แผนปฏิบัตกิ ารป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖5 – ๒๕๖8)
ขององค์การบริหารส่วนตาบลหัวหนอง

องค์การบริหารส่วนตาบลหัวหนอง
อาเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

คานา
การทุ จริตเป็ น ปัญ หาใหญ่ ของสั งคมไทยมาเป็น เวลานาน และฉุ ดรั้ง ความเจริญ ก้าวหน้ า
การพัฒ นาศัก ยภาพและขีด ความสามารถในการแข่ ง ขันของประเทศ ซึ่ งในปั จจุ บั นได้ท วีความรุนแรงขึ้ น
อย่างต่อเนื่อง ทาให้เกิดความเสียหายในวงกว้าง โดยส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ ระบบสังคม ระบบ
การเมื อ งการปกครองและการบริ ห ารราชการเป็ น อย่ างมาก การแก้ ปั ญ หาการทุ จ ริ ต จึ ง เป็ น สิ่ ง ส าคั ญ
ที่หน่วยงานในภาครัฐ ซึ่งเป็นหน่วยงานหลั กในการขับเคลื่อนประเทศไทยให้มีความเจริญ ก้าวหน้าสามารถ
แข่ ง ขั น กั บ ต่ า งประเทศได้ อ ย่ า งทั ด เที ย มนานาอารยประเทศที่ จ ะต้ อ งประสานความร่ ว มมื อ ทั้ ง ภาครั ฐ
ภาคเอกชน และภาคประชาชนเพื่อร่วมกันพัฒนาปรับปรุงระบบการบริหารจัดการ และการพัฒนาบุคลากร
ควบคู่ไปพร้อม ๆ กัน โดยการปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบ มีวินัย ตลอดจนค่านิยมอื่น ๆ ที่ถูกต้อง
รวมทั้งเข้าใจวิถีดาเนินชีวิตที่สมควรและมีคุณค่า
ประกอบกับคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้มีคาสั่งที่ ๖๙/๒๕๕๗ เรื่องมาตรการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยทุกส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐ กาหนด
มาตรการหรือแนวทางแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบโดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน
และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพื่อสกัดกั้นเพื่อมิให้เกิดการทุจริตได้
เพื่ อ ให้ ก ารด าเนิ น งานดัง กล่ าวบรรลุ ผ ลได้ อย่ างเป็ น รู ปธรรม องค์ก ารบริ ห ารส่ว นตาบล
หัว หนองจึ งได้จั ดท าแผนปฏิ บั ติ ก ารป้ อ งกัน การทุ จ ริต สี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖5 – ๒๕๖8) ขององค์ก ารบริห าร
ส่วนตาบลหัวหนอง ขึ้น เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ขององค์การบริหารส่วนตาบลหัวหนองให้บรรลุ
เป้ าหมายและเป็ น การถื อปฏิ บั ติ ต ามคาสั่ ง คสช. เรื่อ ง มาตรการป้ อ งกัน และแก้ไ ขปั ญ หาการทุ จริ ตและ
ประพฤติมิชอบ ซึ่งเป็นนโยบายชาติด้วย
องค์การบริหารส่วนตาบลหัวหนอง
กันยายน ๒๕๖4

สารบัญ
หน้า
ส่วนที่ ๑ บทนา

๑–5

ส่วนที่ ๒ แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖5 – ๒๕๖8)

6 – 18

ขององค์การบริหารส่วนตาบลหัวหนอง
ส่วนที่ ๓ รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖5 – ๒๕๖8)
ขององค์การบริหารส่วนตาบลหัวหนอง

19 – ๑18

ส่วนที่ ๑
บทนา
๑. การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดทุจริตในองค์กร
การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์เพื่อ
ต้องการบ่งชี้ความเสี่ยงของการทุจริตที่มีอยู่ในองค์กรโดยการประเมินโอกาสการทุจริตที่จะเกิดขึ้น ตลอดจน
บุคคลหรือหน่วยงานที่อาจเกี่ยวข้องกับการทุจริต เพื่อพิจารณาว่าการควบคุมและการป้องกันการทุจริตที่มีอยู่
ในปัจจุบันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่
การทุ จริต ในระดั บท้ อ งถิ่ น พบว่า ปั จจัย ที่มี ผลต่อการขยายตัวของทุจริ ตในระดั บท้ องถิ่ น
ได้ แ ก่ การกระจายอ านาจลงสู่ องค์ กรปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น แม้ ว่า โดยหลั ก การแล้ วการกระจายอ านาจ
มี วั ต ถุ ป ระสงค์ ส าคั ญ เพื่ อ ให้ บ ริ ก ารต่ า งๆของรั ฐ สามารถตอบสนองต่ อ ความต้ อ งการของชุ ม ชนมากขึ้ น
มีประสิทธิภาพมากขึ้น แต่ในทางปฏิบัติทาให้แนวโน้มของการทุจริตในท้องถิ่นเพิ่มมากยิ่งขึ้นเช่นเดียวกัน
ลักษณะการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จาแนกเป็น ๗ ประเภท ดังนี้
๑) การทุ จ ริ ต ด้ า นงบประมาณ การท าบั ญ ชี การจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง และการเงิน การคลั ง
ส่วนใหญ่เกิดจากการละเลยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๒) สภาพหรือปัญหาที่เกิดจากตัวบุคคล
๓) สภาพการทุจริตอันเกิดจากช่องว่างของกฎระเบียบและกฎหมาย
๔) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการขาดความรู้ ความเข้าใจและขาด
คุณธรรมจริยธรรม
๕) สภาพหรือลักษณะปัญหาที่เกิดจากการขาดประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ
๖) สภาพหรื อ ลั ก ษณะของปั ญ หาของการทุ จ ริ ต ที่ เ กิ ด จากการตรวจสอบ ขาดควา ม
หลากหลายในการตรวจสอบชองภาคส่วนต่างๆ
๗) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากอานาจ บารมี และอิทธิพลท้องถิ่น
สาเหตุและปัจจัยที่นาไปสู่การทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถสรุปประเด็น
ได้ดังนี้
๑) โอกาส แม้ ว่ า ในปั จ จุ บั น มี ห น่ ว ยงานและกฎหมายที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ การป้ อ งกั น และ
ปราบปรามการทุจริต แต่พบว่า ยังคงมีช่องว่างที่ทาให้เกิดโอกาสของการทุจริต ซึ่งโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นจาก
การบังคับใช้กฎหมายที่ไม่เข้มแข็ง กฎหมาย กฎระเบียบไม่รัดกุม และอานาจหน้าที่โดยเฉพาะข้าราชการ
ระดับสูงก็เป็นอีกโอกาสหนึ่งที่ทาให้เกิดการทุจริต
๒) สิ่งจูงใจ เป็นที่ยอมรับว่าสภาวะทางเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม
ทาให้คน ในปัจจุบันมุ่งเน้นที่การสร้างความร่ารวย ด้วยเหตุนี้จึงเป็นแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่มีแนวโน้มที่จะทา
พฤติกรรมการทุจริตมากยิ่งขึ้น
๓) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปร่งใส การทุจริตในปัจจุบันมีรูปแบบที่ซับซ้อน
ขึ้น โดยเฉพาะการทุจริตในเชิงนโยบายที่ทาให้การทุจริตกลายเป็นความชอบธรรมในสายตาของประชาชน
ขาดกลไกการตรวจสอบความโปร่งใสที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเป็นการยากที่จะเข้าไปตรวจสอบการทุ จริต
ของบุคคลเหล่านี้
๔) การผูกขาด ในบางกรณีการดาเนินงานของภาครัฐ ได้แก่ การจัดซื้อ -จัดจ้าง เป็นเรื่อง
ของการผูกขาด ดังนั้นจึงมีความเกี่ยวข้องเป็นห่วงโซ่ผลประโยชน์ทางธุรกิจ ในบางครั้ง พบบริษัทมีการให้
สินบนแก่เจ้าหน้าที่ เพื่อให้ตนเองได้รับสิทธิในการดาเนินงานโครงการของภาครัฐ รูปแบบของการผูกขาด
ได้แก่ การผูกขาดในโครงการก่อสร้างและโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ

-2๕) การได้รับค่าตอบแทนที่ไม่เหมาะสม รายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย ความยากจนถือเป็น
ปัจจัยหนึ่งที่ทาให้ข้าราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความต้องการที่จะมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ทาให้
เจ้าหน้าที่ต้องแสวงหาช่องทางเพื่อเพิ่ม “รายได้พิเศษ” ให้กับตนเองและครอบครัว
๖) การขาดจริยธรรม คุณ ธรรม ในสมัยโบราณความซื่อสัตย์สุจริตเป็ นคุณธรรมที่ ได้รับ
การเน้นเป็นพิเศษถือว่าเป็นเครื่องวัดความดีของคน แต่ในปั จจุบัน พบว่า คนมีความละอายต่อบาปและ
เกรงกลัวบาปน้อยลง และมีความเห็นแก่ตัวมากยิ่งขึ้น มองแต่ประโยชน์ส่วนตนเป็นที่ตั้งมากกว่าที่จะยึด
ผลประโยชน์ส่วนรวม
๗) มีค่านิยมที่ผิด ปัจจุบันค่านิยมของสังคมได้เปลี่ยนจากยกย่องคนดี คนที่มีความซื่อสัตย์
สุจริต เป็นยกย่องคนที่มีเงิน คนที่เป็นเศรษฐี มหาเศรษฐี คนที่มีตาแหน่งหน้าที่การงานสูง ด้วยเหตุนี้ ผู้ที่มี
ค่านิ ยมที่ ผิ ด เห็ นว่าการทุจ ริตเป็ น วิถีชี วิตเป็น เรื่อ งปกติธรรมดา เห็ นคนซื่อเป็น คนเซ่ อ เห็ น คนโกงเป็ น
คนฉลาด ย่อมจะทาการทุจริตฉ้อราษฎร์บังหลวง โดยไม่มีความละอายต่อบุญ และบาป และไม่เกรงกลัว
ต่อกฎหมายของบ้านเมือง
๒. หลักการเหตุผล
ปั จ จุ บั น ปั ญ หาการทุ จ ริ ต คอร์ รั ป ชั่ น ในประเทศไทยถื อ เป็ น ปั ญ หาเรื้ อ รั ง ที่ นั บ วั น ยิ่ ง จะทวี
ความรุนแรง และสลับซับ ซ้อนมากยิ่งขึ้นและส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ต่อความมั่นคง
ของชาติ เป็ น ปั ญ หาล าดั บ ต้ น ๆ ที่ ขั ด ขวางการพั ฒ นาประเทศทั้ ง ในด้ า นเศรษฐกิ จ สั ง คมและการเมื อ ง
เนื่องจากเกิดขึ้นทุกภาคส่วนในสังคมไทยไม่ว่าจะเป็นภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมักถูกมองจากภายนอกสังคมว่าเป็นองค์ กรที่เอื้อต่อการทุจริตคอร์รัปชันและมักจะปรากฏข่าว
การทุจริตตามสื่อและรายงานของทางราชการอยู่เสมอ ซึ่งได้ส่งผลสะเทือนต่อกระแสการกระจายอานาจและ
ความศรัทธาต่อระบบการปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างยิ่ง ส่งผลให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยเรื่องการทุจริต
คอร์รัปชันมีผลในเชิงลบ สอดคล้องกับการจัดอันดับดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชัน (Corruption Perception
Index – CPI) ซึ่งเป็น เครื่องมื อที่ ใช้ ประเมิน การทุจ ริตคอร์รัป ชัน ทั่ วโลกที่ จัด โดยองค์ กรเพื่ อ ความโปร่ง ใส
นานาชาติ (Transparency International – IT) พบว่า ผลคะแนนของประเทศไทยระหว่างปี ๒๕๕๕ –
๒๕๕๘ อยู่ที่ ๓๕ – ๓๘ คะแนน จากคะแนนเต็ม ๑๐๐ โดยในปี ๒๕๕๘ อยู่อันดับที่ ๗๖ จาก ๑๖๘
ประเทศทั่วโลก และเป็นอันดับที่ ๓ ในประเทศอาเซียนรองจากประเทศสิงคโปร์และประเทศมาเลเซีย และ
ล่าสุดพบว่าผลคะแนนของประเทศไทยปี ๒๕๕๙ ลดลง ๓ คะแนน จากปี ๒๕๕๘ ได้ลาดับที่ ๑๐๑ จาก
๑๖๘ ประเทศ ซึ่งสามารถสะท้อนให้เห็นว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่มีปัญหาการคอร์รัปชันอยู่ในระดับสูง
แม้ ว่ า ในช่ ว งระยะที่ ผ่ า นมาประเทศไทยได้ แ สดงให้ เห็ น ถึ ง ความพยายามในการปราบปรามการป้ อ งกั น
การทุ จริต ไม่ว่าจะเป็นการเป็ นประเทศภาคีภ ายใต้อนุ สัญ ญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุ จริต
(United Nations Convention Against Corruption-UNCAC) พ .ศ . ๒ ๕ ๔ ๖ ก าร จั ด ตั้ งอ งค์ ก ร ต าม
รัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะกรรมการป้องกันปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้จัดทายุทธศาสตร์ชาติ
ว่าด้วยการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตมาแล้ว ๓ ฉบั บ แต่ปัญ หาการทุจริตในประเทศไทยไม่ได้ มี
แนวโน้ ม ที่ ลดน้ อยถอยลง สาเหตุ ที่ ท าให้ การทุจ ริต เป็ น ปั ญ หาที่ สาคั ญ ของสัง คมไทยประกอบด้ วยปั จจั ย
ทางด้านพื้นฐานโครงสร้างสังคม ซึ่งเป็นสัง คมที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานความสัมพันธ์แนวดิ่ง (Vertical Relation)
หรืออีกนัยหนึ่งคือพื้นฐานของสังคมอุปถัมภ์ที่ทาให้สังคมไทยยึดติดกับการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน โดยเฉพาะ
ในหมู่ญาติพี่น้องและพวกพ้อง ยึดติดกับกระแสบริโภคนิยม วัตถุนิยม ติดความสบาย ยกย่องคนที่มีเงินและ
มีอานาจ คนไทยบางส่วนมองว่าการทุจ ริตคอรัปชันเป็นเรื่องปกติที่ยอมรับได้ ซึ่งนั บได้ว่าเป็นปัญ หาที่ฝัง
รากลึกในสังคมไทยมาตั้งแต่อดีต หรือกล่าวได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของค่านิยมและวัฒนธรรมไทยไปแล้ว ผนวกกับ
ปัจจัยทางด้านการทางานที่ไม่ได้บูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนไว้ด้วยกัน จึงส่งผลให้ก ารทางานของ
กลไกหรือความพยายามที่ได้กล่าวมาข้างต้นไม่สามารถทาได้อย่างเต็มศักยภาพ ขาดความเข้มแข็ง

-3ปั จ จุบั น ยุ ท ธศาสตร์ช าติ ว่า ด้ วยการป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต ที่ ใช้ อ ยู่เป็ น ฉบั บ ที่ ๓
เริ่มจากปี พ.ศ. ๒๕๖๐ จนถึงปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม
เป็นสังคมมิ ติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมื อง
หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพื่อให้ประเทศ
ไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยกาหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศ
ไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต ” มีเป้าหมายหลักเพื่อให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้
การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งการที่
ระดับคะแนนจะสูงขึ้นได้นั้น การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจ้าหน้าที่ของรัฐและ
ประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่างจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้ตาแหน่งหน้าที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ
โดยได้กาหนดยุทธศาสตร์การดาเนินงานหลักออกเป็น ๖ ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยกระดับเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต
ยุ ท ธศาสตร์ ที่ ๖ ยกระดั บ คะแนนดั ช นี ก ารรั บ รู้ ก ารทุ จ ริ ต (Corruption Perception
Index : CPI)
ดังนั้น เพื่อให้การดาเนิน การขับเคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตบัง เกิดผล
เป็นรูปธรรมในทางปฏิบัติ เป็นไปตามเจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) องค์ ก รปกครองส่ วนท้ องถิ่ น จึ ง ได้ ต ระหนั ก และให้ ค วามส าคั ญ กั บ
การบริหารจัดการที่มีความโปร่งใส สร้างค่านิยม วัฒนธรรมสุจริตให้เกิดในสังคมอย่างยั่งยืน จึงได้ดาเนินการ
จัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพื่อกาหนดแนวทางการขับเคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตผ่านโครงการ/กิจกรรม/มาตรการต่าง ๆ ที่เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน อันจะนาไปสู่การปฏิบัติอ ย่างมี
ประสิ ท ธิ ภ าพ บรรลุ วั ตถุ ป ระสงค์ แ ละเป้ าหมายของการป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จริ ต อย่ างแท้ จ ริ ง
องค์การบริห ารส่วนตาบลหัวหนอง จึ งได้จั ดแผนปฏิบั ติก ารป้อ งกัน การทุ จริตเพื่ อเป็น มาตรการแนวทาง
การป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบภาครัฐ เพื่อให้ทุกหน่วยงานในองค์การบริหารส่วนตาบล
หัวหนองใช้เป็นกรอบแนวทางในการดาเนินการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตาบลหัวหนอง ทั้งนี้
ได้ มุ่ ง เน้ น ให้ ก ารด าเนิ น การป้ อ งกั น การทุ จ ริต เป็ น ไปอย่า งต่ อ เนื่ อ ง สร้างระบบราชการที่ มี ค วามโปร่ง ใส
จัดระบบการตรวจสอบและประเมินผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม ความคุ้มค่า เปิดเผยข้อมูล
ข่าวสาร ปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานให้เกิดความโปร่งใส มีประสิทธิภาพและสนับสนุนภาคประชาชนให้มี
ส่วนร่วมในการรณรงค์และปลูกจิตสานึกค่านิยมของสังคมให้ประชาชนร่วมกันต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ
ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งเป็นเรื่องที่สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖
องค์การบริหารส่วนตาบลหัวหนอง ได้เล็งเห็นถึงความสาคัญและตระหนักถึงปัญหาการทุจริต
คอรัปชั่น ปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อน และการพัฒนาคุณธรรมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ จึงได้
จัด ทาแผนปฏิบั ติการด้านการป้องกันการทุจริต ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖5 – ๒๕๖8) เพื่ อเป็น แผนปฏิบั ติการ
ในการด าเนิ น การเรื่ อ งโปร่ ง ใสในการด าเนิ น งานขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น (Integrity and
Transparency Assessment-ITA) อัน จะเป็นการเพิ่ มประสิทธิภ าพในองค์ กรให้สามารถทางานด้วยความ
โปร่งใส ตามหลักนิติธรรม หลักคุณธรรม โดยประชาชนมีส่วนร่วม สามารถใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และ
รับผิดชอบ ตลอดจนสามารถตรวจสอบได้ และเป็นไปตามแผนจังหวัดขอนแก่นใสสะอาด
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“ตาบลหัวหนองน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม น้อมนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”
เป้าประสงค์
๑. การได้รับบริการด้านโครงสร้างพื้นฐานให้มีความสะดวกและรวดเร็ว
๒. ประชาชนมีความรู้และบารุงรักษาศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม
๓. ประชาชนมีศักยภาพมีรายได้เพียงพอสามารถพึ่งตนเองได้
๔. มลภาวะและสิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษทาให้ชุมชนน่าอยู่อย่างสงบสุข
๕. การบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
๖. การส่งเสริมความเข้มแข็งของชุม การสังคมสงเคราะห์แก่ประชาชน รวมทั้งการสร้างสังคม
ความน่าอยู่
๓. วัตถุประสงค์ของการจัดทาแผน
๑) เพื่อยกระดับเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
๒) เพื่ อ ยกระดั บ จิ ต ส านึ ก รั บ ผิ ด ชอบในผลประโยชน์ ข องสาธารณะของข้ า ราชการฝ่ า ย
การเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงประชาชนในท้องถิ่น
๓) เพื่อให้การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปตามหลักบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี (Good Governance)
๔) เพื่ อ ส่ ง เสริ ม บทบาทการมี ส่ ว นร่ ว ม (people's participation) และตรวจสอบ
(People’s audit) ของภาคประชาชนในการบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๕) เพื่อพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๔. เป้าหมาย
๑) ข้ าราชการฝ่ ายการเมือ ง ข้ าราชการฝ่ายบริห าร บุ ค ลากรขององค์ กรปกครองส่ว น
ท้อ งถิ่ น รวมถึ งประชาชนในท้ อ งถิ่น มี จิ ตส านึ ก และความตระหนั ก ในการปฏิ บั ติห น้ าที่ ร าชการให้ บั ง เกิ ด
ประโยชน์ สุข แก่ป ระชาชนท้อ งถิ่ น ปราศจากการก่อ ให้ เกิด ข้อ สงสัยในการประพฤติป ฏิ บัติ ตามมาตรการ
จริยธรรม การขัดกันแห่งผลประโยชน์และแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ
๒) เครื่อ งมื อ /มาตรการการปฏิ บั ติ ง านที่ ส ามารถป้ อ งกั น ปั ญ หาเกี่ ย วกั บ การทุ จ ริ ต และ
ประพฤติมิชอบของข้าราชการ
๓) โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่สนับสนุนให้สาธารณะและภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
และตรวจสอบการปฏิบัติหรือบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๔) กลไก มาตรการ รวมถึ ง เครือ ข่ ายในการตรวจสอบการปฏิ บั ติ ร าชการขององค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีเข้มแข็งในการตรวจสอบควบคุมและถ่วงดุลการใช้อานาจอย่างเหมาะสม
๕) องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น มีแผนงานที่ มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระทาการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบจนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วน
๕. ประโยชน์ของการจัดทาแผน
๑) ข้ า ราชการฝ่ า ยการเมื อ ง ข้ า ราชการฝ่ า ยบริ ห าร บุ ค ลากรขององค์ ก รปกครอง
ส่วนท้องถิ่น รวมถึงประชาชนในท้องถิ่นมีจิตสานึกรักท้องถิ่นของตนเอง อันจะนามาซึ่งการสร้างค่านิยม
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หลักธรรมาภิบาล รวมถึงหลักเศรษฐกิจพอเพียงที่สามารถนามาประยุกต์ใช้ในการทางานและชีวิตประจาวัน
๒) องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น สามารถบริ ห ารราชการเป็ น ไปตามหลั ก บริ ห ารกิ จ การ
บ้านเมืองที่ดี (Good Governance) มีความโปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้
๓) ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตั้ง แต่ร่วมคิด ร่วมทา ร่วมตัดสินใจรวมถึงร่วมตรวจสอบใน
ฐานะพลเมืองที่มีจิตสานึกรักท้องถิ่น อันจะนามาซึ่งการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนที่มีความเข้มแข็งในการ
เฝ้าระวังการทุจริต
๔) สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึง เครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติ
ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งจากภายในและภายนอกองค์กรที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวัง
การทุจริต
๕) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแนวทางการบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาส
ในการกระท าการทุ จ ริ ต และประพฤติ มิ ช อบ จนเป็ น ที่ ย อมรั บ จากทุ ก ภาคส่ ว นให้ เป็ น องค์ ก รปกครอง
ส่วนท้องถิ่นต้นแบบด้านการป้องกันการทุจริต อันจะส่งผลให้ประชาชนในท้องถิ่นเกิดความภาคภูมิใจและให้
ความร่วมมือกันเป็นเครือข่ายในการเฝ้าระวังการทุจริตที่เข้มแข็งอย่างยั่งยืน

ส่วนที่ ๒
แผนปฏิบัตกิ ารป้องกันการทุจริต ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖5 – ๒๕๖8)
๑. แผนปฏิบั ติ การป้ องกั นการทุ จ ริต ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖5 – ๒๕๖8) มีรายละเอีย ดกรอบการจัด ท า
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (ภาพรวม) แยกเป็นรายมิติได้ดังนี้

แผนปฏิบัตกิ ารป้องกันการทุจริต ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖5 – ๒๕๖8)

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖5 – ๒๕๖8)
ขององค์การบริหารส่วนตาบลหัวหนอง อาเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
มิติที่ ๑ การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
ภารกิจตามมิติ
๑.๑ การสร้างจิตสานึก
และความตระหนักแก่
บุคลากรทั้งข้าราชการ
การเมืองฝ่ายบริหาร
ข้าราชการการเมือง
ฝ่ายสภาท้องถิ่น และ
ฝ่ายประจาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

โครงการ/ กิจกรรม/ มาตรการ
๑. โครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
๒. โครงการพัฒนา คุณธรรมจริยธรรม
๓ . โครงการสมุดความดีพนักงานจ้าง
๔ . โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการ ป้องกัน
การทุจริต
๕. โครงการฝึกอบรม คุณธรรม จริยธรรม แก่ ผู้บริหาร
สมาชิกสภา และพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๖. มาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวล
จริยธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๗. มาตรการ “เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการ
ทุจริต”
๘. โครงการเสริมสร้างความซื่อสัตย์ สุจริต และ ปลูกฝัง
ทัศนคติ วัฒนธรรมที่ดีในการต่อต้านการทุจริต
๙. กิจกรรมให้ความรู้ เรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อน ให้กับ
บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๑๐. มาตรการ “จัดทาคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ ทับ
ซ้อน”

๒๕๖๕

ปีงบประมาณ
๒๕๖๖
๒๕๖๗

๒๕๖๘

หมายเหตุ

งบประมาณ
(บาท)

งบประมาณ
(บาท)

งบประมาณ
(บาท)

งบประมาณ
(บาท)

๐
๐
๐

๐
๐
๐

๐
๐
๐

๐
๐
๐

ไม่ใช้งบประมาณ
ไม่ใช้งบประมาณ
ไม่ใช้งบประมาณ

๐

๐

๐

๐

ไม่ใช้งบประมาณ

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๐

๐

๐

๐

ไม่ใช้งบประมาณ

๐

๐

๐

๐

ไม่ใช้งบประมาณ

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

๐

๐

๐

๐

ไม่ใช้งบประมาณ

๑.๒ การสร้าง
จิตสานึกและความ
ตระหนักแก่
ประชาชนทุกภาค
ส่วนในท้องถิ่น

๑.๓ การสร้าง
จิตสานึกและความ
ตระหนักแก่เด็กและ
เยาวชน

๑๑. มาตรการ “ปลูกฝังองค์ความรู้ให้มีความเข้าใจ
เกี่ยวกับ Conflict of Interest”
๑. ปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว ลดภาวะโลกร้อน ใน
เขตพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๒. โครงการส่งเสริม อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม แหล่งท่องเที่ยว พัฒนาและปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ในชุมชน
๓. โครงการปลูกผักริมรั้ว
๔. โครงการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ ตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง
๑. โครงการคุณธรรมสานสายใยครอบครัว
๒. โครงการพาน้องท่องธรรมะ
๓. โครงการเข้าค่ายพุทธบุตร
๔. การประกวดคาขวัญต่อต้านการทุจริต
๕. โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กิจกรรม “โตไปไม่โกง”)
๖. โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชน
ตาบลหัวหนอง (กิจกรรม “ส่งเสริมการเรียนรู้ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง”)
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๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

ไม่ใช้งบประมาณ

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖5 – ๒๕๖8)
ขององค์การบริหารส่วนตาบลหัวหนอง อาเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
มิติที่ ๒ การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต
ปีงบประมาณ
๒๕๖๕
๒๕๖๖
๒๕๖๗
๒๕๖๘
ภารกิจตามมิติ
โครงการ/ กิจกรรม/ มาตรการ
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๒.๑ แสดงเจตจานงทาง ๑. กิจกรรมประกาศเจตจานงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
การเมืองในการต่อต้าน
๑๐,๐๐๐
๑๐,๐๐๐
๑๐,๐๐๐
๑๐,๐๐๐
การทุจริตของผู้บริหาร
๒.๒ มาตรการสร้างความ ๑. มาตรการการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงาน บุคคล
๐
๐
๐
๐
โปร่งใสในการปฏิบัติ
ราชการ
๒. มาตรการออกคาสั่งมอบหมายของนายกองค์กร ปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหัวหน้า
๐
๐
๐
๐
ส่วนราชการ
๓. กิจกรรม “สร้างความโปร่งใสในการพิจารณา เลื่อนขั้น
เงินเดือน”
๔. กิจกรรม “ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจาปี
๕. กิจกรรม “การพัฒนาแผนและกระบวนการ จัดหาพัสดุ
๖. กิจกรรม “สร้างความโปร่งใสในการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณ
๗. โครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ – จัดจ้าง

หมายเหตุ
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๐
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๐

๐

ไม่ใช้งบประมาณ

๘. กิจกรรมการจัดบริการสาธารณะและการบริการ
ประชาชนเพื่อให้เกิดความพึงพอใจแก่ประชาชนโดย
ทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ
๙. โครงการจ้างสารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ
๑๐. กิจกรรมการใช้บัตรคิวในการติดต่อราชการ
๑๑. มาตรการ “ยกระดับคุณภาพการบริการประชาชน”
๒.๓ มาตรการการใช้ดุลย
พินิจและใช้อานาจหน้าที่
ให้เป็นไปตามหลักการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่
ดี

๑. กิจกรรมการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
๒. โครงการลด ขั้นตอนและระยะเวลาการ ปฏิบัติราชการ

๓. มาตรการการมอบอานาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการ เพื่อ
ลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ
๔. มาตรการมอบอานาจของนายกองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
๕. มอบอานาจเจ้าพนักงานท้องถิ่นตาม พระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒
๖. มาตรการการออกคาสั่งมอบหมายของนายก อบต. ปลัด
อบต. และหัวหน้าส่วนราชการ
๒.๔ การเชิดชูเกียรติ
๑. โครงการพ่อ – แม่ ดีเด่น
แหน่วยงาน/บุคคลในการ ๒. กิจกรรมการมอบประกาศเกียรติคุณแก่สตรีดีเด่น
ดาเนินกิจการกาประพฤติ
๓. ยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/บุคคลที่ประพฤติ ปฏิบัติ
ปฏิบัติตนให้เป็นที่
ตนให้เป็นที่ประจักษ์
ประจักษ์
๔. กิจกรรมการมอบประกาศเกียรติคุณแก่ คณะกรรมการ
หมู่บ้าน
๕. กิจกรรมยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่บุคคล หน่วยงาน
องค์กรดีเด่น ผู้ทาคุณประโยชน์ หรือ เข้าร่วมในกิจกรรม
ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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๕. มาตรการ “แต่งตั้ง ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่อง ร้องเรียน”

๐

๐

๐

๐

ไม่ใช้งบประมาณ

๖. มาตรการ “ดาเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน กรณีมี
บุคคลภายนอกหรือประชาชนกล่าวหาเจ้าหน้าที่ ของ อบต.
หัวหนองว่าทุจริตและปฏิบัติราชการตามอานาจหน้าที่โดยมิ
ชอบ”

๐

๐

๐

๐

ไม่ใช้งบประมาณ

๖. กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ
๗. กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้ปฏิบัติตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
๒.๕ มาตรการจัดการใน
กรณีได้ทราบหรือรับแจ้ง
หรือตรวจสอบพบการ
ทุจริต

๑. มาตรการ “จัดทาข้อตกลงการปฏิบัติราชการ”
๒. กิจกรรม “การจัดทาข้อตกลงการปฏิบัติราชการของ
องค์การบริหารส่วนตาบลหัวหนอง”
๓. กิจกรรมให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้
ดาเนินการตามอานาจหน้าที่เพื่อการตรวจสอบ ควบคุม ดูแล
การปฏิบัติราชการของ อบต.หัวหนอง
๔. มาตรการ “ให้ความ ร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบ ทั้ง
ภาครัฐและองค์กรอิสระ”

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖5 – ๒๕๖8)
ขององค์การบริหารส่วนตาบลหัวหนอง อาเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
มิติที่ ๓ การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
ปีงบประมาณ
๒๕๖๕
๒๕๖๖
๒๕๖๗
ภารกิจตามมิติ
โครงการ/ กิจกรรม/ มาตรการ
๓.๑ จัดให้มีและ
๑. มาตรการ “ปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ อบต.
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
หัวหนองให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น”
ในช่องทางที่เป็นการ
๒. กิจกรรม “การออกระเบียบจัดตั้งศูนย์ข้อมูล ข่าวสาร
อานวยความสะดวกแก่
ของ อบต.หัวหนอง”
ประชาชนได้มีส่วนร่วม
๓. กิจกรรม “อบรมให้ความรู้ตาม พ.ร.บ. ข้อมูล ข่าวสาร
ตรวจสอบการปฏิบัติ
ของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐”
ราชการตามอานาจ
หน้าที่ขององค์กร
๔. มาตรการ “เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สาคัญและ
ปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ หลากหลาย”
ทุกขั้นตอน
๕. กิจกรรม “การ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการเงิน การ
คลัง พัสดุ และทรัพย์สินของ อบต. และการรับเรื่อง
ร้องเรียนเกี่ยวกับการเงินการคลัง”
๖. มาตรการ “จัดให้มีช่องทางที่ประชาชนเข้าถึง ข้อมูล
ข่าวสารของ อบต.หัวหนอง”
๗. โครงการสื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมของ อบต.หัวหนอง
๓.๒ การรับฟังความ
คิดเห็น การรับและ
ตอบสนองเรื่อง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์

๑. โครงการจัดประชาคมแผนชุมชน
๒. การดาเนินงานศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ อบต.หัวหนอง
๓. มาตรการกาหนด ขั้นตอน/กระบวนการเรื่อง ร้องเรียน

๒๕๖๘

หมายเหตุ

งบประมาณ
(บาท)

งบประมาณ
(บาท)

งบประมาณ
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๐

๐

๐

๐
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๐

๐

๐
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๐

๐

๐

๐
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๐

๐

๐

๐
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๑๐,๐๐๐

๔,๐๐๐
๐

๔,๐๐๐
๐

๔,๐๐๐
๐

๔,๐๐๐
๐

ไม่ใช้งบประมาณ

ของประชาชน

๓.๓ การส่งเสริมให้
ประชาชน
มีส่วนร่วมบริหาร
กิจการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

๔. โครงการ อบต.หัวหนองเคลื่อนที่
๕. มาตรการแก้ไขเหตุเดือดร้อนราคาญด้านการ
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
๖. กิจกรรมรายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้
ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์รับทราบ
๑. มาตรการแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการ จัดทา
แผนพัฒนา อบต.หัวหนอง
๒. ประชุมประชาคม หมู่บ้านและประชาคมตาบล ประจาปี
๓. การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทาแผนชุมชน
๔. มาตรการแต่งตั้งตัวแทนประชาคมเข้าร่วมเป็น
คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง
๕. กิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ อบต.
หัวหนอง
๖. มาตรการตรวจสอบโดยคณะกรรมการประเมินผลการ
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
ของ อบต.หัวหนอง
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๐

๐

๐

๐
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๐

๐

๐
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๐

๐

ไม่ใช้งบประมาณ
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๐

๐

๐

ไม่ใช้งบประมาณ

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖5 – ๒๕๖8)
ขององค์การบริหารส่วนตาบลหัวหนอง อาเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
มิติที่ ๔ การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ปีงบประมาณ
๒๕๖๕
๒๕๖๖
๒๕๖๗
ภารกิจตามมิติ
โครงการ/ กิจกรรม/ มาตรการ
๔.๑ มีการจัดวางระบบ
๑. โครงการจัดทาแผนการตรวจสอบภายในประจาปี
และรายงานการควบคุม
งบประมาณ
ภายในตามที่คณะกรรมการ ๒. โครงการจัดทารายงานการควบคุมภายใน
ตรวจเงินแผ่นดินกาหนด
๓. กิจกรรมติดตาม ประเมินผลการควบคุมภายใน
๔. มาตรการติดตาม ประเมินผลระบบควบคุมภายใน
องค์การบริหารส่วนตาบลหัวหนอง
๔.๒ การสนับสนุนให้ภาค ๑. มาตรการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม ตรวจสอบ
ประชาชนมีส่วนร่วม
กากับ ดูแล การบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการ บรรจุ
ตรวจสอบการปฏิบัติหรือ แต่งตั้ง การโอนย้าย
การบริหารราชการ ตาม
๒. กิจกรรมการรายงานผลการใช้จ่ายเงินให้ ประชาชนได้
ช่องทางที่สามารถ
รับทราบ
ดาเนินการได้
๓. กิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ ตรวจสอบ
การรับ การจ่าย และการใช้ประโยชน์ทรัพย์สิน ของ
องค์การบริหารส่วนตาบลหัวหนอง
๔.. กิจกรรมการจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง จาก
ตัวแทนชุมชน
๕. โครงการอบรมกรรมการตรวจรับการจ้าง

๒๕๖๘

หมายเหตุ
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๔.๓ การส่งเสริมบทบาท
การตรวจสอบของ
สภาท้องถิ่น

๔.๔ เสริมพลังการมี
ส่วนร่วมของชุมชน
(Community) และ
บูรณาการทุกภาค
ส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต

๑. โครงการอบรมให้ความรู้ด้านระเบียบ กฎหมาย ท้องถิ่น
ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น
๒. กิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ สมาชิกสภา
ท้องถิ่น
๓. กิจกรรมส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาท ในการ
ตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร
๔. กิจกรรมการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของ สมาชิก
สภา อบต.หัวหนอง
๑. มาตรการเฝ้าระวังการคอร์รัปชันโดยภาคประชาชน
๒. กิจกรรมการติดป้ายประชาสัมพันธ์กรณีพบเห็น
การทุจริต
๓. มาตรการการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายด้าน
การป้องกันการทุจริต
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ส่วนที่ ๓
รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม / มาตรการ ตามแผนปฏิบัติการ
มิติที่ ๑ การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
๑.๑ การสร้างจิตสานึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร ข้าราชการ
การเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่น และฝ่ายประจาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๑.๑.๑ สร้างจิตสานึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอานาจหน้าที่ให้บังเกิดประโยชน์สุข
แก่ประชาชนในท้องถิ่น
๑. ชื่อโครงการ : โครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
๒. หลักการและเหตุผล
หลักธรรมาภิบาล หรือ การบริหารจัดการที่ดี (Good Governance) เป็นหลักสาคัญ ในการ
บริหารและการปฏิบัติงานจะต้องมีความสุจริต โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ รวมทั้งเป็นการเสริมสร้าง
จิตสานึกในการทางานและความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง นอกจากนี้ยังต้องมีการส่งเสริมคุณธรรมและ
จริยธรรมเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และนาไปสู่การพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง
อีกทั้ง สามารถแก้ปั ญหาความขัดแย้งภายในองค์กรได้อีกด้วย จากสภาพปัญ หาการทุจริตคอร์รัปชันที่เป็ น
ปัญหาเรื้อรังที่มีส่วนบั่นทอนความเจริญของประเทศไทยมานาน จึงจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการป้องกันและ
แก้ไขปัญ หาการทุจริตคอร์รัปชันอย่างจริง จัง ในสถานการณ์วิกฤติปัญ หาการทุจริตคอร์รั ปชันในสังคมไทย
ดังกล่าวทุกภาคส่วนในสังคมไทยต่างเห็นพ้องตรงกันว่าการที่จะทาให้ปัญหาการคอร์รัปชันลดน้อยลงและหมด
ไปได้ในที่สุดนั้นต้องนาหลักธรรมาภิบาลไปปรับใช้กับทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นภาคส่วนการเมือง ภาคราชการ
ภาคธุรกิจเอกชน ตลอดจนภาคประชาสังคมอย่างเข้มงวดจริงจัง พร้อมทั้งสร้างทัศนคติใหม่ปลูกจิตสานึกของ
คนไทยร่วมต้านภัยการทุจริตควบคู่กับการเปลี่ยนแปลงค่านิยมไปในทิศทางที่ไม่เอื้อหรือสนับสนุนการทุจริต
คอร์รัป ชันทั้ งนี้ กลไกการน าหลั กธรรมาภิ บาล ซึ่ง ประกอบด้วย ความชอบธรรม ความโปร่ง ใส ความ
รับผิดชอบและการตรวจสอบได้ ความมีประสิทธิภาพและประประสิทธิผล และการมีส่วนร่วมของประชาชน
ไปเป็นแนวทางในการบริหารจัดการนั้น ปรากฏอยู่ในบทบัญญัติของกฎหมายรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักร
ไทยฉบับปัจจุบัน ซึ่งได้วางกรอบการนาหลักธรรมาภิบาลไปเป็นแนวทางการปฏิรูปการบริหารการปกครอง
ของหน่วยงานองค์กรต่าง ๆ ของภาครัฐ จึงนับเป็นการส่งสัญญาณเชิงบวกให้เห็นว่าประเทศไทยมีพัฒนาการ
เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ ดีขึ้น แล้ว แต่อย่างไรก็ ตามสาหรับ กรอบการนาหลั กธรรมาภิบ าลไปเป็น แนวทาง
การปฏิรูปการบริหารการปกครองของหน่วยงานหรือองค์กรภาครัฐนั้น ปัจจุบันยังคงอยู่ บนความหลากหลาย
ในองค์ประกอบหลักของธรรมาภิบาลซึ่งประกอบด้วย หลักความชอบธรรม (Legitimacy) หลักความโปร่งใส
(Transparency) หลักความรับผิดชอบและการตรวจสอบได้ (Accountability) หลักความมีประสิทธิภาพ
(Efficiency) และหลักการมีส่วนร่วม (Participation) ดังนั้น การพิจารณาคัดเลือกนาองค์ประกอบหลักของ
ธรรมาภิบาลเหล่านั้นมาใช้เป็นเครื่องมือกลไกในการสร้างมาตรฐานด้านความโปร่งใสสาหรับหน่วยงานหรือ
องค์กรใด ๆ จะต้องคานึงถึงกรอบเป้าหมาย วัตถุประสงค์แนวทาง หรือวิธีการดาเนินงานที่หน่วยงานองค์กร
สามารถปฏิบัติ เพื่อสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดีได้ต่อไป ดังนั้น เพื่อประโยชน์ในการ
บริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลหัวหนอง จึงจัดทาโครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขึ้น
๓. วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่ อ ให้ผู้ บริ หารท้อ งถิ่น บุ คลากรขององค์ก รมีค วามรู้ความเข้า ใจในเรื่องหลัก ธรรมาภิ บาล
คุณธรรม และจริยธรรม
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ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ (Anti Corruption)
๓.๓ เพื่ อให้ ผู้บ ริหารท้ องถิ่น บุค ลากรมี ความรู้ค วามเข้ าใจในหลักและแนวคิด ปรัช ญาเศรษฐกิ จ
พอเพียงและสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการทางานและการดาเนินชีวิตได้
๓.๔ เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรสามารถนาองค์ความรู้ต่าง ๆ ไปประยุกต์ใช้ในการทางานให้กับ
องค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๔. เป้าหมาย
ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตาบล และพนักงานจ้าง
๕. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลหัวหนอง
๖. วิธีดาเนินการ
๖.๑ จัดทาโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่น
๖.๒ มอบงานให้กับผู้รับผิดชอบโครงการ และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อวางแผนและจัดเตรียมโครงการ
๖.๓ ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดหาวิทยากร
๖.๔ จัดทากาหนดการและหัวข้อการอบรม
๖.๕ สรุปผลในภาพรวมและรายงานผลการดาเนินการตามโครงการให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ
๗. ระยะเวลาการดาเนินงาน ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 – ๒๕๖8)
๘. งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลหัวหนอง
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
๑๐.๑ ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรขององค์กรมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องหลักธรรมาภิบาลคุณธรรม
และจริยธรรม
๑๐.๒ ผู้ บ ริ ห ารท้ อ งถิ่ น บุ ค ลากรมี ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจและให้ ค วามส าคั ญ กั บ การป้ อ งกั น และ
ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ (Anti Corruption)
๑๐.๓ ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในหลักและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการทางานและการดาเนินชีวิตได้
๑๐.๔ ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรสามารถนาองค์ความรู้ต่าง ๆ ไปประยุกต์ใช้ในการทางานให้กับ
องค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๑. ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
๒. หลักการและเหตุผล / ความเป็นมา
การพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าประชาชนมีความสุขอย่างยั่งยืนและสามารถก้าวพ้นทุกวิกฤตของ
โลกที่มากับกระแสโลกาภิวัตน์มีรากฐานสาคัญ จากการพัฒนาบุคคลในประเทศนั้นๆ ให้เป็นคนดี ซึ่งมีความ
เกี่ยวข้องโดยตรงกับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคมโดยเฉพาะ “เจ้าหน้าที่ของรัฐ” ซึ่งได้รับ
มอบหมายภารกิจในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน ใช้อานาจที่ได้รับอย่างซื่อสัตย์ ต้องดูแลจัดการ
ตัดสินใจเกี่ยวกับการให้บริการสาธารณะ การจัดการทรัพยากรของชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน
และต่อประเทศชาติ คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๑ มีมติเห็นชอบในหลักการ
เกี่ ย วกั บ ยุ ท ธศาสตร์ก ารส่ งเสริ ม คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรมในภาครั ฐ ไว้ ๕ ยุ ท ธศาสตร์ และยุ ท ธศาสตร์ ที่ ๔
การส่งเสริมคุณธรรมในองค์กรเพื่อเป็นต้นแบบให้ข้าราชการได้เรียนรู้และปฏิบัติตาม จากหลักการและเหตุผล
ดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตาบลหัวหนองจึงเห็นความสาคัญในการพัฒนาบุคลากรในสังกัด เพื่อตระหนักถึง

-17การสร้างจิตสานึกให้มีคุณ ธรรม จริยธรรม และปฏิบัติง านด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีจิตสานึกที่ดีในการ
ปฏิ บั ติ ง านประพฤติ ป ฏิ บั ติต นเป็ น แบบอย่างที่ ดี แ ก่ป ระชาชน จึง ได้ ท าโครงการเสริม สร้างคุ ณ ธรรมและ
จริยธรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและประโยชน์สูงสุดของประชาชน
๓. วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อปลูกจิตสานึกให้พนักงานเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตาบลหัวหนอง มีคุณธรรมจริยธรรม
เข้าใจหลักธรรมของพระพุทธศาสนา และน้อมนาเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปเป็นแนวทางในการ
ดาเนินชีวิตส่วนตัว และในการปฏิบัติราชการ
๓.๒ เพื่อให้พนักงานได้รับการพัฒนาจิตใจและพัฒนาตนเองให้มีจิตสาธารณะ เกิดความสานึกร่วมใน
การเสริมสร้างสังคมแห่งคุณธรรมและสมานฉันท์ ประพฤติตนเป็นพลเมืองดี สร้างประโยชน์แก่ครอบครัว
ประชาชน และประเทศชาติ สร้างจิ ตส านึก ในการท าความดี รู้จัก การให้ การเสียสละและการบาเพ็ ญ
สาธารณะประโยชน์ร่วมกัน
๓.๓ เพื่ อ เป็ น การสร้ างภาพลั ก ษณ์ ที่ ดี ข ององค์ ก ารบริ ห ารส่ว นต าบลหั วหนองในการเสริ ม สร้า ง
คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล
๔. เป้าหมาย / ผลผลิต
ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตาบล และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตาบลหัวหนอง
๕. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลหัวหนอง
๖. วิธีดาเนินการ
จัดให้มีการดาเนินกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม แบ่งเป็น ๓ แนวทาง คือ
๖.๑ การจัดกิจกรรมบรรยายเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม โดยคณะผู้บริห าร ปลัดองค์การบริหาร
ส่วนตาบลหัวหนอง บรรยายให้ความรู้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่
๖.๒ จัดกิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์นอกสถานที่ ส่งเสริมให้รู้รัก สามัคคี เสียสละ ช่วยเหลือ แบ่งปัน
และเห็นคุณค่าของการเสริมสร้างสังคมแห่งความดีมีคุณธรรม เช่น การช่วยเหลือผู้ด้ อยโอกาสในสังคม หรือ
ทาบุญถวายทานแก่พระภิกษุสงฆ์ที่ชราภาพ หรืออาพาธ เป็นต้น
๖.๓ การจัดกิจกรรมทาบุญถวายเครื่องไทยธรรม และบาเพ็ญประโยชน์ ณ วัดต่าง ๆ
๗. ระยะเวลา ในการดาเนินการ ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 – ๒๕๖8)
๘. งบประมาณในการดาเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ
๙. ผู้รับผิดชอบ งานบุคลากร สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลหัวหนอง
๑๐. ตัวชี้วัด / ผลลัพธ์
๑๐.๑ พนักงาน เจ้าหน้าที่มีคุณธรรมจริยธรรม เข้าใจหลักธรรมของพระพุทธศาสนาและน้อมนา
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการดาเนินชีวิตและการปฏิบัติงาน
๑๐.๒ พนักงาน เจ้าหน้าที่ ได้รับการพัฒนาจิตใจ พัฒนาตนให้มีจิตสาธารณะเกิดความสานึกร่วมใน
การสร้างสังคมแห่งคุณธรรมและสมานฉันท์ สร้างประโยชน์แก่ครอบครัวและประเทศชาติ รู้จักการให้และ
เสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม
๑๐.๓ สร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาล
๑. ชื่อโครงการ : โครงการสมุดความดีพนักงานจ้าง
๒. หลักการและเหตุผล
การบันทึกการปฏิบัติงานประจาวัน โดยเฉพาะบุคลากรในองค์กรเป็นการสร้างระเบียบวินัย
ในการปฏิบัติงาน ซึ่งในแต่ละวันหากมีการจดบันทึกว่าได้ทาอะไรบ้าง จะเป็นการทบทวนและสามารถ
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หลัก ฐานในการอ้างอิง ที่ ใช้ ในการประเมิ น ผลงาน ยัง ส่ ง ผลให้ ก ารประเมิ น เป็ น ที่ ย อมรั บ ภารกิ จ ที่ ได้ รั บ
มอบหมายได้ปฏิบัติงานด้วยความสาเร็จ ความซื่อสัตย์ สุจริต ลุล่วงหรือไม่อย่างไร และหัวหน้างานสามารถ
วางแผนต่อไปได้ ประเมินทักษะและผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างได้ ซึ่ง จะส่งผลให้เห็นว่าค่าของคน
อยู่ที่ผลของงาน หรืออาจจะมีผู้ร่วมงานอื่นมาอ่านแล้วมีกรณีศึกษาจากปัญหาที่เกิดขึ้น คล้ายกัน ทาให้ทราบ
ถึง วิ ธีก ารแก้ ไข เกิ ด การแลกเปลี่ย นความรู้ ซึ่ ง กัน และกัน ในองค์ ก ร องค์ ก ารบริ ห ารส่ วนต าบลหั ว หนอง
เห็นความสาคัญของการบันทึกประจาวันดังกล่าว จึงได้จัดทาสมุดความดีพนักงานจ้าง โดยให้พนักงานจ้าง
มี ก ารบั น ทึ ก การปฏิ บั ติ งานประจ าวั น เพื่ อ เป็ น เครื่ อ งมื อ ในการควบคุ ม ดู แ ล การปฏิ บั ติ ง านด้ ว ยความ
รับผิดชอบ ซึ่งเป็นงานที่ได้รับมอบหมาย และเกิดประโยชน์แก่องค์กร เป็นการสร้างระเบียบวินัย ส่งเสริม
การสร้างจิตสานึกที่ดีในการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต
๓. วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อเป็นช่องทางในการสื่อสารระหว่างหัวหน้างาน ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล และพนักงาน
๓.๒ เพื่อเป็นประโยชน์ในการติดตามงานที่พนักงานจ้างได้ปฏิบัติ
๓.๓ เพื่อเป็นการสร้างจิตสานึกในการปฏิบัติงานด้านความรับผิดชอบ ซื่อตรงซื่อสัตย์ สุจริตต่องาน
ที่ได้รับมอบหมาย
๔. เป้าหมาย พนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตาบลหัวหนอง
๕. ระยะเวลา ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 – ๒๕๖8)
๖. วิธีดาเนินการ
๖.๑ กาหนดให้พนักงานและลูกจ้างทุกคนเขียนสมุดการบ้าน โดยบันทึกผลการปฏิบัติงานประจา
ทุกวันและส่งให้หัวหน้าส่วนราชการทุกวันจันทร์
๖.๒ รวบรวมเป็นข้อมูลสาหรับผู้บริหารให้พิจารณาผลการปฏิบัติงานพนักงานประจาปี
๗. งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณในการดาเนินโครงการ
๘. สถานที่ดาเนินการ องค์การบริหารส่วนตาบลหัวหนอง
๙. ผู้รับผิดชอบ องค์การบริหารส่วนตาบลหัวหนอง
๑๐. ตัวชี้วัด / ผลลัพธ์
๑๐.๑ มีการสื่อสารระหว่างผู้บังคับบัญชาและพนักงานส่งเสริมให้ปฏิบัติงานเป็นไปตามเป้าหมาย
๑๐.๒ มีการติดตามผลงานทาให้สามารถทราบผลการทางานเมื่อเกิดปัญหาสามารถแก้ไขได้
๑๐.๓ พนักงานจ้างทางานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เกิดความรับผิดชอบในหน้าที่ ได้รับมอบหมาย
ตามกาหนด
๑. ชื่อโครงการ : โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการป้องกันการทุจริต
๒. หลักการและเหตุผล
บุคลากรหรือทรัพยากรบุคคลในองค์กรเป็นรากฐานสาคัญ ยิ่ง ในการพัฒ นาและขับเคลื่อน
องค์กรไปสู่ความสาเร็จ ทั้งด้านคุณภาพ ประสิทธิภาพและประสิทธิผล องค์กรนั้น ๆ ย่อมประสบความสาเร็จ
มีความเจริญก้าวหน้าต่อไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับบุคลากรที่มีคุณ ภาพสูง มีความรู้ความสามารถ มีทักษะต่าง ๆ
ในการปฏิบัติงาน มีประสบการณ์มีความรู้และเข้าใจงานเป็นอย่างดี เมื่อได้รับบทบาทให้กระทาหน้าที่ใด ๆ
แล้วย่อมสามารถแสดงบทบาทนั้น ๆ ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมเสมอ ในทางตรงกันข้ามหากบุคลากร
ในองค์กรด้อยความสามารถ ไร้อุดมการณ์ ไม่มีทักษะหรือประสบการณ์ที่จาเป็นในการทางาน ย่อมทาให้
องค์ ก รนั้ น ๆ ด้ อ ยพั ฒ นาหรือ เจริญ ก้ าวหน้ า ได้ อย่ า งล่ าช้ า นอกจากบุ ค ลากรที่ มี ค วามรู้ ความสามารถ
มีทักษะและประสบการณ์การทางานสูงแล้ว ย่อมมีคุณธรรมจริยธรรมในการป้องกันการทุจริต มีจรรยาบรรณ

-19ค่านิยม บุคลิกภาพหรือคุณลักษณะอันพึงประสงค์เป็นตัวชี้นาทางในการปฏิบัติงานตามตาแหน่งหน้าที่และ
บทบาทแห่งตนเอง บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ โดยยึดมั่นในหลักคุณ ธรรม จริยธรรม มีจิตสานึกที่ดี มีความ
ซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบ ตั้ ง ใจท างานด้ ว ยความทุ่ ม เท เสี ย สละ มี ค วามเมตตากรุ ณ า
เอื้อเฟื้ อเผื่อแผ่ต่อ งาน ต่อหน่ วยงาน ต่อเพื่ อนร่วมงานและผู้ม าขอรับ บริการหรือรักษาผลประโยชน์ของ
ประชาชนและประเทศชาติแล้ว ย่อมนาพาองค์กรหรือหน่วยงานมุ่งไปสู่ความเจริญก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น มีความ
โปร่งใสมีการป้องกันการทุจริต และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักการแห่งธรรมาภิบาล องค์การบริหารส่วน
ตาบลหัวหนอง จึงได้จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการป้องกันการทุจริ ตขึ้น เพื่อเป็นการ
ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรภายใน ประกอบด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ฯ ข้าราชการและพนักงาน
จ้าง ตลอดทั้ งประชาชนทั่ วไปให้ มีค วามรู้ ความเข้ าใจในหลักธรรมทางพระพุ ท ธศาสนา สามารถน ามา
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานให้ห่างไกลจากการทุจริต และการดาเนินชีวิตประจาวันได้อย่างปกติสุข รู้จัก
ความพอดีมีความพอเพียง ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายและข้อบัง คับ มีเจตคติที่ดี มีจรรยาบรรณวิชาชีพ
ต่อตนเอง ต่อการทางาน ต่อเพื่อนร่วมงาน ต่อผู้มาขอรับบริการ ต่อผู้บัง คับบัญ ชา และต่อประเทศชาติ
บ้านเมืองต่อไป
๓. วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
๓.๒ เพื่อให้บุคลากรสามารถนาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานและ
การดาเนินชีวิตได้อย่างถูกต้อง
๓.๓ เพื่อปรับเปลี่ยนทัศนคติ ค่านิยมและเจตคติของบุคลากรต่อองค์กร ต่อการทางาน ต่อเพื่อน
ร่วมงาน ต่อผู้มาขอรับบริการและต่อผู้บังคับบัญชาให้ดียิ่งขึ้น
๓.๔ เพื่อให้สถาบันทางศาสนามีบทบาทในการปลูกจิตสานึกมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์
สุจริต ให้แก่บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตาบล
๔. กลุ่มเป้าหมาย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ฯ ข้าราชการ/พนักงาน ทั้งหมด จานวน ๕๒ คน
๕. พื้นที่ดาเนินการ องค์การบริหารส่วนตาบลหัวหนอง
๖. ระยะเวลาดาเนินการ จัดปฏิบัติธรรม (สวดมนต์ทาวัตรเช้า) ทุกวันพระ จานวน ๓๖ ครั้ง ระหว่าง
เดือนมกราคม – ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖5
๗. กิจกรรมและวิธีการดาเนินการ
๗.๑ ติดต่อประสานและขอความร่วมมือไปยังวัด (สถานที่ปฏิบัติธรรม/วิปัสสนากรรมฐาน)
๗.๒ ชี้แจงรายละเอียดและวางแผนการดาเนินงานตามโครงการ ฯ
๗.๓ จัดทารายละเอียดโครงการ ฯ กาหนดการและหลักสูตรการจัดการอบรม ฯ
๗.๔ เสนอรายละเอียดโครงการ กาหนดการและหลักสูตร เพื่อพิจารณาปรับปรุงและแก้ไขให้ถูกต้อง
และเกิดความเหมาะสม
๗.๕ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมโครงการ ฯ
๗.๖ วัดและประเมินผลโครงการ ฯ
๘. งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ องค์การบริหารส่วนตาบลหัวหนอง
๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๑๐.๑ บุคลากรและประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริง
๑๐.๒ บุคลากรและประชาชนสามารถนาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาใช้ในการปฏิบัติงานและ
การดาเนินชีวิตได้อย่างแท้จริง

-20๑๐.๓ ปลูกจิตสานึกให้บุคลากรและประชาชนมีทัศนคติ ค่านิยม ความซื่อสัตย์สุจริต และเจตคติ
ต่อองค์กรต่อการทางาน ต่อเพื่อนร่วมงานต่อผู้มาขอรับบริการและต่อผู้บังคับบัญชาที่ดี
๑. ชื่อโครงการ : โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงาน
องค์การบริหารส่วนตาบลหัวหนอง
๒. หลักการและเหตุผล
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๗๙ บัญ ญัติให้มี
ประมวลจริยธรรม เพื่อกาหนดมาตรฐานทางจริยธรรมของผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ หรือ
เจ้าหน้าที่ของรัฐแต่ละประเภท โดยให้มีกลไกและระบบในการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ และประกอบกับ
ประกาศประมวลจริยธรรมองค์การบริหารส่วนตาบลหัวหนอง ซึ่งหั วใจสาคัญ ของการท างานร่วมกันเป็ น
หมู่คณะอีกอย่างที่ขาดไม่ได้คือคุณธรรม จริยธรรม เพราะคุณธรรมและจริยธรรม หมายถึง การประพฤติ
ปฏิบัติ อันถูกต้องดีงาม ทั้งกาย วาจา ใจ ทั้ งต่ อตนเอง ต่อ ผู้อื่น และต่ อสังคม ซึ่ง ถ้าบุคลากรทุกคนที่
ทางานร่วมกัน มีคุณธรรมและจริยธรรมประจาใจของตนเองแล้ว การปฏิบัติงานทุกอย่างต้องลุล่วงไปด้วยดี
และมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้และผู้มารับบริการอย่างประชาชนก็จะได้รับความ
เชื่อมั่นและไว้วางใจที่จะเข้ามารับบริการที่องค์กรนั้น ๆ ประกอบกับองค์การบริหารส่วนตาบลหัวหนอง ได้รับ
การประเมิ น คัด เลื อ กจากสานั กงาน ป.ป.ช. ตามโครงการส่ง เสริ มท้ อ งถิ่ น ปลอดทุ จริต ในการเป็ น องค์ ก ร
ปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ดี เด่ น และที่ ดี และเพื่ อ เป็ น การเตรี ย มความพร้ อ มทั้ ง ในด้ า นคน ได้ แ ก่ บุ ค ลากร
ทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร ข้าราชการการเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่น และข้าราชการฝ่ายประจา รวมถึง
พนั กงานจ้าง จึงได้ มีก ารจัดท าโครงการอบรมคุณ ธรรม และจริยธรรม แก่ผู้ บริห าร สมาชิ กสภา และ
พนักงานองค์การบริหารส่วนตาบลหัวหนอง ดังกล่าวนี้ขึ้น
๓. วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อเป็นการปลูกและปลุกจิตสานึกการต่อต้านการทุจริต
๓.๒ เพื่ อเป็นการสร้างจิตสานึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ให้เกิ ด
ประโยชน์สุขแก่ประชาชน
๓.๓ เพื่อสร้างจิตสานึกและความตระหนักในการประพฤติปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม
๓.๔ เพื่ อ สร้ า งจิ ต ส านึ ก และความตระหนั ก ที่ จ ะไม่ ก ระท าการขั ด กั น แห่ ง ผลประโยชน์ ห รื อ มี
ผลประโยชน์ทับซ้อน
๔. เป้าหมาย ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานองค์การบริหารส่วนตาบลหัวหนอง จานวน ๕๒ คน
๕. พื้นที่ดาเนินการ องค์การบริหารส่วนตาบลหัวหนอง
๖. วิธีการดาเนินการ
จัดอบรมคุณธรรมและจริยธรรมแก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานองค์การบริหารส่วนตาบล
หัวหนอง โดยเชิญวิทยากรที่มีความรู้ ความสามารถมาถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ต่าง ๆ ในการปลูก
และปลุกจิตสานึกการต่อต้านการทุจริต ให้ประพฤติปฏิบัติราชการโดยยึดมั่นในหลักคุณธรรม และจริยธรรม
และมีการศึกษาดูงานหรือทากิจกรรมนอกสถานที่ในบางโอกาส
๗. ระยะเวลา การดาเนินการ ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 – ๒๕๖8)
๘. งบประมาณ ในการดาเนินการ ๕๐,๐๐๐ บาท
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ งานบุคลากร สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลหัวหนอง
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ตัว ชี้ วัด ประชาชนผู้ม ารั บบริ การที่ องค์ ก ารบริห ารส่ วนต าบลหั วหนอง ประเมิ น ความพึ ง พอใจ
การปฏิบัติงานของพนักงาน โดยใช้แบบประเมินเป็นตัวชี้วัด และต้องได้รับผลกาประเมินไม่น้อยกว่าร้อยละ
๗๐
ผลลัพธ์ ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานองค์การบริหารส่วนตาบลหัวหนอง เกิดจิตสานึกที่ดี
ในการต่อต้านการทุจริต และประพฤติปฏิบัติโดยยึดมั่นตามหลักประมวลจริยธรรม
๑.๑.๒ สร้างจิตสานึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรม
๑. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตาบล
หัวหนอง”
๒. หลักการและเหตุผล
ตามที่อ งค์ก ารบริห ารส่วนต าบลหั วหนอง ได้ ประกาศใช้ ป ระมวลจริยธรรมขององค์ การ
บริหารส่วนตาบลหัวหนอง พ.ศ. ๒๕64 โดยกาหนดกลไกและระบบในการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้
การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมดัง กล่าว ให้ถือว่าเป็นการกระทาผิดทางวินัย ซึ่งมีการ
กาหนดขั้นตอนการลงโทษตามความร้ายแรงแห่งการกระทา ประกอบกับได้มีประกาศคณะกรรมการพนักงาน
ส่ ว นต าบลจั ง หวั ด ขอนแก่ น เรื่ อ ง หลั ก เกณฑ์ แ ละเงื่ อ นไขเกี่ ย วกั บ จริ ย ธรรมของพนั ก งานส่ ว นต าบล
ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้าง กาหนดให้พนักงานองค์การบริหารส่วนตาบล ลูกจ้างประจา และพนักงาน
จ้างขององค์การบริหารส่วนตาบล มีหน้าที่ดาเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายเพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวมและ
ประเทศชาติ อานวยความสะดวกและให้ บริการแก่ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล โดยจะต้องยึดมั่นใน
ค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรม ๙ ประการ ได้แก่ ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม , มีจิตสานึกที่ดี
ซื่อ สั ต ย์ สุ จ ริต และรั บ ผิด ชอบ,ยึ ดถื อ ประโยชน์ ข องประเทศชาติ เหนื อ กว่ าประโยชน์ ส่ ว นตน และไม่ มี
ประโยชน์ทับซ้อน , ยืนหยัดทาในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย , ให้บริการแก่ประชาชนด้วยความ
รวดเร็วมีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ , ให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือน
ข้อเท็จจริง , มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพโปร่งใส และตรวจสอบได้ , ยึดมั่นในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร นอกจากนี้
สานักงาน ก.พ. ได้กาหนดแนวทางการดาเนินการตามประมวลจริ ยธรรมข้าราชการพลเรือนกรณีการเรี่ยไร
และกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกาหนดให้ข้าราชการต้องละเว้น
จากการแสวงหาประโยชน์ที่มิชอบ โดยอาศัยตาแหน่งหน้าที่และไม่ กระท าการอันเป็ นการขัด กันระหว่าง
ประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม ตามนัยหนังสือสานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓.๗/ว ๑๑ ลงวันที่
๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ ซึ่งองค์การบริหารส่วนตาบลหัวหนอง ควรนาแนวทางการดาเนินการดังกล่าวมาปรับใช้
เป็นแนวทางในการถือปฏิบัติโดยอนุโลม ดังนั้น เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติงานและเป็นที่เชื่อ ถือ
ไว้วางใจของประชาชน องค์การบริหารส่วนตาบลหัวหนอง ได้จัดทามาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตาม
ประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตาบลหัวหนอง ” ขึ้น เพื่อให้บุคลากรทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่าย
ประจา ทุกระดับนาไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ไม่กระทาการ
อันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือการมีผลประโยชน์ทับซ้อน
๓. วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อเป็นเครื่องมือกากับความประพฤติของข้าราชการที่สร้างความโปร่งใส มีมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานที่ชัดเจน และเป็นสากล

-22๓.๒ เพื่อยึดถือเป็นหลักการและแนวทางการปฏิบัติงานอย่างสม่าเสมอ ทั้งในระดับองค์กรและระดับ
บุคคลและเป็นเครื่องมือการตรวจสอบการทางานด้านต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตาบลหัวหนอง เพื่อให้
การดาเนินงานเป็นไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
๓.๓ เพื่ อ ท าให้ เกิ ด รู ป แบบองค์ ก รอั น เป็ น ที่ ย อมรั บ เพิ่ ม ความน่ า เชื่ อ ถื อ เกิ ด ความมั่ น ใจแก่
ผู้รับบริการและประชาชนทั่วไป ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย
๓.๔ เพื่อให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างองค์กรและข้าราชการในทุกระดับ โดยให้ฝ่ายบริหารใช้อานาจ
ในขอบเขต สร้างระบบความรับผิดชอบของข้าราชการต่อตนเอง ต่อองค์กร ต่อผู้บังคับบัญชาต่อประชาชน
และต่อสังคมตามลาดับ
๓.๕ เพื่อป้องกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น
รวมทั้งเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตาบล ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้าง
๕. พื้นที่ดาเนินการ องค์การบริหารส่วนตาบลหัวหนอง
๖. วิธีดาเนินการ
๖.๑ เผยแพร่ประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตาบลหัวหนอง เพื่อใช้เป็นค่านิยมสาหรับ
องค์กร ข้าราชการทุกคนพึงยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่ ไปกับระเบียบและกฎข้อบังคับอื่น ๆ อย่างทั่วถึง
และมีประสิทธิภาพ
๖.๒ เผยแพร่ป ระชาสั มพั นธ์ เกี่ ยวกับ ประมวลจริย ธรรมขององค์ การบริ ห ารส่ว นตาบลหั วหนอง
เปิดเผยเป็นการทั่วไปแก่สาธารณชนให้มีส่วนร่วม รับรู้และร่วมติดตามตรวจสอบตามประกาศคณะกรรมการ
ข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง กาหนดให้ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์ มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความ
โปร่งใสของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตาม มาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๘)
๗. ระยะเวลาดาเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 – ๒๕๖8
๘. งบประมาณดาเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ
๙. ผู้รับผิดชอบ งานบุคลากร สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลหัวหนอง
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตาบล ลูกจ้างประจา พนักงานปฏิบัติงาน
ตามประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตาบลหัวหนอง
๑. ชื่อโครงการ : มาตรการ “เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริต”
๒. หลักการและเหตุผล
ด้วยยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕60
– ๒๕๖4) มุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิก เฉย
ต่อการทุจริตทุกรูป แบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน
ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพื่อให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความ
โปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยกาหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต”
มีเป้ าหมายหลั กเพื่ อ ให้ ป ระเทศไทยได้ รับ การประเมิ น ดัช นี ก ารรั บ รู้ก ารทุ จ ริต (Corruption Perceptions
Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังนั้น เพื่ อให้การบริหารงานในพื้นที่สามารถ
ตอบสนองต่อแผนยุทธศาสตร์ ฯ ข้างต้น งานบุคลากร สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลหัวหนอง จึงได้
กาหนดแนวทาง/มาตรการเสริม สร้างองค์ความรู้ด้ านการทุ จริตขึ้น เพื่อให้ สามารถแปลงแผนยุท ธศาสตร์
ว่าด้วยการป้ องกัน และปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕60 – ๒๕๖4) ไปสู่การปฏิบั ติที่เป็ น
รูปธรรมและเกิดความยั่งยืนในการปฏิบัติ

-23๓. วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตแก่คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น
ข้าราชการฝ่ายประจา ลูกจ้างประจา ตลอดจนพนักงานทั่วไป
๓.๒ เพื่อสร้างจิตสานึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรมแก่คณะผู้บริหาร
ท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการฝ่ายประจา ลูกจ้างประจา ตลอดจนพนักงานทั่วไป
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต ข้อมูล/องค์กรความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตที่นามาเผยแพร่มากกว่า ๕ เรื่องขึ้นไป
๕. พื้นที่ดาเนินการ องค์การบริหารส่วนตาบลหัวหนอง
๖. วิธีดาเนินการ
๖.๑ รวบรวมและเรียบเรียงฐานข้อมูล/องค์ความรู้เกี่ยวข้องกับการปลูกจิตสานึกด้านการต่อต้านการ
ทุจริต อาทิ กฎหมาย ป.ป.ช. มาตรา ๑๐๐ มาตรา ๑๐๓ มาตรา ๑๐๓/๗ สื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้องกับการปลูกจิตสานึก
๖.๒ เผยแพร่ ประชาสั ม พั น ธ์ แ ละสร้า งเสริม องค์ ค วามรู้ ให้ บุ ค ลากรในสั ง กั ด ได้ รับ ทราบและ
ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ผ่านโครงการ/กิจกรรม และสื่อช่องทางต่าง ๆ
๗. ระยะเวลาดาเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 – ๒๕๖8
๘. งบประมาณดาเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลหัวหนอง
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ จานวนข้อมูล/องค์กรความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตที่นามาเผยแพร่
๑. ชื่อโครงการ : โครงการเสริมสร้างความซื่อสัตย์ สุจริต และปลูกฝังทัศนคติ วัฒนธรรมที่ดี
ในการต่อต้านการทุจริต
๒. หลักการและเหตุผล
ด้ วยคณะผู้ บ ริ ห าร สมาชิ ก สภาองค์ ก รปกครองส่ วนท้ อ งถิ่ น และพนั ก งานขององค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นผู้ที่มีบทบาทสาคัญ และเป็นกลไกหลักของประเทศในการให้บริการสาธารณะเพื่อ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่ น ทั้งยังมีหน้าที่และความรับผิดชอบสาคัญ ในอันที่จะบาบัด
ทุกข์บารุงสุขและสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น โดยให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและ
ท้องถิ่น ดังนั้น การที่ป ระชาชนในแต่ ละท้องถิ่น จะมีความเป็นอยู่ที่ดี มีความสุขหรือไม่ จึง ขึ้นอยู่กับก าร
ประพฤติปฏิบัติของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และพนักงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้ องถิ่ นทุ กคนเป็ น ผู้มีคุ ณ ธรรม ปฏิบั ติต นอยู่ ในกรอบจริย ธรรม เป็ นผู้มี จิตส านึก ที่จะตอบสนองคุ ณ
แผ่นดินด้วยการกระทาทุกสิ่ง เพื่อคุณประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติ คณะรัฐมนตรีในการประชุม
เมื่ อ วั น ที่ ๒๖ สิ ง หาคม ๒๕๕๑ มี ม ติ เห็ น ชอบในหลั ก การเกี่ ย วกั บ ยุ ท ธศาสตร์ ก ารส่ ง เสริ ม คุ ณ ธรรม
จริยธรรมในภาครัฐ ไว้ ๕ ยุท ธศาสตร์ โดยในยุ ทธศาสตร์ที่ ๔ การส่ ง เสริม คุณ ธรรมในองค์ก รเพื่ อ เป็ น
ต้นแบบให้ข้าราชการได้เรียนรู้และปฏิบัติตาม โดยได้กาหนดแนวทางการพัฒนาข้าราชการทุกระดับอย่าง
จริงจังและต่อเนื่อง ให้ตระหนักในการเป็นข้าราชการที่มีเกียรติ ศักดิ์ศรี รู้จักความพอเพียงเป็นตัวอย่างที่ดี
ของสังคม ยึ ดมั่น ในคุ ณ ธรรม ยืน หยัด ในสิ่ งที่ ถูกต้อ ง ตระหนั กในคุณ ความดี และกฎแห่ง กรรม ซื่อสัต ย์
สุจริต เสียสละ มี ความรู้ความเข้ าใจในเรื่อ งพฤติก รรมที่ แสดงให้เห็น ถึง การมีคุ ณ ธรรม จริย ธรรม การ
ตัดสินใจที่จะกระทาหรือไม่กระทาการใดได้อย่างเหมาะสม อันรวมถึงการป้องกันการกระทาทุจริตในระบบ
ราชการด้วย ดังนั้น เพื่อเป็นการเสริมสร้างความซื่อสัตย์ สุจริต ปลู กฝังทัศนคติและวัฒนธรรมที่ดีในการ
ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ องค์การบริหารส่วนตาบลหัวหนอง จึงได้จัดทาโครงการเสริมสร้างความ
ซื่อสัตย์ สุจริต และปลูกฝังทัศนคติวัฒนธรรมที่ดีในการต่อต้านการทุจริตขึ้น

-24๓. วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อปรับเปลี่ยนฐานความคิดของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตาบล และพนักงาน
จ้างขององค์การบริหารส่วนตาบลหัวหนอง ให้มีจิตสาธารณะและเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์
ส่วนตน
๓.๒ เพื่อ ปลูก ฝังจิตสานึ กและค่านิย มที่ ดีในการต่อ ต้านการทุจริตและประพฤติมิช อบให้แ ก่คณะ
ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตาบล และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตาบลหัวหนอง
๓.๓ เพื่ อให้ ความรู้แก่ค ณะผู้ บริห าร สมาชิก สภา พนัก งานส่วนตาบล และพนั กงานจ้าง ตาม
ประมวลจริยธรรมข้าราชการส่วนท้องถิ่นเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
๓.๔ เพื่อให้คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตาบล และพนักงานจ้าง ได้รับการพัฒ นา
จิต ใจ และพั ฒ นาตนเองให้ มี จิ ต สาธารณะเกิ ด ความส านึ ก ร่ วมในการเสริ ม สร้ า งสั ง คมแห่ ง คุ ณ ธรรมและ
สมานฉันท์ ประพฤติตนเป็นพลเมืองดี สร้างประโยชน์ให้แก่ครอบครัว ประชาชน และประเทศชาติ สร้าง
จิตสานึกในการกระทาความดี รู้จักการให้ การเสียสละและการบาเพ็ญสาธารณะประโยชน์ร่วมกัน
๔. กลุ่มเป้าหมาย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตาบล และพนักงานจ้าง จานวน ๕๒ คน
๕. ระยะเวลาดาเนินการ มกราคม – กันยายน ๒๕๖5
๖. งบประมาณ ๑๐,๐๐๐ บาท
๗. วิธีการดาเนินงาน
๗.๑ บรรยายเรื่อง การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน และการปรับเปลี่ยนฐาน
ความคิดของเจ้าหน้าที่รัฐในการรักษาผลประโยชน์สาธารณะเพื่อการต่อต้านการทุจริต
๗.๒ บรรยายเรื่อง การปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหารและ
ฝ่ายสภาท้องถิ่น และประมวลจริยธรรมของข้าราชการส่วนท้องถิ่น
๗.๓ แบ่งกลุ่ม ท ากิจกรรมเกี่ย วกั บการเสริมสร้างความซื่ อสั ตย์ สุ จริต และปลู กฝั ง ทัศ นคติ และ
วัฒนธรรมที่ดีให้แก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตาบล และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วน
ตาบลหัวหนอง
๗.๔ ทดสอบก่อนและหลังการฟังบรรยาย
๘. สถานที่ดาเนินการ องค์การบริหารส่วนตาบลหัวหนอง
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลหัวหนอง
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
๑๐.๑ ระดับความรู้ ความเข้าใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕
๑๐.๒ จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐
๑.๑ สร้างจิตสานึกและความตระหนักที่จะไม่กระทาการอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือการมี
ผลประโยชน์ทับซ้อน
๑. ชื่อโครงการ : กิจกรรมให้ความรู้ เรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับพนักงานส่วนตาบลและ
พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตาบลหัวหนอง
๒. หลักการและเหตุผล
ด้วยสถานการณ์ หรือการกระทาของบุคคลมีผลประโยชน์ส่วนตนเข้ามาเกี่ยวข้องจนส่ง ผล
กระทบต่อการตัดสินใจหรือการปฏิบัติหน้าที่ในตาแหน่ง การกระทาดังกล่าวอาจเกิดขึ้นโดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว
ทั้ง เจตนาหรือไม่เจตนาหรือ หรือบางเรื่องเป็ น การปฏิบั ติสืบ ต่อ กัน มาจนไม่ เห็ นว่าจะเป็ นสิ่ง ผิ ดแต่ อย่างใด
พฤติกรรมเหล่านี้เป็นการกระทาความผิดทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ต้องคานึงถึงผลประโยชน์

-25สาธารณะ (ประโยชน์ของส่วนรวม) แต่กลับตัดสิ นใจปฏิบัติหน้าที่โดยคานึงถึงประโยชน์ของตนเองหรือพวก
พ้อง “ผลประโยชน์ทับซ้อน” หมายถึง สถานการณ์ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐมีผลประโยชน์ส่วนตนอยู่ และมีการใช้
อิทธิพลตามอานาจหน้าที่ละความรับผิดชอบเพื่อให้เกิดประโยชน์ส่วนตัว โดยก่อให้เกิดผลเสียต่อผลประโยชน์
ส่ว นรวม ผลประโยชน์ ทั บ ซ้อ นมี ห ลากหลายรูป แบบ ไม่ จ ากั ด อยู่ ในรูป ของตั วเงิน หรื อทรั พ ย์ สิ น เท่ านั้ น
แต่รวมถึงผลประโยชน์อื่น ๆ ที่ ไม่ใช่รูป ตัวเงิน หรือทรัพ ย์สินก็ไ ด้ อาทิก ารแต่ง ตั้ง พรรคพวกเข้าไปดารง
ตาแหน่งในองค์กรต่าง ๆ ทั้งในหน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัท จากัด หรือการที่บุคคลผู้มีอานาจที่
ตัดสินใจให้ญาติพี่น้องหรือบริษัทที่ตนมีส่วนได้ส่วนเสียได้รับสัมปทานหรือผลประโยชน์จากทางราชการโดย
มิช อบ ทั้ งนี้ ห มายรวมถึ งความขัด แย้งกั น ระหว่างผลประโยชน์ ส่ วนตนและผลประโยชน์ ส่ วนรวม ซึ่ ง ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐ หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานต้องเข้ารับการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ โดยกาหนดให้หน่วยงานควรมีการประชุมหรือสัมมนา
ภายในองค์ กรเพื่ อให้ความรู้เรื่องการป้ องกัน ผลประโยชน์ทั บซ้ อนแก่เจ้ าหน้ าที่ เพื่อ ป้อ งกันผลประโยชน์
ทับซ้อน ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตาบลหัวหนอง จึง ได้จัดกิจกรรมให้ ความรู้ ความเข้าใจการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน แก่บุคลากรในองค์การบริหารส่วนตาบลหัวหนอง เพื่อป้องกันการทุจริตในการปฏิบัติ
ราชการ จึงได้จัดกิจกรรมป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ผ่านการประชุมผู้ บริหารกับพนักงานองค์การบริหาร
ส่วนตาบลหัวหนอง เพื่อให้พนักงานทุกคนทางานโดยยึดถือระเบียบ กฎหมาย คุณธรรม จริยธรรม เพื่อเป็น
เครื่องกากับความประพฤติของตน เพื่อไม่ให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
๓. วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจแก่พนักงานส่วนตาบล พนักงานจ้างเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์
ทับซ้อน
๓.๒ เพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมและวิธีการทางานที่สุจริตโปร่ง ใสของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของ
องค์การบริหารส่วนตาบลหัวหนอง
๓.๓ เพื่อเสริมสร้างให้ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบลหัว หนอง มีจิตสานึก
ค่านิยม และวัฒนธรรม เรื่องความซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งมั่นทางานอย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรมอันมั่นคง
ส่งผลให้หน่วยงานปลอดจากการทุจริตคอร์รัปชัน มุ่งสู่การเป็นข้าราชการท้องถิ่นไทยใสสะอาด
๔. เป้าหมาย พนักงานส่วนตาบลและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตาบลหัวหนอง
๕. พื้นที่ดาเนินการ องค์การบริหารส่วนตาบลหัวหนอง
๖. วิธีการดาเนินการ จัดประชุมประจาเดือน และให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน
๗. ระยะเวลาการดาเนินการ ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 – ๒๕๖8)
๘. งบประมาณในการดาเนินโครงการ จานวน ๑๐,๐๐๐ บาท
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลหัวหนอง
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
ตัวชี้วัด พนักงานส่วนตาบลและพนักงานจ้างมีความเข้าใจเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน
ผลลัพธ์ พนักงานส่วนตาบลและพนักงานจ้างมีความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน และมีความ
ประพฤติปฏิบัติงานไม่ยุ่งเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน
๑. ชื่อโครงการ : มาตรการ “มาตรการจัดทาคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน”
๒. หลักการและเหตุผล
รัฐบาลภายใต้การนาของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้ให้ความสาคัญ กับการผลักดันให้
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตเป็นวาระแห่งชาติ และรัฐบาลได้แถลงนโยบาย ๑๑ ด้าน อันรวมถึง
ประเด็นเรื่องการส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

-26และประพฤติมิชอบในภาครัฐ โดยจัดระบบอัตรากาลังและปรับปรุงค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐให้เหมาะสม
และเป็นธรรมยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพื่อสร้างความเชื่อมั่นวางใจในระบบราชการเสริมสร้าง
ระบบคุณธรรม รวมทั้งปรับปรุงและจัดให้มีกฎหมายที่ครอบคลุมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
การมีผลประโยชน์ทับซ้อนในภาครัฐทุกระดับ ปัจจุบันหน่วยงานต่าง ๆ เช่น สานักงาน ก.พ. จึงได้เผยแพร่
องค์ ค วามรู้ ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ การป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต โดยเฉพาะเรื่อ งผลประโยชน์ ทั บ ซ้ อ น
(Conflict of Interest) สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ร่วมกับสานักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ และองค์กรตามรัฐธรรมนูญ ได้จัดทายุทธศาสตร์
ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) และพัฒนาเครื่องมือการ
ประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร่ง ใสการด าเนิ น งานของหน่ วยงานภาครั ฐ (Integrity and Transparency
Assessment : ITA) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ครอบคลุมประเด็นการประเมิน ๕ ด้าน อันรวมถึง การ
ต่อต้านการทุจริตในองค์กร ซึ่งสนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐดาเนินการเรื่องเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน
ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ อันรวมถึงการให้ความรู้ตามคู่มือหรือประมวลจริยธรรมเกี่ ยวกับการป้องกันผลประโยชน์
ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานด้วย เพื่อตอบสนองนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุ จ ริต ข้ างต้ น และเพื่ อ น าเครื่ อ งมื อ การประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร่ง ใสในการ
ดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐการปฏิบัติให้เป็นกลไกสาคัญที่จะป้องกันการทุจริต โดยเฉพาะการกระทาที่
เอื้อต่อการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของเจ้าหน้าที่ในภาครัฐ องค์การบริหารส่วนตาบลหัวหนอง จึงได้ตระหนัก
และเห็ นถึงความสาคัญ ของการจั ดหาคู่ มือการป้ องกัน ผลประโยชน์ ทับ ซ้อ นขึ้น เพื่ อเป็น ประโยชน์ในการ
เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรให้เกิดความตระหนักถึงปัญหาในเรื่องดังกล่าว รวมทั้ง เป็นข้อมูลให้
ประชาชนและผู้สนใจได้ศึกษา เพื่อเป็นพื้นฐานการปฏิบัติตนในการร่วมกันรณรงค์สร้างสังคมไทยให้เป็นสังคม
ที่ใสสะอาด ลดระดับการทุจริตประพฤติมิชอบในสังคมไทยให้เทียบเท่าระดับมาตรฐานสากลได้ต่อไป
๓. วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อผลิตคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนตาบลหัวหนองให้บุคลากร
ผู้ปฏิบัติงานนาไปเป็นองค์ความรู้ในการทางานให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง
๓.๒ เพื่อเป็ นประโยชน์ในการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่บุ คลากรให้เกิดความตระหนั กถึง
ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต บุคลากรมีคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วน
ตาบลหัวหนอง
๕. พื้นที่ดาเนินการ องค์การบริหารส่วนตาบลหัวหนอง
๖. วิธีดาเนินการ
๖.๑ ศึกษาและรวบรวมข้อมูล
๖.๒ จัดทา (ร่าง) คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
๖.๓ ตรวจสอบความถูกต้อง
๖.๔ จัดทาคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
๖.๕ แจกจ่ายให้บุคลากร
๗. ระยะเวลาดาเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 – ๒๕๖8
๘. งบประมาณดาเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลหัวหนอง
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ มีการจัดทาคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

-27๑. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ปลูกฝังองค์ความรู้ให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับ Conflict of Interest”
๒. หลักการและเหตุผล
ด้วยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.
๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา ๑๐๐ , ๑๐๓ และ ๑๐๓/๑ กาหนดเรื่องการขัดกันของผลประโยชน์
ส่วนตัวและส่วนรวมไว้ เพื่อลดระบบอุปถัมภ์ในสังคมไทย ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐมีจิตสานึกแยกแยะประโยชน์
ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมออกจากกันได้ หากเจ้าหน้าที่ของรัฐฝ่าฝืนให้ถือเป็นความผิดตามประมวล
กฎหมายอาญาด้ ว ย การขั ด กั น แห่ งผลประโยชน์ ห รือ “Conflict of Interest” ได้ รั บ การกล่ า วถึ ง อย่ า ง
กว้างขวางในรอบหลายปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงระยะเวลาที่ประเทศไทยกาลังเผชิญกับปัญหาการ
ทุจริตคอร์รัปชันของผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง หรือผู้ดารงตาแหน่ง ระดับสูงในองค์กรต่าง ๆ ซึ่งได้ส่งผล
กระทบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศรวมทั้งได้สร้างความเสียหายให้กับประชาชนโดยส่วนรวม
จากสถานการณ์ข้างต้น จาเป็นที่หน่วยงานภาครัฐต้องเร่งสร้างองค์ความรู้ให้บุคลากรมีความพร้อมที่จะเข้าใจ
สาเหตุและปัจจัยที่นาสู่การคอร์รัปชัน เพื่อจะได้หาทางป้องกันและปฏิบัติหน้าที่ให้ห่างไกลจากต้นเหตุต่าง ๆ
ที่นาไปสู่การทุจริต คอร์รัปชัน โดยเฉพาะในเรื่องการปลูกฝังองค์ความรู้ให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับความขัดแย้ง
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม รวมทั้งให้ตระหนักถึง ผลกระทบจากปัญ หาความ
ขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม หรือเกิดเป็นผลประโยชน์ทับซ้อน ซึ่งเป็น
ปัญ หาเชิง โครงสร้างที่เกี่ยวข้องกับหลายมิติ ทั้งมิติด้านสังคม การเมืองและการบริหารที่สาคัญ สะท้อนถึง
วัฒนธรรมและค่านิยมในการบริหารที่ด้อยพัฒนา ดัง นั้น องค์การบริหารส่วนตาบลหัวหนอง จึงได้จัดทา
มาตรการ “ปลูกฝังองค์ความรู้ให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับ Conflict of Interest” ขึ้น เพื่อสร้างจิตสานึกและ
เสริมสร้างจริยธรรมของบุคลากรในการทางานเพื่อส่วนรวม ยึดถือหลักจริยธรรมและผลประโยชน์ส่วนรวมใน
การปฏิบัติราชการเป็นสาคัญ หากข้าราชการและพนักงานเจ้าหน้าที่ของรัฐขาดจิตสานึกในหน้าที่ที่จะปกป้อง
ผลประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติ มีการใช้อานาจทางราชการโดยมิชอบในการดาเนินกิจกรรมเพื่อเอื้อ
ประโยชน์ต่อตนเอง กลุ่ม พรรค พวกพ้อง เหนือผลประโยชน์ส่วนรวมย่อมส่งผลกระทบต่อสถาบันราชการ
และสร้างความเสียหายต่อประเทศชาติ และประชาชน
๓. วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับ Conflict of Interest แก่บุคลากรขององค์การบริหารส่วน
ตาบลหัวหนอง
๓.๒ เพื่อสร้างจิตสานึกและเสริมสร้างจริยธรรมของบุคลากรในการทางานเพื่อส่วนรวม ยึดถือหลัก
จริยธรรมและผลประโยชน์ส่วนรวมในการปฏิบัติราชการเป็นสาคัญ อันจะนามาซึ่งการป้องกันผลประโยชน์
ทับซ้อนในองค์กร
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต รายงานการประชุมหรือสัมมนาบุคลากรเพื่อปลูกฝังองค์ความรู้ให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับ
Conflict of Interest
๕. พื้นที่ดาเนินการ องค์การบริหารส่วนตาบลหัวหนอง
๖. วิธีดาเนินการ
๖.๑ วางแผน/การถ่ายทอดองค์ความรู้
๖.๒ ออกแบบกิจกรรม
๖.๓ จัดเตรียมเอกสาร
๖.๔ ดาเนินการจัดประชุม
๖.๕ สรุปรายงานการประชุม
๗. ระยะเวลาดาเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 – ๒๕๖8
๘. งบประมาณดาเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ

-28๙. ผู้รับผิดชอบ สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลหัวหนอง
๑๐. ตัวชี้ วัด/ผลลัพ ธ์ มีการประชุมหรือสัมมนาบุ คลากรเพื่อปลูกฝัง องค์ความรู้ให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับ
Conflict of Interest
๑.๒ การสร้างจิตสานึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น
๑. ชื่อโครงการ : ปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว ลดภาวะโลกร้อน ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตาบล
หัวหนอง ประจาปี ๒๕๖5 – ๒๕๖8
๒. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา
เนื่องด้วยปัจจุบันโลกกาลังเผชิญ กับสภาวะการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ (Climate
Change) ที่ ท าให้ อุ ณ หภู มิ โลกสู ง ขึ้ น หรื อ ที่ เรี ย กว่ า สภาวะโลกร้อ น ซึ่ ง ส่ ง ผลให้ เกิ ด ปรากฏการณ์ ท าง
ธรรมชาติที่มีผลกระทบกับวิถีชีวิตของมนุษ ย์ อาทิ เกิดความแห้ง แล้ง มีไ ฟไหม้ป่ า ฝนตกไม่ตรงฤดูกาล
อากาศหนาวและหิมะตกในประเทศที่ไม่เคยมีหิมะตก เป็นต้น ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการตัดไม้ทาลายป่าของ
มนุษย์ ดังนั้น ประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกจึงได้ร่วมมือกันป้องกันและแก้ไขภาวะโลกร้อน ซึ่งเป็นปัญหาที่สาคัญ
ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งในระดับภูมิภาคและระดับประเทศ การเพิ่มพื้นที่สีเขียวจึงเป็น
หนทางหนึ่งในการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อนโดยตรงเนื่องจากต้นไม้เป็นแหล่งดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
แหล่งกรองมลพิษ และผลิตก๊าซออกซิเจน อีกทั้งเป็นการสร้างความสมดุลการใช้พื้นที่ให้เกิดความเหมาะสม
ลดอุณหภูมิของพื้นผิวในพื้นที่นั้น ๆ ลงได้อย่างน้อย ๒ องศาเซลเซียส เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน
องค์การบริหารส่วนตาบลหัวหนอง จึงได้จัดทาโครงการ “ปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว ลดภาวะโลกร้อนใน
พื้นที่องค์การบริหารส่วนตาบลหัวหนอง ประจาปี ๒๕๖5 – ๒๕๖8” เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการ
แก้ไขปัญ หาภาวะโลกร้อนสร้างเมืองน่าอยู่สวยงาม (Beautified City) และร่วมถวายเป็น ราชสัก การะใน
วโรกาสมหามงคลดังกล่าว ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตาบลหัวหนอง จึงได้จัดทาโครงการนี้ขึ้นมา เพื่อเพิ่ม
พื้นที่สีเขียวในพื้นที่กสิกรรมของประชาชนและพื้นที่ว่างเปล่าในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลหัวหนอง เพื่อให้
เกิดความร่มรื่นแก่หมู่บ้าน พร้อมทั้งเป็นการเพิ่มคุณภาพชีวิตของประชาชนในตาบลหัวหนอง
๓. วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อ ให้ ประชาชนตระหนั กในคุณ ค่ าของสิ่ง แวดล้อม และรักษาทรัพ ยากรธรรมชาติอัน เป็ น
สาธารณะร่วมกัน
๓.๒ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน โดยเพิ่มพื้นที่
สีเขียวในตาบลหัวหนอง
๓.๓ เพื่อ ให้ ประชาชนนาหลักปรัชญาเศรษฐกิ จพอเพี ยงมาใช้ในชีวิต ประจาวัน เกิด ความสมดุ ล
เพิ่มมูลค่าทรัพยากรที่มีและลดภาวะโลกร้อน
๓.๔ ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเป็นเมืองน่าอยู่ สวยงาม (Beautified City) สร้างความร่มรื่นและ
คลายร้อนแก่ประชาชน
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต ประชาชนร่วมกันปลูกต้นไม้ จานวน ๓๐,๐๐๐ ต้น
๕. พื้นที่ดาเนินการ พื้นที่สาธารณะในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลหัวหนอง
๖. วิธีดาเนินงาน
๖.๑ ประสานงานกับส่วนราชการ องค์กรภาคเอกชน สถาบันการศึกษา กลุ่มพลังมวลชน และ
ประชาชนในท้องถิ่น เข้าร่วมกิจกรรม
๖.๒ ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ให้จัดเตรียม
สถานที่เพื่อปลูกต้นไม้

-29๖.๓ จัดซื้อกล้าไม้ พันธุ์ไม้ เพื่อใช้ในโครงการ
๖.๔ ดาเนินการปลูกต้นไม้โดยส่วนราชการ องค์กรภาคเอกชน สถาบันการศึกษา กลุ่มพลังมวลชน
และประชาชนในท้องถิ่น
๖.๕ ดูแลรักษาและติดตามผลโดยงานส่งเสริมการเกษตร สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบล
หัวหนอง
๗. ระยะเวลาดาเนินการ ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 – ๒๕๖8)
๘. งบประมาณดาเนินการ จานวน ๑๐,๐๐๐ บาท
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ งานส่งเสริมการเกษตร สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลหัวหนอง
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
๑๐.๑ ทาให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความเข้าใจถึงความสาคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๑๐.๒ ทาให้เพิ่มพื้นที่ป่าไม้และสิ่งแวดล้อมที่ดีและช่วยลดภาวะโลกร้อน
๑๐.๓ ทาให้ประชาชนมีจิตสานึก ในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๑๐.๔ ทาให้เยาวชนและกลุ่มพลัง มวลชนใช้เป็นแนวทางในการสร้างความสามัคคีและสร้างความ
ร่มรื่นในตาบล
๑. ชื่อโครงการ : โครงการส่งเสริม อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แหล่งท่องเที่ยว
พัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ในหมู่บ้าน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 – ๒๕๖8
๒. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา
ประเทศไทยในอดีตเป็นพื้ นที่ที่มีทรัพยากรป่าไม้อยู่เป็นจานวนมาก แต่การลักลอบตัดไม้
ทาลายป่าไม้ที่ผิดกฎหมายได้เพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็ว ทาให้ปัจจุบันทรัพยากรป่าไม้ของประเทศไทยมีจานวน
ลดน้อยลง ซึ่งส่งผลกระทบต่อธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศต่าง ๆ ตลอดจนวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของ
ประชาชนเป็นอย่างมาก หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนจึงได้มีการริเริ่มโครงการอนุรักษ์ทรัพยากร
ป่าไม้ ซึ่งจะสามารถช่วยให้ธรรมชาติของประเทศไทยกลับมามีความสมดุลเพิ่มมากขึ้น พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระบรมราชินีนาถทรงมีความห่วงใยในปัญ หาปริมาณป่าไม้ของประเทศ โดยทั้ง สอง
พระองค์ท่านได้พยายามคิดค้นหาวิธีนานัปการที่จะเพิ่มปริมาณป่าไม้ของประเทศไทยให้ม ากขึ้นอย่างมั่นคง
และยั่งยืน ซึ่งพระองค์ท่านได้เสนอวิธีที่เรียบง่ายและประหยัดในการดาเนินงาน คือ แนวคิดเรื่อง “ปลูกป่า
๓ อย่าง เพื่อประโยชน์ ๔ อย่าง” ปลูกป่า ๓ อย่าง ได้แก่ ปลูกไม้ให้พออยู่ พอกิน พอใช้ และระบบ
นิเวศน์ “พออยู่” หมายถึง ไม้เศรษฐกิจ ปลูกไว้ทาที่อยู่อาศัยและจาหน่าย “พอกิน ” หมายถึง ปลูกพืช
เกษตรเพื่อการกินและสมุนไพร “พอใช้” หมายถึง ปลูกไม้ไว้ใช้สอยโดยตรงและพลังงาน เช่น ไม้ฟืน และ
ไม้ไผ่ เป็นต้น เพื่อประโยชน์ต่อระบบนิเวศน์ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง องค์การบริหารส่วนตาบล
หัวหนอง ในฐานะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่อยู่ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด ได้ตระหนัก ถึงหน้าที่
และความรับผิดชอบในการร่วมกันอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชน จึงได้จัดทา
โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติแ ละสิ่งแวดล้อมในชุมชนและในเขตองค์การบริหาร
ส่วนตาบลหัวหนอง เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนได้ร่วมกันอนุรักษ์ ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมในชุมชนของตนเอง
๓. วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อเป็นการรักษาประโยชน์สาธารณะ สร้างความสามัคคี และสร้างกลุ่มอาสาสมัครและพิทักษ์
สิ่งแวดล้อมในชุมชน เพิ่มมากขึ้น

-30๔. เป้าหมาย/ผลผลิต
๔.๑ ปลูก ต้น ไม้ และปลูกป่ าชุม ชนในเขตพื้ น ที่รับ ผิดชอบขององค์ก ารบริห ารส่ วนต าบลหั วหนอง
จานวน ๖ หมู่บ้าน โดยปลูกพันธุ์ไม้ประเภทต่าง ๆ ทั้ง ไม้ยืนต้น ไม้ประดับ ไม้ผล ไม้ดอก และพื ชผัก
สวนครัวรั้วกินได้ เป็นต้น
๔.๒ ดูแล อนุรักษ์ ฟื้นฟู สภาพแหล่งน้ไ คูคลอง ที่เสื่อมโทรมในเขตพื้นที่รับผิดชอบขององค์การ
บริหารส่วนตาบลหัวหนอง จานวน ๖ หมู่บ้าน และพื้นที่ทั้งหมดในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลหัวหนอง
โดยบูรณาการร่วมกันกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรภาคประชาชนต่าง ๆ
๔.๓ ผู้เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตาบล พนักงาน
จ้าง องค์ การบริห ารส่วนตาบลหัว หนอง ผู้ นาชุ มชนกลุ่ มต่าง ๆ ทั้ ง ๖ หมู่บ้ าน ได้แก่ ประธานชุ มชน
ประธานกลุ่มผู้ สูงอายุ ประธาน อสม. ประธานกลุ่มสตรี ฯลฯ กลุ่มเด็กและเยาวชน นักเรียน นักศึกษา
หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรภาคประชาชนทุกภาคส่วน เป็นต้น
๕. พื้นที่ดาเนินการ
พื้นที่สาธารณะประโยชน์ในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลหัวหนอง และแหล่ง น้า คู คลอง ในเขต
องค์การบริหารส่วนตาบลหัวหนอง
๖. วิธีการดาเนินงาน
๖.๑ จัดอบรมผู้เข้าร่วมโครงการพร้อมชี้แจงความเป็นมาและแนวทางการดาเนินงานตามโครงการ
(กลุ่มรวมทุกหมู่บ้าน)
๖.๒ จัดเวทีระดมความคิดเห็นการจัดกิจกรรมและการจัดตั้งกลุ่มพิทักษ์สิ่งแวดล้อมประจาหมู่บ้าน
(กลุ่มย่อยแต่ละหมู่บ้าน)
๖.๓ จัดเวทีเสวนาติดตามผลการดาเนินงานกลุ่มพิทักษ์สิ่งแวดล้อมประจาหมู่บ้าน (กลุ่มย่อยแต่ละ
หมู่บ้าน)
๖.๔ จั ด กิ จกรรมร่ว มกั น ปลูก ต้ น ไม้ ในหมู่ บ้ าน พั ฒ นา ขุ ด ลอก คู ค ลอง ก าจั ด วัช พื ช ในแม่ น้ า
คูคลอง ทาความสะอาดถนน และพื้นที่สาธารณะประโยชน์ต่าง ๆ ในหมู่บ้าน และในเขตองค์การบริหาร
ส่วนตาบลหัวหนอง
๖.๕ จัดกิจกรรมพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์ และอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนให้มีความ
สวยงาม สะอาด ร่มรื่น น่าพักผ่อนหย่อนใจและเป็นสถานที่ออกกาลังกายของประชาชนในหมู่บ้านและ
หมู่บ้านอื่น ๆ ตลอดจนประชาชนทั่วไป
๖.๖ จั ดกิ จกรรมศึ กษาดู งานหมู่ บ้ าน/ชุ ม ชน หรือ หน่ วยงานที่ป ระสบความส าเร็จ ในการอนุ รัก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นกรณีตัวอย่างให้แก่หมู่บ้านต่าง ๆ ในเขตองค์การบริหารส่วน
ตาบลหัวหนอง
๗. ระยะเวลาดาเนินการ ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 – ๒๕๖8)
๘. งบประมาณดาเนินการ จานวน ๑๐,๐๐๐ บาท
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ งานส่งเสริมการเกษตร สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลหัวหนอง
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ เกิดกลุ่มอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในตาบลเพิ่มมากขึ้น
ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมในชุมชนมีมากขึ้น
๑. ชื่อโครงการ : โครงการปลูกผักริมรั้ว
๒. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา
ปัจจุบันปัญหาเรื่องสุขภาพของประชาชนคนไทยเพิ่มทวีขึ้น ซึ่งเห็นได้จากสถิติของผู้ป่วยที่มา
รับบริการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลมีจานวนมากขึ้นเรื่อย ๆ และอัตราการป่วยจากโรคที่ไม่ติดต่อเพิ่มสูงขึ้น

-31โรงพยาบาลก็ต้องเพิ่มขนาดของโรงพยาบาลเพื่อให้รองรับผู้ที่มารับบริการ ซึ่งเป็นภาระที่รัฐบาลจะต้องเสีย
งบประมาณในการด าเนินการเป็น อันมาก และเป็น การแก้ปั ญ หาที่ป ลายเหตุเนื่ องจากต้นเหตุข องปัญ หา
สุขภาพที่สาคัญมีสาเหตุมาจากการบริโภคอาหารที่ไม่ถูกสุขลักษณะ อาหารที่มีการปลอมปนสารเคมี หรือผัก
ผลไม้ที่ไม่ปลอดสารพิษ เพราะเกษตรกรผู้ผลิตใช้สารกาจัดศัตรูพืชอย่างไม่ถูกวิธีเพื่อเหตุผลทางการค้าและ
พาณิชย์ ทาให้สารเคมีที่เป็นโทษเหล่านั้น ตกอยู่กับผู้บริโภคอย่างยากที่จะหลีกเลี่ยง แนวทางในการป้องกัน
ปัญ หาที่เป็นการแก้ที่ต้นเหตุแบบยั่งยืน คือการให้สุขศึกษาแก่ประชาชน และการส่งเสริมการปลูกผักเพื่อ
บริโภคในครัวเรือน การปลูกผักรับประทานเองแบบผักอินทรีย์ก็เป็นหนทางหนึ่งที่จะช่วยให้ผู้ บริโภคได้รับ
สารอาหารที่ดีมีประโยชน์ แต่กระนั้นสาหรับประชาชนที่ไม่เคยปลูกผักเลยก็เป็นปัญหาใหญ่ในการที่จะเริ่มต้น
ที่จะเรียนรู้การปลูกผักด้วยตนเอง หมู่บ้าน ตาบลหัวหนอง ตระหนักในปัญหานี้ จึงได้ร่วมกันจัดตั้งโครงการ
นี้ขึ้น
๓. วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และนวัตกรรมในการปลูกผักอินทรีย์ระหว่างสมาชิกด้วยกันเอง
๓.๒ เพื่ออนุรักษ์พืชผักถิ่น พันธุ์พื้นเมือง และขยายพันธุ์พืชที่เป็นสารอาหารให้คงอยู่ไว้
๓.๓ เพื่อพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพผลผลิต เพื่อให้เหมาะแก่การเกษตรแบบพอเพียงโดย
ปราศจากการใช้สารเคมีสังเคราะห์ใด ๆ
๓.๔ ลดรายจ่ า ยในครั ว เรื อ นเสริ ม สร้ า งความรู้ ค วามเข้ า ใจและใช้ แ นวทางตามทฤษฏี
เศรษฐกิจพอเพียง
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต
๔.๑ สมาชิกในหมู่บ้าน ตาบลหัวหนอง
๔.๒ ประชาชนทั่วไป
๕. พื้นที่ดาเนินการ พื้นที่ในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลหัวหนอง
๖. วิธีดาเนินการ
๖.๑ ขั้นเตรียมการ
- มี ก ารวางแผนการให้ ความรู้ แบ่ ง กลุ่ ม ย่อ ย แบ่ ง หั วข้ อ โครงงาน จั ด ตั้ง ที ม งานที่ เป็ น
ผู้ประสาน
- รวบรวมบล็อกของสมาชิกที่ปลูกผักอินทรีย์ไว้รับประทานเองเพื่อสร้างแรงจูงใจ
- แบ่งกลุ่มย่อย แบ่งหัวข้อโครงงาน จัดตั้งทีมงานที่เป็นผู้ประสานงาน
๖.๒ ขั้นปฏิบัติ
- รวบรวมบล็อ กของสมาชิก หรือลิง ค์ภายนอกที่ ให้ความรู้เกี่ยวกับ การปลูก และดู แลผัก
อินทรีย์ เพื่อให้สมาชิกที่ร่วมโครงการได้ศึกษาก่อนลงมือปฏิบัติ
- แจกจ่ายและแลกเปลี่ยนพันธุ์ผัก
- กระตุ้นการนาเสนอของผู้เข้าร่วมโครงการในการแลกเปลี่ยน และถ่ายทอดวิทยาการซึ่งกัน
และกัน
- จัดให้มีการนาเสนอผลผลิตอย่างต่อเนื่อง โดยมีการกาหนดระยะเวลาตามความเหมาะสม
๖.๓ ขั้นประเมินผล
- การนาเสนอผลงานที่กาลังเพาะปลูก และผลผลิตที่สาเร็จแล้ว
- มีการสารวจความก้าวหน้าของโครงการ โดยวัดจากอัตราการปลูกผักอิน ทรีย์เพื่ อการ
บริโภค (จานวน ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ)
- ปริมาณและคุณภาพของผลผลิตในการเพาะปลูกดีขึ้น
- ขั้นปรับปรุงและพัฒนา
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หาแนวทางแก้ไขร่วมกัน
- ส่งเสริมให้เกิดธนาคารพันธุ์พืชสวนครัวสาหรับให้บริการสมาชิก
๗. ระยะเวลาดาเนินการ ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 – ๒๕๖8)
๘. งบประมาณดาเนินการ จานวน ๑๐,๐๐๐ บาท
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ องค์การบริหารส่วนตาบลหัวหนอง
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
๑๐.๑ สมาชิกที่ร่วมโครงการมีความรู้และนวัตกรรมในการปลูกผักอินทรีย์
๑๐.๒ สมาชิกสามารถนาความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติได้จริง
๑๐.๓ เพิ่มผลผลิตของสมาชิก มีคุณภาพดี และปลอดสารพิษ
๑๐.๔ ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับประโยชน์จากการปลูกผักบริโภคเอง ได้เกิดการเรียนรู้ตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง เกิดประโยชน์ต่อตนเองและเกิดการแบ่งปัน
๑. ชื่อโครงการ : โครงการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
๒. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา
โครงการอบรมให้ ความรู้ส ร้างอาชี พ สร้างรายได้ ตามแนวทางเศรษฐกิจ พอเพีย ง เป็ น
โครงการตามแนวพระราชดาริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ ได้ทรงเล็งเห็นสภาพความเป็นอยู่ที่ยากจน
ของราษฎร พร้อมทั้งได้พระราชทานแนวทางการดาเนินงานให้หน่วยงานต่าง ๆ นาไปวางแผนปฏิบั ติงานให้
ความช่วยเหลือแก้ไขปัญหาให้กับราษฎรผู้ประสบความทุกขยาก ด้อยโอกาสและยากจนตามภูมิภาคต่างๆ
ทั่วประเทศ โดยเน้นให้ผลการดาเนินงานตกถึงมือราษฎรโดยตรงเป็นเบื้องแรก ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้
อย่าง “พออยู่ พอกิน” และขณะเดียวกันก็เป็นการปูพื้นฐานไว้สาหรับ “ความกินดี อยู่ดี ในอนาคต” ด้วย
ดังนั้น โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริจึงเป็นโครงการที่มุ่งพัฒนาราษฎรผู้ยากไร้ให้มีฐานะความเป็นอยู่ที่
ดีขึ้น โดยเฉพาะประชาชนในชนบทที่อยู่ห่างไกล ทุรกันดารและยากจนอย่างแท้จริง โดยมีหลักการสาคัญคือ
การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า เป็นขั้นตอนตามลาดับความจาเป็น ประหยัด การพึ่งพาตนเอง ส่งเสริมความรู้
และเทคนิควิชาการสมัยใหม่ที่เหมาะสม นอกจากนั้น ยัง มุ่งเน้นการสร้างกระบวนการเรียนรู้เพื่อให้ชุมชน
สามารถวิเคราะห์ปัญหา และความต้องการของชุมชน สามารถ วางแผนการผลิตที่สอดคล้ องกับศักยภาพ
ของพื้ นที่ และความพร้อมของเกษตรกรได้ ด้วยตนเอง โดยใช้กระบวนการแบบมีส่วนร่วมของเกษตรกร
องค์การบริห ารส่วนตาบลหัวหนอง จึงจัดทาโครงการอบรมให้ความรู้การสร้างอาชีพ สร้างรายได้ โดยมี
แนวทางตามโครงการเศรษฐกิจพอเพี ยง ซึ่ง เป็ นหนึ่ง ในโครงการอัน เนื่ อ งมาจากพระราชด าริม าประยุก ต์
เผยแพร่ให้กับผู้มีรายได้น้อยด้อยโอกาสทางสังคมและประชาชนทั่วไปที่สนใจ
๓. วัตถุประสงค์
๓.๑ ส่งเสริมอาชีพให้กับคนยากจนในองค์การบริหารส่วนตาบลหัวหนอง
๓.๒ ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในการเพาะเห็ดให้กับคนยากจนในองค์การบริหารส่วนตาบลหัวหนอง
๓.๓ สามารถนาความรู้ไปสร้างรายได้ให้กับตนเอง
๓.๔ สามารถนาเห็ดไปแปรรูปเป็นสินค้าต่าง ๆ
๓.๕ สร้างแนวคิดตามแนวทางทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต
ประชาชนและผู้ที่มีความสนใจในการสร้างอาชีพในองค์การบริหารส่วนตาบลหัวหนอง
๕. พื้นที่ดาเนินการ องค์การบริหารส่วนตาบลหัวหนอง
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๖.๑ ประชาสัมพันธ์โครงการในกลุ่มเป้าหมายรับทราบ
๖.๒ จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการเพาะเห็ดให้กับผู้ร่วมโครงการ
๖.๓ ศึกษาดูงานในสถานที่จริง
๖.๔ ฝึกปฏิบัติงานอย่างจริงจัง
๗. ระยะเวลาดาเนินการ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖5 – กันยายน พ.ศ. ๒๕๖8
๘. งบประมาณดาเนินการ จานวน ๑๐,๐๐๐ บาท
๙. ผู้รับผิดชอบ สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลหัวหนอง
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
๑๐.๑ ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเพาะเห็ด
๑๐.๒ ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการแปรรูปเห็ด
๑๐.๓ ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนาไปประกอบอาชีพได้
๑๐.๔ มีรายได้เพิ่มขึ้น ลดรายจ่าย เกิดความพอเพียง
๑๐.๕ เกิดการเรียนรู้และเข้าใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๑.๓ การสร้างจิตสานึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน
๑. ชื่อโครงการ : โครงการคุณธรรมสานสายใยครอบครัว
๒. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา
ในสภาวะปัจจุบันสังคมมีความเจริญ ก้าวหน้าในการพัฒนาประเทศด้วยวิทยาการสมัยใหม่
คนส่วนใหญ่ยึดติดอยู่กับความสาเร็จทางวัต ถุกันมาก ขาดความเอาใจใส่ในเรื่องศาสนา ศีลธรรม ประเพณี
วัฒ นธรรมท้องถิ่น ความจงรักภักดีต่อสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ทาให้ปัญ หาต่าง ๆ ที่เกิด
โดยเฉพาะเยาวชนส่วนหนึ่งเป็นปัญหาที่ต้องแก้ไขศีลธรรม คุณธรรม และบนพื้นฐานความกตัญญู เริ่มจาก
สั ง คมเล็ ก ๆ ก่ อ นคื อ สถาบั น ครอบครัว หากได้ รั บ การเรีย นรู้ อบรม ปลู ก จิ ต ส านึ ก ในเรื่ อ ง ศี ล ธรรม
คุณธรรมแล้วเยาวชนก็จะสามารถเป็นบุคคลที่มีคุณภาพ เก่ง ดี มีประโยชน์ เมื่อเป็นเช่นนี้แล้วปัญหาต่าง ๆ
เช่น ยาเสพติด รักก่อนวัยอันควร ปั ญ หาต่าง ๆ ก็จะลดลง ดัง นั้น องค์ก ารบริห ารส่วนตาบลหัวหนอง
ได้ เล็ ง เห็ น ความส าคั ญ จึ งได้จั ด ท าโครงการคุ ณ ธรรมสานสายใยครอบครัว ร่วมกั บ คณะกรรมการพั ฒ นา
การศึกษาโรงเรียนในเขตตาบลหัวหนอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสานสายใยครอบครัวระหว่างผู้ปกครองกับบุตร
หลานให้เป็นสถาบันครอบครัวที่เข้มแข็ง ให้ สมาชิกในครอบครัวมีความรักใคร่ปรองดองและเอื้ออาทรต่อกัน
ตลอดจนสานึกดีต่อบุพการี ครอบครัว สัง คมและประเทศชาติ ลดภาวะความเสี่ยงที่เยาวชนจะหันไปหา
ยาเสพติด และเสริมสร้างความรู้ในเรื่องโทษภัยของยาเสพติด
๓. วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อ ให้ ผู้เข้ าร่ว มโครงการมีบ ทบาทและมี โอกาสฝึกปฏิ บัติ ทากิจ กรรมร่วมกัน อั นก่ อให้ เกิ ด
ความสัมพันธ์สามัคคีในหมู่คณะ
๓.๒ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ฝึกความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และการรู้จักแบ่งปันซึ่งกันและกัน
๓.๓ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีพัฒนาการในด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และการอยู่ร่วมกันในสังคม
๓.๔ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีจิตสานึก และตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนเองและการมีส่วนร่วม
๓.๕ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการตระหนักในความซื่อสัตย์ มีจิตสาธารณะ มีระเบียบวินัย
๓.๖ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้สานึกดีต่อบุพการี ครอบครัว
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ผู้ปกครอง นัก เรียนระดับ ชั้น ป.๖ โรงเรียนในเขตต าบลหัวหนอง ครู อาจารย์ คณะผู้บ ริห าร
สมาชิกสภา พนักงานส่วนตาบล และพนักงานจ้าง
๕. พื้นที่ดาเนินการ โรงเรียนในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลหัวหนอง
๖. วิธดี าเนินการ
๖.๑ ประชุมผู้เกี่ยวข้องกาหนดจัดงาน
๖.๒ จัดทาโครงการเสนอพิจารณาอนุมัติ
๖.๓ ประสานการจัดงานให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ
๖.๔ ประสานคณะวิทยากร และประชาสัมพันธ์เชิญชวนโรงเรียนต่าง ๆ เข้าร่วมโครงการ
๖.๕ แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานและประชุมชี้แจง
๖.๖ ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบ พร้อมทั้งภาพถ่ายกิจกรรม
๖.๗ ดาเนินการตามโครงการ
๖.๘ ติดตามและประเมินผลการจัดงาน
๗. ระยะเวลาดาเนินการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 – ๒๕๖8
๘. งบประมาณดาเนินการ จานวน ๑๐,๐๐๐ บาท
๙. ผู้รับผิดชอบ งานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สานักปลัดร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาการศึกษา
องค์การบริหารส่วนตาบลหัวหนอง
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
๑๐.๑ ผู้เข้าร่วมโครงการมีพัฒนาการทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญาแก่เด็ก
๑๐.๒ ผู้เข้าร่วมโครงการมีคุณธรรม จริยธรรม ตามค่านิยม ๑๒ ประการ มีลักษณะนิสัยอันพึง
ประสงค์
๑๐.๓ ผู้เข้าร่วมโครงการมีจิตสานึก ตระหนักถึงบทบาท หน้าที่ของตนเอง
๑๐.๔ ผู้เข้าร่วมโครงการตระหนักในความซื่อสัตย์ สุจริต มีวินัย
๑๐.๕ ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้เกี่ยวกับสิทธิของเด็กตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ
๑๐.๖ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการลดภาวะเสี่ยงในการติดยาเสพติด
๑. ชื่อโครงการ : โครงการพาน้องท่องธรรมะ
๒. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา
ในสภาวะปัจจุบันโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทาให้เยาวชน นักเรียน นักศึกษา
หลงเพลิดเพลินในกระแสค่านิยมโลกตะวันตก ละทิ้ง คาสั่งสอนในพระพุทธศาสนา เห็นว่าเป็นสิ่ง ที่งมงาย
ไร้สาระ ล้าสมัย จึงดาเนินชีวิตโดยขาดหลักธรรมยึดเหนี่ยวจิตใจ ที่จะทาให้ชีวิตมีความมั่นคงและสามารถ
แก้ปัญ หาต่าง ๆ ในชีวิตที่เกิดขึ้นได้ จึงมีแนวโน้มในการดาเนินชีวิตที่ผิด ก่อให้เกิดความเครียดจนอาจจะ
แก้ปัญ หาด้วยการฆ่าตัวตายหรือแก้ปัญหาด้วยการพึ่งยาเสพติด เด็กและเยาวชนคือพลังสาคัญ ในการพัฒนา
ประเทศชาติในอนาคต เป็นอนาคตของชาติเป็นกลุ่มคนที่มีพลังอันสาคัญที่สามารถช่วยกันเสริมสร้างกิจกรรม
ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต เด็กและเยาวชนเป็นวัยที่มีความคิดสร้างสรรค์มีพลังและ
ศักยภาพมาก การกระตุ้นให้เด็กและเยาวชนกล้าคิด กล้าทา กล้าแสดงออกในสิ่งที่ดีพัฒนาศักยภาพและ
พลั ง ในเชิ ง สร้ า งสรรค์ สร้ า งให้ พ วกเขาตระหนั ก ถึ ง คุ ณ ค่ า ของตนเองพร้ อ มมี ภู มิ คุ้ ม กั น รู้ เท่ า ทั น การ
เปลี่ยนแปลง ไม่ตกเป็นเหยื่อหรือสร้างปัญ หาให้กับสังคม แต่กลับจะเป็นผู้พร้อมที่จะพัฒ นาตนเองให้เป็น
ทรัพยากรอันทรงคุณค่า เป็นพลังขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศชาติเพื่อความเจริญก้าวหน้าและมั่นคงของชาติ
เยาวชนจึงต้องมีความรู้และศีลธรรมควบคู่กันไป เพื่อให้เยาวชน มีจริยธรรม มีศีลธรรม และมีค่านิยมในการ

-35ดาเนินชีวิตที่เหมาะสม โครงการอบรม “พาน้องท่องธรรมะ” เป็นโครงการที่ช่วยพัฒนาเยาวชนโดยการ
พัฒนาจิตใจและปลูกฝังจริยธรรม คุณ ธรรม และศีลธรรม ตามหลักพระพุทธศาสนาอันเป็นแนวทางการ
ประพฤติตนที่ดี ให้มีทักษะในการดาเนินชีวิต “เก่ง ดี และมีความสุข” เพื่อให้เด็กและเยาวชนที่นาธรรมะ
นาหลักคาสอนที่ รับ ไปประยุกต์ใช้ชีวิตประจาวัน คือการพัฒ นากาย โดยการแสดงออกทางกิริยามารยาท
ชาวพุทธ มีพฤติกรรมที่ดีงามเหมาะสม การพัฒนาศีล โดยการอยู่ร่วมกับครอบครัวและบุคคลในสังคมด้วย
ความเกื้อ กูล และประกอบอาชีพ ที่ สุจริต การพั ฒ นาจิต ให้เป็น จิต ที่ส มบู รณ์ ทั้ง คุ ณ ภาพจิ ต พลัง จิต และ
สุขภาพจิต และสุดท้ ายการพั ฒ นาปัญ ญาให้เกิดปั ญ ญาในการรู้จริง รู้เท่าทั นทางเจริญ ทางเสื่ อมปั จจัย ที่
เกี่ยวข้อง รู้วิธีการป้องกัน รู้วิธีแก้ไขปัญหา สร้างภูมิต้านทานให้กับตนเองด้วยคุณธรรม ให้เป็นผู้มีชีวิตอยู่
อย่างรู้เท่าทันโลก นาพาชีวิตสู่ความสาเร็จเพื่อ เกื้อกูลตนเองและประเทศชาติในที่สุด
๓. วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่ อ ให้ ผู้ เข้ า ร่ ว มโครงการมี บ ทบาทและมี โ อกาสฝึ ก ปฏิ บั ติ ท ากิ จ กรรมร่ ว มกั น อั น
ก่อให้เกิดความสัมพันธ์สามัคคีในหมู่คณะ
๓.๒ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ฝึกความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และการรู้จักแบ่งปันซึ่งกันและกัน
๓.๓ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีพัฒนาการในด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์และการอยู่ร่วมกัน
ในสังคม
๓.๔ เพื่อให้ผู้เข้ าร่วมโครงการมีจิตสานึก และตระหนั กถึงบทบาทหน้าที่ ของตนเองและ
การมีส่วนร่วม
๓.๕ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการตระหนักในความซื่อสัตย์ มีจิตสาธารณะ มีระเบียบวินัย
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต เด็กนักเรียนและเยาวชนตาบลหัวหนอง
๕. พื้นที่ดาเนินการ องค์การบริหารส่วนตาบลหัวหนอง
๖. วิธีดาเนินการ
๖.๑ ประชุมผู้เกี่ยวข้องกาหนดจัดงาน
๖.๒ จัดทาโครงการเสนอพิจารณาอนุมัติ
๖.๓ ประสานการจัดงานให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ
๖.๔ ประสานคณะวิทยากร และประชาสัมพันธ์เชิญชวนโรงเรียนต่าง ๆ เข้าร่วมโครงการ
๖.๕ แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานและประชุมชี้แจง
๖.๖ ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพร้อมทั้งภาพถ่ายกิจกรรม
๖.๗ ดาเนินการตามโครงการ
๖.๘ ติดตามและประเมินผลการจัดงาน
๗. ระยะเวลาดาเนินการ ระหว่างเดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖5 – ๒๕๖8
๘. งบประมาณดาเนินการ จานวน ๑๐,๐๐๐ บาท
๙. ผู้รับผิดชอบ งานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลหัวหนอง
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
๑๐.๑ ผู้เข้าร่วมโครงการมีพัฒนาการทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญาแก่เด็ก
๑๐.๒ ผู้เข้าร่วมโครงการมีจิตสานึกตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนเอง
๑๐.๓ ผู้เข้าร่วมโครงการตระหนักในความซื่อสัตย์ สุจริต มีวินัย
๑๐.๔ ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้เกี่ยวกับสิทธิของเด็กตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ

-36๑. ชื่อโครงการ : โครงการเข้าค่ายพุทธบุตร
๒. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา
การเปลี่ยนแปลงในโลกที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ทาให้เยาวชนหลงเพลิดเพลินในกระแสค่านิยม
โลกตะวันตก ละทิ้ง คาสั่งสอนในพระพุทธศาสนา เห็นว่าเป็นสิ่งงมงาย ไร้สาระ ล้าสมัย จึงดาเนินชีวิตโดย
ขาดหลักธรรมยึดเหนียวจิตใจที่จะทาให้ชี วิตมีความมั่นคงและสามารถแก้ไขปัญ หาต่างๆ ในชีวิตที่เกิดขึ้นได้
จึง มีแนวโน้มในการดาเนินชีวิตที่ผิด ก่อให้เกิดความเครียด จนอาจจะแก้ปั ญ หาด้วยการฆ่าตัวตาย หรือ
แก้ปัญ หาด้วยการพึ่ งพายาเสพติด เด็กและเยาวชนคือพลังสาคัญ ในการพัฒ นาประเทศชาติในอนาคตเป็น
อนาคตของชาติเป็นกลุ่มคนที่มีพลังอันสาคัญที่สามารถช่วยกันเสริมสร้างกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา
ประเทศชาติในอนาคต เด็กและเยาวชนเป็นวัยที่มีความคิดสร้างสรรค์ มีพลังและศักยภาพมาก การกระตุ้น
ให้เด็กและเยาวชน กล้าคิด กล้าทา กล้าแสดงออกในสิ่งที่ดีพัฒนาศักยภาพและพลังในเชิงสร้างสรรค์ และ
ส่งเสริมให้เป็นคนที่มีคุณธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต มีสติปัญญา มีความอดทน รอบคอบในการดาเนินชีวิต
จะช่วยสร้างให้พวกเขาตระหนักถึงคุณค่าของตนเองพร้อมมีภูมิคุ้มกัน รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง ไม่ตกเป็น
เหยื่อหรือสร้างปัญหาให้กั บสังคม แต่กลับจะเป็นผู้พร้อมที่จะพัฒนาตนเองให้เป็นทรัพยากรอันทรงคุณค่า
เป็นพลังขับ เคลื่อนการพั ฒนาประเทศชาติ เพื่ อความเจริญ ก้าวหน้าและมั่นคงของชาติ เยาวชนจึง ต้องมี
ความรู้และศีลธรรมควบคู่กันไป เพื่อให้เยาวชนมีจริยธรรม มีศีลธรรม และมีค่านิยมในการดาเนิน ชีวิตที่
เหมาะสม งานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตาบลหัวหนอง จึงได้จัดทาโครงการ
“เข้าค่ายพุทธบุตรโรงเรียน ทั้ง ๓ แห่ง” ซึ่งเป็นโครงการที่ช่วยพัฒนาเยาวชน โดยการพัฒนาและปลูกฝัง
จิตสานึกจริยธรรม คุณธรรม และศีลธรรม ตามหลักพระพุทธศาสนาอันเป็นแนวทางการประพฤติตนที่ดีให้มี
ทักษะในการดาเนินชีวิตชีวิตประจาวัน
๓. วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อให้เด็กและเยาวชนเข้าใจหลักธรรมคาสอนในพระพุทธศาสนาที่จาเป็นต่อการดาเนินชีวิตและ
นาหลักธรรมไปปฏิบัติในชีวิตประจาวัน
๓.๒ เพื่อให้ เด็กและเยาวชนประพฤติป ฏิบัติตนเป็นคนดีตามหลักไตรสิกขา คือ เป็นผู้มีศีล สมาธิ
ปัญญา เป็นแบบอย่างที่ดีในสังคม
๓.๓ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักธรรมคาสอนทางศาสนาให้อยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขและเหมาะสม
๓.๔ เพื่อปลูกฝังค่านิยมและพัฒ นาจิตสานึกที่ดีงาม มีคุณ ธรรม มีความซื่ อสัตย์ สุจริต มีความ
รับผิดชอบต่อตนเอง และสังคม และประเทศชาติบ้านเมือง
๔. เป้าหมาย เด็กนักเรียนโรงเรียน ๓ แห่ง จานวน ๑๐๐ คน
๕. สถานที่ดาเนินการ โรงเรียนในเขตพื้นที่ตาบลหัวหนอง
๖. ระยะเวลาดาเนินการ ระหว่างเดือนสิงหาคม ๒๕๖5 – ๒๕๖8
๗. ผู้รับผิดชอบโครงการ ระหว่างเดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖5 – ๒๕๖8 ร่วมกับโรงเรียนในตาบลทั้ง
๓ แห่ง
๘. วิธีดาเนินการ
๘.๑ ประชุมปรึกษาหารือ/กาหนดแนวทางในการดาเนินการ
๘.๒ ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๘.๓ ประชาสัมพันธ์โครงการให้กับหมู่บ้าน ในเขตพื้นที่ได้รับทราบ
๘.๔ ดาเนินการจัดกิจกรรม
๘.๕ สรุปผลการดาเนินการตามโครงการเพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในปีต่อไป
๙. งบประมาณดาเนินการ จานวน ๑๐,๐๐๐ บาท
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๑๐.๑ นั ก เรี ยนเข้ าใจหลัก ธรรมค าสอนในพระพุ ท ธศาสนา ที่ จ าเป็ น ต่ อ การด าเนิ น ชี วิต และน า
หลักธรรมไปปฏิบัติในชีวิตประจาวัน
๑๐.๒ นักเรียนประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนดีตามหลักไตรสิกขา คือเป็นผู้มีศีล สมาธิ ปัญ ญาเป็น
แบบอย่างที่ดีในสังคม
๑๐.๓ พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักธรรมคาสอนทางศาสนาให้อยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขและเหมาะสม
๑๐.๔ ปลูกฝังค่านิยม มีจิตสานึกที่ดี มีคุณธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริตมีความรับผิดชอบต่อตนเอง
ครอบครัว และสังคม
๑. ชื่อโครงการ : การประกวดคาขวัญต่อต้านการทุจริต
๒. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา
ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันเป็นปัญหาที่ทาลายสังคมอย่างรุนแรงและฝังรากลึก เป็นปัญหาที่
สะท้อนวิกฤตการณ์ ด้านคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคม ซึ่งการที่จะแก้ไขปัญ หาได้อย่างยั่งยืนนั้นคนใน
สังคมต้องมีค่านิยมในการรักความดีและรู้สึกไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชันและการโกงทุกรูปแบบ ซึ่ง
การสร้างค่านิยมที่ถูกต้องนี้จะเป็นรากฐานสาคัญเพื่อทาให้ทุกคนเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ ปัจจุบันประชาชน
จานวนไม่ น้อยเห็นปัญ หาเรื่องการทุ จริตคอร์รัปชันเป็นเรื่องที่ยอมรับ ได้หากตนเองได้รับผลประโยชน์ด้วย
สะท้อนให้เห็นว่าเด็ก เยาวชนไทยขาดการปลูกฝังด้านคุณธรรม จริยธรรม อย่างยั่งยืน หากปล่อยให้ค่านิยม
ที่ไม่ถูกต้องเช่นนี้เกิดขึ้นต่อไป ความล้มเหลวของคุณธรรมจริยธรรมจะเกิดขึ้นกับสังคมไทยและส่งผลเสียต่อ
สังคมในด้านอื่น ๆ ตามมาอีกมากมาย องค์การบริหารส่วนตาบลหัวหนอง ตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้น จึงได้
จัดกิจกรรมการประกวดคาขวัญต่อต้านการทุจริตขึ้น ทั้งนี้เพื่อกระตุ้นให้เด็กและเยาวชนตื่นตัวเห็นความสาคัญ
หันมาสนใจปัญ หาที่ เกิดขึ้น และพร้อมที่จะเป็น กาลังส าคัญ ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัป ชันและการโกง
ทุก รูป แบบ และเป็ น การป้ อ งกัน และแก้ ไขปั ญ หาทุจ ริตที่ ไ ด้ผลที่ สุด ตามพระราชบั ญ ญั ติ สภาต าบลและ
องค์การบริหารส่วนตาบล พุทธศักราช ๒๕๓๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๖ ) พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๖๖
องค์การบริหารส่วนตาบลมีอานาจหน้าที่ในการพัฒนาตาบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม และ
มาตรา ๖๗ ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนตาบลมีหน้าที่ต้องทาในเขตองค์การบริหารส่วน
ตาบล (๕) ส่ง เสริ ม การศึ ก ษา ศาสนา วั ฒ นธรรม และ (๖) ส่ ง เสริม การพั ฒ นาสตรี เด็ ก เยาวชน
ผู้สูง อายุ และผู้พิ การ พระราชบัญ ญั ติกาหนดแผนและขั้น ตอนกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๖ ให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนตาบล มีอานาจและ
หน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ดังนี้ (๙) จัด
การศึกษา (๑๐) การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส และ
พระราชบัญ ญั ติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๔๒ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ ที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓
มาตรา ๖ ที่ต้องการพัฒนาคนไทยให้เป็นคนที่สมบูรณ์ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา
ความรู้ มีคุณธรรมและจริยธรรมในการดารงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
๓. วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อเป็นการสร้างจิตสานึกด้านจริยธรรมและคุณธรรมให้เด็กและเยาวชน ไม่ยอมรับพฤติกรรม
ทุจริตคอร์รัปชัน และการโกงทุกรูปแบบ
๓.๒ เพื่อเสริมสร้างค่านิยมที่ถูกต้องให้กับเด็กและเยาวชน และให้เกิดจิตสานึกที่จะยึดมั่นในการท า
ความดี มีความซื่อสัตย์สุจริต
๓.๓ เพื่อส่งเสริมให้เด็ก และเยาวชนได้ฝึกฝนทักษะในการเขียนคาขวัญ อย่างสร้างสรรค์ มีคุณค่า
ในทางภาษาที่สื่อถึงการต่อต้านการทุจริต

-38๓.๔ เพื่อให้เด็กและเยาวชน รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และสร้างสรรค์
๔. เป้าหมาย
เชิงปริมาณ เด็ก และเยาวชน ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตาบลหัวหนอง
เชิงคุณภาพ เด็กและเยาวชนเกิดความตระหนักรู้ ตื่นตัวเห็นความสาคัญ หันมาสนใจปัญ หาการ
ทุ จริ ตคอร์รั ป ชัน ที่ เกิ ด ขึ้น และพร้อ มที่ จะเป็ น กาลัง สาคัญ ในการต่ อ ต้ านการทุ จริ ตคอร์รั ป ชัน และการโกง
ทุกรูปแบบ
๕. กิจกรรมและขั้นตอนการดาเนินงาน
๕.๑ เสนอโครงการเพื่อพิจารณาอนุมัติ
๕.๒ แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการประกวด
๕.๓ ประชาสัมพันธ์ให้เด็ก และเยาวชนส่งคาขวัญเข้าประกวด
๕.๔ ตัดสินการประกวดตามหลักเกณฑ์ที่องค์การบริหารส่วนตาบลหัวหนองกาหนด
๕.๕ ทาพิธีมอบรางวัล ณ องค์การบริหารส่วนตาบลหัวหนอง
๖. พื้นที่ดาเนินการ องค์การบริหารส่วนตาบลหัวหนอง
๗. งบประมาณดาเนินการ จานวน ๑๐,๐๐๐ บาท
๘. ระยะเวลาดาเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 – ๒๕๖8
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ งานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบล
หัวหนอง
๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๑๐.๑ เด็กและเยาวชนมีคุณ ธรรม จริยธรรม ไม่ยอมรับ พฤติกรรมทุจริตคอร์รัป ชันและการโกง
ทุกรูปแบบ
๑๐.๒ เด็กและเยาวชนมีค่านิยมที่ถูกต้อง มีจิตสานึกที่ จะยึดมั่นในการทาความดี มีความซื่อสัตย์
สุจริต
๑๐.๓ เด็กและเยาวชนได้ฝึกฝนทักษะในการเขียนคาขวัญอย่างสร้างสรรค์มีคุณค่าในทางภาษาที่สื่อถึง
การต่อต้านการทุจริต
๑๐.๔ เด็กและเยาวชนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และสร้างสรรค์
๑. ชื่อโครงการ : โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชนองค์การบริหารส่วนตาบลหัวหนอง
(กิจกรรม “โตไปไม่โกง”)
๒. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา
ในปัจจุบันการทุ จริตคอร์รัป ชันเป็นปัญ หาที่ทาลายสัง คมอย่างรุน แรงและฝัง รากลึก เป็ น
ปัญหาที่สะท้อนวิกฤตการณ์ด้านคุณธรรมจริย ธรรมของคนในสังคม ซึ่งการที่จะแก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืนนั้น
คนในสังคมต้องมีค่านิยมในการรักความดีและรู้สึกไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชันและการโกงทุกรูปแบบ
โดยเฉพาะในกลุ่ มเด็ก และเยาวชน พระราชบั ญ ญั ติกาหนดแผนและขั้น ตอนกระจายอานาจให้แ ก่องค์ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๖ ให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนตาบลมี
อานาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ดังนี้
(๙) จั ด การศึ ก ษา (๑๐) การสั ง คมสงเคราะห์ แ ละการพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต เด็ ก สตรี คนชรา แล ะ
ผู้ด้อยโอกาส และพระราชบัญญัติ การศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๔๒ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓)
พ.ศ. ๒๕๕๓ มาตรา ๖ ที่ต้องการพัฒนาคนไทยให้เป็นคนที่สมบูรณ์ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม
และสติปัญญา ความรู้ มีคุณธรรมและจริยธรรมในการดารงชีวิ ตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
และมาตรา ๒๕ กาหนดให้รัฐต้องส่งเสริมการดาเนินงานและจัดตั้งแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตทุกรูปแบบ นั้น
องค์การบริหารส่วนตาบลหัวหนอง พิจารณาเห็นความสาคัญของปัญหาดังกล่าว จึงได้จัดโครงการสร้าง
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เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันและค่านิยมที่ถูกต้องซึ่งจะเป็นรากฐานที่สาคัญ ที่ทาให้เด็กและเยาวชนเติบโตขึ้นเป็น
พลเมืองที่มีคุณภาพ และเป็นการป้องกันแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชันที่ได้ผลที่สุด โดยการปลูกฝังจิตสานึกให้
เด็กและเยาวชนรักความถูกต้อง มีความซื่อสัตย์สุจริต การยึดมั่นในความสัตย์จริงรู้จักแยกแยะถูกผิดปฏิบัติ
ต่อตนเองและผู้อื่นโดยชอบ ไม่คดโกง มีจิตสาธารณะ มีจิตสานึกเพื่อส่วนรวม ตระหนักรู้และคานึงถึงสังคม
ส่วนรวม มีความรับผิดชอบต่ อตัวเองในการกระทาใด ๆ และพร้อมที่จะเสียสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อรักษา
ประโยชน์ส่วนรวม
๓. วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อส่งเสริมและปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนเป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์ สุจริต
๓.๒ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชนไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชันและการโกง
ทุกรูปแบบ
๓.๓ เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะ และพร้อมที่จะเสียสละประโยชน์ส่วนตน เพื่อ
รักษาประโยชน์ส่วนรวม
๔. เป้าหมาย
เชิงปริมาณ เด็กและเยาวชนองค์การบริหารส่วนตาบลหัวหนอง จานวน ๑๐๐ คน
เชิงคุณ ภาพ เด็กและเยาวชนเกิดความตระหนักรู้ สามารถแยกแยะถูก ผิด ชั่ว ดี สามารถน า
ความรู้ประสบการณ์ที่ได้รับมาปรับใช้กับตนเอง และสังคมส่วนรวมได้อย่างมีความสุข
๕. กิจกรรมและขั้นตอนการดาเนินงาน
๕.๑ จัดทาโครงการเพื่อขออนุมัติ
๕.๒ แต่งตั้งคณะกรรมการและประสานงานคณะวิทยากร
๕.๓ ดาเนินการตามโครงการ
๕.๔ สรุปผลการดาเนินการตามโครงการ
๖. พื้นที่ดาเนินการ องค์การบริหารส่วนตาบลหัวหนอง
๗. งบประมาณดาเนินการ จานวน ๑๐,๐๐๐ บาท
๘. ระยะเวลาดาเนินการ ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 – ๒๕๖8)
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลหัวหนอง
๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๑๐.๑ เด็กและเยาวชนได้รับการปลูกฝังให้เป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์ สุจริต
๑๐.๒ เด็ก และเยาวชนมี ภู มิคุ้ มกัน ทางสัง คม ไม่ ยอมรับ พฤติก รรมทุ จริต คอร์รั ปชั นและการโกง
ทุกรูปแบบ
๑๐.๓ เด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะ และพร้อมที่จะเสียสละประโยชน์ส่วนตน เพื่อรักษาประโยชน์
ส่วนรวม
๑. ชื่อโครงการ : โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชนองค์การบริหารส่วนตาบลหัวหนอง
(กิจกรรม “ส่งเสริมการเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”)
๒. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา
เนื่องจากปัจจุบันเด็กและเยาวชนไทยได้รับผลกระทบจากหลาย ๆ ด้านที่ทาให้เกิดปัญ หา
เช่น ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี ส่งผลให้เด็กและเยาวชนมีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ เด็ก
และเยาวชนไทยไม่เห็นความสาคัญของการศึกษา สนใจแต่วัตถุนิยมไม่รู้จักการประมาณตน ซึ่งก่อให้เกิด
ผลเสียต่ออนาคตของชาติ ดังนั้นจึงควรทาให้เด็กและเยาวชนรู้จักความพอเพียง ปลูกฝังอบรมบ่มเพาะให้เด็ก
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เศรษฐกิจพอเพียงมาถ่ายทอด เพื่อให้เด็กและเยาวชนรู้จักการใช้ชีวิตได้อย่างสมดุล ตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง เห็นคุณค่าของทรัพยากรต่าง ๆ รู้จักอยู่ร่วมกับผู้อื่น รู้จักเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และแบ่งปัน มีจิตสานึก
รัก ษ์ สิ่ ง แวดล้ อ ม และเห็ น คุณ ค่ าของวั ฒ นธรรมค่ านิ ย มความเป็ น ไทยท่ า มกลางการเปลี่ ย นแปลงต่ า ง ๆ
องค์การบริหารส่วนตาบลหัวหนอง พิจารณาเห็นความสาคัญ ของเด็กและเยาวชนซึ่ง เป็นอนาคตของชาติ
จึงได้จัดโครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชนองค์การบริหารส่วนตาบลหัวหนอง (กิจกรรม
ส่งเสริมการเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง) ขึ้น เพื่อปลูกฝังแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้กับเด็กและ
เยาวชน เป็ นการสร้างภูมิ คุ้มกัน ทางสังคมให้เด็กและเยาวชนสามารถใช้ชี วิตได้ อย่างสมดุล ท่ามกลางการ
เปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น และเห็นคุณค่าของทรัพยากรต่าง ๆ รู้จักอยู่ร่วมกับผู้ อื่น รู้จักเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
และแบ่ ง ปั น มี จิ ต ส านึ ก รั ก ษ์ สิ่ ง แวดล้ อ ม และเห็ น คุ ณ ค่ า ของวั ฒ นธรรม ค่ า นิ ย มความเป็ น ไทย
พระราชบัญ ญั ติ กาหนดแผนและขั้ น ตอนกระจายอานาจให้ แก่ องค์ กรปกครองส่ว นท้ อ งถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒
มาตรา ๑๖ ให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนตาบล มีอานาจและหน้าที่ในการจัดระบบการ
บริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ดังนี้ (๙) จัดการศึกษา (๑๐) การสังคม
สงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส และพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๔๒ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ มาตรา ๖ ที่ต้องการพัฒนา
คนไทยให้เป็นคนที่สมบูรณ์ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญ ญา ความรู้ มีคุณธรรม และ
จริยธรรมในการดารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
๓. วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อส่งเสริมและปลูกฝังให้เด็ก และเยาวชนน าแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการ
ดาเนินชีวิตประจาวันได้
๓.๒ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชนสามารถใช้ชีวิตได้อย่างสมดุล ท่ามกลางการ
เปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น
๓.๓ เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนเห็นคุณค่าของทรัพยากรต่าง ๆ รู้จักเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และแบ่งปัน
และรู้จักอยู่ ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
๔. เป้าหมาย
เชิงปริมาณ เด็กและเยาวชนองค์การบริหารส่วนตาบลหัวหนอง จานวน ๘๐ คน
เชิงคุณภาพ เด็กและเยาวชนเกิดความตระหนักรู้ รู้จักการใช้ชีวิตแบบพอเพียง ตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง เห็นคุณค่าของทรัพยากรต่าง ๆ รู้จักเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ แบ่งปัน และรู้จักอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้
อย่างมีความสุข
๕. กิจกรรมและขั้นตอนการดาเนินงาน
๕.๑ จัดทาโครงการเพื่อขออนุมัติ
๕.๒ แต่งตั้งคณะกรรมการและประสานงานคณะวิทยากร
๕.๓ ดาเนินการตามโครงการ
๕.๔ สรุปผลการดาเนินการตามโครงการ
๖. พื้นที่ดาเนินการ องค์การบริหารส่วนตาบลหัวหนอง
๗. งบประมาณดาเนินการ จานวน ๒๐,๐๐๐ บาท
๘. ระยะเวลาดาเนินการ ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 – ๒๕๖8)
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลหัวหนอง
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๑๐.๑ เด็ ก และเยาวชนสามารถน าแนวคิ ด ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งมาใช้ ในการด าเนิ น
ชีวิตประจาวันได้
๑๐.๒ เด็กและเยาวชนมีภูมิคุ้มกันทางสังคม สามารถใช้ชีวิตได้อย่างสมดุลท่ามกลางการเปลี่ยนแปลง
ต่างๆ ที่เกิดขึ้น ได้
๑๐.๓ เด็กและเยาวชนเห็นคุณค่าของทรัพยากรต่าง ๆ รู้จักเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และแบ่งปัน และรู้จักอยู่
ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
มิติที่ ๒ การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต
๒.๑ แสดงเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร
๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ กิจกรรม “ประกาศเจตจานงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น”
๒. หลักการและเหตุผล
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้จัดทายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
มาแล้ว ๓ ฉบับ ปัจจุบันที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ ๓ เริ่มจากปี พ.ศ. ๒๕๖๐ จนถึงปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งมุ่งสู่การ
เป็ น ประเทศที่ มี ม าตรฐานทางคุณ ธรรมจริย ธรรม เป็ น สั ง คมมิ ติใหม่ ที่ ป ระชาชนไม่ เพิ ก เฉยต่อ การทุ จริ ต
ทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมื อจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์
รัก ษาผลประโยชน์ ของชาติและประชาชนเพื่ อให้ป ระเทศไทยมี ศักดิ์ศ รีแ ละเกียรติภู มิในด้านความโปร่ง ใส
ทั ด เที ย มนานาอารยประเทศ โดยก าหนดวิ สั ย ทั ศ น์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้ ง ชาติ ต้ านทุ จ ริ ต ”
มีเป้ าหมายหลั กเพื่ อ ให้ ป ระเทศไทยได้ รับ การประเมิ น ดัช นี ก ารรั บ รู้ก ารทุ จ ริต (Corruption Perceptions
Index : CPI) ไม่ น้ อ ยกว่ า ร้ อ ยละ ๕๐ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่ ง การที่ ร ะดั บ คะแนนจะสู ง ขึ้ น ได้ นั้ น
การบริห ารงานภาครั ฐต้อ งมีร ะดั บธรรมาภิบ าลที่สู ง ขึ้น เจ้ าหน้าที่ ข องรัฐ และประชาชนต้ องมี พ ฤติ กรรม
แตกต่างจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้ตาแหน่งหน้าที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได้กาหนดยุทธศาสตร์
การดาเนินงานออกเป็น ๖ ยุทธศาสตร์ ดังนี้ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต ยุทธศาสตร์
ที่ ๒ ยกระดับเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พั ฒ นาระบบป้ องกัน การทุจริตเชิง รุก ยุ ทธศาสตร์ที่ ๕ ปฏิ รูปกลไกและกระบวนการ
ปราบปรามการทุจริต ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception
Index : CPI) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานของรัฐภายใต้โครงสร้างการจัดระเบียบบริหารราชการ
ตามหลักการกระจายอานาจการปกครองที่มุ่งเน้นการกระจายอานาจจากส่วนกลางลงสู่ท้องถิ่นและเป็นกลไก
หนึ่งในการส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เป็นหน่วยงานหลักในการจัดทาบริการสาธารณะและ
กิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิดความ
ยั่งยื นรัฐจะต้ องให้ ความเป็ นอิส ระแก่องค์ก รปกครองส่วนท้ องถิ่น โดยยึ ดหลั กแห่ งการปกครองตนเองตาม
เจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น และส่งเสริ มให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการ
จัดทาบริการสาธารณะ รวมทั้งมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในระดับพื้นที่ ส่วนการกากับดูแลองค์กร
ปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น จะท าได้ เท่ าที่ จาเป็ น ตามกรอบกฎหมายก าหนด และต้ อ งเป็ น ไปเพื่ อการคุ้ ม ครอง
ประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น ทั้งนี้ต้องยอมรับว่าปัญหาการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเรื่อง
ที่มีคาครหาที่ได้สร้างความขมขื่นใจให้แก่คนทางานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาเป็นเวลาช้านาน ซึ่งหาก
พิจารณาจานวนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบกับมีปัจจัยนานัปการที่คอยยั่วยวนใจ บั่นทอนความมี
คุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริต ของคนทางานราชการส่วนท้องถิ่นส่วนให้เหือดหายไป และหากจะว่ากัน
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เพียงแต่คนทางานในองค์กรปกครองส่วนท้อ งถิ่นมีจานวนมาก และมากกว่าคนทางานในหน่วยราชการอื่น ๆ
จึงมีโอกาสหรือความเป็นไปได้สูงที่คนทางานในท้องถิ่น อาจต้องถูกครหาในเรื่องการใช้อานาจหน้าที่โดยมิชอบ
มากกว่า แม้ว่าโอกาสหรือช่องทางที่คนทางานในท้องถิ่นจะใช้อานาจให้ออกนอกลู่นอกทางจะมีได้ไม่มาก
เท่ากับที่คนทางานในหน่วยงานราชการอื่น และมูลค่าของความเสียหายของรัฐที่คนทางานในองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นได้ก่อให้เกิดขึ้นก็อาจเป็นแค่เศษผงธุลีของความเสียหายที่เกิดจากการทุจริตของคนนอกองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนั้น จึงมีความจาเป็นที่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นต้องแสดงเจตจานงทาง
การเมืองในการต่อต้านการทุจริตอย่างเห็นชัดเป็นรูปธรรมด้วยการจัดทาแผนปฏิบัติการป้ องกันการทุจริต
ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บริหารงานด้วยความโปร่งใส มีความเข้มแข็งในการบริหารราชการ
ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาล บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน และยกระดับ
มาตรฐานในการป้องกันการทุจริตขององค์กรตนเองต่อไปให้ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศต่อไป
๓. วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อแสดงเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ด้วยการจัดทาแผนป้องกันการทุจริตในองค์กรที่บริหาร
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต
๔.๑ ประกาศเจตจานงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย ๑ ฉบับ
๔.๒ มีการประกาศเจตจานงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชน อย่างน้อย ๑ ครั้ง
๔.๓ แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๔ ปี
๕. พื้นที่ดาเนินการ องค์การบริหารส่วนตาบลหัวหนอง
๖. วิธีดาเนินการ
๖.๑ ประกาศเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๖.๒ ประชุมหน่วยงาน/บุคคลที่เกี่ยวข้อง
๖.๓ จัดตั้งคณะทางานการจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
๖.๔ ประชุมคณะทางานจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
๖.๕ จัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
๖.๖ ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
๖.๗ ดาเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
๖.๘ รายงานผลการดาเนินงาน
๗. ระยะเวลาดาเนินการ ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 – ๒๕๖8)
๘. งบประมาณดาเนินการ จานวน ๑๐,๐๐๐ บาท
๙. ผู้รับผิดชอบ สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลหัวหนอง
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
๑๐.๑ ผลผลิต มีประกาศเจตจานงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย ๑ ฉบับ มีการ
ประกาศเจตจานงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชน อย่างน้อย ๑ ครั้ง และมีแผนปฏิบัติ
การป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๔ ปี จานวน ๑ ฉบับ
๑๐.๒ ผลลัพธ์ การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความโปร่งใส สามารถป้องกัน
การทุจริตของบุคลากร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ ลดข้อร้องเรียนการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
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๒.๒.๑ สร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามหลักคุณธรรม ทั้งในเรื่องการ บรรจุ
แต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อนตาแหน่ง/เงินเดือน และมอบหมายงาน
๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ มาตรการการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล
(ถือปฏิบัติตามระเบียบ)
๒. หลักการและเหตุผล
พนักงานส่วนตาบล และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตาบลหัวหนอง เป็นบุคลากร
ที่มีความสาคัญต่อองค์กรโดยการขับเคลื่อนการพัฒนางานขององค์การบริหารส่วนตาบลให้มีศักยภาพ โดยมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์ของงานให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร และประชาชน การพัฒนางานขององค์กรจะบรรลุผลได้ต้องเริ่ม
มาจากบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นปัจจัยสาคัญ ในการพัฒนางานให้มีคุณภาพ จะต้องมีมาตรฐานในการ
ท างานที่ เป็ น รูป ธรรมชั ด เจน และมี ม าตรการในการท างานที่ โปร่ ง ใส สามารถตรวจสอบการท างานได้
ด้านการพัฒนาระบบบริหารให้มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม เพื่อนาไปสู่การสร้างมาตรฐานความโปร่งใส และ
การให้บริการที่เป็นธรรมตรวจสอบได้อย่างแท้จริง ต่อไป เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญ ญั ติสภาตาบลและ
องค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน ที่กาหนดให้การปฏิบัติงานตาม
อานาจ หน้าที่ขององค์การบริหารส่ วนตาบลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยวิธีการบริหาร
กิจการบ้ านเมือ งที่ ดี และค านึ งถึ งการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการปฏิ บัติราชการ และ
การเปิ ดเผยข้อมูลข่าวสาร ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ ดี
พ.ศ. ๒๕๕๖ มาตรา ๖ ที่กาหนดให้การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ ดีนั้น ต้องก่อให้เกิดประโยชน์ สุขของ
ประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ มีประสิทธิภาพเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ ดังนั้น เพื่อ
เป็ น การส่ งเสริ ม การพั ฒ นาคุ ณ ภาพการบริห ารงานบุ ค คลให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ เป็ น ไปตามหลั ก คุ ณ ธรรม
จริยธรรมในการทางาน มีความโปร่งใส และตรวจสอบการทางานได้ จึงได้จัดให้มีมาตรการสร้างความโปร่งใส
ในการบริหารงาน บุคคลขึ้น
๓. วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อกาหนดมาตรการด้านความโปร่งใสในการบริหารบุคคลขององค์การบริหารส่วนตาบล
๓.๒ เพื่ อให้ก ารปฏิบั ติงานบุ คลากรมี รูป แบบ ขั้นตอนการปฏิบั ติง านที่ ถูกต้ อง โปร่ง ใสสามารถ
ตรวจสอบได้
๓.๓ เพื่อเป็นการป้องกันการทุจริตในการแสวงหาประโยชน์จากการปฏิบัติงานด้านบริหารงานบุคคล
๓.๔ เพื่อปรับปรุงกลไกการปฏิบัติราชการด้านบริหารงานบุคคลขององค์การบริห ารส่วนตาบลให้มี
ประสิทธิภาพได้คนดี คนเก่งเข้ามาทางาน
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต จัดทามาตรการด้านการบริหารบุคคลขององค์การบริหารส่วนตาบล จานวน
๑ มาตรการ
๕. พื้นที่ดาเนินการ สานักงานองค์การบริหารส่วนตาบลหัวหนอง
๖. วิธีดาเนินการ
๖.๑ ก าหนดหลั ก เกณฑ์ การบริห ารงานบุ ค คลในเรื่ อ งการบรรจุ แต่ ง ตั้ ง โยกย้ า ย โอนเลื่ อ น
ตาแหน่ง/เงินเดือน ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดขอนแก่น เรื่อง หลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. ๒๕๕๘
๖.๒ นาหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลมากาหนดเป็นมาตรการในการปฏิบัติงานบุคคล
๖.๓ ประกาศเผยแพร่มาตรการการบริหารงานบุคคล
๖.๔ ดาเนินการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาล
๖.๕ สรุปผลการดาเนินการบริหารงาน
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๘. งบประมาณดาเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ
๙. ผู้รับผิดชอบ สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลหัวหนอง
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
๑๐.๑ ผลผลิต
- มีมาตรการดาเนินงานด้านบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตาบล จานวน ๑ มาตรการ
- เจ้าหน้าที่งานบริหารงานบุคคลสามารถปฏิบัติงานเป็นไปตามาตรฐานและหลักธรรมาภิบาล
๑๐.๒ ผลลัพธ์
- ลดข้อร้องเรียนในการดาเนินการด้านบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตาบล ไม่น้อยกว่า
๙๐ %
- บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตาบลมีความพึงพอใจต่อระบบและมาตรฐานการบริหารงานบุคคล
ไม่ต่ากว่าระดับ ๓
- การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตาบลมีความโปร่งใส สามารถป้องกันการทุจริตของ
เจ้าหน้าที่ได้
๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ มาตรการออกคาสั่งมอบหมายของนายกองค์การบริหารส่วนตาบล
ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล และหัวหน้าส่วนราชการ
๒. หลักการและเหตุผล
องค์การบริหารส่วนตาบลหัวหนอง เป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รูปแบบหนึ่งที่มีอานาจหน้าที่ในการจัดทาบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ตามอานาจหน้าที่ของ
องค์การบริหารส่วนตาบล ทั้งที่เป็นหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ.
๒๕๓๗ หน้าที่ตามพระราชบัญ ญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และหน้าที่ตามกฎหมายอื่นที่กาหนดให้องค์การบริหารส่วนตาบลมีหน้าที่ต้องทาอีก
มากมายในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนผู้มารับบริการติดต่อกับหน่วยงานต่า งๆ ขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลนั้น มักจะประสบปัญ หาด้านการอานวยความสะดวกในการติด ต่อราชการ เนื่องจากภารกิ จมี
มากมายไปรวมอยู่กับฝ่ายผู้บริหารไม่มีการกระจายอานาจหรือมอบหมายอานาจหน้าที่ในการสั่งการ อนุมัติ
อนุญาต ไปยังหัวหน้าหน่วยงาน ระดับสานัก กอง และฝ่ายต่าง ๆ ซึ่งเป็นอุปสรรคอย่างยิ่งต่อการให้บริการ
ทาให้การบริการเกิดความล่าช้า ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกอันอาจเป็นสาเหตุหนึ่งของการกระทาการ
ทุ จ ริ ต ประพฤติ มิ ช อบในการปฏิ บั ติ ร าชการของเจ้ า หน้ า ที่ ส่ ง ผลให้ ร ะบบการให้ บ ริ ก ารภาครั ฐ เสื่ อ ม
ประสิทธิภาพ ดังนั้น เพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตอบสนอง
ความต้ อ งการของประชาชน ลดขั้ น ตอนการให้ บ ริ ก ารและไม่ ส ร้ า งเงื่ อ นไขขั้ น ตอนที่ มี ค วามยุ่ ง ยาก
จึงจาเป็นต้องมีมาตรการการมอบหมายอานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบลขึ้น
๓. วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่ อ เป็ น การลดขั้ น ตอนการให้ บ ริ การประชาชนให้ ไ ด้รั บ ความสะดวก รวดเร็ว เป็ น ธรรม
ตอบสนองความต้องการของประชาชน
๓.๒ เพื่อให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการจากหน่วยงาน
๓.๓ เพื่อเป็นการกระจายอานาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผู้บริหารทุกระดับ
๓.๔ เพื่อป้องกันการผูกขาดอานาจหน้าที่ในการใช้ดุลพินิจอันอาจเป็นเหตุแห่งการทุจริตและประพฤติ
มิชอบในตาแหน่งหน้าที่ราชการ

-45๔. เป้าหมาย/ผลผลิต
จัดทาคาสั่งมอบหมายงานของนายกองค์การบริหารส่วนตาบล ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล และ
หัวหน้าส่วนราชกา จานวน ๔ ฉบับ ประกอบด้วย นายกองค์การบริหารส่วนตาบลมอบหมายให้รองนายก
องค์ การบริห ารส่ วนต าบล นายกองค์ การบริห ารส่ วนตาบลมอบหมายให้ ป ลั ดองค์ การบริห ารส่ วนตาบล
รองปลั ด องค์ ก ารบริห ารส่ ว นต าบลหั วหนอง และหั วหน้ าส่ ว นราชการ ปลั ด องค์ ก ารบริห ารส่ วนต าบล
มอบหมายให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล และปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลมอบหมายให้หัวหน้าส่วน
ราชการ
๕. พื้นที่ดาเนินการ สานักงานองค์การบริหารส่วนตาบลหัวหนอง
๖. วิธีดาเนินการ
๖.๑ ออกคาสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบ ฯ ข้อบังคับและ
หนังสือสั่งการ
๖.๒ จัดทาหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการและผู้รับมอบอานาจให้ปฏิบัติราชการแทนรับทราบ
และถือปฏิบัติ
๖.๓ จัดทาประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ
๖.๔ ให้ผู้รับมอบหมายงานตามคาสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามคาสั่งที่ได้รับมอบหมายในทุกเดือน
๗. ระยะเวลาดาเนินการ ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 – ๒๕๖8)
๘. งบประมาณดาเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ
๙. ผู้รับผิดชอบ สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลหัวหนอง
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
๑๐.๑ ผลผลิต มีคาสั่งมอบหมายงานให้ผู้ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติราชการแทน จานวนไม่น้อยกว่า ๔ ฉบับ
๑๐.๒ ผลลั พธ์ ประชาชนมีค วามพึ งพอใจในบริการที่ไ ด้รับ อยู่ในระดั บดี ประชาชนได้ รับความ
สะดวก และลดการผูกขาดอานาจหน้าที่อันเป็นช่องทางแห่งการทุจริต
๑. ชื่อ โครงการ/กิ จกรรม/มาตรการ กิจกรรม “สร้างความโปร่งใสในการพิ จารณาเลื่อ นขั้นเงินเดือน”
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
การพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน เป็นกระบวนการหนึ่งของ
การบริหารผลการปฏิบัติราชการซึ่งใช้หลักการการให้รางวัลเป็น แรงจูงใจให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดแรงกระตุ้นในการ
พัฒ นาผลงาน ซึ่งนายกองค์ก ารบริห ารส่วนตาบลหั วหนองได้ให้ค วามส าคัญ ในเรื่องการพิ จารณาความดี
ความชอบหรือการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนเป็นเรื่องลาดับต้น ๆ ของเรื่องการบริหารงานบุคคล โดยเฉพาะ
อย่ างยิ่ ง เรื่อ งการใช้ ดุล พิ นิ จ ของผู้ บั งคั บ บั ญ ชาในการประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ราชการของผู้ ใต้ บั ง คั บ บั ญ ชา
ประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนัก งานส่ วนตาบล จังหวัดขอนแก่น เรื่อง หลัก เกณฑ์แ ละเงื่อนไข
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนตาบล ได้กาหนดให้นายกองค์การบริหารส่วนตาบลแต่งตั้ง
คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ พนักงาน พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตาบล
ด้วยเหตุผลข้างต้นนี้จึงเป็นที่มาของกิจกรรมการสร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน
๓. วัตถุประสงค์
เพื่ อ ให้ ก ารบริ ห ารงานบุ ค คลด้ านการเลื่ อ นขั้น เงิ นเดื อนมี ค วามโปร่ ง ใส เป็ น ธรรม และสามารถ
ตรวจสอบได้
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต ข้าราชการ พนักงาน องค์การบริหารส่วนตาบลหัวหนอง
๕. พื้นที่ดาเนินการ สานักงานองค์การบริหารส่วนตาบลหัวหนอง

-46๖. วิธีดาเนินการ
๖.๑ แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการองค์การบริหาร
ส่วนตาบลหัวหนอง โดยแต่งตั้งปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลเป็นประธานกรรมการ และหัวหน้าส่วนราชการ
เป็นกรรมการ และข้าราชการที่รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่เป็นเลขานุการ
๖.๒ แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการองค์การบริ หารส่วนตาบลหัวหนอง
โดยประกอบด้วยนายกองค์การบริหารส่วนตาบลหัวหนองเป็นประธานกรรมการ หัวหน้าส่วนและผู้บริหาร
สถานศึกษาเป็นกรรมการ และข้าราชการที่รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่เป็นเลขานุการ
๖.๓ ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการองค์การบริหาร
ส่วนต าบลหั วหนอง เพื่ อ กลั่ น กรองการประเมิ นผลการปฏิ บั ติราชการที่ ผู้ บั ง คั บบั ญ ชาได้พิ จ ารณาไว้โดย
เจ้าหน้าที่ให้คาปรึกษาและเสนอความเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานและความเป็นธรรมของการปริมนผลการปฏิบัติ
ราชการ
๖.๔ คณะกรรมการพิ จารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนตาบลหัวหนอง รวบรวมและเสนอผลการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ให้แก่คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการองค์การบริหารส่วนตาบลหัวหนอง
๖.๕ คณะกรรมการพิ จ ารณาเลื่ อ นขั้ น เงิน เดื อ นข้ า ราชการองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลหั ว หนอง
พิ จ ารณาทบทวนผลการพิ จ ารณาการประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ราชการตามที่ ค ณะกรรมการกลั่น กรองการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการองค์การบริหารส่วนตาบลหัวหนองเสนอมา โดยใช้หลักเกณฑ์
ตามที่กาหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดขอนแก่น เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนตาบล จังหวัดขอนแก่น
๗. ระยะเวลาด าเนิ น การ ช่ ว งระยะเวลา มี น าคม – เมษายน และ กั น ยายน – ตุ ล าคม ของทุ ก
ปีงบประมาณ
๘. งบประมาณดาเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ
๙. ผู้รับผิดชอบ งานบุคลากร สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลหัวหนอง
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ มีการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนที่โปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้
๒.๒.๒ สร้ างความโปร่งใสในการบริ ห ารการเงิน งบประมาณ การจั ด หาพั ส ดุ การใช้ ป ระโยชน์ ใ น
ทรัพย์สินของทางราชการ โดยยึดถือและปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอย่าง
เคร่งครัด
๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ กิจกรรม “ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจาปี”
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
เพื่อให้การบันทึกบัญชี การจัดทาทะเบียนคุมเงินรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็น
แนวทางเดียวกันและสอดคล้องกับการปฏิบัติงานในระบบบัญ ชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จึงมีกิจกรรมควบคุมให้บุคลากรฝ่ายบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนตาบลหัวหนอง จัดทาทะเบียนคุมเงิน
รายจ่ายให้ความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติ ทาให้เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพลดข้อผิดพลาดในการเบิก
จ่า ยเงิ น ตามข้อ บั ญ ญั ติ งบประมาณรายจ่ ายประจ าปี และด าเนิ น งานตามขั้ น ตอนของระเบี ย บประกาศ
กระทรวงมหาดไทยและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ซึ่งถือเป็นเรื่องสาคัญที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องทา
ตามกฎหมาย ระเบียบ และมีความจาเป็นต่อการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตาบลหัวหนอง

-47๓. วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อให้บุคลากรฝ่ายบัญชี กองคลัง มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศ
และหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๓.๒ เพื่อลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานที่อาจจะทาให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต บุคลากรฝ่ายบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนตาบลหัวหนอง
๕. พื้นที่ดาเนินการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตาบลหัวหนอง
๖. วิธีดาเนินการ
จัดทาทะเบียนคุมเงินรายจ่ายตามงบประมาณแยกหมวดรายจ่าย แยกแผนงาน แยกประเภทรายจ่าย
ตามงบประมาณที่ตั้งไว้
๗. ระยะเวลาดาเนินการ ทุกปีงบประมาณ (ห้วงวันที่ ๑ ตุลาคม ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน)
๘. งบประมาณดาเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ
๙. ผู้รับผิดชอบ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตาบลหัวหนอง
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
๑๐.๑ บุคลากรฝ่ายบัญชี กองคลัง มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศและ
หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
๑๐.๒ ลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานที่อาจจะทาให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ และเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน
๑๐.๓ เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพในการบริหารงบงบประมาณ
๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ กิจกรรม “การพัฒนาแผนและกระบวนการจัดหาพัสดุ”
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ซึ่งกาหนดให้
มีการบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ และเกิดประโยชน์สูงสุดกับ
ประชาชนและการปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุ ปี ๒๕๓๕ และแก้ไข
เพิ่มเติมและกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
๓. วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อปรับปรุงการดาเนินงานด้านจัดซื้อจัดจ้าง
๓.๒ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการรายงานผู้บริหาร
๓.๓ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน
๓.๔ เพื่อให้ทราบปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
๓.๕ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดหาพัสดุ
๓.๖ เพื่อเป็นข้อมูลให้กับประชาชนสามารถตรวจสอบได้
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต
๔.๑ ผู้อานวยการกองคลัง
๔.๒ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ
๕. พื้นที่ดาเนินการ องค์การบริหารส่วนตาบลหัวหนอง
๖. วิธีดาเนินการ
๖.๑ จัดเก็บข้อมูลในการจัดซื้อจัดจ้าง
๖.๒ จ าแนกวิธีก ารจั ดซื้ อจั ดจ้ างและคิ ดเป็ นร้ อยละของจานวนโครงการและร้อยละของจานวน
งบประมาณ
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๖.๔ สรุปปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
๖.๕ รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจาปี
๖.๖ รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจาปี
๖.๗ เผยแพร่ข้อมูลให้ประชาชนได้รับทราบ
๗. ระยะเวลาดาเนินการ ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 – ๒๕๖8)
๘. งบประมาณดาเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตาบลหัวหนอง
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
๑๐.๑ ประชาชนได้รับทราบข้อมูลในการบริหารงานของหน่วยงานด้วยความโปร่งใสมีประสิทธิภาพ
๑๐.๒ ผู้บริหารมีข้อมูลในการวางแผนการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ
๑๐.๓ ผู้ปฏิบัติงานมีข้อมูลในการพัฒนาแผนและกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างให้มีประสิทธิภาพและเกิด
ความคุ้มค่าเป็นประโยชน์กับประชาชน
๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ กิจกรรม “สร้างความโปร่งใสในการใช้จ่ายเงินงบประมาณ”
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
พระราชบั ญ ญั ติ ประกอบรัฐธรรมนู ญ ว่าด้ว ยการป้ องกั นและปราบปรามการทุ จริต พ.ศ.
๒๕๕๘
๓. วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อเป็นการปฏิบัติงานให้โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้
๓.๒ เพื่อให้หน่วยงานมีระบบป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
๓.๓ เพื่อเป็นการป้องกันการใช้จ่ายเงิน เพื่อส่งเสริมธุรกิจของตนและพวกพ้อง
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ
๕. พื้นที่ดาเนินการ องค์การบริหารส่วนตาบลหัวหนอง
๖. วิธีดาเนินการ
๖.๑ จัดทาคู่มือการปฏิบัติงานในการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงาน ถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนอ
งานในการจัดหาพัสดุ
๖.๒ ปรับปรุงขั้นตอนการรายงานผลการจัดหาพัสดุ โดยมีการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานถึง
ความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองานในการจัดหาพัสดุ เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
๗. ระยะเวลาดาเนินการ ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 – ๒๕๖8)
๘. งบประมาณดาเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ
๙. ผู้รับผิดชอบ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตาบลหัวหนอง
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
๑๐.๑ มีระบบป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
๑๐.๒ มีการป้องกันการใช้จ่ายเงิน เพื่อส่งเสริมธุรกิจของตนและพวกพ้อง
๑๐.๓ มีการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใสตรวจสอบได้
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๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตาบลหัวหนอง มีฐานะเป็นนิติบุคคล มีอานาจหน้าที่ในการ
จัดทาบริการสาธารณะด้วยตนเอง ทั้งในเรื่องการจัดหารายได้และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่าง ๆ
ตามภารกิจและการจัดทาบริการสาธารณะ แต่ต้องเป็นไปตามอานาจหน้าที่และกฎหมายที่กาหนดไว้ ดังนั้น
การที่องค์การบริหารส่วนตาบลจะบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนจะต้อง
บริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อให้
เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ที่กาหนดให้การปฏิบัติงาน
ตามอานาจหน้าที่ขององค์ การบริหารส่วนตาบลต้ องเป็น ไปเพื่ อประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและให้คานึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดซื้อจัดจ้าง และการเปิ ดเผย
ข้อมูลข่าวสาร ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ และพระราชกฤษฎีกา
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๒๓ ที่กาหนดให้การจัดซื้อ
จัดจ้าง ให้ส่วนราชการดาเนินการโดยเปิดเผยและเที่ยงธรรม โดยพิจารณาถึงประโยชน์และผลเสียทางสังคม
ภาระต่อประชาชน คุณ ภาพ วัตถุประสงค์ที่จะใช้ ราคา และประโยชน์ระยะยาวที่จะได้รับประกอบกัน
ดั ง นั้ น เพื่ อ ให้ ก ารบริ ห ารงบประมาณขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลเป็ น ไปอย่ า งโปร่ ง ใส ตรวจสอบได้
เกิดประสิทธิภาพและเกิด ประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถิ่น จึงมีความจาเป็นต้องจัดโครงการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ – จัดจ้าง เพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจ้าง
ขององค์การบริหารส่วนตาบลหัวหนองทุกโครงการและกิจกรรม
๓. วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่ อ ให้ ป ระชาชนได้ รั บ ทราบข้ อ มู ล ข่ าวสารเกี่ ย วกั บ การจั ด ซื้ อ – จั ด จ้ างตามโครงการและ
กิจกรรมต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตาบลหัวหนอง
๓.๒ เพื่ อ เสริ ม สร้ า งความโปร่ ง ใสในการปฏิ บั ติ ร าชการ สามารถตรวจสอบได้ ต ามหลั ก
ธรรมาภิบาล
๓.๓ เพื่อป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต
เผยแพร่ข้อ มูล การจั ดซื้ อ – จัด จ้าง ตามแผนงาน/โครงการต่ าง ๆ ขององค์ การบริห ารส่ว นต าบล
หัวหนองที่ดาเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๓๕ แก้ ไขเพิ่ ม เติ ม (ฉบั บ ที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๕๓ จ านวน ๔ ช่ อ งทาง ได้ แ ก่ ทางเว็ บ ไซต์ บอร์ ด
ประชาสัมพันธ์ หนังสือ และระบบกระจายเสียงไร้สาย
๕. พื้ นที่ ดาเนิ นการ องค์การบริห ารส่วนตาบลหั วหนอง และหมู่บ เนต่ าง ๆ ภายในเขตองค์การบริห าร
ส่วนตาบลหัวหนอง
๖. วิธีดาเนินการ
๖.๑ รวบรวมข้อมูลกระบวนการจัดหาพัสดุเพื่อจัดทาประกาศ ดังนี้
- ประกาศการจัดซื้อ – จัดจ้าง
- ประกาศการกาหนดราคากลางในการจัดซื้อ – จัดจ้าง
- ประกาศกาหนดวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน
- ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน
- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพร้อมวงเงินการจัดซื้อ – จัดจ้าง
- ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน

-50๖.๒ นาส่งประกาศไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตามช่องทางการประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วน
ตาบลหัวหนอง ได้แก่ ทางเว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ ระบบกระจายเสียงไร้สาย หน่วยงานราชการ
เป็นต้น
๗. ระยะเวลาดาเนินการ ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 – ๒๕๖8)
๘. งบประมาณดาเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ
๙. ผู้รับผิดชอบ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตาบลหัวหนอง
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
๑๐.๑ ผลผลิต เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไม่น้อยกว่า ๓ ช่องทาง
๑๐.๒ ผลลัพธ์
- ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ ของโครงการที่
จัดซื้อ - จัดจ้างทั้งหมด
- การจัดหาพัสดุเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน
- สามารถลดปัญหาการร้องเรียนการทุจริตในการจัดซื้อ - จัดจ้างได้
๒.๒.๓ สร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะ/บริการประชาชน เพื่อให้เกิดความพึงพอใจ
แก่ประชาชนโดยทัดเทียมกันและโดยไม่เลือกปฏิบัติ
๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ กิจกรรมการจัดบริการสาธารณะและการบริการประชาชนเพื่อให้เกิด
ความพึงพอใจแก่ประชาชนโดยทัดเทียมกันและ ไม่เลือกปฏิบัติ
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
องค์การบริหารส่วนตาบลหัวหนอง บริหารจัดการโดยการอานวยความสะดวกและตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน และให้ประชาชนสามารถตรวจสอบได้ตามหลั กเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้ า นเมื อ งที่ ดี โดยด าเนิ น การจั ด ตั้ ง ศู น ย์ บ ริ ก ารร่ ว มหรื อ ศู น ย์ บ ริ ก ารเบ็ ด เสร็ จ ณ จุ ด เดี ย ว ( One Stop
Service) ณ สานักงานองค์การบริหารส่วนตาบลหัวหนอง เป็นศูนย์บริการประชาชนในการติดต่อสอบถาม
ข้อมูล ยื่นคาขออนุมัติ อนุญาตในเรื่องที่เป็นอานาจหน้าที่และภารกิจขององค์การบริหารส่วนตาบล ติดตาม
ความคืบหน้า และแจ้งผลการดาเนินการให้ประชาชนผู้รับบริการทราบ โดยมีการปรับระบบการทางานแต่ละ
กระบวนงานเพื่อให้มีระบบบริการที่เชื่อมต่อระหว่างศูนย์บริการร่วมกับหน่วยงานเจ้าของเรื่อง ทั้งในด้าน
เอกสาร การส่งต่องาน ระบบการรับเงิน และกาหนดระยะเวลาดาเนินการของแต่ละกระบวนงาน ใช้ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศช่วยอานวยความสะดวกในการปฏิบัติง าน ใช้ระบบบัตรคิวอัตโนมัติ เพื่ อให้บริการ
ตามลาดับ จัดสถานที่สิ่งอานวยความสะดวกอื่น ๆ เพื่อให้บริการที่ดีกับประชาชน เพื่ออานวยความสะดวกแก่
ประชาชนให้ได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ นอกจากนี้ องค์การบริหารส่วนตาบล
หัวหนอง ยังบริหารจัดการบริการสาธารณะ ตามเกณฑ์มาตรฐานการปฏิบัติราชการของกรมส่ง เสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ได้มาตรฐานทั้ง ๑๗ ประเด็น (ด้ านถนน ทางเดิน และทางเท้า , ด้านไฟฟ้าสาธารณะ ,
ด้านระบบระบายน้า , ด้านน้าเพื่อการบริโภค , ด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน , ด้านการส่งเสริมกีฬา , ด้าน
การส่งเสริมผู้สูงอายุ , ด้านการส่งเสริมผู้ด้อยโอกาส , ด้านงานสาธารณสุข , ด้านการส่งเสริมการพัฒนาสตรี ,
ด้านการส่งเสริมอาชีพ , ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย , ด้านการส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่น , ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว , ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม , ด้าน
ศึกษา และด้านการจัดบริการสาธารณะ ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล (การแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอก
ควัน การกาจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่ งน้ า การลดและคัดแยกขยะมูลฝอยตั้ งแต่แ หล่ง กาเนิด การ
จัดการน้าเสีย แผนพัฒ นาเศรษฐกิจพอเพียง และกิจกรรมเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญ หายาเสพติดในพื้นที่)
โดยในขั้นตอนกระบวนปฏิบัติภารกิจ คานึงถึงการอานวยความสะดวกแก่ประชาชน สร้างความโปร่งใสในการ
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ในการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน
๓. วัตถุประสงค์
๓.๑ สร้างความโปร่งใสในการบริการสาธารณะ ให้ประชาชนได้รับความพึ ง พอใจโดยทัดเทียมกัน
ไม่เลือกปฏิบัติ
๓.๒ เพื่อเป็นมาตรการในการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต ทุกสานัก/กอง ดาเนินการปฏิบัติงานบริการสาธารณะ ให้ประชาชนได้รับความ
พึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ
๕. พื้นที่ดาเนินการ ทุกสานัก/กอง องค์การบริหารส่วนตาบลหัวหนอง
๖. วิธีดาเนินการ
๖.๑ ดาเนินการปฏิบัติงานบริการสาธารณะ ให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและ
ไม่เลือกปฏิบัติให้ได้มาตรฐานทั้ง ๑๗ ประเด็น (ด้านถนน ทางเดิน และทางเท้า , ด้านไฟฟ้าสาธารณะ ,
ด้านระบบระบายน้า , ด้านน้าเพื่อการบริโภค , ด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน , ด้านการส่งเสริมกีฬา , ด้าน
การส่งเสริมผู้สูงอายุ , ด้านการส่งเสริมผู้ด้อยโอกาส , ด้านงานสาธารณสุข , ด้านการส่งเสริมการพัฒนาสตรี ,
ด้านการส่งเสริมอาชีพ , ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย , ด้านการส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่น , ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว , ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม , ด้าน
ศึกษา และด้านการจัดบริการสาธารณะ ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล (การแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอก
ควั น การก าจั ด ผั ก ตบชวาและวั ช พื ช ในแหล่ ง น้ า การลดและคั ด แยกขยะมู ล ฝอยตั้ ง แต่ แ หล่ ง ก าเนิ ด
การจัดการน้าเสีย แผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง และกิจกรรมเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่)
๖.๒ ประเมินมาตรฐาน/รายงานผลการดาเนินกิจกรรม
๗. ระยะเวลาดาเนินการ ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 – ๒๕๖8)
๘. งบประมาณดาเนินการ ใช้จ่ายจากงบประมาณรวมในค่าวัสดุ/ค่าใช้สอย ฯ
๙. ผู้รับผิดชอบ ทุกสานัก/กอง องค์การบริหารส่วนตาบลหัวหนอง
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
๑๐.๑ สร้างความโปร่งใสในการบริการสาธารณะให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและ
ไม่เลือกปฏิบัติ
๑๐.๒ ไม่มีการทุจริตคอร์รัปชันในกระบวนการสาธารณะแก่ประชาชน
๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ โครงการจ้างสารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
องค์การบริหารส่วนตาบลหัวหนอง มีหน้าที่ในการจัด ทาบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนใน
ท้องถิ่นตามอานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบล ทั้งที่เป็นหน้าที่ตามพระราชบัญ ญัติสภาตาบลและ
องค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และหน้าที่ตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายกาหนดให้เป็นหน้าที่ของ
องค์การบริหารส่วนตาบลและในการปฏิบัติหน้าที่นั้นต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยคานึงถึง
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทาแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบล การจัดทางบประมาณการ
จัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ให้เป็นไปตาม
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ จากภารกิจหน้าที่ในการจัดทาบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น นั้น
องค์การบริหารส่วนตาบลในฐานะผู้ให้บริการก็จะไม่ทราบว่าภารกิจที่ให้บริการไปนั้นประชาชนได้รับประโยชน์
หรือเกิดประโยชน์ สูงสุดแก่ ประชาชนมากน้อยเพี ยงใด การให้บริการมีคุณ ภาพเพี ยงใด ตอบสนองความ
ต้องการผู้รับบริการหรือไม่ การที่จะทราบถึงความพึงพอใจจากผู้รับบริการ จึงต้องมีโครงการสารวจความ
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๒๕๓๗ ที่กาหนดให้การปฏิบัติงานตามหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของ
ประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี คานึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน การตรวจสอบและ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๖ ที่กาหนดให้การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีนั้น
จะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐมีประสิทธิภาพและเกิ ดความคุ้มค่า
ในเชิงภารกิจของรัฐ ประชาชนได้รับการอานวยความสะดวก และได้รับการตอบสนองความต้องการ โดยให้
องค์ก ารบริห ารส่วนตาบลด าเนิ นการสารวจความพึ ง พอใจจากประชาชนผู้ม าขอรับบริการสาธารณะจาก
องค์การบริหารส่วนตาบล ของตัวชี้วัดที่ ๑ มิติที่ ๒ มิติด้านคุณภาพการให้บริการ เพื่อประโยชน์ในท้องถิ่น
ลูกจ้างและพนักงานจ้าง อีกทั้งเพื่อเป็นการสร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะประโยชน์ให้ประชาชน
เกิดความพึงพอใจ จึงจาเป็นต้องมีโครงการนี้ขึ้นมา
๓. วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อเป็นการสร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะการให้บริการประชาชนให้เกิดความ
พึงพอใจ
๓.๒ เพื่ อ เป็ น การสร้ างจิต ส านึ ก ความตระหนั ก ให้ แ ก่ บุ ค ลากรผู้ ให้ บ ริก าร ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ในการ
ให้บริการ โดยยึดประโยชน์สุขของประชาชน
๓.๓ เพื่อเป็นการปรับปรุงและพัฒนางานด้านบริการให้มีคุณภาพ และประสิทธิภาพ
๓.๔ เพื่อเป็นการป้องกันปัญหาร้องเรียน การทุจริตประพฤติมิชอบในหน่วยงาน
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต
จัดจ้างสถาบัน การศึกษาระดับอุ ดมศึ กษาของรัฐที่ มีการสอนในระดับ ปริญ ญาตรีขึ้น ไปภายในเขต
จัง หวั ดหรือนอกเขตจังหวัด ท าการสารวจความพึง พอใจของประชาชนในเขตองค์การบริห ารส่ ว นต าบล
จานวน ๑ ครั้ง ต่อปี
๕. พื้นที่ดาเนินการ พื้นที่ในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลหัวหนอง
๖. วิธีดาเนินการ
๖.๑ ขออนุมัติดาเนินการตามโครงการ และดาเนินการจัดจ้างสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในเขตพื้นที่
จังหวัดหรือนอกเขตจังหวัดตามระเบียบพัสดุฯ
๖.๒ ดาเนินการสารวจความพึงพอใจจากประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลงตามรูปแบบที่
กาหนด
๖.๓ สรุปประมวลผลการสารวจความพึงพอใจแจ้งให้องค์การบริหารส่วนตาบลทราบ
๖.๔ ดาเนินการเบิกจ่ายเงินให้แก่สถาบันผู้ทาการประเมิน
๖.๕ ปิดประกาศผลสารวจความพึงพอใจให้ประชาชนทราบ
๖.๖ นาผลการประเมินมาปรับปรุงการทางานด้านบริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์สุขแก่ประชาชน
๗. ระยะเวลาดาเนินการ ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 – ๒๕๖8)
๘. งบประมาณดาเนินการ
เบิกจ่ายตามงบประมาณรายจ่ายประจาปี แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่ วไป งบรายจ่าย
อื่น ประเภทรายจ่ายรายจ่ายอื่น โครงการจ้างสารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ งบประมาณ ๕,๐๐๐
บาท/ปี
๙. ผู้รับผิดชอบ สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลหัวหนอง
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๑๐.๑ ผลผลิต ผลการสารวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการบริหารงานขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลหัวหนอง จานวน ๑ ฉบับ
๑๐.๒ ผลลัพธ์
- ประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจไม่ต่ากว่าร้อยละ ๘๐
- การให้บริการสาธารณะมีความโปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน
๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : กิจกรรมการใช้บัตรคิวในการติดต่อราชการ
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
องค์การบริหารส่วนตาบลหัวหนอง เป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รูปแบบหนึ่งที่มีอานาจหน้าที่ในการจัดทาบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นตามอานาจหน้าที่ของ
องค์การบริหารส่วนตาบล ทั้งที่เป็นหนาที่ตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ.
๒๕๓๗ หน้าที่ตามพระราชบัญ ญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และหน้าที่ตามกฎหมายอื่นที่กาหนดให้องค์การบริหารส่วนตาบลมีหน้าที่ต้องท าอีก
มากมายในการให้บ ริการสาธารณะแก่ประชาชนผู้มาขอรับบริก ารติดต่อกั บหน่ วยงานต่าง ๆ ขององค์การ
บริ ห ารส่ ว นต าบลนั้ น มั ก จะประสบปั ญ หาด้ า นการอ านวยความสะดวกอย่ า งเสมอภาค เป็ น ธรรม
อัน เนื่ อ งมาจากภารกิ จ และผู้ ม าขอรั บ บริก ารเป็ น จานวนมากซึ่ง เจ้ าหน้ า ที่ ไ ม่ สามารถให้ บ ริก ารได้ อย่ า ง
ทันท่วงที การตอบสนองความต้องการเกิดความล่าช้าไม่เป็นธรรม และการให้บริการไม่เป็นระบบมีการลัดคิว
ซึ่งเป็นช่องทางหนึ่งในการทุจริต ประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ถือเป็นพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ ทั้งผู้มาขอรับ
บริก ารและผู้ ให้ บ ริ ก าร ส่ ง ผลต่ อ มาตรฐานการให้ บ ริ ก ารภาครั ฐเสื่ อ มประสิ ท ธิ ภ าพ เพื่ อ ให้ เป็ น ไปตาม
พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ที่กาหนดให้การปฏิบัติงานตามอานาจ
หน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี และให้คานึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการประเมินผลการปฏิบัติงานและ
การเปิ ดเผยข้อ มูล ข่าวสารอย่างโปร่งใสตามพระราชกฤษฎี กาว่าด้วยหลั กเกณฑ์ และวิธีการบริห ารกิจการ
บ้านเมื องที่ ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๖ ที่ กาหนดให้ก ารบริห ารกิจ การบ้ านเมือ งที่ดี ได้แ ก่ การบริห าร
ราชการเพื่อบรรลุเป้าหมายโดยก่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิง
ภารกิจของรัฐ ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกิดความจาเป็น และประชาชนได้รับการอานวยความสะดวก และ
ได้รับการตอบสนองความต้องการ ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติการอานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต
ของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘
ดังนั้น องค์ก ารบริห ารส่วนตาบลหั วหนอง ได้มุ่ งเน้น ที่ จะให้ บ ริการประชาชนแล้วเสร็ จ
ในระยะเวลาที่เหมาะสม ให้บริการโดยจัดลาดับก่อน – หลัง เพื่อเป็นการสร้างความพึงพอใจ และความ
ทัดเทียมกันในการให้บริการประชาชนโดยไม่เลือกปฏิบัติ จึงได้จัดกิจกรรมการใช้บัตรคิวในการติดต่อราชการ
สาหรับผู้มาติดต่อราชการ
๓. วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อสร้างกลไกในการปฏิบัติราชการด้านการอานวยความสะดวก ความเสมอภาค เป็นธรรมต่อ
ผู้มารับบริการ
๓.๒ เพื่อให้ประชาชนผู้มาขอรับบริการได้รับความสะดวก รวดเร็ว สามารถตอบสนองความต้องการ
ของประชาชน
๓.๓ เพื่อให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการที่ให้และเกิดความคุ้มค่าในการขอรับบริการ
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กระทาการประพฤติมิชอบต่อตาแหน่งหน้าที่ อันเป็นเหตุแห่งการทุจริตต่อหน้าที่
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต การจัดทาบัตรคิวในการให้บริการแก่ประชาชนทั่วถึงเป็นธรรม
๕. พื้นที่ดาเนินการ สานักงานองค์การบริหารส่วนตาบลหัวหนอง
๖. วิธีดาเนินการ
๖.๑ จัดทาคาสั่งคณะทางานเพื่อกาหนดตัวบุคลากรผู้รับผิดชอบในการดูแล กากับการให้บริการ
๖.๒ ประชุมชี้แจง แนวทาง กาหนดรูปแบบวิธีการ ขั้นตอนการปฏิบัติ
๖.๓ จัดทาบัตรคิวในรูปแบบต่าง ๆ ตามความจาเป็นและเหมาะสม
๖.๔ ปิ ดประกาศประชาสั มพั นธ์ให้ป ระชาชนทราบถึง ขั้น ตอนการรับ บริก ารบั ตรคิ ว และการใช้
บริการตามลาดับคิว
๖.๕ จัดทาแบบประเมินผลความพึงพอใจของผู้มาขอรับบริการ
๖.๖ สรุปผลการให้บริการตามแบบประเมินความพึง พอใจเป็ นรายสัป ดาห์ /รายเดือน เพื่อน ามา
ปรับปรุง แก้ไขการ ให้บริการอย่างมีคุณภาพ
๗. ระยะเวลาดาเนินการ ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 – ๒๕๖8)
๘. งบประมาณดาเนินการ ไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณ
๙. ผู้รับผิดชอบ ทุกสานัก/กอง ขององค์การบริหารส่วนตาบลหัวหนอง
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
๑๐.๑ ผลผลิต มีการใช้บัตรคิวสาหรับให้บริการแก่ประชาชนตามลาดับก่อนหลัง สาหรับหน่วยงานที่
ให้บริการ
๑๐.๒ ผลลัพธ์
- ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการที่ให้ไม่น้อยว่าร้อยละ ๗๐ ของผู้มาขอรับบริการ
- การให้บริการเกิดความโปร่งใส ลดข้อร้องเรียนการทุจริตต่อหน้าที่
๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : มาตรการ “ยกระดับคุณภาพการบริการประชาชน”
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ด้ วยประชาชนในพื้ น ที่ เขตองค์ ก ารบริห ารส่ ว นต าบลหั ว หนอง มี ค วามหลากหลายทาง
วัฒนธรรม กล่าวได้ว่าเป็นสังคมพหุวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตาบลหัวหนอง จึงได้ให้ความสาคัญในการ
สร้างความเป็นธรรม/ไม่เลือกปฏิบัติในการให้บริการสาธารณะ/บริการประชาชนให้เกิดขึ้นในพื้นที่มากที่สุด
โดยน าแนวทางตามหลั ก การบริห ารจัด การตามหลั ก ธรรมาภิ บ าล (Good Governance) หรื อ หลั ก การ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีมาประยุกต์ใช้ โดยเฉพาะหลักความโปร่งใส (Transparency) และหลักเสมอภาค
(Equity) โดยไม่แบ่งแยกด้านเพศ ถิ่นกาหนด เชื้อชาติ ภาษา อายุ ความพิการ สภาพทางกายภาพหรือ
สุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษา การฝึกอบรม
และอื่ น ๆ สอดคล้ อ งกั บ มาตรา ๘ แห่ ง พระราชกฤษฎี ก าว่า ด้ วยหลั ก เกณฑ์ แ ละวิธี ก ารบริห ารกิ จ การ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่ได้กาหนดให้ส่วนราชการจะต้องดาเนินการโดยถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางที่
จะได้รับการบริการจากรัฐและการปฏิบัติภาคกิจของส่วนราชการต้องเป็นไปโดยความซื่อสัตย์ สุจริต สามารถ
ตรวจสอบได้ ดังนั้น เพื่อให้หน่วยงานมีการใช้ระบบหรือเกณฑ์ที่ชัดเจน องค์การบริหารส่วนตาบลหัวหนอง
จึงมีการนาเทคโนโลยีมาช่วยในการปฏิบัติงาน เพื่อลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ มีการแสดงขั้นตอนการ
ให้บริการแก่ประชาชนอย่างชัดเจน มีระบบการป้องกันหรือการตรวจสอบเพื่อป้องกันการละเว้นการปฏิบัติ
หน้าที่ในการให้บริการ รวมถึงการอานวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน เพื่อให้
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มีความเป็นธรรมโปร่งใสยิ่งขึ้น
๓. วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในภารกิจตามที่กฎหมายกาหนดของหน่วยงานให้บริการอย่างมี
ความเป็นธรรม และไม่เลือกปฏิบัติ
๓.๒ เพื่อให้ประชาชนผู้มารับบริการเกิดความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต ความพึงพอใจเฉลี่ยของประชาชนผู้รับบริการ ร้อยละ ๘๐
๕. พืน้ ที่ดาเนินการ องค์การบริหารส่วนตาบลหัวหนอง
๖. วิธีดาเนินการ
๖.๑ จัด ให้ มีร ะบบ เกณฑ์ หรือ เครื่องมื อการปฏิ บั ติง านที่มี ความเป็ น ธรรม/ไม่เลือ กปฏิบั ติ เป็ น
มาตรฐานเดียวกัน โปร่งใส และมีประสิทธิภาพ ได้แก่ ระบบบัตรคิวในการให้บริการ ระบบการให้บริการ
ออนไลน์ เป็นต้น
๖.๒ จัดให้มีการแสดงขั้น ตอนการปฏิบั ติง าน อั ตราค่ าบริการ (ถ้ามี) และระยะเวลาที่ใช้ในการ
ดาเนินการให้ผู้ใช้บริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบอย่างชัดเจน
๖.๓ จัด ให้ มีระบบการป้ องกันหรือการตรวจสอบเพื่อป้ องกัน การละเว้น การปฏิ บัติ หน้ าที่ ได้แ ก่
จัดให้มีกล้องวงจรปิดภายในสถานที่ให้บริการ
๖.๔ จัดให้มีสถานที่ สาหรับผู้สูง อายุและผู้ พิการโดยไม่เลือกปฏิบั ติ ได้ แก่ ทางลาดชัน ห้อ งน้ า
สาหรับผู้พิการ
๖.๕ จัดให้มีป้ายสามภาษา ได้แก่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษามาลายูกลาง
๖.๖ มีการนาระบบออนไลน์ ซอฟต์แวร์ สกอร์คาร์ด สมาร์ท บ๊อกซ์ (Scorecard Smart Box)
มาประยุกต์ใช้ในการประเมินผลการให้บริการประชาชน (Services Level Agreement : SLA)
๗. ระยะเวลาดาเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 – ๒๕๖8
๘. งบประมาณดาเนินการ ไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณ
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ สานักปลัด กองคลัง กองช่าง องค์การบริหารส่วนตาบลหัวหนอง
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ
๒.๓ มาตรการการใช้ดุลยพินิจและใช้อานาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
๒.๓.๑ มีการจัดทาแผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาการดาเนินการเกี่ยวกับการบริการประชาชน
รายละเอียดที่เกี่ยวข้องในแต่ละขั้นตอน เปิดเผย ณ ที่ทาการและในระบบเครือข่ายสารสนเทศ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๑. ชื่อโครงการ : กิจกรรม การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
๒. หลักการและเหตุผล
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักการบริหารจัดการบ้ านเมืองที่ ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๕๒
กาหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทาหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองทีดี โดยอย่างน้อยต้องมี
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การอานวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน ตลอดจนจัดให้มีการรับฟังและสารวจความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการ เพื่อปรับปรุงการ
บริหารงานให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนมากที่สุด ประกอบกับในปีที่ผ่านมาได้มีการประเมิน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี และได้ดาเนินการตามโครงการดังกล่าวอย่างต่อเนื่องทุก
ปีนั้น เพื่อให้การประเมินบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเกิดประโยชน์สุขต่อประชาชน

-56เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจขององค์กรมีประสิทธิภาพและความคุ้มค่า สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง หรืออย่างน้อยมีผลการประเมินไม่ํากว่
ต่ าปีที่ผ่านมา
องค์การบริหารส่วนตาบลหัวหนอง จึงได้จัดทาโครงการปรับปรุงกระบวนการทางานหรือลดขั้นตอนการทางาน
หรือการบริการ เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนโดยยึดกรอบแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการ
ที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและอานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบลตามกฎหมายเป็นสาคัญ
๓. วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานการบริการประชาชน
๓.๒ เพื่ออานวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน
๓.๓ เพื่อรับฟังและสารวจความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการ
๓.๔ เพื่อปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต
๔.๑ เพื่อลดขั้นตอนในการทางานขององค์การบริหารส่วนตาบลหัวหนองให้สั้นลง
๔.๒ ประชาชนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตาบลหัวหนอง
๔.๓ ประชาชนนอกพื้นที่ และประชาชนทั่วไป
๔.๔ พนักงานและเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบลหัวหนอง
๔.๕ ผู้บังคับบัญชามอบอานาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่งการ อนุญาต การอนุมัติ และการปฏิบัติ
ราชการใด ๆ ไปสู่ผู้ใต้บังคับบัญชาซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการดาเนินการเรื่องนั้นโดยตรง
๕. พื้นที่ดาเนินการ องค์การบริหารส่วนตาบลหัวหนอง
๖. วิธีดาเนินการ
๖.๑ แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
๖.๒ ประชุมคณะกรรมการเพื่อสารวจงานบริการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ นต้องปฏิบัติปรับปรุง
ขั้ น ตอนและระยะเวลาในการให้ บ ริ ก ารที่ ส ามารถปฏิ บั ติ ไ ด้ จ ริง และพิ จ ารณางานในภารกิ จ ว่ า เรื่ อ งใดที่
ผู้บัง คับ บัญ ชาสามารถมอบอานาจการตัดสิน ใจเกี่ ยวกับการสั่ ง การอนุญ าต การอนุ มัติ หรือการปฏิบั ติ
ราชการใด ๆ ให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา
๖.๓ ประกาศลดขั้ น ตอนและระยะเวลาการปฏิ บั ติ ร าชการ และประกาศกระบวนงานบริ ก าร
ประชาชนที่นายกองค์การบริหารส่วนตาบลมอบอานาจให้รองนายกองค์การบริห ารส่วนต าบล หรือปลั ด
องค์การบริหารส่วนตาบล ให้ประชาชนทราบโดยทั่วไปพร้อมทั้งจัดทาแผนภูมิแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการ
ปฏิบัติราชการให้ประชาชนทราบ
๖.๔ มีระบบการรับฟังข้อร้องเรียนหรือมีการสอบถามจากภาคประชาชน และนาผลดัง กล่าวมา
ปรับปรุงการปฏิบัติราชการ
๖.๕ รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคต่าง ๆ ให้นายกองค์การบริหารส่วนตาบล
หัวหนอง และคณะผู้บริหารทราบ
๗. ระยะเวลาดาเนินการ ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 – ๒๕๖8)
๘. งบประมาณดาเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ ทุกกอง/สานัก ในองค์การบริหารส่วนตาบลหัวหนอง
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
๑๐.๑ ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วในการติดต่อขอรับบริการ และมีความพึงพอใจในการ
ให้บริการของเจ้าหน้าที่
๑๐.๒ การปฏิบัติราชการมีความคล่องตัว และบุคลากรมีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน
๑๐.๓ การปฏิบัติราชการมีความสอดคล้องกับนโยบายปฏิรูประบบราชการ

-57๑๐.๔ ทาให้ภาพลักษณ์ของเทศบาลตาบลเขาพระงามเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นและทาให้ประชาชน
มีความศรัทธา ต่อคณะผู้บริหารมากยิ่งขึ้น
๑. ชื่อโครงการ : โครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
๒. หลักการและเหตุผล
ในมาตรา ๓/๑ แห่ งพระราชบั ญ ญั ติ ระเบี ยบบริห ารราชการแผ่น ดิน (ฉบับ ที่ ๕) พ.ศ.
๒๕๔๕ ซึ่งเป็นกฎหมายที่เป็นที่มาของการปฏิรูประบบราชการเพื่อวางกรอบแนวทางการบริหารราชการไว้ว่า
“การบริหารราชการต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมี
ประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่ง รัฐ การลดขั้น ตอนการปฏิ บัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิก
หน่วยงานที่ไม่จาเป็น การกระจายอานาจตัดสินใจ การอานวยความสะดวกและตอบสนอง ความต้องการ
ของประชาชน” และเพื่อให้การดาเนินการดังกล่าวเป็นไปตามกรอบรวมทั้งทิศทางและแนวทางการบริหาร
ราชการดังกล่าว จึงได้มีการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้ านเมือง
ที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ โดยกาหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทาหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
ตามแนวทางพระราชกฤษฎีกานี้ โดยอย่างน้อยต้องมีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและการ
อานวยความสะดวกในการตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน องค์การบริหารส่วนตาบลหัวหนอง เป็น
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง ปฏิบัติงานตามอานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบลต้องเป็นไป
เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน ดังนั้นงานให้บริการจึงเป็นงานบริการแบบหนึ่งของระบบการบริการสาธารณะ
ที่ผู้บริหารและพนักงานทุกคนจะต้องร่ วมกันปรับปรุงและแก้ไขกระบวนการทางานเพื่อสามารถตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนได้มากที่สุด เมื่อประชาชนมารับบริการแล้วเกิดความประทับใจและพึงพอใจ
รวมถึงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ ทาให้เกิดความรวดเร็วในการตอบสนองความต้องการ
ของประชาชน อานวยความสะดวกเพื่องานบริการที่มีคุณภาพ ทั่วถึงและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในเขต
องค์การบริหารส่วนตาบลหัวหนองให้กับประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
๓. วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อให้ประชาชนได้รับการบริการได้อย่างสะดวกรวดเร็วและถูกต้อง
๓.๒ เพื่อให้สามารถตรวจสอบความต้องการของประชาชน รับรู้สภาพปั ญ หาและแก้ไขปั ญ หาที่
เกิดขึ้นได้
๓.๓ เพื่ อ ปรับ ทั ศ นคติ วิ ธีคิ ด วิธีก ารท างานของบุ ค ลากรให้ คานึ ง ถึง ผลลัพ ธ์ ในด้ านการบริ การ
ประชาชนผู้มาติดต่อขอรับบริการ
๓.๔ เพื่อให้การปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะที่ชัดเจน มีความโปร่งใสสามารถ
วัดผลการดาเนินงานได้
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลหัวหนอง และผู้ที่มาติดต่อราชการกับ
องค์การบริหารส่วนตาบลหัวหนอง
๕. พื้นที่ดาเนินการ สานักงานองค์การบริหารส่วนตาบลหัวหนอง
๖. วิธีดาเนินการ
๖.๑ จัดทาโครงการเพื่อขออนุมัติ
๖.๒ จัดให้มีการประชุมคณะทางานปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
๖.๓ จั ด ท าประกาศกระบวนงานบริ ก ารปรั บ ลดระยะเวลาการปฏิ บั ติ ร าชการและประกาศให้
ประชาชนทราบโดยทั่วกัน
๖.๔ ดาเนินการจัดทากิจกรรมอานวยความสะดวกแก่ประชาชน
๖.๔.๑ ปรับปรุงแผนผังกาหนดผู้รับผิดชอบให้เป็นปัจจุบัน
๖.๔.๒ ปรับปรุงป้ายแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการแก่ประชาชน

-58๖.๔.๓ จัดทาเอกสาร/แผ่นพับประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ
๖.๔.๔ จัดให้มีกล่อง/ตู้รับความคิดเห็นของประชาชน
๖.๔.๕ จัดทา/เตรียมแบบฟอร์มคาร้องต่างๆ พร้อมตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มทุ กงาน
บริการ
๖.๔.๖ จัดทาคาสั่งการให้บริการประชาชนนอกเวลาราชการ โดยจัดให้มีการให้บริการแก่
ประชาชนทั้งเวลาทาการ ช่วงพักกลางวัน และในวันหยุดราชการ
๖.๔.๗ การมอบอานาจการตัดสินใจ การอนุญาต การอนุมัติ การรักษาราชการแทน
๖.๕ มีการสารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ
๖.๖ มีการติดตามประเมินผลโครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ เพื่อนาจุดบกพร่องใน
การจั ด ท าโครงการมาปรั บ ปรุ ง แก้ ไขวิ ธี ก าร ขั้ น ตอนหรื อ ระยะเวลาในการให้ บ ริ ก ารให้ ดี ยิ่ ง ขึ้ น อย่ า งมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป
๗. ระยะเวลาดาเนินการ ตลอดปีงบประมาณ
๘. งบประมาณดาเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ สานักปลัด กองคลัง กองช่าง องค์การบริหารส่วนตาบลหัวหนอง
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
๑๐.๑ ประชาชนได้รับการบริการได้อย่างสะดวกรวดเร็วและถูกต้อง
๑๐.๒ สามารถตรวจสอบความต้องการของประชาชน รับรู้สภาพปัญหาและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้
๑๐.๓ มีทัศนคติ วิธีคิด วิธีการทางานของบุคลากรคานึงถึงผลลัพธ์ ในด้านการบริการประชาชนผู้
มาติดต่อขอรับบริการ
๑๐.๔ การปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะที่ชัดเจน มีความโปร่งใสสามารถวัดผลการ
ดาเนินงานได้
๒.๓.๒ มีการกระจายอานาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติราชการแทนหรือ
การดาเนินการอื่นใดของผู้มีอานาจในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๑. ชื่อโครงการ : มาตรการ การมอบอานาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ
๒. หลักการและเหตุผล
การมอบหมายอานาจหน้าที่ให้กับผู้ใต้บัง คับบัญ ชาในการบริหารงานในด้านต่าง ๆ ภายใน
องค์ กรนั้ น ก็เพื่ อเป็ น การช่วยเพิ่ ม ประสิ ทธิ ภาพของการปฏิ บัติ ง านให้ เกิ ด ความคล่อ งตัว รวดเร็ว ซึ่ ง การ
พิจารณาเลือก/มอบหมายภารกิจและขอบข่ายของความรับ ผิดชอบที่จ ะมอบหมายให้ผู้ใต้บัง คับ บัญ ชาจะ
พิจารณาถึงความสาคัญ คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถในการที่จะดาเนินการเรื่องนั้นเป็นอย่างดีด้วยความ
รอบคอบและเหมาะสม เพื่อให้การบริหารงานก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ ดังนั้น การดาเนินการ
ของหน่วยงานต้องมีการปรับให้เข้ากับสภาพสังคมและทันต่อสถานการณ์ที่การบริหารราชการ ต้องเป็นไปเพื่อ
ประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจ
แห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การกระจายอานาจการตัดสินใจ การอานวยความสะดวก และการ
ตอบสนองความต้องการของประชาชน แต่ทั้งนี้ต้องมีผู้รับผิดชอบต่อผลของงานซึ่งเป็นหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี
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เพื่อให้การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลหัวหนอง ภายใต้กรอบอานาจหน้าที่ตามที่
กฎหมายกาหนดให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ
๔. เป้าหมาย
คณะผู้บ ริห าร ปลั ดองค์ก ารบริห ารส่วนต าบล รองปลัดองค์ การบริห ารส่วนต าบล หรือ หัวหน้ า
ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตาบลหัวหนอง
๕. พื้นที่ดาเนินการ องค์การบริหารส่วนตาบลหัวหนอง
๖. วิธีดาเนินการ
๖.๑ จัดทาบันทึกเสนอเพื่อพิจารณาขออนุมัติ อนุญาต สั่งการ แต่งตั้ง มอบหมาย คณะผู้บริหาร
ปลัดเองค์การบริหารส่วนตาบล รองปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล หรือหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อลดขั้นตอน
การปฏิบัติราชการ
๖.๒ ดาเนินการออกคาสั่ง ฯ
๖.๓ สาเนาคาสั่ง ฯ แจ้งคณะผู้บริหาร ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล รองปลัดองค์การบริหารส่วน
ตาบล หรือหัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนที่ได้รับมอบหมายทราบ
๗. ระยะเวลาดาเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 – ๒๕๖8
๘. งบประมาณดาเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ สานักปลัด / กองคลัง / กองช่าง องค์การบริหารส่วนตาบลหัวหนอง
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
การบริหารราชการ การดาเนินงาน การปฏิบัติ งานเกิดความคล่องตัวและรวดเร็ว ตลอดจนการ
อานวยความสะดวก และการให้บริการประชาชน/บริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๑. ชื่อโครงการ : มาตรการ มอบอานาจของนายกองค์การบริหารส่วนตาบล
๒. หลักการและเหตุผล
ตามพระราชบั ญ ญั ติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไ ข
เพิ่มเติม ได้บั ญ ญั ติเกี่ยวกับ อานาจหน้ าที่ของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลไว้ห ลายเรื่องหลายประการ
รวมทั้งมีกฎหมายอื่นอีกหลายฉบับที่บัญ ญั ติอานาจหน้าที่ของนายกองค์การบริหารส่วนตาบลเอาไว้ การที่
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลจะดาเนินการในเรื่องต่าง ๆ เพียงผู้เดียวก็อาจทาให้เกิดช่องว่างในการประพฤติ
มิชอบในขั้นตอนต่าง ๆ เกิดขึ้น ได้ ดังนั้น เพื่อเป็นการแก้ไ ขปัญ หาต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น องค์การบริหาร
ส่วนตาบล จึงได้กาหนดมาตรการให้มีการมอบอานาจของนายกองค์การบริหารส่วนตาบลให้รองนายกองค์การ
บริหารส่วนตาบล ปลัดเองค์การบริหารส่วนตาบล และรองปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล ได้ปฏิบัติราชการ
แทนนายกองค์การบริหารส่วนตาบล
๓. วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อให้การใช้ดุลยพินิจต่าง ๆ ของฝ่ายบริหารเป็นไปโดยรอบคอบ ตามหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี
๓.๒ เพื่อให้เป็นการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันของเจ้าหน้าที่
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต มีการมอบอานาจอย่างน้อยจานวน ๕ เรื่อง
๕. พื้นที่ดาเนินการ องค์การบริหารส่วนตาบลหัวหนอง
๖. วิธีดาเนินการ
๖.๑ รวบรวมภารกิจที่อยู่ในอานาจของนายกองค์การบริหารส่วนตาบลเสนอนายกองค์การบริหาร
ส่วนตาบลพิจารณา
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ตาบล ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล และรองปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล ปฏิบัติราชการแทน
๗. ระยะเวลาดาเนินการ ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 – ๒๕๖8)
๘. งบประมาณดาเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ งานบุคลากร สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลหัวหนอง
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ ร้อยละ ๘๐ ของเป้าหมายดาเนินการแล้วเสร็จ
๑. ชื่อโครงการ : มอบอานาจเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒
๒. หลักการและเหตุผล
ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ได้บัญญัติกาหนดอานาจหน้าที่ของนายก
เองค์การบริหารส่วนต าบล ในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นไว้หลายประการ ทั้ง การอนุญ าตก่อสร้างอาคาร
รื้อถอนอาคาร ต่อ เติม ดั ดแปลงอาคาร เป็ น ต้ น ซึ่ง ล้วนแต่ เกี่ ยวข้อ งกั บ สิ ทธิ หน้ าที่ และเสรีภ าพของ
ประชาชน การที่จะใช้อานาจอยู่กับนายกเทศมนตรีก็อาจเป็นผลให้การบริการประชาชนเกิดความล่าช้า และ
อาจเป็นช่องว่างที่ทาให้เกิดการทุจริตขึ้นมาได้ ดังนั้น จึงได้กาหนดมาตรฐานการมอบอานาจ เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒
๓. วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อให้การใช้ดุลยพินิจของเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒
เป็นไปอย่างรอบคอบ
๓.๒ เพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันของเจ้าหน้าที่
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต
คาสั่งนายกองค์การบริหารส่วนตาบล มอบอานาจเจ้าพนักงานท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติควบคุม
อาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ให้กับรองนายกองค์การบริหารส่วนตาบล
๕. พื้นที่ดาเนินการ องค์การบริหารส่วนตาบลหัวหนอง
๖. วิธีดาเนินการ
เสนอคาสั่งองค์การบริหารส่วนตาบลหัวหนอง มอบอานาจเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้รององค์การบริหาร
ส่วนตาบล เป็นผู้ปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตาบล ในการใช้อานาจเจ้าพนักงานท้องถิ่นตาม
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒
๗. ระยะเวลาดาเนินการ ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
๘. งบประมาณดาเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตาบลหัวหนอง
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
มีก ารออกค าสั่งมอบอ านาจนายกองค์ การบริห ารส่ วนตาบล ในฐานะเจ้ าพนัก งานท้อ งถิ่น ตาม
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒
๑. ชื่อโครงการ : มาตรการการออกคาสั่งมอบหมายของนายกองค์การบริหารส่วนตาบล ปลัดองค์การ
บริหารส่วนตาบล และหัวหน้าส่วนราชการ
๒. หลักการและเหตุผล
องค์การบริหารส่วนตาบลหัวหนอง เป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รูปแบบหนึ่งที่มีอานาจหน้าที่ในการจัดทาบริ การสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นตามอานาจหน้าที่ของ
องค์การบริหารส่วนตาบล ทั้งที่เป็นหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ.
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ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และหน้าที่ตามกฎหมายอื่นที่กาหนดให้องค์การบริหารส่วนตาบลมีหน้าที่ต้องทาอีก
มากมายในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนผู้มารับบริการ ติดต่อกับหน่วยงานต่าง ๆ ขององค์การบริหาร
ส่ วนต าบลนั้ น มั ก จะประสบปั ญ หาด้ า นการอ านวยความสะดวกในการติ ด ต่ อ ราชการเนื่ อ งจากภารกิ จ
มีมากมายไปรวมอยู่กับฝ่ายบริหาร ไม่มีการกระจายอานาจ หรือมอบหมายอานาจหน้าที่ในการสั่งการ อนุมัติ
อนุญาต ไปยังหัวหน้าหน่วยงานระดับสานัก กอง และฝ่ายต่างๆ ซึ่งเป็นอุปสรรคอย่างยิ่งต่อการให้บริการ
ทาให้การบริการเกิดความล่าช้า ประชาชนไม่ได้ รับความสะดวกอันอาจเป็นสาเหตุหนึ่งของการกระทาการ
ทุ จ ริ ต ประพฤติ มิ ช อบในการปฏิ บั ติ ร าชการของเจ้ า หน้ า ที่ ส่ ง ผลให้ ร ะบบการให้ บ ริ ก ารภาครั ฐ เสื่ อ ม
ประสิท ธิภ าพ เพื่ อให้เป็น ไปตามพระราชบั ญ ญั ติส ภาต าบลและองค์ก ารบริห ารส่ วนตาบล พ.ศ. ๒๕๓๗
ที่กาหนดให้การปฏิบัติงานตามอานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบล ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของ
ประชาชนโดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองทีดี พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๖ และมาตรา ๓๗ ที่กาหนดให้การบริหารราชการเพื่อให้ เกิด
ประโยชน์สุขของประชาชนและเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจาเป็น
ประชาชนได้รับการอานวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ การบริหารงานมีประสิทธิภาพ
คุ้มค่า ดังนั้น เพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน ลดขั้นตอนการให้บริการและไม่สร้างเงื่อนไขขั้นตอนที่มีความยุ่งยาก จึงจาเป็นต้องมี
มาตรการการมอบหมายอานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบลขึ้น
๓. วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่ อ เป็ น การลดขั้ น ตอนการให้ บ ริ การประชาชนให้ ไ ด้รั บ ความสะดวก รวดเร็ว เป็ น ธรรม
ตอบสนองความต้องการของประชาชน
๓.๒ เพื่อให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการให้บริการจากหน่วยงาน
๓.๓ เพื่อเป็นการกระจายอานาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผู้บริหารทุกระดับ
๓.๔ เพื่ อ ป้ อ งกัน การผู ก ขาดอ านาจหน้า ที่ ในการใช้ ดุล ยพิ นิ จ อั น อาจเป็ น เหตุแ ห่ ง การทุ จริ ตและ
ประพฤติมิชอบในตาแหน่งหน้าที่ราชการ
๔. เป้าหมาย
จัด ท าค าสั่ งมอบหมายงานของนายกองค์ ก ารบริ ห ารส่ว นต าบล ปลัด องค์ ก ารบริ ห ารส่ว นต าบล
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล และหัวหน้าส่วนราชการ จานวน ๔ ฉบับ ประกอบด้วย นายกองค์การ
บริ ห ารส่ ว นต าบลมอบหมายให้ ร องนายกองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบล นายกองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบล
มอบหมายให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล รองปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล และหัวหน้าส่วนราชการ
ปลัดองค์การบริห ารส่วนตาบลมอบหมายให้รองปลัดองค์ก ารบริห ารส่วนตาบล และปลัดองค์ก ารบริห าร
ส่วนตาบลมอบหมายให้หัวหน้าส่วนราชการ
๕. พื้นที่ดาเนินการ สานักงานองค์การบริหารส่วนตาบลหัวหนอง
๖. วิธีดาเนินการ
๖.๑ ออกคาสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบ ฯ ข้อบังคับและ
หนังสือสั่งการ
๖.๒ จัดทาหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการและผู้รับมอบอานาจให้ปฏิบัติราชการแทนรับทราบ
และถือปฏิบัติ
๖.๓ จัดทาประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ
๖.๔ ให้ผู้รับมอบหมายงานตามคาสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามคาสั่งที่ได้รับมอบหมายในทุกเดือน
๗. ระยะเวลาดาเนินการ ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 – ๒๕๖8)
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๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลหัวหนอง
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
๑๐.๑ ผลผลิต มีคาสั่งมอบหมายงานให้ผู้ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติราชการแทน จานวนไม่น้อยกว่า ๔ ฉบับ
๑๐.๒ ผลลัพธ์
- ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการที่ได้รับอยู่ในระดับดี
- ประชาชนได้รับความสะดวก และลดการผูกขาดอานาจหน้าที่อันเป็นช่องทางแห่งการ
ทุจริต
๒.๔ การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลในการดาเนินกิจการ การประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์
๒.๔.๑ ยกย่องเชิดชูเกียรติที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม
๑. ชื่อโครงการ : โครงการพ่อ – แม่ดีเด่น
๒. หลักการและเหตุผล
เนื่ อ งในวโรกาส ๕ ธัน วาคม ของทุก ปี เป็ น วั น เฉลิม พระชนมพรรษาพระบาทสมเด็ จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เป็นวันพ่อแห่งชาติ และในวโรกาส ๑๒ สิงหาคมของทุกปี เป็นวันเฉลิม
พระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระราชชนนี เป็นวันแม่แห่งชาติ ซึ่งองค์การบริหารส่วนตาบลได้
กาหนดเป็นนโยบายในการจัดงานวันพ่อวันแม่แห่งชาติเป็นประจาทุกปีติดต่อกันมา เพื่ อน้อมลารึกในพระมหา
กรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระราช
ชนนีที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยอย่างนานัปการ พระองค์ทรงเป็นพ่อและแม่ของปวงชนชาวไทยที่เปี่ยมล้น
ด้วยพระเมตตา ทรงห่วงใยอย่างหาที่เปรียบมิได้ และเป็นการเผยแพร่พระคุณของพ่อและแม่ที่มีต่อครอบครัว
สัง คมและประเทศชาติ เพื่ อให้เป็ นไปตามพระราชบัญ ญัติ สภาตาบลและองค์การบริห ารส่วนตาบล พ.ศ.
๒๕๓๗ กาหนดให้องค์การบริหารส่วนตาบล มีหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาเด็ก สตรี เยาวชน ผู้สูงอายุ และ
คนพิ ก าร ประกอบกั บ องค์ ก ารบริห ารส่ ว นต าบลมี แ นวทางในการปฏิ บั ติง านให้ ส อดคล้อ งกั บ ส านั ก งาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต ในการ
เชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลในการดาเนินกิจการการประพฤติตนให้เป็นที่ประจักษ์โดยการยกย่องเชิดชู
เกียรติ ผู้ที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ที่ให้ความช่วยเหลือกิจการ
สาธารณะของท้องถิ่น ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตาบลจึงได้จัดกิจกรรมวัน พ่อ วันแม่แห่งชาติ คือการ
คัดเลือกพ่อและแม่ดีเด่นในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตาบล เพื่ อมอบโล่ประกาศเกียรติคุณฯ เป็นการสร้างแบบ
ฉบับที่ดีให้ปรากฏแก่สาธารณชน และให้สังคมได้ตระหนักถึงหน้าที่อันสาคัญยิ่งของพ่อ และแม่ ที่สาคัญเพื่อ
เป็นแบบอย่างที่ดีของคนในชุมชนต่อไป
๓. วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่ อ ยกย่ อ งเชิ ด ชู เกี ย รติ แ ก่ พ่ อ แม่ ผู้ มี ค วามซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริต ตั้ ง มั่ น อยู่ ในหลั ก คุ ณ ธรรม
จริยธรรม
๓.๒ เพื่อให้พ่อ แม่ ที่ได้รับการคัดเลือกได้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่บุตร ธิดา และสังคมสืบไป
๔. เป้าหมาย จัดพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่พ่อ แม่ดีเด่น จานวน ๒ ครั้ง/ปี ครั้งละ ๙๐ คน
๕. พื้นที่ดาเนินการ สานักงานองค์การบริหารส่วนตาบลหัวหนอง
๖. วิธีดาเนินการ
๖.๑ จัดทาประกาศกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกพ่อ แม่ ดีเด่น ที่มีคุณสมบัติที่จะได้รับ
การคัดเลือกให้เป็น พ่อ แม่ ดีเด่น ประจาปี เพื่อประกาศให้ประชาชนทราบ

-63๖.๒ แจ้งประกาศหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกให้ทุกหมู่บ้านในเขตตาบลหัวหนอง จานวน ๖ หมู่บ้าน
เพื่อให้แต่ละหมู่บ้าน ดาเนินการคัดเลือก กลั่นกรองบุคคลที่สมควรเสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือกในชั้นต้นมายัง
องค์การบริหารส่วนตาบล เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณา กลั่นกรองได้พิจารณาอีกครั้งหนึ่ง
๖.๓ แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองเพื่อทาหน้าที่กลั่นกรองคุณสมบัติผู้ที่ถูกเสนอชื่อจาก
หมู่บ้านต่าง ๆ ภายในเขตองค์การบริหารส่วนตาบล
๖.๔ คณะกรรมการ ฯ เสนอชื่อพ่อ แม่ ดีเด่น ที่ผ่านการกลั่นกรองด้านคุณสมบัติ โดยเสนอรายชื่อ
ให้ผู้บริหารทราบ และเห็นชอบ
๖.๕ ดาเนินการจัดพิธีการมอบโล่ ตามระเบียบ ฯ ในวันสาคัญที่ตรงกับวันเฉลิมพระชนมพรรษาของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์พระบรมราชินีนาถ จานวน
๒ ครั้ง/ปี โดยเชิญนายอาเภอบ้านไผ่มาเป็นประธานในพิธีมอบโล่
๗. ระยะเวลาดาเนินการ ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 – ๒๕๖8)
๘. งบประมาณดาเนินการ จานวน ๕,๐๐๐ บาท
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ งานพัฒนาชุมชน สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลหัวหนอง
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลสัมฤทธิ์
๑๐.๑ ผลผลิต มีพ่อแม่ดีเด่น ที่ได้รับเชิดชูเกียรติไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของจานวนกลุ่มเป้าหมาย
๑๐.๒ ผลลัพธ์ พ่อแม่ดีเด่นที่ได้รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ มีความพึงพอใจไม่น้อยกว่าระดับดี
มีพ่อแม่ดีเด่นที่เป็นบุคคลต้นแบบแก่บุตร ธิดา และสังคมสืบไป
๑. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการมอบประกาศเกียรติคุณแก่สตรีดีเด่น
๒. หลักการและเหตุผล
เนื่องจากในวันที่ ๘ มีนาคมของทุกปี จะมีการจัดกิจกรรมเพื่อฉลองเนื่องในโอกาสวันสตรี
สากลและระลึกถึงความเป็นมาแห่งการต่อสู้เพื่อให้ได้ซึ่งความเสมอภาค ยุติธรรม สันติภาพ และการพัฒนา
และจั ด ตั้ ง ขึ้ น เพื่ อ เทิ ด พระเกี ย รติ ส มเด็ จ พระนางเจ้ า ฯ พระบรมราชิ นี น าถ เนื่ อ งในวั น มหามงคล ๑๒
สิงหาคม ซึ่งเป็นวันเฉลิมพระชนม์พรรษาของพระองค์ ฯ ด้วยสานึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีพระวิริยะ
อุตสาหะตรากตราบาเพ็ญ พระราชกรณียกิจเพื่อให้คนไทยได้มีโอกาสและได้พระราชทานให้วันที่ ๑ เดือน
สิงหาคมเป็นวันสตรีไทยของทุกปี เพื่อให้ผู้ให้ผู้หญิงไทยมีโอกาสแสดงถึงความรู้ ความสามารถในการพัฒนา
ประเทศควบคู่ไปกับการสร้างความเข้มแข็งให้สถาบันสังคม และให้สามารถเทียบเท่าสตรีสากลของหลาย
ประเทศที่เจริญแล้ว เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. ๒๕๓๗
มาตรา ๖๖ ที่กาหนดให้องค์การบริหารส่วนตาบลมีหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาเด็ก สตรี เยาวชน ผู้สูงอายุ
และคนพิการ ประกอบกับองค์การบริหารส่วนตาบลมีแนวทางในการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับสานักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริ ตแห่งชาติการบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริตในการเชิดชู
เกียรติแก่ หน่วยงาน/บุคคลในการดาเนินกิจการการประพฤติตนให้เป็นที่ประจักษ์ โดยการยกย่องเชิดชูเกียรติ
ผู้ที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรมยกย่องเชิดชูเกียรติที่ให้ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะของ
ท้องถิ่น ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตาบลหัวหนองจึงได้จัดให้มีกิจกรรมการมอบรางวัลสตรีดีเด่น โดยการ
มอบเกียรติบัตรสตรีดีเด่นให้กับสตรีที่มีคุณสมบัติ ดังนี้
๑. เป็นผู้มีความขยันหมั่นเพียร ซื่อสัตย์ สุจริต มานะอดทน มีความประพฤติดีเป็นสมาชิก
ที่ดีของสังคม
๒. เป็นผู้ทาคุณประโยชน์ต่อสังคม และประเทศชาติอย่างเด่นชัด สมควรเป็นแบบอย่างแก่
คนทั่วไป

-64๓. เป็นผู้ทาประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ ในด้านการศึกษา พัฒนาสังคม เศรษฐกิจ
การสาธารณสุ ข สั งคม สงเคราะห์ ฯลฯ ด้ วยความเสี ย สละ เป็ น ที่ ย อมรั บ ของสั ง คมและสมควรเป็ น
แบบอย่างแก่คนทั่วไป
๓. วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติสตรีที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต มี คุณ ธรรม จริยธรรม ให้อยู่ในสังคม
ได้อย่างภาคภูมิใจ
๓.๒ เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติสตรีที่ประพฤติปฏิบัติตนที่เป็นประโยชน์ต่อสั งคม ให้มีขวัญและกาลังใจ
ในการบาเพ็ญตนที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมสืบไป
๔. เป้าหมาย มอบประกาศเกียรติคุณให้แก่สตรีได้รับการคัดเลือกเป็นสตรีดีเด่น จานวน ๑๘ คน
๕. พื้นที่ดาเนินการ องค์การบริหารส่วนตาบลหัวหนอง
๖. วิธีดาเนินการ
๖.๑ จัดทาประกาศก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกสตรีดีเด่น ที่มีคุณสมบัติที่จะได้รับการ
คัดเลือกให้เป็นสตรีดีเด่นประจาปี เพื่อประกาศให้ประชาชนทราบ
๖.๒ แจ้งประกาศหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกให้สมาชิกชมรมสตรีองค์การบริหารส่วนตาบลหัวหนอง
ทราบทั่วกัน เพื่อให้แต่ละตาบลดาเนินการคัดเลือก กลั่นกรองบุคคลที่สมควรเสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือก
ในชั้นต้นมายังองค์การบริห ารส่วนตาบลหัวหนอง เพื่อให้ คณะกรรมการพิ จารณา กลั่น กรองได้พิจารณา
อีกครั้งหนึ่ง
๖.๓ แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองเพื่อทาหน้าที่กลั่นกรองคุณสมบัติผู้ที่ ถูกเสนอชื่อจาก
แต่ละตาบลภายในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลหัวหนอง
๖.๔ คณะกรรมการ ฯ เสนอรายชื่อสตรีดีเด่นที่ผ่านการกลั่นกรองด้านคุณสมบัติ โดยเสนอรายชื่อให้
ผู้บริหารทราบและเห็นชอบ
๖.๕ ดาเนินการจัดพิธีการมอบประกาศเกียรติคุณให้แก่สตรีดีเด่นตามระเบียบ ฯ ในวันสตรีสากล
จานวน ๑ ครั้ง/ปี โดยเชิญนายกองค์การบริหารส่วนตาบลหัวหนองเป็นประธานในพิธี
๗. ระยะเวลาดาเนินการ ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 – ๒๕๖8)
๘. งบประมาณดาเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ งานพัฒนาชุมชน สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลหัวหนอง
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลสัมฤทธิ์
๑๐.๑ ผลผลิต สตรีดีเด่นผู้บาเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดได้รับการยกย่องเชิดชู
เกียรติ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐
๑๐.๒ ผลลัพธ์ สตรีดีเด่นผู้ได้รับการเชิดชูเกียรติมีความพึงพอใจอยู่ในระดับดี และมีสตรีที่เป็นบุคคล
ต้นแบบที่ดีปรากฏต่อสังคมสืบไป
๑. ชื่อโครงการ : ยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/บุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์
๒. หลักการและเหตุผล
สังคมในปัจจุบันอยู่ด้วยความเร่งรีบ แก่งแย่งแข่งขัน เพื่อความอยู่รอดในเชิงเศรษฐกิจแบบ
ทุนนิยม ทาให้การมีคุณธรรม จริยธรรมของผู้คนเกิดความเสื่อมถอย เกิดปัญหามากมายในปัจจุบัน ไม่ว่าจะ
เป็นเรื่องการทุจริตทุกระดับทุกภาคส่วนรวมถึงปัญหาการก่ออาชญากรรมและอื่น ๆ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้คน
ดีมีที่ยืนในสังคม สร้างแบบอย่างที่ดีแก่คนรุ่นหลัง องค์การบริหารส่วนตาบลหัวหนอง จึงจัดให้มีการยกย่อง
เชิดชู เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์และมอบรางวัลหรือประกาศเกียรติคุณแก่ผู้กระทาความดี เพื่อส่งเสริมสร้าง
ขวัญและกาลังใจแก่คนดีเหล่านั้นให้ร่วมกันสร้างสรรค์สังคมที่มีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนเป็นแบบอย่าง

-65เพื่อปลุกกระแสการสร้างสังคมแห่งความดีอย่างเป็นรูปธรรม เนื่องจากความดีและคุณธรรม เป็นรากฐานอัน
สาคัญในการพัฒนาสังคม สู่ความอยู่เย็นเป็นสุข
๓. วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม
๓.๒ เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลที่ให้ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะของท้องถิ่น
๓.๓ เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลที่ดารงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
๓.๔ เพื่อ สร้างขวัญ กาลังใจ ตลอดจนปลุกจิตสานึกและกระตุ้ นให้ ทุกภาคส่วนได้มี แบบอย่างที่ ดี
อันเป็นกุศโลบายหนึ่งในการปลูกจิตสานึกให้สังคมตระหนักถึงคุณค่าแห่งความดีมากยิ่งขึ้น
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต มีการยกย่องเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี
จานวนไม่น้อยกว่า ๑๐ คน/ปี
๕. พื้นที่ดาเนินการ พื้นที่องค์การบริหารส่วนตาบลหัวหนอง
๖. วิธีดาเนินการ
จัดให้มีการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/บุคคล ที่ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็น
ที่ประจักษ์ผ่านทางสื่อช่องทางต่าง ๆ ได้แก่ วารสารองค์การบริหารส่วนตาบลหัวหนอง เว็บไซต์องค์การ
บริหารส่วนตาบลหัวหนอง สื่อสังคม ( Social Media) เป็นต้น
๗. ระยะเวลาดาเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 – ๒๕๖8
๘. งบประมาณดาเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลหัวหนอง
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ จานวนหน่วยงาน/บุคคลที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ
๒.๔.๒ ยกย่องเชิดชูเกียรติที่ให้ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะของท้องถิ่น
๑. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการมอบประกาศเกียรติคุณแก่คณะกรรมการชุมชน
๒. หลักการและเหตุผล
ด้วยองค์การบริหารส่วนตาบลหัวหนอง เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีพื้นที่รับผิดชอบ
จานวน ๒๔.๗๙ ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วย ๑ ตาบล ๖ หมู่บ้าน มีประชากรทั้งสิ้น ๓,๖66 คน
ครัวเรือนจานวน ๑,397 ครัวเรือน ในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตาบลมุ่งส่งเสริมให้ประชาชน
ในท้องถิ่นได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนางานและแก้ไขปัญหาได้ตรงกับความต้องการของประชาชนมากที่สุด
ประกอบกั บ มี ห นั งสื อ กระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๔๑๓/ว ๑๕๕๓ ลงวั น ที่ ๒๙ ธั น วาคม ๒๕๓๐
มีวัตถุประสงค์ที่จะให้มีคณะกรรมการหมู่บ้านเข้ามาเป็นตัวแทนของประชาชนในชุมชนต่าง ๆ ทาหน้าที่ในการ
ประสานงานกั บ องค์ ก ารบริ ห ารส่ วนต าบลและหน่ วยงานอื่ น ๆ รวมตลอดทั้ ง การดู แ ลทุ ก ข์สุ ข ของพี่ น้ อ ง
ประชาชนในหมู่บ้าน เนื่องจากคณะกรรมการหมู่บ้านที่มาจากการเลือกตั้งจากประชาชนในแต่ละชุมชนต่าง
อุทิศเวลา แรงกาย แรงใจ ปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ได้รับค่าตอบแทน ประกอบกับองค์การบริหารส่วนตาบล
มีแนวทางในการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับสานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริตในการเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคล ในการดาเนินกิจการการ
ประพฤติตนให้เป็นที่ประจักษ์ โดยการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม
ยกย่องเชิดชูเกียรติที่ให้ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะของท้องถิ่น ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตาบลหัวหนอง
จึงได้จัดให้มีกิจกรรมการมอบประกาศเกียรติคุณแก่คณะกรรมการชุมชนที่อุทิศเวลา แรงกายแรงใจ ปฏิบัติ
หน้าที่ครบวาระการดารงตาแหน่ง
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๓.๑ เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่คณะกรรมการชุมชนที่อุทิศเวลา แรงกายแรงใจ ปฏิบัติหน้าที่เป็น
กรรมการชุมชนมาด้วยดี จนครบวาระการดารงตาแหน่ง
๓.๒ เพื่อยกย่องเชิดชูสตรีแก่คณะกรรมการชุมชนที่ประพฤติปฏิบัติตนเป็นประโยชน์ต่อสังคมให้มี
ขวัญและกาลังใจ
๔. เป้าหมาย มอบประกาศเกียรติคุณให้แก่คณะกรรมการชุมชนที่อุทิศเวลา แรงกายแรงใจ ปฏิบัติหน้าที่
จนครบวาระการดารง ตาแหน่ง จานวน ๖ หมู่บ้าน
๕. พื้นที่ดาเนินการ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตาบลหัวหนอง
๖. วิธีดาเนินการ
๖.๑ ตรวจสอบรายชื่อของคณะกรรมการหมู่บ้านที่ครบวาระการดารงตาแหน่ง
๖.๒ จัดทาประกาศเกียรติคุณ
๖.๓ จัดพิธีมอบประกาศเกียรติคุณแก่คณะกรรมการหมู่บ้านในการประชุมเวทีชาวบ้าน
๗. ระยะเวลาดาเนินการ ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 – ๒๕๖8)
๘. งบประมาณดาเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ งานพัฒนาชุมชน สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลหัวหนอง
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลสัมฤทธิ์
๑๐.๑ ผลผลิต คณะกรรมการหมู่บ้านที่อุทิศเวลา แรงกายแรงใจ ปฏิบัติหน้าที่จนครบวาระ ๔ ปี
ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐๐
๑๐.๒ ผลลัพธ์
- คณะกรรมการหมู่บ้านผู้ได้รับการเชิดชูเกียรติมีความพึงพอใจอยู่ในระดับดี
- มีคณะกรรมการหมู่บ้านต้นแบบที่ดี ด้านการบาเพ็ญประโยชน์สาธารณะในท้องถิ่น
๑. ชื่อโครงการ : กิจกรรมยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่บุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่น ผู้ทาคุณประโยชน์
หรือเข้าร่วมในกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตาบลหัวหนอง
๒. หลักการและเหตุผล
การส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมให้เกิดขึ้นในหน่วยงานและสังคม ถือเป็นการสร้างรากฐาน
อันสาคัญ ในการพัฒนาสังคมสู่ความอยู่เย็นเป็นสุข โดยเฉพาะเน้นการส่งเสริมและสนั บสนุนให้คนดารงชีวิต
ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การมีคุณธรรม จริยธรรม วิริยะอุตสาหะ กล้าหาญ ซื่อสัตย์สุจริต และ
เสียสละเพื่อส่วนรวม ถือว่าเป็นหลักสาคัญของการทาความดี ดังนั้น เพื่อส่งเสริมให้บุคลากร หน่วยงานที่มี
ความตั้ง ใจในการปฏิบัติงานด้วยความซื่ อสัตย์ สุจริต ทาความดีอย่างต่อเนื่องเป็นแบบอย่างแก่ประชาชน
ตาบลหัวหนอง ผู้ที่ทาคุณประโยชน์หรือเต็มใจเข้าร่วมในกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตาบลหัวหนองอย่าง
สม่าเสมอ องค์การบริหารส่วนตาบลหัวหนอง จึงจัดกิจกรรมยกย่องและเชิดชูความดี ความซื่อสัตย์ สุจริ ต
และการต่อต้านการทุจริตแก่บุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่น ผู้ทาความดี มีความซื่อสัตย์สุจริต และผู้ทา
คุ ณ ประโยชน์ ห รื อ เข้า ร่ วมในกิ จ กรรมขององค์ ก ารบริห ารส่ วนต าบลหั ว หนอง โดยการมอบใบประกาศ
เกียรติคุณเพื่อยกย่องบุคคลผู้เสียสละและทาคุณประโยชน์ให้กับองค์การบริหารส่วนตาบลหัวหนองที่ควรได้รับ
การยกย่องชมเชย และเป็นบุคคลตัวอย่าง และจัดกิจกรรมรณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชน
หน่วยงาน องค์กรในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลหัวหนอง มีค่านิยม ยกย่อง เชิดชู และเห็นคุณค่าของ
การประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม

-67๓. วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อสร้างขวัญและกาลังใจแก่ผู้ทาคุณประโยชน์ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลหัวหนอง
๓.๒ เพื่อส่งเสริมการสร้างแรงจูงใจให้ประชาชน หน่วยงาน องค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในเขต
องค์การบริหารส่วนตาบลหัวหนอง ตระหนักถึงความซื่อสัตย์สุจริต เสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม
๓.๓ เพื่อรณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชน หน่วยงาน องค์กรในเขตองค์การบริหาร
ส่วนตาบลหัวหนอง มีค่านิยม ยกย่อง เชิดชู และเห็นคุณค่าของการประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรม
และจริยธรรม
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต
- ประชาชน หน่วยงาน องค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลหัวหนอง
- ผู้ทาคุณประโยชน์ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตาบลหัวหนอง
๕. พื้นที่ดาเนินการ พื้นที่ในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลหัวหนอง
๖. วิธีดาเนินการ
๖.๑ จัดประชุมชี้แจงแนวทางการดาเนินกิจกรรมเพื่อสร้างมาตรการร่วมกันในการกาหนดหลักเกณฑ์
การพิจารณาใน การคัดเลือกบุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่น
๖.๒ คัดเลือกและประกาศยกย่องบุคคล หน่วยงาน องค์กรทาความดี เพื่อให้เป็นแบบอย่าง
๖.๓ จัดกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติ และมอบใบประกาศแก่บุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่นที่ผ่าน
การคัดเลือกและได้คะแนนสูงสุด
๗. ระยะเวลาดาเนินการ ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 – ๒๕๖8
๘. งบประมาณดาเนินการ จานวน ๕,๐๐๐ บาท
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลหัวหนอง
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
๑๐.๑ ยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่บุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่น ผู้ทาคุณประโยชน์หรือเข้าร่วมใน
กิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตาบลหัวหนอง
๑๐.๒ ประชาชน หน่วยงาน องค์กรในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลหัวหนอง มีค่านิย ม ยกย่อง
เชิดชู และเห็นคุณค่าของการประพฤติ ปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม
๑. ชื่อโครงการ : กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ
๒. หลักการและเหตุผล
ในปัจจุบันสังคมไทยให้ความสาคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนและการบริการสาธารณะ
แบบมีส่วนร่วมตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย นอกจากนี้ยังเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติ
บุคคล เด็ก เยาวชนและองค์กรที่ให้การสนับสนุนการดาเนินกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ที่
เป็นประโยชน์แก่ชุมชน สังคม และประเทศชาติ เพื่อเป็นขวัญ กาลังใจให้บุคคลหรือองค์กรมีความมุ่ง มั่น
ตั้ ง ใจร่ ว มเป็ น แกนน าในการส่ งเสริ ม สนั บ สนุ น และอนุ รั ก ษ์ ม รดกทางศิ ล ปวั ฒ นธรรมของชาติ สื บ ไป
องค์การบริหารส่วนตาบลหัวหนอง จัดทากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ เพื่อนาผู้ที่ได้รับการ
คัดเลือกระดับหมู่บ้านเข้ารับใบประกาศเชิดชูเกียรติและเนื่องในวันสืบสานประเพณี วันสงกรานต์ และวัน
ผู้สูงอายุในทุกปีงบประมาณ เพื่อเป็นขวัญ กาลัง ใจ ให้ประชาชนมีความมุ่ง มั่น ช่วยเหลือสังคม และเป็น
แบบอย่างต่อบุคคลอื่นในชุมชน

-68๓. วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อยกย่องบุคคล เด็ก และเยาวชน ที่ให้การสนับสนุนการดาเนินการกิจกรรมด้านศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม ที่เป็นประโยชน์แก่หมู่บ้าน สังคม และประเทศชาติอย่างต่อเนื่องให้สังคมได้รับรู้
๓.๒ เพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานของผู้ที่ได้รับรางวัลให้เป็นตัวอย่างที่ดีแก่สาธารณชนต่อไป
๓.๓ เพื่อเป็นขวัญและกาลังใจให้บุคคล เด็ก และเยาวชน ร่วมสนับสนุนและส่งเสริมการดาเนินงาน
ด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่องและกว้างขวางยิ่งขึ้น
๔. เป้าหมาย เด็ก เยาวชน และประชาชนในพื้นที่ตาบลหัวหนอง
๕. สถานที่ดาเนินการ องค์การบริหารส่วนตาบลหัวหนอง
๖. วิธีดาเนินการ
๖.๑ ประชาสัมพันธ์กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ
๖.๒ ประสานกานัน ผู้ใหญ่บ้าน และสมาชิกสภา อบต. เพื่อคัดเลือกบุคคลผู้เข้าร่วมกิจกรรมเชิดชู
เกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ
๖.๓ จัดทาเอกสารผู้ทาคุณประโยชน์ด้านต่าง ๆ เพื่อเสนอผู้บังคับบัญชา ดังนี้
- ด้านช่วยเหลือสังคมดีเด่น (ประชาชน)
- ด้านถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นดีเด่น การจักสาน (ประชาชน)
- ด้านถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นดีเด่น เพลงพื้นบ้าน (ประชาชน)
- ด้านถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นดีเด่น การสอนกลองยาว (ประชาชน)
- ด้านอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมการแสดงกลองยาว (เด็กและเยาวชน)
๖.๔ ดาเนินการจัดทากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ
๖.๕ สรุปผลการจัดทากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะเพื่อเสนอผู้บังคับบัญชา
๗. ระยะเวลาดาเนินการ ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5– ๒๕๖8)
๘. งบประมาณดาเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ งานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตาบลหัวหนอง
๑๐. ตั วชี้ วั ด /ผลลั พ ธ์ ผู้ ท าคุ ณ ประโยชน์ ไ ด้ รับ การเชิด ชู เกี ยรติป ระชาชนผู้มี จิ ตสาธารณะ เพื่ อให้ เป็ น
แบบอย่างกับประชาชน
๒.๔.๓ ยกย่องเชิดชูเกียรติที่ดารงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
๑. ชื่อโครงการ : กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๒. หลักการและเหตุผล
เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดารัสชี้แนะ
แนวทางการดาเนิ น ชี วิต แก่ พ สกนิ กรชาวไทยมาโดยตลอดนานกว่ า ๒๕ ปี ตั้ ง แต่ก่ อ นวิ กฤติ ก ารณ์ ท าง
เศรษฐกิจ และเมื่อภายหลังได้ทรงเน้นย้าแนวทางการแก้ไขเพื่อให้รอดพ้นและสามารถดารงอยู่ได้อย่างมั่นคง
และยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์และความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ซึ่งการเกษตรในสมัยก่อนเกษตรกรจะทา
การผลิตเพื่อการบริโภคโดยอาศัยธรรมชาติตามสภาพแวดล้อมมีการปลูกพืชหลากหลายชนิดคละกัน ทั้งพืชผัก
ไม้ผล ไม้ยืนต้น พืชสมุนไพร พืชใช้สอย ในลักษณะของสวนผสม ต่อมามีการพัฒนาเป็นการเกษตรเพื่อการ
บริโภคและจาหน่าย ทาให้ต้องใช้ทรัพยากรจากภายนอกมากขึ้น ต้นทุนการผลิตสูงขึ้นประกอบกับเกิดวิกฤติ
ทางเศรษฐกิจของประเทศ ทาให้ต้องหันกลับมาทาการเกษตรเพื่อการบริโภคและจาหน่ายในลักษณะเศรษฐกิจ
พอเพียงอีกครั้ง การปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้จึงเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่น่าสนใจ เนื่องจากเป็ นการเกษตรแบบ
พึ่งพาตนเองเป็นการใช้พื้นที่เล็ก ๆ ให้เกิดประโยชน์ ปลอดภัยจากการใช้สารเคมีและสารพิษตกค้าง ทาให้
สภาพแวดล้อมของบริเวณบ้านน่าอยู่น่าอาศัย และที่สาคัญสามารถใช้บริโภคในครัวเรือนเป็นการลดรายจ่าย

-69ของครอบครัวแทนที่จะซื้อจากตลาด และเหลือจากการบริโภคในครัวเรือนสามารถขายเป็นการเพิ่มรายได้
ให้แก่ครอบครัวอีกด้วย องค์การบริหารส่วนตาบลหัวหนอง ได้เห็นความสาคัญของการส่งเสริมการดาเนินชีวิต
ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงเริ่มจากการดาเนินชีวิตในครัวเรือนเป็นลาดับแรก จึงได้ร่วมกับศูนย์บริการและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจาต าบลหั วหนองคัด เลือกประชาชนที่ ปฏิ บั ติตนตามปรัชญาเศรษฐกิ จ
พอเพียงที่สามารถลดการใช้ทรัพยากรน้าและต้นทุนในการใช้จ่ายลงได้ และสามารถนาผลิตผลที่เหลือจากการ
บริโภคไปเพิ่ม รายได้อีกทางหนึ่ง โดยเฉพาะเกษตรกรในเขตชลประทานที่มีก ารบริห ารจัดการน้าในพื้น ที่
เพาะปลูกพืชฤดูแล้งให้สอดคล้องกับปริมาณน้าต้นทุนและสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นตัวอย่าง ตลอดจน
สามารถถ่า ยทอดความรู้เพื่ อ ช่วยเหลือ เกษตรกรที่ไ ด้รั บผลกระทบจากภั ย แล้ งให้ มีรายได้ จากกิจ กรรมอื่ น
ทดแทนอย่างยั่งยืน จึงได้จัดทากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้ปฏิบัติต ามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ
แต่งตั้งให้เป็นวิทยากรประจาศูนย์เรียนรู้ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ ศูนย์สาธิตเกษตรผสมผสาน
อีก ทั้ ง ยั ง เป็ น ตั วอย่า งให้ แก่ เกษตรกรได้น้ อ มน าแนวทาง ปรั ชญาเศรษฐกิ จ พอเพี ยงของพระบาทสมเด็ จ
พระเจ้าอยู่หัวมาใช้ในการดาเนินชีวิตอีกด้วย
๓. วัตถุประสงค์
เพื่อเชิดชูเกียรติประชาชนผู้ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้เป็นตัวอย่างและเป็นวิทยากร
ประจ าศู น ย์ เรีย นรู้ โครงการอั น เนื่ อ งมาจากพระราชด าริ ศู น ย์ ส าธิ ต เกษตรผสมผสาน ถ่ า ยทอดให้ แ ก่
เกษตรกร
๔. สถานที่ดาเนินการ ศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ ศูนย์สาธิตเศรษฐกิจพอเพียง
๕. วิธีดาเนินการ
๕.๑ ประชุมคณะกรรมการศูนย์บริการ ฯ ประจาตาบลหัวหนอง
๕.๒ ดาเนินโครงการเศรษฐกิจพอเพียงประจาปี
๕.๓ มอบใบประกาศนียบัตร และแต่งตั้งให้เป็นวิทยากรประจาศูนย์เรีย นรู้โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริ ศูนย์สาธิตเกษตรผสมผสาน
๕.๔ ประชาสัมพันธ์ศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ ศูนย์สาธิตเกษตรผสมผสาน
๕.๕ สรุปและรายงานผลการดาเนินงานตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียง
๖. ระยะเวลาดาเนินการ ระหว่างเดือนเมษายน – สิงหาคม ของทุกปีงบประมาณ
๗. งบประมาณดาเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ
๘. ผู้รับผิดชอบโครงการ ฯ งานส่งเสริมการเกษตร สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลหัวหนอง
๙. ตัวชี้วัด
๙.๑ ตัวชี้วัดที่ ๑ ระดับความสาเร็จของเกษตรกรสมัครใจเข้าร่วมโครงการเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อ
สนองพระราชดาริตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๙.๒ ตั ว ชี้ วั ด ที่ ๒ ระดั บ ความส าเร็ จ กิ จ กรรมถ่ า ยทอดให้ ค วามรู้ ข องศู น ย์ เรี ย นรู้ โ ครงการ
อัน เนื่องมาจากพระราชดาริ ศูนย์สาธิตเศรษฐกิจพอเพี ยง และศูนย์เรียนรู้เกษตรผสมผสาน โดยวัดจาก
เป้าหมายเกษตรกรและบุคคลทั่วไปที่สนใจขอเข้าศึกษาโครงการ ฯ จานวน ๑๐๐ คน
๑๐. ผลลัพธ์
๑๐.๑ เกษตรกรที่ผ่านการอบรมสมัครใจเข้าร่วมโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสนองพระราชดาริ
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และนากลับไปดาเนินการอย่างเป็นรูปธรรม
๑๐.๒ ศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ ศูนย์สาธิตเศรษฐกิจพอเพียง และศูน ย์
เรียนรู้เกษตรผสมผสาน ดาเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม และเป็นศูนย์เรียนรู้มีชีวิตของตาบลหัวหนองได้
๑๐.๓ ศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ ศูนย์สาธิตเศรษฐกิจพอเพียง และศูน ย์
เรียนรู้เกษตรผสมผสาน มีเกษตรกรมาเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
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๒.๕.๑ ดาเนินการให้มีข้อตกลงระหว่างบุคลากรในองค์กรได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความ ซื่อสัตย์
สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม และการบริหารราชการกิจการบ้านเมืองที่ดี
๑. ชื่อโครงการ : มาตรการ “จัดทาข้อตกลงการปฏิบัติราชการ”
๒. หลักการและเหตุผล
จากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้กาหนด
ดัชนีในการประเมินที่คานึงถึงหลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณสากล และวัฒนธรรมของประเทศไทยเป็นหลัก
รวมถึงข้อเท็จจริงของการทุจริตที่เกิดขึ้น ภายในหน่วยงานของภาครัฐ สาเหตุส่วนมากเกิดจากการดาเนินงาน
ของระดับบุคคล หรือเกิดจากปัจจัยทางวัฒนธรรมขององค์กร หรือเกิดจากลักษณะงานและการรับสิ่งของ
ต่าง ๆ ที่เอื้อให้เกิดการทุจริต ดังนั้น วิธีการบริหารจัดการภายในองค์กรที่นาไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ค่านิยมและวัฒนธรรมขององค์กรให้กลายเป็นสิ่งที่ยอมรับได้ของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ภายในองค์กร โดยการ
สร้างความตระหนักถึงความรับผิดชอบและการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตภายในองค์กรของผู้บริหาร
และเจ้าหน้าที่ ถึงแม้จะเป็นสิ่งที่ยากต่อการดาเนินงานก็ตามแต่เป็นสิ่งสาคัญที่หน่วยงานต้องสร้างให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงเพื่อนาไปสู่องค์กรที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน ตลอดจนเป็นการสร้างแนวร่วม
ในการต่อต้านการทุจริตอันจะส่งผลต่อสังคม ชุมชน และประเทศเกิดความตระหนักถึงภัยจากากรทุจริตและ
ปฏิเสธการทุจริตในทุ กรูปแบบ ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตาบลหั วหนอง จึงได้จัดท ามาตรการ “จัดท า
ข้อตกลงการปฏิบัติราชการ” ที่กาหนดดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตาม
แนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ขึ้น เพื่อเป็นการพัฒนาวิธีการดาเนินงานภายในองค์กรที่จะนาไปสู่
การยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานให้สูงขึ้น
๓. วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อให้บุคลากรปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม ตามแนวทางการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี
๓.๒ เพื่อให้ทุกส่วนราชการ (สานัก/กอง) นาไปยึดถือและปฏิบัติ
๓.๓ เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มีความโปร่งใส มีคุณธรรม
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต บุคลากรในองค์กรปฏิบัติตามเกณฑ์ตัวชี้วัดข้อตกลงการปฏิบัติราชการ
๕. พื้นที่ดาเนินการ องค์การบริหารส่วนตาบลหัวหนอง
๖. วิธีดาเนินการ
๖.๑ จัดทาข้อตกลงในการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการระหว่างส่วนราชการกับผู้บริหารท้องถิ่น
ที่มีดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ดี
๖.๒ รวบรวมรายงานข้อตกลงการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการเสนอผู้บริหารทราบ
๖.๓ ประชาสัมพันธ์พร้อมแจ้งให้ทุกส่วนราชการถือปฏิบัติ
๗. ระยะเวลาดาเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 – ๒๕๖8
๘. งบประมาณดาเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ ทุกสานัก/กอง องค์การบริหารส่วนตาบลหัวหนอง
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ มีการจัดทาข้อตกลงการปฏิบัติราชการ
๑. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “การจัดทาข้อตกลงการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลหัวหนอง”
๒. หลักการและเหตุผล

-71ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่น ดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๓/๑
บัญ ญัติว่าการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ให้
ค านึ ง ถึ ง ความรั บ ผิ ด ชอบของผู้ ป ฏิ บั ติ ง านการมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชนการเปิ ด เผยข้ อ มู ล การติ ด ตาม
ตรวจสอบ และการประเมิน ผลการปฏิ บั ติง าน ทั้ ง นี้ ตามความเหมาะสมของแต่ล ะภารกิจ ประกอบกั บ
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๑๒ กาหนด
ไว้ว่าเพื่อ ประโยชน์ในการปฏิบัติ ราชการให้เกิ ดผลสัม ฤทธิ์ ก.พ.ร. อาจเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อ กาหนด
มาตรการกากับการปฏิบัติราชการ โดยวิธีการจัดทาความตกลงเป็นลายลักษณ์อักษร หรือโดยวิธีการอื่นใด
เพื่อแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ รวมทั้งมาตรา ๔๕ กาหนดให้ส่วนราชการ จัดให้มีคณะ
ผู้ป ระเมิน อิส ระด าเนิ น การประเมิ นผลการปฏิ บัติ ราชการของส่ วนราชการเกี่ ยวกั บ ผลสัม ฤทธิ์ข องภารกิ จ
คุณภาพการให้บริการ ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ ความคุ้มค่าในภารกิจ ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์
วิธีการ และระยะเวลาที่กาหนด องค์การบริหารส่วนตาบลหัวหนอง จึงได้จัดให้มีการจัดทาข้อตกลงและ
ติดตามผลการปฏิบัติราชการ โดยมีการลงนามในข้อตกลงการปฏิบัติราชการระหว่างนายกองค์การบริหาร
ส่วนตาบลกับปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล และหัวหน้าสานักปลัด/ผู้อานวยการกอง และให้มีการลงนาม
จัดทาข้อตกลงทุกปี เพื่อประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลหัวหนอง
๓. วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อให้การปฏิบัติราชการตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการของหน่วยงานระดับสานัก/กอง/ฝ่าย
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนด
๓.๒ เพื่ อ ให้ ห น่ ว ยงานระดั บ ส านั ก /กอง/ฝ่ า ย มี ค วามเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ ขั้ น ตอน วิ ธี การ
และรายละเอียดการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามกรอบและแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
๓.๓ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับสานัก/กอง/ฝ่าย ตามข้อตกลง
การปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖5 – ๒๕๖8
๓.๔ เพื่อให้หน่วยงานระดับสานัก/กอง/ฝ่าย สามารถจัดเตรียมเอกสาร และหลักฐานของตัวชี้วัดผล
การปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
๔. การประเมินผล
การปฏิบัติราชการตามข้อตกลงการปฏิ บัติราชการของหน่วยงานระดับส านัก /กอง/ฝ่าย องค์ การ
บริหารส่วนตาบลหัวหนอง ได้ทาข้อตกลงผลงานกับผู้ใต้บังคับบัญ ชาเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน โดย
จัดทาข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ในระดับสานัก/กอง/ฝ่าย เพื่อให้การดาเนินงานตามข้อตกลงการปฏิบัติ
ราชการดังกล่าวบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนด และรับ
สิ่งจูงใจตามระดับผลงาน โดยได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติราชการระหว่างนายกองค์การบริหาร
ส่วนตาบลกับปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล และปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลกับหัวหน้าหน่วยงานในสังกัด
พร้อมคณะทางานได้ร่วมกันพิจารณาและเลือกตัวชี้วัดในประเด็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการแต่ละมิติ
ดังนี้
๑) การบริหารราชการเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน
๒) การบริหารราชการเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจ
๓) การบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจ
๔) การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
๕) การอานวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน
๖) การพัฒนาความรู้และการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
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๑.๑ ชี้แจงสานัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ และผู้ปฏิบัติงานทราบ และทาความเข้าใจเกี่ยวกับตัวชี้วัด และ
กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
พ.ศ. ๒๕๔๖ และหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท ๐๘๙๒.๔/ว ๔๓๕ ลงวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘
๑.๒ ติดตามผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดให้มีผลการปฏิบัติราชการอย่างเหมาะสม เช่น
- ศึกษาข้อมูล และเอกสารหลักฐานต่าง ๆ เช่น รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการ
ปฏิบัติราชการรอบ ๖ เดือน ๙ เดือน และ ๑๒ เดือน และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินการตาม
ตัวชี้วัด เป็นต้น
- ติดตามผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด โดยการประสานงานกับผู้กากับดูแลตัวชี้วัด และผู้จัดเก็บ
ข้อมูล เพื่อให้การดาเนินการเป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนด และการมีส่วนร่วมของผู้บริหารของหน่วยงานใน
การกากับดูแลและติดตามผลการดาเนินงานดังกล่าว
๑.๓ รับฟังความคิดเห็นของหน่วยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัด เพื่อให้การดาเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย
หรือตัวชี้วัดที่กาหนด
๑.๔ วัดผลลัพธ์ที่ได้จากการปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับค่าเป้าหมาย และเกณฑ์การให้คะแนน
๑.๕ ประสานงานกับหน่วยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ กรณีที่การประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการในเบื้องต้นไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนด เพื่อหาแนวทางแก้ไขให้การปฏิบัติงานบรรลุผล
สัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่กาหนดไว้
๖. การคานวณผลการประเมินการปฏิบัติราชการ
ผลการประเมิน
ระดับคะแนนที่ได้รับ
มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเลิศ/ดีเยี่ยม
๕
มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีมาก
๔
มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดี

๓

มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับพอใช้

๒

มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับปรับปรุง

๑

๒.๕.๒ มีการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการ จังหวัด อาเภอ ที่ได้ดาเนินการตามอานาจ หน้าที่
เพื่อการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๑. ชื่อโครงการ : กิจกรรม ให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ดาเนินการตามอานาจหน้าที่เพื่อการ
การตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลหัวหนอง
๒. หลักการและเหตุผล
องค์การบริหารส่วนตาบลหัวหนองให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ดาเนินการตาม
อานาจหน้าที่เพื่อการตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลหัวหนอง
เนื่องจากเห็นความสาคัญของการตรวจสอบที่จะเป็นปัจจัยสาคัญช่วยให้การดาเนินงานตามภารกิจขององค์การ
บริหารส่วนตาบลหัวหนองเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ช่วยป้องกันหรือลดความเสี่ยงจากการ
ดาเนินงานที่ผิดพลาดและลดความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น ซึ่งนอกจากจะให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบ
ภายนอก (ป.ป.ช. , สตง. , จังหวัด , อาเภอ) แล้ว องค์การบริหารส่วนตาบลหัวหนองยังให้ความสาคัญกับการ
ตรวจสอบภายในด้วย โดยให้มีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานตรวจสอบภายในทาหน้าที่ตรวจสอบภายในโดย
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กับสานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ในการตรวจสอบบัญชีและงบการเงินประจาปี ได้มอบหมายให้หน่วยงาน
ผู้เบิก/หัวหน้าหน่วยคลัง มีหน้าที่ให้คาชี้แจงและอานวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่ของสานักงานการตรวจเงิน
แผ่นดิน กรณีได้รับข้อทักท้วงให้หัวหน้าหน่วยงานผู้เบิก/หัวหน้าหน่วยงานคลังปฏิบัติตามข้อทักท้วงโดยเร็ว
อย่างช้าไม่เกิน ๔๕ วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งข้อทักท้วง กรณีที่ชี้แจงข้อทักท้วงไปยัง สตง. แล้ว แต่ สตง.
ยืนยันว่ายังไม่มีเหตุผลที่จะล้างข้อทักท้วงก็จะดาเนินการชี้แจงเหตุผลและรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดให้เสร็จ
สิ้นภายใน ๔๕ วัน นับจากวันที่ได้รับทราบผลการวินิจฉัยตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน
การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน ในกรณีที่มีการตรวจสอบการทุจริตมีการมอบหมายให้งานสอบสวนและ
ดาเนินการทางวินัย งานนิติการและดาเนินการทางวินัย สานักปลัดมีหน้าที่ดาเนินการให้เป็นไปตามระเบียบ
กฎหมายโดยเคร่งครัด เที่ยงธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ กรณีมีเรื่องร้องเรียนกล่าวหาบุคลากรที่ปฏิบัติราชการตาม
อานาจหน้าที่โดยมิชอบ นอกจากนี้ยังให้ความร่วมมือกับสานักงาน ป.ป.ช./สานักงาน ป.ป.ช. จังหวัดที่ไ ด้
ดาเนิ น การตามอ านาจหน้ าที่ เพื่ อ การตรวจสอบ ควบคุม ดู แ ล การปฏิ บั ติ ราชการขององค์ ก ารบริห าร
ส่วนตาบลหัวหนอง เพื่อความโปร่งใส และป้องกันการทุจริต และผลการบริหารงานที่ผ่านมาในรอบ ๑๐ ปี
ไม่พบการทุจริตแต่อย่างใด
๓. วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อให้เป็นมาตรการจัดการกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริต
๓.๒ เพื่อความโปร่งใส และป้องกันการทุจริต ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต ทุกสานัก/กอง จัดทาข้อตกลงการปฏิบัติราชการต่อผู้บริหาร
๕. พื้นที่ดาเนินการ ทุกสานัก/กอง องค์การบริหารส่วนตาบลหัวหนอง
๖. วิธีดาเนินการ
- ทุกสานัก/กอง/งาน ให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ดาเนินการตามอานาจหน้าที่เพื่อการ
ตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลหัวหนอง
- ปฏิบัติตามข้อทักท้วงฯ ตามระเบียบ ฯ ภายในกาหนด
๗. ระยะเวลาดาเนินการ ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 – ๒๕๖8)
๘. งบประมาณดาเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ ทุกสานัก/กอง องค์การบริหารส่วนตาบลหัวหนอง
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
๑๐.๑ องค์การบริหารส่วนตาบลหัวหนอง มีมาตรการจัดการกรณี ไ ด้รับทราบหรือรับแจ้ง หรือ
ตรวจสอบพบการทุจริต
๑๐.๒ องค์ก ารบริห ารส่วนตาบลหั วหนอง มีค วามโปร่ง ใส และป้ อ งกั นการทุจ ริตตามหลั กการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
๑. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้งภาครัฐและองค์กรอิสระ”
๒. หลักการและเหตุผล
กลไกการกากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แต่ละประเภทได้ให้อานาจข้าราชการในหน่วยงานกระทรวงมหาดไทย ทั้งผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอาเภอ
กากับดูแลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินกิจการเป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดและมีประสิทธิภาพ
ตามอานาจหน้าที่ที่กาหนดไว้ในกฎหมาย กลไกองค์กรอิสระเพื่อตรวจสอบการใช้อานาจขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ซึ่งในแง่ของการทุจริตจะเกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายเงินไปโดยชอบด้วยกฎหมายระเบียบข้อบังคับ
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โปร่งใสและสุจริต ซึ่งหน่ วยงานทั้งสานักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่น ดิน (สตง.) และคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เป็นองค์กรที่มี หน้าที่สาคัญ ดัง นั้น องค์การบริห าร
ส่วนตาบลหัวหนอง จึงได้มีมาตรการ “ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบ” ขึ้น เพื่อส่งเสริมสนับสนุน
กลไกการตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระที่มีหน้าที่ตรวจสอบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มี
ประสิทธิภาพ
๓. วัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระที่มีหน้าที่ตรวจสอบ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต
การตรวจสอบ ควบคุ ม ดู แ ลการปฏิ บั ติ ราชการขององค์ ก ารบริห ารส่ ว นต าบลหั ว หนอง จาก
หน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระเป็นอย่างมีประสิทธิภาพ
๕. พื้นที่ดาเนินการ องค์การบริหารส่วนตาบลหัวหนอง
๖. วิธีดาเนินการ ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้งจากผู้กากับดูแลและองค์กรอิสระ อาทิ
- การรับการตรวจจากสานักงานตรวจเงินแผ่นดิน
- การรับ การตรวจจากคณะท างานตรวจประเมิ น มาตรฐานการปฏิ บั ติ ร าชการประจ าปี หรื อ
คณะทางาน LPA จังหวัด
- การรับการตรวจจากสานักงาน ป.ป.ท. ตามโครงการ ITA
๗. ระยะเวลาดาเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 – ๒๕๖8
๘. งบประมาณดาเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ ทุกสานัก/กอง องค์การบริหารส่วนตาบลหัวหนอง
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ องค์การบริหารส่วนตาบลหัวหนอง ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ ควบคุม ดูแล
การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลหัวหนอง จากหน่วยงานภาครัฐ และองค์กรอิสระ
๒.๕.๓ ดาเนินการให้มีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบดาเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย กรณีมีเรื่องร้องเรียน
กล่าวหาบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติราชการตามอานาจหน้าที่โดยมิชอบ
๑. ชื่อโครงการ : มาตรการ “แต่งตั้งผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน”
๒. หลักการและเหตุผล
ด้ วยองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลหั ว หนอง มี น โยบายใช้ ห ลั ก ธรรมาภิ บ าลส่ ง เสริม ให้ ภ าค
ประชาชนเข้ามามี ส่ วนร่วมโดยเปิ ด โอกาสให้ ป ระชาชนสามารถเสนอเรื่องร้ องเรีย น แจ้ ง เบาะแส เสนอ
ข้อคิดเห็น ซึ่งสามารถยื่นคาร้องเรียนผ่านช่องทางต่าง ๆ ได้แก่ ระบบอินเตอร์เน็ต ทางโทรศัพท์ หรือแจ้ง
เบาะแสด้วยตนเอง ฉะนั้น เพื่อให้การดาเนินการรับเรื่องร้องเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถแก้ไข
ความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้แต่งตั้งคณะทางานรับ ผิดชอบการรับเรื่องร้องเรียน
ประจาองค์การบริหารส่วนตาบลหัวหนอง รวมถึงจัดทาคู่มือดาเนินการเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลหัวหนอง ขึ้น เพื่อดาเนินการมาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่าง ๆ
เจ้าหน้าที่รับผิดชอบได้ถือปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกัน
๓. วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อจัดให้มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดาเนินการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่าง ๆ
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ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต มีการมอบหมายแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบดาเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน
๕. พื้นที่ดาเนินการ องค์การบริหารส่วนตาบลหัวหนอง
๖. วิธีดาเนินการ
๖.๑ กาหนดผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน
๖.๒ จัดทาคู่มือดาเนินการเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนตาบลหัวหนอง
๖.๓ จัดประชุมให้ความรู้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนเพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงาน
และดาเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนที่ได้รับจากช่องทางการร้องเรียนต่าง ๆ ให้ เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
โดยโปร่งใสและเป็นธรรม
๖.๔ เผยแพร่กระบวนการและขั้นตอนในการดาเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลหัวหนอง ให้ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้เสีย คู่สัญญา ประชาชนทั่วไป หน่วยงานภายนอกตลอดจน
บุคลากรภายในหน่วยงาน สามารถเข้าใจและใช้ประโยชน์จากกระบวนการและขั้นตอนดังกล่าวได้ตรงกับ
ความต้องการ
๗. ระยะเวลาดาเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 – ๒๕๖8
๘. งบประมาณดาเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลหัวหนอง
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ เจ้าหน้าที่รับผิดชอบดาเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนดาเนินการจัดการเรื่องร้องเรียน
ขององค์การบริหารส่วนตาบลหั วหนอง ตามคู่ มือดาเนิน การเรื่องร้องเรียนขององค์ก ารบริห ารส่วนตาบล
หัวหนอง โดยปฏิบัติตามขั้นตอนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
อย่างถูกต้อง
๑. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ดาเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชน
กล่าวหาเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบลตาบลหัวหนอง ว่าทุจริตและปฏิบัติราชการตาม
อานาจหน้าที่โดยมิชอบ”
๒. หลักการและเหตุผล
สืบเนื่องจากคาสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๖๙/๒๕๕๗ เรื่อง มาตรการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบได้กาหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ กาหนดมาตรการ
หรือแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้น
การสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบเฝ้าระวัง
เพื่ อสกัด กั้ นมิ ให้เกิด การทุ จริต ประพฤติมิ ชอบได้ ประกอบกั บ นโยบายของพลเอกประยุ ท ธ์ จัน ทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี ได้แถลงนโยบายของรัฐบาลต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ ก็ได้
กาหนดให้มีการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติ
มิชอบในภาครัฐ เป็นนโยบายสาคัญของรัฐบาล เพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและคณะรักษาความ
สงบแห่ง ชาติ ในการป้องกันและแก้ไขปัญ หาการทุจริตประพฤติมิชอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ในการนี้
องค์ ก ารบริห ารส่ว นต าบลหั วหนอง จึ ง ได้จั ด ท ามาตรการการด าเนิ น การเกี่ ย วกั บ เรื่ อ งร้อ งเรี ยน กรณี มี
บุคคลภายนอกหรือประชาชนกล่าวหาเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบลหัวหนอง ว่าปฏิบั ติราชการตาม
อ านาจหน้ า ที่ โดยมิ ช อบขึ้ น ทั้ ง นี้ เพื่ อ ให้ ป ระชาชนหรื อ ผู้ มี ส่ ว นได้ เสี ย ได้ ท ราบช่ อ งทางการร้ อ งเรี ย น
แนวทางการพิจารณารับเรื่องร้องเรียน และการตอบสนองต่อข้อร้องเรียนในเรื่องการทุจริตหรือประพฤติ
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กระทาการทุจริตหรือประพฤติมิชอบนอกเหนืออานาจที่ตนมีได้อีกทางหนึ่งด้วย
๓. วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อสร้างจิตสานึกให้แก่พนักงานส่วนตาบล บุคลากรทางการศึกษาในองค์การบริหารส่วนตาบล
พนักงานจ้างตามภารกิจ และลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตาบลหัวหนอง ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมที่ดี
และตระหนักถึงความสาคัญของภัยของการทุจริตและประพฤติมิชอบ
๓.๒ เพื่อให้การตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ เป็นไปอย่างรวดเร็ว
โปร่งใส เป็นธรรม
๔. เป้าหมาย
“เจ้าหน้าที่” หมายถึง พนักงานส่วนตาบล บุคลากรทางการศึกษา พนักงานจ้างตามภารกิจ และ
ลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตาบลหัวหนอง
๕. พื้นที่ดาเนินการ องค์การบริหารส่วนตาบลหัวหนอง
๖. วิธีดาเนินการ
๖.๑ ด าเนิ น การก าหนดหลั ก เกณฑ์ แ ละแนวทางในการพิ จ ารณาเรื่ อ งร้ อ งเรี ย นว่ ามี มู ล และเข้ า
องค์ประกอบความผิดการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือไม่
๖.๒ แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง กรณีมีเจ้าหน้าที่ทุจริตและปฏิบัติราชการตามอานาจ
หน้าที่โดยมิชอบ
๖.๓ กาหนดช่องทางการร้องเรียน แจ้ง เบาะแสข้อมูลเกี่ยวกับการทุจ ริตและประพฤติมิชอบและ
พัฒนาช่องทางการ ร้องเรียนให้ง่าย สะดวก และวิธีการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล เพื่อเป็นหลักประกันและสร้าง
ความมั่นใจแก่ผู้ให้ข้อมูลในการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่หน่วยงาน
๖.๔ แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ร้องเรียนทราบผลและความคืบหน้าของการดาเนินการภายใน ๕ วัน
๗. ระยะเวลาดาเนินการ ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 – ๒๕๖8)
๘. งบประมาณดาเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลหัวหนอง
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
ตัวชี้วัด ร้อยละของเรื่องร้องเรียนของเจ้าหน้าที่ที่มีการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ผลลัพธ์ ภาคประชาชนมีบทบาทในการเฝ้าระวัง และติดตาม ตรวจสอบการทางานของเจ้าหน้าที่
มิติที่ ๓ การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
๓.๑ จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอานวยความสะดวกแก่ประชาชนได้มี
ส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทุกขั้นตอน
๓.๑.๑ จัดให้มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
๑. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตาบลหัวหนอง
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น”
๒. หลักการและเหตุผล
ตามมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญ ญั ติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ บัญ ญัติให้
หน่ ว ยงานของรั ฐต้ องจัด ให้ มีข้ อ มู ลข่ าวสารของราชการอย่ างน้ อ ยตามที่ ก ฎหมายกาหนดไว้ให้ ป ระชาชน
เข้ าตรวจดู ได้ ณ ที่ ท าการของหน่ ว ยงานของรั ฐ โดยเรี ย กสถานที่ ที่ จั ด เก็บ รวบรวมข้ อ มู ลข่ า วสารและ
ให้บริการว่า “ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร” โดยมีเจตนารมณ์ให้ประชาชนมีโอกาสอย่างกว้างขวางในการได้รับ
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กาหนด องค์การบริหารส่วนตาบลหัวหนอง จึงได้ให้มีสถานที่สาหรับประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสารซึ่งได้
รวบรวมไว้ โดยจัดเป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตาบลหัวหนอง ให้บริการ ณ ศูนย์บริการร่วม
องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลหั ว หนอง โดยมี ง านศู น ย์ บ ริก ารข้ อ มู ล ฝ่ ายประชาสั ม พั น ธ์ ส านั ก ปลั ด เป็ น
ผู้รับผิดชอบข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่ประชาชนสามารถเข้าตรวจดูได้ เพื่อประชาชนจะได้สามารถรับรู้สิทธิและ
หน้าที่ของตนอย่างเต็มที่ในการแสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิทางการเมืองได้โดยถูกต้องตรงกับความเป็นจริง
ในการรักษาประโยชน์ของตนต่อไป
๓. วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่ อ เผยแพร่ ข้อ มู ลข่ าวสารอั น เป็ น ประโยชน์ แก่ ป ระชาชนอย่า งครบถ้วน ถู ก ต้อ ง และไม่
บิดเบือนข้อเท็จจริง
๓.๒ เพื่อเพิ่มช่องทางให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลหัวหนอง
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต ศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตาบลตาบลหัวหนอง จานวน ๑ แห่ง
๕. พื้นที่ดาเนินการ ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตาบลหัวหนอง (ภายในศูนย์บริการร่วม
องค์การบริหารส่วนตาบลหัวหนอง)
๖. วิธีดาเนินการ
๖.๑ มีการจัดตัง้ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารและจัดสถานที่ให้ประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูล
๖.๒ มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเป็นปัจจุบัน
๖.๓ มีก ารจั ด วางเอกสารข้อ มู ลข่ าวสารเกี่ ย วกั บ การบริ ห ารงานบุ ค คล การบริห ารงบประมาณ
การเงิน การจัดหาพัสดุ การคานวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงาน เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่
กฎหมาย ระเบียบ กฎข้อบังคับที่กาหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเผยแพร่ให้ประชาชนทราบและ
ตรวจสอบได้ ข้อมูลครบตามรายการที่กาหนด
๖.๔ มีการจัดประชุมให้ความรู้แก่บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกี่ยวกับการปฏิบัติตาม
พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
๖.๕ มีการให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
๖.๖ มีบริการอินเตอร์เน็ตสาหรับให้บริการประชาชนทั่วไป
๖.๗ มีการจัดเก็บสถิติผู้มารับบริการและสรุปผลเสนอผู้บริหาร
๗. ระยะเวลาดาเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 – ๒๕๖8
๘. งบประมาณดาเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลหัวหนอง
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ จานวนศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตาบลหัวหนอง
๑. ชื่อโครงการ : กิจกรรม“การออกระเบียบจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตาบล
หัวหนอง”
๒. หลักการและเหตุผล
อาศัยอานาจตามมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญ ญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
ซึ่งบัญญัติไว้ว่าภายใต้บังคับ มาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๕ หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของ
ราชการอย่างน้อยดังต่อไปนี้ไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ทั้ง นี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการ
กาหนด และเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญ ญัติการบริหาราชการที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ เรื่องหลักธรรมาภิบาล
ความโปร่งใส การมีส่วนร่วม สามารถตรวจสอบได้

-78๓. วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย จึงจัดทาระเบียบองค์การบริหารส่วนตาบลหัวหนอง ว่าด้วยข้อมูล
ข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๕๖ และประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลหัวหนอง เรื่อง ค่าธรรมเนียมการ
ทาสาเนาและการรับรองสาเนาข้อมูลข่าวสารของศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตาบลหัวหนอง ขึ้น
๓.๒ เพื่อให้บริการข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดู ศึกษา ค้นคว้า ตลอดจน
เผยแพร่ จาหน่าย จ่ายแจก รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามระเบียบนี้
๓.๓ เพื่ออานวยความสะดวกให้กับประชาชนในการจัดระบบข้อมูลข่าวสาร ดังนี้
๑) ข้อมูลข่าวสารที่ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา
๒) ข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้
๓) ข้อมูลข่าวสารอื่น
๔) ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล
๔. เป้าหมาย
๔.๑ จัดเตรียมสถานที่จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ จานวน ๑ แห่ง
๔.๒ ระเบียบองค์การบริหารส่วนตาบลหัวหนอง ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕
จานวน ๑ ชุด
๔.๓ ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลหัวหนอง เรื่อง ค่าธรรมเนียมการทาสาเนาและการับรอง
สาเนาข้อมูลข่าวสารของศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตาบลหัวหนอง จานวน ๑ ฉบับ
๔.๔ แบบคาร้องขอตรวจดูข้อมูลข่าวสาร จานวน ๑ ฉบับ
๕. พื้นที่ดาเนินการ ภายในองค์การบริหารส่วนตาบลหัวหนอง
๖. วิธีการดาเนินงานโครงการ
๖.๑ จัดทาบันทึกขออนุมัติจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ
๖.๒ เมื่ออนุมัติแล้ว แจ้งเวียนทราบภายในทุกส่วนราชการ
๖.๓ จัดทาร่างระเบียบ ฯ ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ เสนอต่อผู้บริหารเพื่ อ
พิจารณาอนุมัติ
๖.๔ จัดทาร่างประกาศ ฯ เรื่อง ค่าธรรมเนียมการทาสาเนาและการรับรองสาเนาข้อมูลข่าวสาร
เสนอต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณาอนุมัติ
๖.๕ จัดทาร่างแบบคาร้องขอตรวจดูข้อมูลข่าวสาร เสนอต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณาอนุมัติ
๖.๖ จัดเตรียมสถานที่ โต๊ะ ตู้เอกสาร และจัดวางเอกสารตามกฎหมายกาหนด
๗. ระยะเวลาและสถานที่ดาเนินการ เริ่มตั้งแต่เดือนสิงหาคม เป็นต้นไป ณ สานักงานองค์การบริหารส่วน
ตาบลหัวหนอง
๘. งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ
๙. หน่วยงานที่รับผิดชอบ สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลหัวหนอง
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
๑๐.๑ มีการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการองค์การบริหารส่วนตาบลหัวหนอง ณ สานักงาน
องค์การบริหารส่วนตาบลหัวหนอง
๑๐.๒ มีการจัดระบบข้อมูลข่าวสารที่ครบถ้วนไว้สาหรับอานวยความสะดวกให้กับประชาชน
๑๐.๓ มีประชาชนขอตรวจดูข้อมูลข่าวสารทางราชการ

-79๑. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “อบรมให้ความรู้ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐”
๒. หลักการและเหตุผล
คุณธรรม จริยธรรม เป็นหนึ่งในหลักธรรมาภิบาลที่หน่วยงานภาครัฐทุกแห่งพึงปฏิบัติเพื่อให้
เกิดการบริหารจัดการที่ดี และส่งเสริมองค์กรให้มีศัก ยภาพและประสิทธิภ าพ ซึ่ งรวมไปถึง ความโปร่ง ใส
การทางานที่จาเป็นต้องมีในทุกหน่วยงาน โดยเฉพาะหน่วยงานภาครัฐ โดยหนึ่งในแนวทางที่จะช่วยให้เกิด
ความโปร่งใสในการทางานคือการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๔๐
มาตรา ๕๘ บัญญัติเกี่ยวกับสิทธิการรับรู้หรือรับทราบข้อมูลข่าวสารของราชการว่า “บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับ
ทราบข้อมู ลหรือข่าวสารสาธารณะในครอบครองของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือ
ราชการส่วนท้องถิ่น” และตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ได้ระบุหลักการและ
เหตุผลของพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการว่าในระบอบประชาธิปไตย การให้ประชาชนมีโอกาส
กว้างขวางในการได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดาเนินการต่าง ๆ ของรัฐเป็นสิ่งจาเป็น เพื่อที่ประชาชนจะ
สามารถแสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิทางการเมืองได้โดยถูกต้องมากยิ่งขึ้น การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของ
องค์การบริหารส่วนตาบลหัวหนอง ให้ประชาชนรับรู้อย่างถูกต้อง รวดเร็วจากการทางานที่มีประสิทธิภาพ
จึงเป็นสิ่งที่จาเป็นอย่างยิ่งซึ่งสอดคล้องกับแผนการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาบลหัวหนอง ดังนั้น
เพื่อเสริมสร้างให้องค์การบริหารส่วนตาบลหัวหนอง มีความโปร่งใสในการทางานมากยิ่งขึ้น จึงได้จัดกิจกรรม
เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม นาความโปร่งใสสู่องค์กร เพื่อให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตาบลและ
ตัวแทนหมู่บ้านได้รับรู้สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการและเรียนรู้เรื่องคุณธรรม จริยธรรม และ
ความโปร่งใส และเมื่อเกิดความเข้าใจแล้วจะสามารถขยายผลบอกต่อไปยั ง ผู้ใกล้ชิด สร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนตาบลกับภาคประชาชนให้มีความเข้มแข็งยิ่งขึ้น
๓. วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมตระหนักถึงความสาคัญ ของการมีคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใส
ในการทางาน และมีความรู้เกี่ยวกับสิทธิ ในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญ ญัติข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต ผู้เข้าร่วมอบรม จานวน ๗๐ คน (ตัวแทนสานัก/กอง จานวน ๑๐ คน , ตัวแทน
หมู่บ้าน จานวน ๖๐ คน) ผลการเรียนรู้เฉลี่ย ร้อยละ ๘๐ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจ ร้อยละ ๘๐
๕. พื้นที่ดาเนินการ องค์การบริหารส่วนตาบลหัวหนอง
๖. วิธีดาเนินการ
ขั้นตอนที่ ๑ สารวจความต้องการอบรม
ขั้นตอนที่ ๒ ออกแบบหลักสูตร
ขั้นตอนที่ ๓ ดาเนินกิจกรรม
ขั้นตอนที่ ๔ วัดผลความรู้
ขั้นตอนที่ ๕ ติดตามและประเมินผล
๗. ระยะเวลาดาเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 – ๒๕๖8
๘. งบประมาณดาเนินการ จานวน ๑๐,๐๐๐ บาท
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลหัวหนอง
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ จานวนผู้เข้าร่วมอบรม ร้อยละของผลการเรียนรู้เฉลี่ย ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม

-80๓.๑.๒ มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน
การจัดหาพัสดุ การคานวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงาน เป็นไปตามหลักเกณฑ์
วิธีการที่กฎหมาย ระเบียบ กฎข้อบังคับ ที่กาหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเผยแพร่
ให้ประชาชนทราบและตรวจสอบได้
๑. ชื่อโครงการ : มาตรการ “เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สาคัญและหลากหลาย”
๒. หลักการและเหตุผล
ด้วยพระราชบัญ ญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๗ และมาตรา ๙
กาหนดให้หน่วยงานของรัฐจะต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่สาคัญ ๆ ของหน่วยงาน เช่น โครงสร้างและการ
จัดองค์กร อานาจหน้าที่ แผนงาน โครงการ และอื่น ๆ ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตาบลหัวหนอง จึงได้
จัดทามาตรการ “เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สาคัญและหลากหลาย” ขึ้น เพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบ
การปฏิบัติราชการตามอานาจหน้าที่และเข้าถึงข้อมูลตามภารกิจหลักขององค์การบริหารส่วนตาบลหัวหนอง
ได้ง่ายและสะดวกมากขึ้น
๓. วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สาคัญและเข้าถึงง่าย
๓.๒ เพื่อให้มกี ารเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่หลากหลาย
๓.๓ เพื่อให้ประชาชนหรือผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกมากยิ่งขึ้น
๔. เป้ าหมาย/ผลผลิต มี ข้อ มูล ประเภทต่ าง ๆ เผยแพร่ต่อ ประชาชนในพื้ น ที่ และเข้ าถึง ได้โดยสะดวก
มากกว่า ๑๐ ประเภทขึ้นไป
๕. พื้นที่ดาเนินการ พื้นที่ทั้งในและนอกเขตองค์การบริหารส่วนตาบลหัวหนอง
๖. วิธีดาเนินการ จัดให้มีข้อมูลข่าวสารประเภทต่าง ๆ เผยแพร่ให้ประชาชนทั้งในและนอกพื้นที่ ได้แก่
- แผนพัฒนาท้องถิ่น
- งบประมาณรายจ่ายประจาปี
- แผนการดาเนินงาน
- แผนอัตรากาลัง
- แผนการจัดหาพัสดุ
- ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา
- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
- ข้อมูลรายรับและรายจ่าย
- งบแสดงฐานะทางการเงิน
- รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น
- รายงานผลการปฏิบัติงานประจาปี
- รายงานผลคะแนนการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการ
- ผลสารวจความพึงพอใจของประชาชน
๗. ระยะเวลาดาเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 – ๒๕๖8
๘. งบประมาณดาเนินการ จานวน ๑๐,๐๐๐ บาท
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ สานักปลัด กองคลัง กองช่าง องค์การบริหารส่วนตาบลหัวหนอง
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ จานวนข้อมูลข่าวสารที่ได้รับการเผยแพร่
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องค์การบริหารส่วนตาบล และการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเงินการคลัง”
๒. หลักการและเหตุผล
การบริหารงานราชการในปัจจุบัน ภาคประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมและมีบทบาทอย่างมากในการ
บริหารงานของราชการส่วนท้องถิ่นในด้านต่าง ๆ การบริหารงานราชการส่วนท้องถิ่นต้องสามารถตรวจสอบได้
ต้องมีความโปร่งใส ต้องให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารในการดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อเป็นการ
ป้องกันมิให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ภาครัฐและภาคประชาชน
๓. วัตถุประสงค์
เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในการปฏิบัติงานให้ประชาชนได้รับรู้ เพื่อประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงาน
ของภาครัฐ เพื่อส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริตประพฤติ
มิชอบในภาครัฐเสริมสร้างและพัฒ นาเครือข่ายในการติดตามและตรวจสอบการทุ จริตและประพฤติมิชอบ
ในภาครัฐให้มีความเข้มแข็งเพื่อให้มีระบบ และกลไก ในการป้องกันและตรวจสอบมิให้เกิดการทุจริต หรือการ
ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบในภาครัฐ
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต ประชาชนภายในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลหัวหนอง
๕. พื้นที่ดาเนินการ องค์การบริหารส่วนตาบลหัวหนอง
๖. วิธีดาเนินการ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงบประมาณ รายการบัญชีรับจ่ายเงินประจาปี และการจัดซื้อจัดจ้าง
จัดหาพัสดุต่าง ๆ รวมถึงการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการชาระภาษีท้องถิ่น และการรับเรื่องร้องเรียนทางด้าน
การเงินการคลัง ผ่านทางเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตาบลหัวหนอง และปิดประกาศข้อมูลดังกล่าว
ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตาบลหัวหนอง
๗. ระยะเวลาดาเนินการ ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 – ๒๕๖8)
๘. งบประมาณดาเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตาบลหัวหนอง
๑๐. ตั ว ชี้ วัด /ผลลั พ ธ์ ประชาชนได้ รับ รู้ ข้อ มู ล ข่า วสารที่ ส าคั ญ ของทางราชการ ประชาชนมี โอกาสได้
ตรวจสอบการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตาบลหั วหนอง ทาให้ลดการทุ จริตและประพฤติมิชอบ
มีความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน
๓.๑.๓ มีการปิดประกาศ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่เป็นประโยชน์กับการมี
ส่วนร่วมตรวจสอบของประชาชน
๑. ชื่อโครงการ : มาตรการ “จัดให้มีช่องทางที่ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลหัวหนอง”
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของมาตรการ
ด้วยพระราชบัญ ญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๗ และมาตรา ๙
กาหนดให้หน่วยงานของรัฐจะต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่สาคัญ ๆ ของหน่วยงาน เช่น โครงสร้างและการ
จัดองค์กร อานาจหน้าที่ แผนงาน โครงการ และอื่น ๆ ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตาบลหัวหนอง จึงได้
ตระหนักและเห็นความสาคัญของการเผยแพร่ข้อมูลที่สาคัญ ๆ ของหน่วยงานผ่านทางช่องทางที่หลากหลาย
เพื่อให้การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ หน่วยประชาสัมพันธ์ ณ ที่ทาการของ
หน่วยงาน เว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสังคม (Social Media) หมายเลขโทรศัพท์เฉพาะ การเผยแพร่
ข้อมูลทางสื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ โทรทัศน์ วิทยุ สื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนสามารถ
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หัวหนอง ได้ง่ายและสะดวกมากขึ้น
๓. วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อให้มีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานที่หลากหลาย
๓.๒ เพื่อให้ประชาชนหรือผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกมากยิ่งขึ้น
๓.๓ เพื่อให้มีช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนที่เข้าถึงประชาชนได้ง่าย
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต ช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน จ านวนไม่น้อยกว่า ๗ ช่องทาง
๕. พื้นที่ดาเนินการ พื้นที่ทั้งในและนอกเขตองค์การบริหารส่วนตาบลหัวหนอง
๖. วิธีดาเนินการ จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอานวยความสะดวกแก่ประชาชน
ได้แก่
- บอร์ดหน้าสานักงานองค์การบริหารส่วนตาบลหัวหนอง
- บอร์ดประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนตาบลหัวหนอง ร้านค้าชุมชนตามชุมชน/หมู่บ้าน
- ประกาศเสียงตามสาย/วิทยุชุมชน/หอกระจายข่าว/รถกระจายเสียง/หน่วยประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่
- ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีเจ้าหน้าที่ให้บริการประจาและให้ประชาชน
สืบค้นได้เอง
- จัดส่งเอกสารเผยแพร่รายงานประจาปี
- ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านสื่อมวลชน/การจัดแถลง
ข่าว
- หนังสือพิมพ์หรือวิทยุท้องถิ่น
- ประกาศผ่านเว็บไซต์/เว็บบอร์ด/เฟสบุ๊ค ที่มีข้อมูลผลการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- รายการ TV
- รายการทาง Youtube ออนไลน์
๗. ระยะเวลาดาเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 – ๒๕๖8
๘. งบประมาณดาเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ สานักปลัด กองคลัง กองช่าง องค์การบริหารส่วนตาบลหัวหนอง
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ จานวนช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน
๑. ชื่อโครงการ : โครงการสื่อประชาสัมพันธ์
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของมาตรการ
ในภาวะสังคมปัจจุบัน ความเจริญ ก้าวหน้าด้านวิชาการ และเทคโนโลยีต่าง ๆ ก้าวหน้ า
ไปมากเครื่องมือสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ ที่ทันสมัย และมีประสิทธิภาพสูง การนาเอาเทคโนโลยีต่าง ๆ
เข้ามาใช้ในการดาเนินงานผ่านสื่อการประชาสัมพันธ์ เพื่อให้บรรลุผลสาเร็จ และรวดเร็วยิ่งขึ้น โดยเฉพาะ
การสรุปเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจได้ง่ายในช่วงระยะเวลาสั้น ๆ หรือช่วงระยะเวลาอันจากัดนั้นเป็นเรื่องที่ต้อง
ปูพื้นฐานสร้างความน่าเชื่อถือ และน่าสนใจให้กับกิจกรรม/โครงการขององค์การบริหารส่วนตาบลให้สามารถ
มองเห็ น ภาพหรือ เห็ น ความเกี่ย วโยงกั น ของกิจ กรรม/โครงการต่าง ๆ ได้ชั ดเจนถูก ต้ อง ฉะนั้ น การสร้า ง
ความสั ม พั น ธ์ กับ ประชาชนต้อ งการให้ ป ระชาชนเข้ าถึ ง และมี ส่ ว นร่ว มรั บ รู้ในภารกิ จขององค์ ก ารบริห าร
ส่วนตาบล จึงจาเป็นต้องพิจารณาในการเลือกสื่อให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ นั้น ๆ การใช้สื่อเทคนิคและ
วิธีการเป็นอย่างไรบ้าง ในแต่ละขั้นตอนที่ต่างกันเป็นสิ่ง สาคัญ ทั้ง นี้เพื่อให้ประชาชนยอมรับและให้ความ
ร่วมมือสนับสนุน ซึ่งจะมีผลต่อการพัฒนาตามภารกิจ บทบาท หน้าที่ อย่างโปร่งใส และยุติธรรม
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๓.๑ เพื่อประชาสัมพันธ์การดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาบลให้ประชาชนได้รับทราบโดยผ่าน
ทางสื่อประเภทต่าง ๆ ได้แก่ สื่อ สิ่งพิ มพ์ , สื่อวิท ยุ , โทรทัศ น์ , สื่อ Social network ผ่านทางจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์
๓.๒ เพื่อ สร้างจิตส านึ กให้เกิดการเรียนรู้ รับ รู้ และเข้าใจในภารกิ จการปฏิบั ติง านขององค์ก าร
บริหารส่วนตาบลอย่างถูกต้องและโปร่งใส
๓.๓ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมและรับผิดชอบในภารกิจขององค์การบริหารส่วนตาบล
๓.๔ เพื่อให้เกิดความหวงแหนและภาคภูมิใจในท้องถิ่นของตน
๓.๕ เพื่อนาเสนอผลงาน/โครงการโดดเด่น ให้เป็นที่ทราบกันอย่างแพร่หลาย
๓.๖ เพื่อความสัมพันธ์ที่ดีและเชื่อมความสามัคคีระหว่างองค์การบริหารส่วนตาบล สื่อมวลชน และ
ประชาชน
๔. เป้ าหมาย เพื่ อผลิต สื่ อประชาสัมพั นธ์เผยแพร่ภ ารกิ จขององค์การบริห ารส่ วนตาบลหัวหนอง ให้แ ก่
ประชาชนโดยทั่วไปอย่างกว้างขวาง
๔.๑ จั ด ท าวารสารรายงานประจ าปี เพื่ อ รวบรวมภารกิ จ การด าเนิ น งานขององค์ ก ารบริ ห าร
ส่วนตาบล
๔.๒ จัดทาวารสารแถลงผลงานคณะผู้บริหาร
๔.๓ จัดทาแผ่นพับประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตาบล และคู่มือการให้บริการประชาชน
๔.๔ จัดทา Presentation นาเสนอผลงานกิจกรรม/โครงการขององค์การบริหารส่วนตาบล
๔.๕ จัดทาภาพเคลื่อนไหว/ภาพยนตร์
๔.๖ จัดทาคู่มือสาหรับประชาชน
๔.๗ จัดแถลงข่าวสื่อมวลชน
๔.๘ จัดงานเลี้ยงขอบคุณสื่อมวลชน
๔.๙ จัดทาของที่ระลึก
๔.๑๐ รถโฆษณาเคลื่อนที่
๔.๑๑ ป้ายประชาสัมพันธ์
๔.๑๒ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์
๔.๑๓ จัดทา spot
๔.๑๔ เสียงตามสาย
๔.๑๕ อื่นๆ
๕. พื้นที่ดาเนินการ ในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลหัวหนอง
๖. วิธีดาเนินการ
๖.๑ เสนออนุมัติโครงการ
๖.๒ ดาเนินการประชุม
๖.๓ มอบหมายงาน/จัดทาการร่วมนาเสนอร่างรูปแบบ
๖.๔ ผลิตสื่อประเภทต่าง ๆ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างเหมาะสมตามภารกิจขององค์การบริหาร
ส่วนตาบล
๖.๕ ติดตามและประเมินผลโครงการ
๗. ระยะเวลาดาเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 – ๒๕๖8
๘. งบประมาณดาเนินการ จานวน ๑๐,๐๐๐ บาท
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลหัวหนอง
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- ใช้แ บบสอบถามความพึ ง พอใจในการด าเนิ น งานขององค์ ก ารบริ ห ารส่ วนต าบลหั ว หนอง ซึ่ ง
ออกแบบโดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลหัวหนอง เป็นตัวชี้วัด
โดยกาหนดตัวชี้วัด ดังนี้
- ประชาชนได้รับทราบเข้าใจถึงบทบาท ภารกิจขององค์การบริหารส่วนตาบล และมีความพึงพอใจ
ในสื่อเอกสารในการประชาสัมพันธ์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐
๓.๒ การรับฟังความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน
๓.๒.๑ มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในการดาเนินกิจการตามอานาจหน้าที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะการดาเนินกิจการที่จะมีผลกระทบต่อความเป็นอยู่
และสุขอนามัย ของประชาชนในท้องถิ่น
๑. ชื่อโครงการ : โครงการจัดประชาคมแผนชุมชน
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ตามที่กระทรวงมหาดไทย โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มีนโยบายในการบูรณาการ
กระบวนการท างานร่ ว มกั น ของทุ ก ภาคส่ ว นที่ เกี่ ย วข้ อ งในการส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ให้ ทุ ก หมู่ บ้ า น/ชุ ม ชน
มีก ระบวนการจัด ท า ทบทวน ปรับ ปรุง แผน ชุ ม ชน เพื่ อ พั ฒ นาคุณ ภาพแผนชุ มชน และสนั บ สนุ น ให้
หน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นาแผนชุมชนสู่การปฏิบัติ ซึ่งเป็นกลไกสาคัญในการส่งเสริม
การมี ส่ ว นร่ ว มในการพั ฒ นาชุ ม ชนและท้ อ งถิ่ น ของประชาชน องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลหั ว หนอง
ได้ดาเนินการจัดโครงการประชุมประชาคมแผนแม่บทชุมชน ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖5 เพื่อนามาบรรจุไว้
ในแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น ขององค์ ก ารบริห ารส่ว นตาบลหั ว หนอง ประจ าปี (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5) และ
แผนพั ฒ นาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) รวมถึง การน าเข้าบรรจุไ ว้ในร่างข้ อบัญ ญั ติ ง บประมาณของ
องค์การบริหารส่วนตาบลหัวหนองในปีถัดไป งานพัฒนาชุมชน องค์การบริหารส่วนตาบลหัวหนอง จึงได้จัด
ให้มีโครงการประชุมประชาคมแผนแม่บทชุมชนประจาปี ขึ้น
๓. วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานที่เป็นมาตรฐานสามารถนาไปใช้ประโยชน์ในการจัดทาแผนชุมชนและ
วางแผนพัฒนาท้องถิ่น
๓.๒ เพื่อระดมความคิดเห็นและกาหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาของผู้นาชุมชน
๓.๓ เพื่อให้ได้แผนงานโครงการของชุมชน นามาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหาร
ส่วนตาบล
๓.๔ เพื่อรับทราบปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชน
๓.๕ เพื่อฝึกให้ประชาชนได้ร่วมกระบวนการ ร่วมคิด ร่วมทา ร่วมแก้ปัญ หา และส่งเสริมระบอบ
ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม
๓.๖ เพื่ อให้ ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้ องกันและปราบปรามการทุ จริตการปฏิ บัติราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต
จัดเก็บข้อมูลพื้นฐานหมู่บ้าน และจัดให้มีประชุมเวทีประชาคม จานวน ๖ หมู่บ้าน ในเขตองค์การ
บริหารส่วนตาบลหัวหนอง สาหรับให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นให้ได้มาซึ่งแผนงานของชุ มชน เพื่อนามา
บรรจุไว้ในแผนพัฒนาสี่ปีขององค์การบริหารส่วนตาบลหัวหนอง
๕. พื้นที่ดาเนินการ องค์การบริหารส่วนตาบลหัวหนอง
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๖.๑ เสนอขออนุมัติโครงการ
๖.๒ ประสานชุมชนเพื่อคัดเลือกผู้จัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน
๖.๓ ประสานวิทยากร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๖.๔ จัดประชุมชี้แจงทาความเข้าใจ
๖.๕ ดาเนินการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน , ตรวจสอบข้อมูล , ทาการบันทึกและประมวลผลข้อมูล
๖.๖ จัดประชุมผู้นาชุมชนและเวทีประชาคมตามตารางที่กาหนด
๖.๗ จัดประชุมเพื่อพิจารณาร่างแผนชุมชน
๖.๘ จัดทาแผนชุมชนเพื่อส่งให้กองวิชาการ ฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๖.๙ ประเมินผล และรายงานผลให้ผู้บริหารทราบ
๗. ระยะเวลาด าเนิ น การ จั ด เวที ป ระชุ ม ประชาคมหมู่ บ้ า น และจั ด ให้ มี ก ารพิ จ ารณาร่ า งแผนชุ ม ชน
จานวน ๖ หมู่บ้าน ระหว่างเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ ๒๕๖5 – ๒๕๖8
๘. งบประมาณดาเนินการ ๑๐,๐๐๐ บาท
๙. ผู้รับผิดชอบ งานพัฒนาชุมชน องค์การบริหารส่วนตาบลหัวหนอง
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
๑๐.๑ มีข้อมูลพื้นฐานชุมชนที่ได้มาตรฐานสาหรับใช้ในการวางแผนพัฒนาชุมชนและพัฒนาท้องถิ่น
๑๐.๒ ได้รับทราบปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในแต่ละหมู่บ้าน
๑๐.๓ ได้แผนงานโครงการของหมู่บ้าน เพื่อน ามาบรรจุไ ว้ในแผนพัฒ นาท้ องถิ่น องค์การบริห าร
ส่วนตาบล
๑๐.๔ ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นและร่วมกันแก้ไขปัญหาของหมู่บ้าน
๑๐.๕ ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจตามระบอบประชาธิปไตย
๑๐.๖ ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตการปฏิบัติราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
๑. ชื่อโครงการ : การดาเนินงานศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์องค์การบริหารส่วนตาบลหัวหนอง
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
องค์การบริหารส่วนตาบลหัวหนอง เป็นหน่วยงานภาครัฐที่เน้นการให้บริการประชาชน และ
มีเป้าหมายให้มีการบริการประชาชนในด้านต่าง ๆ ที่อยู่ในอานาจหน้าที่ด้วยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ
และเกิดประโยชน์ต่อประชาชนผู้รับบริการโดยตรง โดยถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางที่ จะได้รับการบริการ
อย่างสะดวกรวดเร็ว และลดภาระของประชาชนเป็นสาคัญ ดังนั้น เพื่อให้การดาเนินงานด้านบริการเป็นไป
อย่างต่อเนื่องและเป็นการอานวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการขององค์การบริหารส่วนตาบล
หัวหนอง จึงมีการจัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์เพื่ อไว้สาหรับรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ จากประชาชนที่
ได้รับความเดือดร้อนต่าง ๆ
๓. วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ และจะได้แก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้อง
หรือนามาเป็นข้อมูลในการทาแผนงานโครงการแก้ไขปัญหาต่อไป
๓.๒ เพื่ อ อ านวยความสะดวกแก่ ป ระชาชนที่ ม าติ ด ต่ อ ราชการ ณ ส านั ก งานองค์ ก ารบริ ห าร
ส่วนตาบลหัวหนอง
๓.๓ เพื่ อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุลากรขององค์การบริหารส่วนตาบลกับประชาชน
ในพื้นที่
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ให้บริการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ จากประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับความเดือดร้อนราคาญหรือผู้มีส่วน
ได้ เสี ยที่ เกี่ ย วข้ อ ง โดยการปฏิ บั ติ ราชการต้ อ งสามารถให้ บ ริก ารได้อ ย่ างมี คุ ณ ภาพ สามารถด าเนิ น การ
แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กาหนด สร้างความเชื่อมั่นไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองตามความคาดหวัง/ความ
ต้องการของประชาชนผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความหลากหลายและมีความแตกต่างกันได้
อย่างเหมาะสมและมีการจัดเตรียมระบบการแก้ไขหรือบรรเทาปัญหา และผลกระทบใด ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น
ตามมาได้
๕. วิธีดาเนินการ
๕.๑ จัดทาคาสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
๕.๒ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบช่องทางในการร้องทุกข์/ร้องเรียน
๕.๓ นาเรื่องเสนอคณะผู้บริหารพิ จารณาสั่งการเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ไขปัญ หาตามความ
จาเป็นและเร่งด่วน
๕.๔ แจ้งผลการปฏิบัติงานให้ผู้ร้องทราบ
๖. ระยะเวลาดาเนิน การ ให้ บริการในวัน เวลาราชการวันจัน ทร์ – วันศุ กร์ ตั้ งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. –
๑๖.๓๐ น. โดยช่องทางร้องทุกข์/ ร้องเรียน ดังนี้
๖.๑ สานักงานองค์การบริหารส่วนตาบลหัวหนอง
๖.๒ ทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๔๓-๒๗๒๒๕๘ ทางโทรสารหมายเลข ๐๔๓ – ๒๗2258
๖.๓ ทางเว็บไซต์
๖.๔ ทางไปรษณีย์
๗. งบประมาณดาเนินการ จานวน ๔,๐๐๐ บาท
๘. ผู้รับผิดชอบโครงการ สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลหัวหนอง
๙. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
๙.๑ มีสถิติจานวนเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน ประจาสัปดาห์/ประจาเดือน ทาให้เห็นว่าประชาชนได้มี
ส่วนร่วมในการสอดส่องดูแลสังคมและการอยู่ร่วมกัน แสดงให้เห็นถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาบลหัวหนอง
๙.๒ สามารถดาเนินการแก้ไขปรับปรุงตามเรื่องที่ประชาชนร้องเรียน/ร้องทุกข์
๙.๓ แจ้งผลการดาเนินการให้ผู้ร้องเรียนทราบภายใน ๑๕ วัน
๓.๒.๒ มีช่องทางให้ประชาชนในท้องถิ่นสามารถร้องเรียน/ร้องทุกข์ได้โดยสะดวก
๑. ชื่อโครงการ : มาตรการกาหนดขั้นตอน/กระบวนการเรื่องร้องเรียน (งานสาธารณสุข)
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ศูนย์บริการสาธารณสุของค์การบริหารส่วนตาบลหัวหนอง เป็นหน่วยบริการด้านสาธารณสุข
ในการให้ บริการแก่ป ระชาชนแบบองค์รวมผสมผสานและต่อเนื่ อง สามารถตอบสนองความต้ องการของ
ประชาชนทั้งในด้านการรักษาพยาบาลและการส่งเสริมสุขภาพ และการป้องกันโรค เพื่อมุ่งเน้นให้ประชาชน
ได้รับบริการที่มีมาตรฐานอย่างเท่าเทียมกัน ทั่วถึงเสมอภาคตามรัฐธรรมนูญของประเทศไทย การแสดงความ
คิดเห็นของประชาชน เป็นกลไกหนึ่งในการนามาพัฒนาปรับปรุงบริการให้ดียิ่งขึ้น รวมทั้งเป็นช่องทางที่เปิด
ให้ประชาชนได้มีส่วนร่วม และได้รับบริการที่มีความเท่าเทียมและโปร่งใส
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๓.๑ เพื่อเป็นช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียน หรือรับความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากประชาชน
๓.๒ เพื่อให้ประชาชนได้ทราบขั้นตอน และกระบวนการในการร้องเรียน
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต มีช่องทางและกาหนดขั้นตอนกระบวนการในการร้องเรียน
๕. พื้นที่ดาเนินการ ศูนย์บริการสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนตาบลหัวหนอง
๖. วิธีดาเนินการ จัดทาขั้นตอนกระบวนการ และช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนจากประชาชน ได้แก่
- กล่องรับความคิดเห็นติดตั้งไว้ ณ ศูนย์บริการสาธารณสุของค์การบริหารส่วนตาบลหัวหนอง
- ผ่านเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตาบลหัวหนอง
๗. ระยะเวลาดาเนินการ ตุลาคม ๒๕๖4 – กันยายน ๒๕๖5
๘. งบประมาณดาเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ
๙. ผู้รับผิดชอบ ศูนย์บริการสาธารณสุ ของค์การบริหารส่วนตาบลหัวหนอง
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ ประชาชนได้รับทราบขั้น ตอน กระบวนการ และแสดงความคิดเห็นผ่านช่องทาง
ในการรับเรื่องร้องเรียน
๑. ชื่อโครงการ : โครงการองค์การบริหารส่วนตาบลหัวหนองเคลื่อนที่
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
องค์การบริหารส่วนตาบลหัวหนอง เป็นหน่วยงานภาครัฐที่เน้นการให้บริการประชาชน และ
มีเป้าหมายให้มีการบริการประชาชนในด้านต่าง ๆ ที่อยู่ในอานาจหน้าที่ด้วยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ
และเกิดประโยชน์ต่อประชาชนผู้รับบริการโดยตรง โดยถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะได้รับการบริการ
อย่างสะดวกรวดเร็วและลดภาระของประชาชนเป็นสาคัญ ดังนั้น เพื่อให้การดาเนินงานด้านบริการประชาชน
เป็นไปอย่างต่อเนื่องและเป็นการให้บริการในเชิงรุก จึงได้จัดทาโครงการองค์การบริหารส่วนตาบลหัวหนอง
เคลื่อ นที่ เพื่ อ ส ารวจความต้ อ งการของประชาชนตามครั วเรือ นว่า ต้ องการให้ อ งค์ การบริห ารส่ วนต าบล
หัวหนองดาเนินการให้บริการในด้านใดบ้าง และให้บริการงานด้านต่าง ๆ ซึ่งอยู่ในอานาจหน้าที่อาจดาเนินการ
ด้วยตนเองหรือร่วมมือกับองค์กรเอกชน โดยเน้นให้บริการฟรีแก่ประชาชนหรือหากจาเป็นต้องคิดว่าบริการ
ก็ให้คิดในอัตราถูกที่สุด เพื่อให้ประชาชนเดือดร้อนน้อยที่สุด ร่วมกับการประชุมเวทีประชาคมทาแผนพัฒนา
ชุมชน
๓. วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่ ออ านวยความสะดวกแก่ป ระชาชนโดยไม่ต้ องเดิน ทางมารับ บริการ ณ องค์ การบริห าร
ส่วนตาบลหัวหนอง ซึ่งอาจเสียค่าใช้จ่าย หรือเสียเวลาเพิ่มขึ้น
๓.๒ เพื่อรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ และจะได้แก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้อง
หรือนามาเป็นข้อมูลในการทาแผนงาน / โครงการแก้ไขปัญหาต่อไป
๓.๓ เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตาบลหัวหนองกับ
ประชาชนในพื้นที่
๔. เป้าหมาย/ผลลัพธ์
นางานบริการในหน้าที่ของทุกส่วนงานขององค์การบริหารส่วนตาบล ออกไปให้บริการแก่ประชาชน
หมุ น เวี ย นชุ ม ชนต่ า ง ๆ ในเขตองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบล ทั้ ง หมด ร่ ว มกั บ การประชุ ม เวที ป ระชาคมท า
แผนพัฒนาชุมชน
๕. พื้นที่ดาเนินการ
ก าหนดให้ อ อกองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลหั ว หนองเคลื่ อ นที่ ร่ ว มกั บ การประชุ ม เวที ป ระชาคม
ทาแผนพัฒนาชุมชน ในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลหัวหนอง โดยแบ่งเป็นแต่ละหมู่บ้าน
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๖.๑ จัดทาร่างโครงการเสนอคณะผู้บริหารพิจารณาอนุมัติ
๖.๒ จัดหางบประมาณเพื่อสนับสนุนโครงการให้บรรลุผลตามเป้าหมาย
๖.๓ ประสานงานกับทุกสานัก/กอง เพื่อคัดเลือกกิจกรรมและงานในหน้าที่ที่จะนาไปให้บริการแก่
ประชาชน ทั้ง ๖ หมู่บ้าน
๖.๔ กาหนดสถานที่ วัน เวลา ในการออกให้บริการเคลื่อนที่ (ร่วมกับงานพั ฒนาชุมชนในการ
ประชาคมทาแผนพัฒนาชุมชน)
๖.๕ ประสานงานกับทุกส่วนการงาน
๖.๖ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบล่วงหน้าทางเสียงตามสาย และรถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่
๖.๗ นากิจกรรมงานในหน้าที่ออกบริการประชาชน
๖.๘ ประเมินผลการปฏิบัติงาน
๗. ระยะเวลาดาเนินการ กาหนดออกให้องค์การบริหารส่วนตาบลหัวหนองเคลื่อนที่ร่วมกับการประชุมเวที
ประชาคมทาแผนพัฒนาชุมชน ในเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ ของทุกปี
๘. งบประมาณดาเนินการ จานวน ๑๐,๐๐๐ บาท
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลหัวหนอง
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
๑๐.๑ มีสถิติจานวนประชาชนทุกหมู่บ้านที่อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลหั วหนอง ซึ่งได้เข้า
ร่วมโครงการ ฯ ได้รับบริการที่สะดวก รวดเร็ว ประหยัด พร้อมทั้งได้รับทราบนโยบายต่างๆ ขององค์การ
บริหารส่วนตาบลหัวหนองอย่างทั่วถึง
๑๐.๒ ประชาชนทุกชุม ชนที่ อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนอง มีโอกาสได้ แสดงความ
คิดเห็นโดยมีเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบลหัวหนองร่วมรับฟัง ทั้งในเรื่องการดาเนินงานขององค์การ
บริหารส่วนตาบลหัวหนอง และความต้องการด้านสาธารณูปโภคของประชาชน
๓.๒.๓ มีรายงานหรือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ประชาชนผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ได้ทราบถึงการได้รับ
เรื่อง ระยะเวลา และผลการดาเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
๑. ชื่อโครงการ : มาตรการแก้ไขเหตุเดือดร้อนราคาญ ด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตาบลหัวหนอง เป็นส่วนงานที่ มีอานาจ
หน้ าที่ โดยตรงในการดู แลด้ านการสาธารณสุ ข และสิ่ ง แวดล้ อมให้แ ก่ ป ระชาชน ตามพระราชบั ญ ญั ติ การ
สาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งมุ่งเน้นการบริการให้ประชาชนอยู่ในสภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีเอื้อต่อการดารงชีวิตได้
อย่างปกติสุข ดังนั้น เมื่อมีกรณีการแจ้งเรื่องราวหรือร้องทุกข์อันมีลักษณะที่เกี่ยวข้องกับสภาพสิ่งแวดล้อมที่มี
เหตุเดือดร้อนราคาญ เช่น กลิ่นเหม็น เสียงดัง งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมจึงมีหน้าที่เร่ง ดาเนินการ
ตรวจสอบและแก้ไขเหตุเดือดร้อนราคาญนั้นเพื่อแก้ไขปัญหาให้ประชาชนโดยเร็ว
๓. วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่ อรับ แจ้ งปั ญ หาความเดือ ดร้อ นของประชาชนในพื้ น ที่ เกี่ ยวกั บ เหตุเดือ ดร้อ นราคาญตาม
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และจะได้แก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว
๓.๒ เพื่อเป็นการบริการประชาชนให้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีเสมอ
๓.๓ เพื่อเป็นการกาหนดขั้นตอนการดาเนินงานของเจ้าหน้าที่
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รับแจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์เกี่ยวกับเหตุเดือดร้อนราคาญ จากประชาชนในพื้นที่องค์การบริหาร
ส่วนตาบลหัวหนอง
๕. วิธีดาเนินการ
๕.๑ จัดทาคาสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดาเนินการเกี่ยวกับเหตุเดือดร้อนราคาญ (เจ้าหน้าที่
ภายในงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
๕.๒ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบช่องทางในการแจ้งเหตุเดือดร้อนราคาญ
๕.๓ รับแจ้งโดยตรงหรือรับเรื่องผ่านศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์องค์การบริหารส่วนตาบลหัวหนอง
๕.๔ ดาเนินการออกตรวจพื้นที่เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ และนาเรื่องเสนอต่อคณะผู้บริหารพิจารณา
สั่งการเจ้าหน้าที่/ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ไขปัญหาตามความจาเป็นและเร่งด่วน
๕.๕ แจ้งผลการปฏิบัติงานให้ผู้ร้องทราบ ๑๕ วัน นับแต่วันรับแจ้ง
๖. ระยะเวลาดาเนินการ
ให้บริการในวัน เวลาราชการวันจันทร์ – วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น. โดยช่องทาง
ร้องทุกข์/ ร้องเรียน ได้แก่
๑) ไปรษณีย์
๒) โทรศัพท์
๓) โทรสาร
๔) เว็บไซต์
๕) เฟสบุ๊ค
๗. งบประมาณดาเนินการ จานวน ๒๐,๐๐๐ บาท
๘. ผู้รับผิดชอบโครงการ งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลหัวหนอง
๙. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
๙.๑ มีสถิติจานวนเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียนเหตุเดือดร้อนราคาญเป็นประจาทุกเดือน ทาให้เห็นว่า
ประชาชนได้ มี ส่ ว นร่ว มในการสอดส่ อ งดู แ ลสั ง คมและการอยู่ ร่ วมกั น แสดงให้ เห็ น ถึ ง การเปิ ด โอกาสให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการสอดส่องดูแลการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาบลหัวหนอง
๙.๒ สามารถด าเนิ น การแก้ไขปรั บ ปรุ ง เหตุ เดื อ ดร้ อนราคาญตามเรื่อ งที่ ป ระชาชนแจ้ ง เหตุ ห รื อ
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
๙.๓ ออกตรวจพื้นที่และแจ้งผลการดาเนินการให้ผู้ร้องเรียนทราบภายใน ๑๕ วัน
๑. ชื่อโครงการ : กิจกรรม รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์รับทราบ
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ในการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ เป็นสิ่งสาคัญเพราะการปฏิบัติหน้าที่
ราชการทุกครั้งจะต้องมีการตรวจสอบ กลั่นกรองการใช้อานาจ โดยการเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้รับทราบ
ข้อเท็จจริง ข้อกฎหมายที่ถูกต้อง และต้องเป็นธรรมกับทุกฝ่าย เมื่อดาเนินการตามขั้นตอนเรื่องการร้องเรียน
ร้องทุกข์เสร็จแล้วให้แจ้งผู้ร้องรับทราบโดยเร็วไม่เกิน ๑๕ วัน
๓. วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ลดปัญหาทุจริต
๓.๒ เพื่อให้เกิดการปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างถูกต้อง โดยการนาข้อเสนอแนะจากหน่วยตรวจสอบ
มาปฏิบัติ
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ประชาชนร่วมตรวจสอบการดาเนินงานของทางราชการ
๔. เป้าหมายการดาเนินการ ผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ทุกราย
๕. พื้นที่ดาเนินการ องค์การบริหารส่วนตาบลหัวหนอง
๖. วิธีการดาเนินการ ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วเสร็จแจ้งผู้ร้องโดยเร็วไม่เกิน ๑๕ วันทาการ
๗. ระยะเวลาดาเนินการ ปีงบประมาณ ๒๕๖5 – ๒๕๖8
๘. ผู้รับผิดชอบโครงการ สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลหัวหนอง
๙. งบประมาณดาเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
๑๐.๑ การปฏิบัติหน้าที่ราชการถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย เป็นธรรมกับทุกฝ่าย
๑๐.๒ ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติงานด้านการร้องเรียนร้องทุกข์
๓.๓ การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๓.๓.๑ ดาเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทาแผนพัฒนา การจัดทางบประมาณ
๑. ชื่อโครงการ : มาตรการแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบล
หัวหนอง
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม หมวด ๑ องค์กรจัดทาแผนพัฒนา ข้อ ๗ (๒) และข้อ ๙ กาหนดให้มี
องค์กรและโครงสร้างขององค์กรจัดทาแผนพัฒ นาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปของคณะกรรมการ
ดังนั้น เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตาบลหัวหนองในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบองค์การบริหาร
ส่วนตาบลมีองค์กรในการจัดทาแผนพัฒนาตามระเบี ยบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม องค์การบริหารส่วนตาบลหัวหนอง โดยงาน
นโยบายและแผน จึงแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลหัวหนอง
ขึ้น
๓. วัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตาบลหัวหนอง และตัวแทนประชาชนจากทุกภาคส่วน
ได้มีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็ นในการจัดท าร่างแผนยุทธศาสตร์การพั ฒ นาองค์การบริห ารส่วนตาบล
หัวหนอง และแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตาบลหัวหนอง ให้สอดคล้องกับประเด็นหลักการพัฒนา
ที่ประชาคมหมู่บ้าน / ตาบล ฯ และคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลหัวหนองกาหนดด้วยความ
ถูกต้อง โปร่งใส และสุจริต
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาเทศบาลตาบลหนองสรวง จานวน ๑๕ คน
๕. พื้นที่ดาเนินการ องค์การบริหารส่วนตาบลหัวหนอง
๖. วิธีดาเนินการ
๖.๑ จัดประชุมคณะกรรมการหมู่บ้าน เพื่อคัดเลือกผู้แทนประชาคมองค์การบริหารส่วนตาบล
๗. ระยะเวลาดาเนินการ
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลหัวหนอง บางตาแหน่งใน
ปัจจุบันจะครบวาระการดารงตาแหน่ง 4 ปี ตามที่ระเบียบ ฯ กาหนด องค์การบริหารส่วนตาบลหัวหนอง
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แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลหัวหนองแทนกรรมการ ฯ ที่ครบวาระการดารงตาแหน่ง ภายในระเบียบ
กาหนดเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม
๘. งบประมาณดาเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ งานนโยบายและแผน สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลหัวหนอง
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
องค์การบริหารส่วนตาบลหัวหนอง มีคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนตาบลหัวหนอง เพื่อเป็นองค์กรในการยกร่างหรือจัดทาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนตาบลหัวหนองและร่างแผนพัฒ นาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตาบลหัวหนอง เพื่ อใช้เป็นแผนในการ
พัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลหัวหนอง ตามความต้องการของประชาคมและหมู่บ้านในเขตองค์การบริหาร
ส่วนตาบลหัวหนอง ด้วยความถูกต้อง โปร่งใส สุจริต และให้ความสาคัญในการต่อต้านการทุจริต
๑. ชื่อโครงการ : ประชุมประชาคมหมู่บ้านและประชาคมตาบลประจาปี
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกระจายอานาจและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นกฎหมายที่ค่อนข้าง
ใหม่และมีจานวนหลายฉบับด้วยกัน ทาให้ประชาชนยัง ไม่อาจได้รับทราบถึงความสาคัญ ของการกระจาย
อานาจและการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการกระจายอานาจ องค์การบริหารส่วนตาบลหัวหนอง จึงได้
จัดทาโครงการประชุมประชาคมหมู่บ้านและประชาคมตาบลประจาปี ขึ้น เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความ
เข้าใจและตระหนักถึงความสาคัญของการกระจายอานาจการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการพัฒนาท้องถิ่น
ตนเอง
๓. วัตถุประสงค์
เพื่อให้การบริหารจัดการเป็นไปตามหลักการมีส่วนร่วมของประชาชน โปร่งใส และตรวจสอบได้เพื่อ
เผยแพร่ความรู้ให้กับประชาชนถึงการมีส่วนร่วมในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อรับฟัง
ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะในการพัฒนาท้องถิ่น และรายงานการดาเนินงานประจ าปีงบประมาณ อีกทาง
หนึ่งด้วย
๔. เป้าหมาย
ผู้นาองค์กรประชาชน เช่น กานัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกานัน ผู้นาชุมชนแพทย์
ประจาตาบล อาสาสมัครสาธารณสุข สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล กลุ่มอาชีพต่าง ๆ ตลอดจน
ประชาชนทั่วไป จานวนไม่น้อยกว่า 100 คน
๕. วิธีดาเนินการ
๕.๑ ติดต่อ ประสานงานกับเจ้าของสถานที่
๕.๒ แต่งตั้งคณะทางาน
๕.๓ วางแผนกาหนด วัน เวลา สถานที่ การฝึกอบรม พร้อมกาหนดตารางการฝึกอบรม
๕.๔ เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนตาบลหัวหนอง
๕.๕ ดาเนินโครงการตามวัน เวลา ที่กาหนด
๖. ระยะเวลาการดาเนินการ ๔ ปี (ปีงบประมาณ ๒๕๖5 – ๒๕๖8)
๗. งบประมาณ จานวน ๓๐,๐๐๐ บาท
๘. ผู้รับผิดชอบโครงการ งานนโยบายและแผน สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลหัวหนอง
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ผู้เข้าร่วมประชุมประชาคมสามารถเข้าใจการบริหารงานแบบการมีส่วนร่วม ตระหนักถึงความสาคัญ
ของการกระจายอานาจ และเป็น การสร้างทัศ นคติที่ ดีระหว่ างประชาชน และหน่ วยการบริหารราชการ
ส่วนท้องถิ่น
๑. ชื่อโครงการ : การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทาแผนชุมชน
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
การพัฒนาและสร้างการเรียนรู้ เพื่อมุ่งเน้นยกระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น
เป็นสาคัญ จึงควรให้คณะกรรมการหมู่บ้านซึ่งถือว่าเป็นประชาชนกลุ่มหนึ่งในหมู่บ้าน สร้างแผนชุมชนขึ้นมา
ด้วยตนเอง ดังความหมายของ แผนแม่บ ทชมชุน ที่ว่า “แผนชุม ชนเป็น การท างานเพื่ อต้องการให้ชุมชน
สามารถบริหารจัดการเอง กาหนดทิศทางของตนเอง” การสร้างภูมิคุ้มกัน ป้องกันเงื่อนไขจากภายนอกเข้า
ไปทาให้ชุมชนเปลี่ยนแนวคิดวัฒนธรรมดั้งเดิม และวิ่งตามกระแสเงิน ทาให้ชุมชนได้รับการเรียนรู้ รู้จักชุมชน
ของตนเองสามารถค้นหาทรัพยากรและศักยภาพของตนเอง ตลอดจนการทาโครงการแก้ไข ปัญหาในอนาคต
ได้ และการประสานกับหน่วยงานทุกภาคส่วน เพื่อให้เกิดความร่วมมือเป็นพลังสาคัญ ในการแก้ไ ขปัญ หา
ที่ตอบสนองความต้องการของชุมชนในปัจจุบันและป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้
๓. วัตถุประสงค์
เพื่อให้คนในหมู่บ้านได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันได้เห็นข้อเด่น ข้อดี โอกาสและข้อจากัดของหมู่บ้าน
ในการพัฒ นาอย่างมีเป้าหมาย มีช่องทางในการแก้ไ ขปัญ หาของหมู่บ้านได้อย่างเหมาะสมและครอบคลุม
สามารถกาหนดกิจกรรมที่ตอบสนองความต้องการของหมู่บ้าน ได้คิดเป็นและกล้าที่จะตัดสินใจด้วยตนเองได้
๔. เป้าหมาย ทุกหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลหัวหนอง
๕. วิธีดาเนินการ
๕.๑ ประชุมผู้บริหาร กานันผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อวางแผนการดาเนินงาน
๕.๒ ประชาสัมพันธ์โครงการพร้อมให้ความรู้แก่ประชาชนในพื้นที่ โดยใช้หอกระจายข่าวและเสียง
ตามสายในหมู่บ้าน
๕.๓ ดาเนินการจัดทาแผนชุมชนของทุกหมู่บ้านตามกาหนดการ
๕.๔ ส่งแผนชุมชนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๖. ระยะเวลาการดาเนินการ ๔ ปี (ปีงบประมาณ ๒๕๖5 – ๒๕๖8)
๗. งบประมาณดาเนินการ จานวน ๑๐,๐๐๐ บาท
๘. ผู้รับผิดชอบโครงการ สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลหัวหนอง
๙. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
หมู่บ้านสามารถวางแผนจัดการกับทรัพยากรหรือทุนในหมู่บ้าน ทั้งทุนบุคคลและทุนสังคมที่มีอยู่ได้
อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับสภาพชุมชนคนในหมู่บ้า นได้รับผลประโยชน์ร่วมกันอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม
ความร่วมมือกันของคนในหมู่บ้านจะก่อให้เกิดทัศนคติที่ดี เอื้ออาทรต่อกันได้ รวมทั้งปลูกฝังทัศนคติ ค่านิยม
ที่ดีให้กับลูกหลานสามารถหาแนวร่วมในการทางานเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่นของตนเองได้
๓.๓.๒ ดาเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดหาพัสดุ
๑. ชื่อโครงการ : มาตรการ “แต่งตั้งตัวแทนประชาคมเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง”
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
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ในด้านการจั ดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรอบปีงบประมาณ และส่งเสริมให้ภาคประชาชน
(ประชาคม) ให้มีส่วนร่วมอย่างแข็งขันกับมาตรการการป้องกันการทุจริตในองค์การบริหารส่วนตาบลหัวหนอง
นั้น
๓. วัตถุประสงค์
เพื่ อ เป็ น กลไกภาคประชาชน (โดยวิ ธี ผ่ า นการประชาคม) ในการมี ส่ ว นร่ ว มกั บ องค์ ก ารบริห าร
ส่วนตาบลหั วหนองอย่างแข็งขันสาหรับการท างานขององค์การบริหารส่วนตาบลหัวหนอง ได้มี กฎหมาย
ระเบียบ ข้อบังคับ กาหนดให้ภาคประชาชน และส่งเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผ่านการประชาคม)
ให้มีส่วนร่วมอย่างแข็งขันกับมาตรการการป้องกันการทุจริตในองค์การบริหารส่วนตาบลนั่นคือได้ทาหน้าที่
อย่างถูกต้อง
๔. เป้าหมาย ตัวแทนประชาคมหมู่บ้านทั้ง ๖ หมู่บ้าน
๕. วิธีการดาเนินการ
๕.๑ ส่งเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยผ่านการประชาคม) ให้มีส่วนร่วมกับองค์การบริหารส่วนตาบล
หั วหนองอย่ างแข็ งขั น ส าหรั บ การท างานขององค์ ก ารบริห ารส่ วนต าบลหั วหนองได้ มี ก ฎหมายระเบี ย บ
ข้อ บั ง คั บ ก าหนดให้ ภ าคประชาสั งคม (ตั ว แทนประชาคม) ต้ อ งไปมี ส่ วนเกี่ ย วข้ อ งกั บ องค์ ก ารบริ ห าร
ส่วนตาบลหัวหนองในหลาย ๆ ส่วน เช่น ให้ตัวแทนประชาคมมีส่วนร่วมเป็นกรรมการตามระเบียบ ฯ ว่ าด้วย
การพั ส ดุ เช่ น เป็ น กรรมการเปิ ด ซองสอบราคา เป็ น กรรมการพิ จ ารณ าผลการประกวดราคา
เป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเป็นกรรมการตรวจการจ้าง ฯลฯ
๕.๒ มีการฝึกอบรมตัวแทนประชาคมให้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องระเบียบ ฯ ว่าด้วยการพัสดุ เพื่อ
เรียนรู้ทาความเข้าใจ ระเบียบต่าง ๆ จะได้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง
๖. ระยะเวลาการดาเนินการ ดาเนินการทุกปีงบประมาณ
๗. งบประมาณดาเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ
๘. ผู้รับผิดชอบโครงการ สานักปลัด กองคลัง องค์การบริหารส่วนตาบลหัวหนอง
๙. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
๙.๑ ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการดาเนินงานและตรวจสอบการดาเนินงานขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลหัวหนอง
๙.๒ ภาคประชาชนทราบและตระหนักถึงสิทธิ หน้าที่ และบทบาทในการมีส่วนร่วมและตรวจสอบ
การดาเนินงานของหน่วยงานท้องถิ่นของตนเอง
๓.๓.๓ ดาเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน
๑. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลหัวหนอง
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้ องถิ่นก าหนดให้องค์การบริหารส่วนตาบลในฐานะองค์ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดาเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ซึ่งเป็นกระบวนการวัดผลการบริหารและ
ปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลว่าสัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมายหรือไม่ ตลอดจนเป็นการตรวจสอบ
การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตาบล เพื่อนาผลที่ได้จากการประเมินมาใช้ในการปรับปรุง แก้ไ ข
ส่งเสริม พัฒนา ขยายหรือยุติการดาเนินภารกิจต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตาบลต่อไป ดังนั้น อาศัย
อานาจตามความในมาตรา ๙ (๓) และมาตรา ๔๕ แห่ง พระราชกฤษฎีก าว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ องค์การบริหารส่วนตาบลหัวหนอง จึงได้จัดทาโครงการการปฏิบัติ
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ประเมิน ผลการปฏิบั ติราชการขององค์ก ารบริห ารส่วนตาบลหั วหนอง มีการขับเคลื่อ นอย่างเป็น รูปธรรม
ซึ่งจะส่งเสริมให้องค์การบริหารส่วนตาบล มีมาตรฐานในการปฏิบัติราชการ ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน และ
การอานวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนโดยใช้
วิธี ก ารบริห ารกิ จ การบ้ านเมื อ งที่ ดี และให้ ค านึ ง ถึ ง การมี ส่ ว นร่ว มของประชาชน ในการตรวจสอบการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมาย
กาหนด
๓. วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐานการปฏิบัติราชการ
๓.๒ เพื่อให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ
องค์ การบริห ารส่วนตาบลหัวหนอง และเป็ นการเฝ้าระวัง การทุจริตในการบริหารจัดการตามภารกิจของ
องค์การบริหารส่วนตาบลหัวหนอง
๓.๓ เพื่อดาเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตาบลหัวหนอง
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต
คณะท างาน และเจ้ าหน้ า ที่ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบการประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ราชการขององค์ ก ารบริ ห าร
ส่วนตาบลหัวหนอง
๕. พื้นที่ดาเนินการ องค์การบริหารส่วนตาบลหัวหนอง
๖. วิธีดาเนินการ
๖.๑ ประสานกับส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรวบรวมข้อมูล
๖.๒ จัดทาโครงการและขออนุมัติโครงการ
๖.๓ จัดทาประกาศประชาสัมพันธ์การดาเนินโครงการ
๖.๔ จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทางาน และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการประเมินผลการ
ปฏิ บั ติ ราชการขององค์ การบริ ห ารส่ ว นต าบลหั วหนอง (ตามหนั ง สื อ สั่ ง การ ที่ มท ๐๘๙๒.๔/ว ๔๓๕
ลงวันที่ ๑๑ ก.พ. ๒๕๕๘) จานวน ๗ คน ประกอบด้วย
(๑) ผู้แทนหมู่บ้าน องค์กรภาคประชาชน ภาคเอกชน จานวน ๒ คน
(๒) ผู้แทนสมาชิกสภา อบต. จานวน ๒ คน
(๓) ผู้ทรงคุณวุฒิ จานวน ๒ คน
(๔) ปลัด (อบจ./เทศบาล/อบต.) เป็นกรรมการและเลขานุการ
(๕) หัวหน้าสานักปลัด เป็นผู้ช่วยเลขานุการ
(๖) หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป เป็นผู้ช่วยเลขานุการ
ให้คณะกรรมการ ฯ ดาเนินการ ดังนี้
๑) ประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลหัวหนองตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
๒) ประเมิ นผลการปฏิบั ติราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลหัวหนอง ปีละ ๒ ครั้ง
เป็นอย่างน้อย แล้วเสนอผลการประเมินให้นายกองค์การบริหารส่วนตาบลหัวหนองทราบ เพื่อนาผลที่ได้จาก
การประเมินมาใช้ในการปรับปรุงแก้ไข ส่งเสริม พัฒนา ขยายหรือยุติการดาเนินภารกิจต่าง ๆ ขององค์การ
บริหารส่วนตาบลหัวหนอง
๓) จัดทาแบบประเมินผลและแบบรายงานผลการประเมินการปฏิบัติราชการขององค์การ
บริหารส่วนตาบลหัวหนอง สาหรับผลการปฏิบัติราชการประจาปี
๔) ดาเนินการเรื่องอื่น ๆ ตามที่องค์การบริหารส่วนตาบลหัวหนองมอบหมาย
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๖.๖ การจัดทาแผนการดาเนินงาน
๖.๗ การดาเนินโครงการให้เป็นไปตามแผนการดาเนินงาน
๖.๘ จัดทาแบบสอบถามวัดความพึ งพอใจในการปฏิบั ติราชการของหน่วยงานต่างๆขององค์การ
บริหารส่วนตาบลหัวหนอง พร้อมตัวชี้วัด
๖.๙ การติดตามและประเมินผล
๖.๑๐ การจัด ท าสรุป รายงานผลการดาเนิ น โครงการ ฯ แล้วรายงานให้ ผู้บ ริหารพิ จารณาทราบ
ปรับปรุง ดาเนินการแก้ไขต่อไป
๗. ระยะเวลาดาเนินการ ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 – ๒๕๖8)
๘. งบประมาณดาเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลหัวหนอง
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ ผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลหัวหนองดีขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับ
ปีที่ผ่านมา
๑. ชื่อโครงการ : มาตรการตรวจสอบโดยคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์การบริหารส่วนตาบลหัวหนอง
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ตามแนวทางและวิ ธี ก ารบริ ห ารกิ จ การบ้ า นเมื อ งที่ ดี ข ององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
ซึ่งสอดคล้องกับหมวด ๕ และหมวด ๗ แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖
๑. การบริหารราชการเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ
๒. การบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ
๓. การปรับปรุงภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๔. การประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ดังนั้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตาบลหัวหนองให้เกิด
ความโปร่งใส ตรวจสอบได้ เสริมสร้างบทบาทของประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมกับประชาชน/ตาบล/ชุมชน/
หมู่ บ้ าน และเพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ แนวทางและวิ ธี ก ารบริ ห ารกิ จ การบ้ า นเมื อ งที่ ดี ข ององค์ ก รปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ซึ่งสอดคล้องกับหมวด ๕ และหมวด ๗ แห่งพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖
๓. วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพในการบริห ารงานองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบล ให้ เกิ ด ความโปร่ ง ใส
ตรวจสอบได้ เสริมสร้างบทบาทของประชาชน
๓.๒ เพื่ อเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม และแสดงความคิดเห็นในการบริหารงานของ
องค์การบริหารส่วนตาบลหัวหนอง
๔. เป้าหมาย ผู้แทนหมู่บ้าน ผู้แทนสภาท้องถิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนพนักงานส่วนตาบล
๕. พื้นที่ดาเนินการ องค์การบริหารส่วนตาบลหัวหนอง
๖. วิธีดาเนินการโครงการ
๖.๑ จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
๖.๒ ประเมินผลการปฏิบัติราชการในองค์การบริหารส่วนตาบลหัวหนอง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
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๗. ระยะเวลาดาเนินการ ๔ ปี (ปีงบประมาณ ๒๕๖5 – ๒๕๖8)
๘. งบประมาณดาเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลหัวหนอง
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามาร่วมในการตัดสินใจในการบริหารงานของ
องค์การบริหารส่วนตาบลหัวหนอง หรือโครงการที่มีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชนทาให้องค์การ
บริหารส่วนตาบลหัวหนอง มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้
มิติที่ ๔ การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
๔.๑ มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายใน ตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกาหนด
๔.๑.๑ มีการจัดทาและรายงานการจัดทาระบบควบคุมภายในให้ผู้กากับดูแล
๑. ชื่อโครงการ : โครงการจัดทาแผนการตรวจสอบภายในประจาปี ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖5 – ๒๕๖8
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
การตรวจสอบภายในเป็นปั จจัยสาคัญ ที่จะช่วยให้การดาเนิ นงานตามภารกิจขององค์การ
บริหารส่วนตาบลหัวหนอง เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทั้งยังช่วยป้องกันหรือลดความเสี่ยง
จากการด าเนิ น งานผิ ด พลาดและลดความเสี ย หายที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น ซึ่ ง การตรวจสอบภายในนั้ น ยั ง ถื อ เป็ น
ส่วนประกอบสาคัญที่แทรกอยู่ในการปฏิบัติงานตามปกติ ซึ่งจะต้องมีการกระทาอย่างเป็นขั้นตอนที่ถูกต้อง
ตามระเบี ย บ และกฎหมายที่ ก าหนด โดยผู้ บ ริ ห ารสามารถน าแผนการตรวจสอบภายในมาใช้ โดยรวม
เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหาร เพื่ อให้ สามารถบรรลุวัตถุป ระสงค์ของการดาเนินงานอีกทั้ งยัง เป็ น
แนวทางการปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นแนวทางการตรวจสอบภายในที่ชัดเจน ดังนั้น การจัดทาแผนการตรวจสอบ
ภายในอย่างมีมาตรฐานประกอบกับมีระเบียบ ข้อบังคับ ตลอดจนกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องจะทาให้การ
ปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตาบลหัวหนอง เป็นไปอย่างถูกต้องและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของทาง
ราชการ
๓. วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่ อจัดวางระบบการควบคุมภายในตามระเบียบ คตง. ว่าด้วยการกาหนดมาตรฐานควบคุ ม
ภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔
๓.๒ เพื่อพิสูจน์ความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่าง ๆ ทางด้านการบัญ ชี และด้าน
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
๓.๓ เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจว่าเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบัง คับ
คาสั่ง มติ คณะรัฐมนตรี และนโยบายที่กาหนด
๓.๔ เพื่อตรวจสอบหาระบบการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจว่าเพียงพอ และเหมาะสม
๓.๕ เพื่อเป็นหลักประกันการใช้และระวังทรัพย์สินต่าง ๆ ของส่วนราชการเป็นไปอย่างเหมาะสม
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต พนักงานส่วนตาบลทุกสานัก / กอง และเจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ ก ขององค์การ
บริหารส่วนตาบลหัวหนอง
๕. พื้นที่ดาเนินการ ส่วนราชการทุกสานัก / กอง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตาบล
หัวหนอง
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๖.๑ จัดทาแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
๖.๒ ตรวจสอบความถู กต้ องและเชื่ อถื อได้ของข้อ มูลและตั วเลขต่ าง ๆ ด้วยเทคนิ ค และวิธีก าร
ตรวจสอบที่ยอมรับ โดยทั่วไป ปริมาณมากน้อยตามความจาเป็นและเหมาะสม โดยคานึงถึงประสิทธิภาพ
ของระบบการควบคุมภายในและความสาคัญของเรื่องที่ตรวจสอบ รวมทั้งวิเคราะห์และประเมินผลการบริหาร
และการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ
๖.๓ ตรวจสอบการปฏิ บัติ งานเกี่ยวกับ การบริหารงบประมาณ การเงิน การพัส ดุและทรัพย์สิ น
รวมทั้งการบริหารงานด้านอื่น ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับ คาสั่ง และมติคณะรัฐมนตรี ตลอดจนตรวจสอบระบบการดูแลรักษา และความปลอดภัยของ
ทรัพย์สิน และการใช้ทรัพยากรทุกประเภท ว่าเป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด
๖.๔ สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน และ/หรือระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่งที่ทางราชการ
กาหนด เพื่อให้มั่นใจได้ว่าสามารถนาไปสู่การปฏิบัติงานที่ตรงตามวัตถุประสงค์และสอดคล้องกับนโยบาย
๖.๕ รายงานผลการตรวจสอบและติดตามประเมินผล
๗. ระยะเวลาการดาเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 – ๒๕๖8
๘. งบประมาณดาเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ หน่วยงานตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตาบลหัวหนอง
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
๑๐.๑ บุคลากรมีความเข้าใจและปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน
มากขึ้น
๑๐.๒ ความเสี่ยงในการเบิกจ่ายเงินลดน้อยลง
๑๐.๓ การใช้ทรัพยากรของสานัก/กอง/หน่วยงานที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า ประหยัด
๑๐.๔ ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดินค้างชาระลดน้อยลง
๑. ชื่อโครงการ : โครงการจัดทารายงานการควบคุมภายใน
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
อาศั ยอานาจตามความในมาตรา 79 แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติวินั ยการเงิน การคลั ง ของรั ฐ
พ.ศ. 2561 ให้ ห น่ ว ยของรั ฐ จั ด ให้ มี ก ารตรวจสอบภายใน การควบคุ ม ภายในและการบริ ห ารจั ด การ
ความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกาหนด ซึ่งหลักเกณฑ์นี้เรียกว่า
“หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสาหรับ หน่วยงาน
ของรัฐ พ.ศ. 2561” ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติถูกต้องและเป็นไปตามที่ระเบียบ ฯ กาหนด องค์การบริหาร
ส่วนตาบลหัวหนอง จึงได้มีการจัดทาและรายงานการควบคุมภายในตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
กาหนด เป็นประจาทุกปี
๓. วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค์กรองค์การบริหารส่วนตาบลหัวหนอง
๓.๒ เพื่ อ สรุ ป รายงานผลการประเมิ น ผลการควบคุ ม ภายในให้ น ายกองค์ ก ารบริ ห ารส่ วนต าบล
หัวหนองทราบ ตามแบบที่ระเบียบ ฯ กาหนด
๓.๓ เพื่อรายงานการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในต่อผู้กากับดูแลและคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดิน ตามกาหนด
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต ส่วนราชการทุกสานัก /กอง ขององค์การบริหารส่วนตาบลหัวหนอง
๕. พื้นที่ดาเนินการ ส่วนราชการทุกสานัก /กอง ขององค์การบริหารส่วนตาบลหัวหนอง
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๖.๑ แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค์กร
๖.๒ แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย
๖.๓ ผู้บริหารมีหนังสือแจ้งให้ทุกส่วนราชการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน
๖.๔ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย ดาเนินการ
ประเมินองค์ประกอบ ตามแบบ ปค. 1 , 4 และ 5 และประเมินผลการปรับปรุงการควบคุมภายในตาม
แบบ ปค. 1 , 4 และ 5
๖.๕ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับองค์กร ดาเนินการรวบรวม เพื่อ
จัดทารายงานการควบคุมภายใน ตามระเบียบ ฯ และนาเสนอผู้บริหาร พร้อมจั ดส่งรายงานให้ผู้กากับดูแล
และคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
๗. ระยะเวลาการดาเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 – ๒๕๖8
๘. งบประมาณดาเนินการ ไม่ใช้งบประมาณดาเนินการ
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลหัวหนอง
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
๑๐.๑ บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
๑๐.๒ ลดโอกาสความผิดพลาด ป้องกันและลดความเสี่ยงต่อการปฏิบัติงาน
๑๐.๓ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรและประชาชนโดยรวม
๔.๑.๒ มีการติดตามประเมินระบบควบคุมภายใน โดยดาเนินการให้มีการจัดทาแผนการปรับปรุง หรือ
บริหารความเสี่ยง และรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงควบคุมภายใน
ให้ผู้กากับ ดูแล
๑. ชื่อโครงการ : กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ระบบการควบคุมภายในเป็นกลไกที่สาคัญ และเป็นเครื่องมือในการบริหารงานในหน่วยงาน
ไม่ว่าจะเป็นในภาครัฐหรือเอกชนทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ระบบการควบคุมภายในจะช่วยควบคุมหรือลด
ความเสี่ยงของหน่วยงานให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งจะทาให้ปฏิบัติงานและการจัดการของหน่ วยงานบรรลุ
ตามวั ต ถุ ป ระสงค์ ในอดี ต ที่ ผ่ า นมาการบริ ห ารงานของหน่ ว ยงานภาครั ฐ ได้ มี ก ารควบคุ ม ภายในตามที่
กระทรวงการคลังประกาศให้ใช้เป็นเรื่อง ๆ ไป ซึ่งอาจอยู่ในรูปของกฎหมาย ระเบียบ ระบบบัญชี หนังสือ
สั่งการ และหนังสือตอบข้อหารือต่าง ๆ โดยส่วนใหญ่จะเน้นไปที่การควบคุมด้านการเงินและบัญชี และการ
ปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบหรือกฎเกณฑ์ที่ทางราชการกาหนดไว้ ซึ่งไม่ครอบคลุมถึงการจัดการด้านอื่น ๆ
นอกเหนือจากด้านการเงินและบัญชีในหน่วยงาน จึงไม่สามารถสะท้อนภาพถึงผลการดาเนินงานในภาพรวม
ของหน่วยงานได้ ระบบการควบคุมภายในที่ดีควรเป็นระบบการควบคุมที่ครอบคลุมงานทุกด้านและสามารถ
สะท้ อนภาพให้เห็ นเป็นองค์รวมของหน่ วยงานนั้น ๆ ว่ามีการดาเนินงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
หรือไม่เพียงใด การที่ระบบการควบคุมภายในของรัฐยังไม่ครอบคลุมทุกระบบงานอาจเป็นช่องทางรั่วไหล
ทาให้เกิดความเสียหายในหน่วยงานและการดาเนินงานไม่สัมฤทธิ์ผล ทั้งนี้ สาเหตุส่วนหนึ่งอาจเกิดจากการ
กาหนดหน้าที่และมอบหมายงานในหน่วยงานไม่เหมาะสม การมอบหมายการปฏิบัติงานทั้งกระบวนการให้
บุค คลใดบุ ค คลหนึ่ งเพี ย งคนเดีย ว การควบคุ มสอบทานและการตรวจสอบยั ง ไม่มี ป ระสิท ธิภ าพเพี ยงพ อ
ตลอดจนขาดการประเมินและการบริหารความเสี่ยงการควบคุมภายในของหน่วยงานที่กาหนดขึ้น และพัฒนา
ให้ระบบการควบคุมภายในดังกล่าวทันสมัยอยู่เสมอ องค์การบริหารส่วนตาบลหัวหนอง พิจารณาแล้วเห็นว่า
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กับการปฏิบัติงานในหน่วยงานจึงได้กาหนดกิจกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในขององค์การ
บริหารส่วนตาบลหัวหนอง ขึ้น
๓. วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทาให้การใช้ทรัพยากรเป็นไป
อย่ างประหยั ด และคุ้ มค่ า โดยลดขั้ น ตอนการปฏิ บั ติง านที่ ซ้ าซ้อ นหรื อไม่จ าเป็ น ลดความเสี่ย งหรือ ผล
เสียหายด้านการเงินหรือด้านอื่น ๆ ที่อาจมีขึ้น
๓.๒ เพื่อให้มีข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้องครบถ้วนและเชื่อถือได้ สร้างความมั่นใจแก่
ผู้บริหารในการตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารและการปฏิบัติงาน และบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง
๓.๓ เพื่ อ ให้ บุ ค ลากรมี ก ารปฏิ บั ติ ต ามนโยบาย กฎหมาย เงื่อ นไขสั ญ ญา ข้ อ ตกลง ระเบี ย บ
ข้อบังคับต่าง ๆ ของหน่วยงานอย่างถูกต้องและครบถ้วน
๔. เป้าหมาย
เพื่อให้การควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตาบลหัวหนอง เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
เหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน่วยงาน อีกทั้งยังเป็นการควบคุมหรือลดความเสี่ยงของหน่วยงานให้อยู่ใน
ระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งจะทาให้การปฏิบัติงานและการจัดงานของหน่วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค์
๕. วิธีดาเนินการ
๕.๑ แต่งตั้งคณะทางานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามความในมาตรา พระราชบัญ ญัติ
วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561
๕.๒ ประชุมคณะทางานเพื่อปรับปรุงพัฒนาระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การปฏิบัติ
ตามภารกิจและตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และตามแผนพัฒนาองค์ก ารบริหารส่วนตาบล
หัวหนอง เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
๕.๓ การรวบรวมผลการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในให้คณะทางาน ฯ เพื่อสรุปข้อมูล
๕.๔ รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคต่าง ๆ ให้ผู้บริหารทราบ
๖. สถานที่/ระยะเวลาดาเนินการ องค์การบริหารส่วนตาบลหัวหนอง / ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5
– ๒๕๖8)
๗. หน่วยงานรับผิดชอบ ทุกกอง/สานัก ขององค์การบริหารส่วนตาบลหัวหนอง
๘. งบประมาณดาเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ
๙. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
๙.๑ การดาเนินงานของหน่วยงานบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ
๙.๒ การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัด แ ละคุ้มค่า
๙.๓ มีข้อ มูล และรายงานทางการเงิน ที่ถู กต้อ ง ครบถ้ วนและเชื่อถื อได้ สามารถนาไปใช้ในการ
ตัดสินใจ
๙.๔ การปฏิบัติในหน่วยงานเป็นไปอย่างมีระบบและอยู่ในกรอบของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่
วางไว้
๙.๕ เป็นเครื่องมือช่วยผู้บริหารในการกากับดูแลการปฏิบัติงานดีอย่างดียิ่ง
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
๑๐.๑ มีรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามระเบียบ ฯ ที่เสร็จตามกาหนดเวลา
๑๐.๒ กิจกรรมการควบคุมภายใน ร้อยละ ๘๐ ได้ดาเนินการแก้ไข
๑๐.๓ ร้อยละของหน่วยงานรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในครบทุกงาน
๑๐.๔ มีการจัดการความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมภายใน
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(ร้อยละ ๘๐ ในระดับมาก)
๑. ชื่อโครงการ : มาตรการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนตาบลหัวหนอง
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
อาศั ยอานาจตามความในมาตรา 79 แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติวินั ยการเงิน การคลั ง ของรั ฐ
พ.ศ. 2561 ให้ ห น่ ว ยของรั ฐ จั ด ให้ มี ก ารตรวจสอบภายใน การควบคุ ม ภายในและการบริ ห ารจั ด การ
ความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกาหนด ซึ่งหลักเกณฑ์นี้เรียกว่า
“หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสาหรับ หน่วยงาน
ของรั ฐ พ.ศ. 2561” โดยมี วัต ถุป ระสงค์เพื่ อสร้างความมั่ น ใจอย่ างสมเหตุส มผลว่า การด าเนิ น งานของ
หน่ ว ยรั บ ตรวจจะบรรลุ วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องการควบคุ ม ภายในด้ านประสิ ท ธิผ ลและประสิ ท ธิ ภ าพของการ
ดาเนินงานและการใช้ทรัพยากร ซึ่งรวมถึงการดูแลรักษาทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความ
เสียหายการรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริตในหน่วยรับตรวจ ด้านความเชื่อถือได้ของรายงานทางการ
เงิน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี การดาเนินการจัดวางระบบ
ควบคุมภายใน เพื่อนาความเสี่ยงที่มีหรือคาดว่าจะมีและจัดให้มีกิจกรรมการควบคุมที่มีประสิทธิภาพและ
ประสิ ท ธิ ผ ลเพื่ อ ป้ อ งกั น หรื อ ลดความเสี ย หาย ความผิ ด พลาดที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น และให้ ส ามารถบรรลุ ต าม
วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน จึงได้กาหนดมาตรการการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
๓. วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อให้ส่วนราชการที่รับผิดชอบจัดท าและนาแผนการปรับปรุงหรือบริหารจัดการความเสี่ยงไป
ดาเนิ น การเพื่ อ ควบคุ ม ลดความเสี่ ยง ในการป้ อ งกั น หรื อลดความผิ ด พลาด ความเสีย หาย การรั่ วไหล
การสิ้นเปลือง หรือการทุจริตในหน่วยรับตรวจ
๓.๒ เพื่อให้มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงหรือ บริหารจัดการความเสี่ยง
ระบบควบคุมภายในของส่วนราชการที่รับผิดชอบ และรายงานผลต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้กากับ
ดูแลภายในเวลาที่กาหนด
๓.๓ เพื่ อ เป็ น การเสริ ม สร้ างและปรับ ปรุ ง กลไกการควบคุ ม ภายในให้ เกิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพ และมี
ประสิทธิผล
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต ทุกสานัก / กอง องค์การบริหารส่วนตาบลหัวหนอง
๕. พื้นที่ดาเนินการ สานักงานองค์การบริหารส่วนตาบลหัวหนอง
๖. วิธีดาเนินการ
๖.๑ ประธานคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนตาบลหัวหนอง
(ระดับองค์กร) จัดส่งรายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปค.) ให้ทุกส่วนราชการไปดาเนินการ
บริหารจัดการความเสี่ยงในส่วนที่รับผิดชอบและมีการติดตามผลระหว่างปี
๖.๒ หัวหน้าส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลหัวหนอง นาแผนการปรับปรุงการควบคุม
ภายใน (แบบ ปค.) ไปด าเนิ น การบริ ห ารจั ด การความเสี่ ย งภายในเวลาที่ ก าหนด และรายงานผลการ
ดาเนินการต่อที่ประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของส่วนราชการ (ระดับส่วนย่อย)
๖.๓ หัวหน้าส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลหัวหนอง รายงานผลการดาเนินการแผนการ
ปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปค.) พร้อมปัญ หาอุปสรรคต่อประธานคณะกรรมการติดตามประเมินผล
การควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนตาบลหัวหนอง
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พิจารณาและประเมินผลการควบคุม และบริหารจัดการความเสี่ยงของแต่ละส่วนราชการ ว่ามีความเพียงพอ
หรือไม่ หรือจะต้องดาเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง ต่อไป
๖.๕ รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ต่อคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดิน ผู้กากับดูแล อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ
๗. ระยะเวลาดาเนินการ ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 – ๒๕๖8)
๘. งบประมาณดาเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลหัวหนอง
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
๑๐.๑ ส่วนราชการที่รับผิดชอบมีการนาแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในไปดาเนินการบริหาร
จัดการความเสี่ยง
๑๐.๒ มีการติดตามผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
๑๐.๓ มีการรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
ผู้กากับดูแล ภายในเวลาที่กาหนด
๔.๒ การสนับสนุนให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติ หรือการบริหารราชการตามช่องทาง
ที่สามารถดาเนินการได้
๔.๒.๑ ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ กากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล เกี่ยวกับการ บรรจุ
แต่งตั้ง โอน ย้าย ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง
๑. ชื่อโครงการ : มาตรการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม ตรวจสอบ กากับ ดูแลการบริหารงาน
บุคคล เกี่ยวกับการบรรจุ แต่งตั้ง การโอน ย้าย
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
การบริหารงานบุคคลเป็นกระบวนการเกี่ยวกับบุคคลถือว่าเป็นสิ่งสาคัญ หรือเป็นหัวใจของ
องค์ กรจึ ง มัก จะกาหนดหน้ าที่ ข องงานเป็ น เรื่ อ ง ๆ การวางนโยบาย การวางแผน การวางระเบี ย บและ
ข้อบั งคับที่ ปฏิบัติงานในองค์กรหรือหน่วยงาน เพื่ อให้มีประสิทธิภาพและเพื่อให้การปฏิบัติง านบรรลุตาม
วัต ถุประสงค์ องค์ การบริหารส่วนตาบลหัวหนอง จึง ได้ก าหนดมาตรการส่ง เสริม ให้ป ระชาชนมีส่วนร่วม
ตรวจสอบ กากับ ดู แลการบริหารงานบุคคล โดยพิจารณาจากประเด็นการบริหารงานบุคคลโดยยึดมั่นใน
หลักคุณธรรม ในเรื่องการบรรจุ แต่งตั้ง การโอน ย้าย การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน โดยถือ
ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการโดยเคร่งครัด เพื่อให้การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลหัวหนอง เป็นไปอย่างโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้
๓. วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วม การตรวจสอบ กากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปด้วย
ความโปร่งใส และเป็นธรรม
๓.๒ เพื่อให้เป็นแนวทางในการตรวจสอบ กากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล เกี่ยวกับการบรรจุ
แต่งตั้ง การโอน ย้าย
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต พนักงานส่วนตาบล พนักงานจ้าง ที่มีการดาเนินการด้านการบริหารงานบุคคล
๕. พื้นที่ดาเนินการ องค์การบริหารส่วนตาบลหัวหนอง
๖. วิธีการดาเนินการ ตรวจสอบ กากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุแต่งตั้ง การโอน ย้าย
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- แต่งตั้งกรรมการจากภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ตรวจสอบ กากับ ดูแลบริหารงานบุคคลในการ
บรรจุแต่งตั้ง องค์การบริหารส่วนตาบลหัวหนอง ได้ดาเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
อย่างเคร่งครัด
- การสรรหาการบรรจุแต่งตั้งได้มีการประชาสัม พันธ์ไปยัง หน่วยงานอื่น และ ก.อบต.จังหวัดอื่ น
รวมถึงประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนภายในตาบลทราบโดยการประกาศเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน
- มีการประชาสัมพันธ์ลงในเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตาบลหัวหนอง
- มีการติดประกาศประชาสัมพันธ์ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนตาบลหัวหนอง
- ในการบรรจุแต่งตั้งได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจากหน่วยงานอื่นเป็นกรรมการ รวมถึงมีการ
แต่งตั้งประชาชน เพื่อตรวจสอบขั้นตอนการดาเนินการในการบรรจุแต่งตั้ง
- การบรรจุ แ ต่ งตั้ ง จะต้ อ งได้ รั บ การตรวจสอบคุ ณ สมบั ติ แ ละความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการ
คณะกรรมการพนักงานองค์การบริหารส่วนตาบล (ก.อบต.จังหวัด) ก่อน
- ในการออกคาสั่งการบรรจุแต่งตั้ง องค์การบริหารส่วนตาบลหัวหนองจะออกคาสั่งแต่งตั้งได้ต้อง
ไม่ก่อนวันที่องค์การบริหารส่วนตาบลหัวหนองรับมติคณะกรรมการพนักงานองค์การบริหารส่วนตาบล (ก.อบต.
จังหวัด)
การเลื่อนระดับ/เลื่อนตาแหน่ง
- แต่งตั้งกรรมการจากภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ตรวจสอบ กากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล
ในการเลื่ อ นระดั บ /การเลื่อ นต าแหน่ ง องค์ ก ารบริห ารส่ว นต าบลหั วหนอง ได้ ด าเนิ น การตามกฎหมาย
ระเบียบ หนังสือสั่งการข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
- มี การแจ้งผู้ที่ มี คุณ สมบัติ ทราบโดยการบั น ทึก ข้อ ความแจ้ ง ผู้มี คุณ สมบัติ ที่จ ะเลื่ อนระดั บ /เลื่อ น
ตาแหน่ง
- มี ก ารประชาสั ม พั น ธ์ ไปยั ง หน่ ว ยงานอื่ น และ ก.อบต.จั ง หวั ด อื่ น รวม ถึ ง ประชาสั ม พั น ธ์ ใ ห้
ประชาชนภายในตาบล ทราบโดยการประกาศเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน และมีการประชาสัมพันธ์ลงใน
เว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตาบลหัวหนอง
- มีขั้นตอนการตรวจสอบคุณสมบัติผู้ขอรับการประเมินเพื่อเลื่อนระดับ/เลื่อนตาแหน่ง
- มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจากหน่วยงานอื่น เข้าร่วมเป็นกรรมการประเมินผลงานการเลื่อนระดับ/
การเลื่อนตาแหน่งเพื่อความโปร่งใส
- มีการออกคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการในการดาเนินการอย่างชัดเจน
- ผู้ ข อรั บ การประเมิ น สามารถซั ก ถามข้ อ สงสั ย หรื อ โต้ แ ย้ ง ผลการประเมิ น หรื อ ตรวจสอบการ
ดาเนินการที่ตนเองเห็นว่าไม่เป็นธรรมได้
- การเลื่อนระดับ/การเลื่อนตาแหน่ง จะต้องได้รับการตรวจสอบคุณสมบัติและความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการพนักงานองค์การบริหารส่วนตาบล (ก.อบต.จังหวัด) ก่อน
- ในการออกคาสั่งการเลื่อนระดับ/การเลื่อนตาแหน่ง เทศบาลตาบลหนองสรวง จะออกคาสั่งแต่งตั้ง
ได้ต้องไม่ก่อน วันที่มีมติคณะกรรมการพนักงานองค์การบริหารส่วนตาบล (ก.อบต.จังหวัด)
การเลื่อนขั้นเงินเดือน
- แต่งตั้งกรรมการจากภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ตรวจสอบ กากับ ดูแลบริหารงานบุคคล ในการ
ที่องค์การบริหารส่วนตาบลหัวหนอง ได้ดาเนินการเลื่อนขั้นเงินเดือนตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
- มีการจัดทาประกาศหลักเกณฑ์หรือแนวทางนากรปฏิบัติง าน และประกาศเผยแพร่หลักเกณฑ์
ให้บุคลากรทราบ
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เลื่อนขั้น เงินเดือน เพื่อพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนให้เป็นไปอย่างยุติธรรม
- มีการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน และคณะกรรมการพิจารณา
การเลื่ อ นขั้ น เงิน เดื อ น มี ก ารน าข้ อ มู ล มาใช้ ป ระกอบการตั ด สิ น ใจ เพื่ อ ประกอบการพิ จ ารณาความดี
ความชอบ เช่น ข้อมูลประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน ความสามารถและความอุตสาหะ
การรักษาวินัย การปฏิบัติตนเหมาะสม และข้อมูลการลา เป็นต้น
- มีการแจ้งผลการประเมินให้พนักงานทราบ พร้อมเปิดโอกาสให้ซักถาม ตอบข้อสงสัย และโต้แย้ง
ผลการประเมินที่ไม่เป็นธรรม
- นายกองค์การบริหารส่วนตาบลหัวหนอง ออกคาสั่งการเลื่อนขั้นเงินเดือนตามมติคณะกรรมการ
พิจารณาการเลื่อนขั้น เงินเดือน และมีการติดประกาศผลการเลื่อนขั้นเงินเดือนให้พนักงานทราบโดยทั่วกัน
๗. ระยะเวลาการดาเนินการ ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 – พ.ศ. ๒๕๖8)
๘. งบประมาณดาเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ งานบุคลากร สานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลหัวหนอง
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
ตั ว ชี้ วั ด ก าหนดเป็ น ระดั บ ขั้น ของความส าเร็ จ แบ่ ง เกณฑ์ ก ารให้ ค ะแนนเป็ น ๕ ระดั บ โดย
พิจารณาจากความก้าวหน้าของขั้นตอนการดาเนินงานตามเป้าหมายของแต่ละระดับ
ผลลัพธ์ ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ กากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุ
การโอน ย้าย ขององค์การบริหารส่วนตาบลหัวหนอง และมีแนวทางในการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน พร้อมทั้ง
เปิดเผยและสามารถอธิบายผลที่เกิดขึ้นดังกล่าวได้
๔.๒.๒ ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ กากับ ดูแลการบริหารงบประมาณ การรับ – จ่ายเงิน
การหาประโยชน์จากทรัพย์สินของทางราชการ
๑. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการรายงานผลการใช้จ่ายเงินให้ประชาชนได้รับทราบ
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
การปฏิบัติงานด้านการคลังเป็นการทางานที่ต้องอาศัยระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการ
ตลอดจนมติค ณะรัฐมนตรี วิธีการทางานต้องอยู่ในกรอบ และต้องมีระบบการบริการที่รวดเร็ว ถูกต้อ ง
ประชาชนหรือผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจ สร้างความสะดวกให้แก่ประชาชนมากที่สุด ถูกต้องทั้งระเบียบ
กฎหมาย ข้อเท็จจริง ไม่มีข้อผิดพลาดบริการด้วยความเสมอภาคกัน ไม่เลือกปฏิบัติเสริมสร้างความโปร่งใส
ในการปฏิบัติงาน การบริหารการเงินการคลังเกิดความโปร่ง ใสไม่เกิดการทุจริตคอร์รัปชัน มีการทางานมี
กระบวนการที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ รายงานการเงิน จากหน่ว ยงานภายในและภายนอกไม่พ บ
ข้อบกพร่อง มีกระบวนการทางการคลังที่เปิดเผยข้อมูลอื่นต่อประชาชน
๓. วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้
๓.๒ การใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าและเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถซักถามและตรวจสอบได้
๓.๓ ปฏิบัติงานถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
๓.๔ ในการบริหารจัดการต้องทาอย่างเปิดเผยสามารถตรวจสอบได้ จึงต้องมีการปรับปรุงแก้ไขการ
ท างานขององค์ ก ร ให้ มี ค วามโปร่ งใส สามารถเปิ ด เผยข้ อ มู ลข่ าวสาร เปิ ด โอกาสให้ ป ระชาชนสามารถ
ตรวจสอบความถูกต้องได้
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลหัวหนอง

-104๕. พื้นที่ดาเนินการ องค์การบริหารส่วนตาบลหัวหนอง
๖. วิธดี าเนินการ
จั ด ท างบแสดงฐานะการเงิ น และงบอื่ น ๆ ตามระเบี ย บกระทรวงมหาดไทย ว่ า ด้ ว ยการรั บ เงิ น
การเบิ กจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ รักษาเงินและการตรวจเงิน ขององค์ กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ สานักงานองค์การบริหารส่วนตาบล
หัวหนองภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปี และจัดทารายงานแสดงผลการดาเนินงาน ตามที่กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้ องถิ่ น กาหนด เพื่ อ น าเสนอผู้บ ริห ารท้ อ งถิ่น และประกาศสาเนารายงานดัง กล่าวโดยเปิ ด เผย
เพื่อให้ประชาชนทราบทุกสามเดือน
๗. ระยะเวลาดาเนินการ ตลอดปีงบประมาณ ๒๕๖5 – ๒๕๖8 และดาเนินการอย่างต่อเนื่อง
๘. งบประมาณดาเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตาบลหัวหนอง
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
๑๐.๑ มีการพัฒนาการบริหารด้านการเงินการคลังและงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ
๑๐.๒ มีการเบิกจ่ายถูกต้อง รวดเร็ว เกิดความประหยัด
๑๐.๓ มีการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่หรือผู้รับบริการ
๑. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการรับ การจ่าย และการใช้
ประโยชน์ทรัพย์สิน ขององค์การบริหารส่วนตาบลหัวหนอง
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
การเบิ ก จ่ายเงิน ขององค์ ก รปกครองส่ วนท้ อ งถิ่ น เป็ น ขั้น ตอนหนึ่ง ของวงจรการบริห าร
การเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น เจ้าหน้าที่ จะต้องปฏิ บัติตามอานาจหน้ าที่ ตามระเบี ยบ
กระทรวงมหาดไทยหรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องครบถ้วนเรียบร้อย จึงจัดทาใบนาฝากเป็นรายรับ
จัดทาใบฎีกาเพื่อเป็นรายจ่ายเบิกเงินออกจากคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ สาหรับการใช้ประโยชน์
ในทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็เช่นเดียวกันต้องมีการดาเนินงาน ให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย
ทั้งการเก็บค่าธรรมเนียม ค่าบริการ จะต้องเป็นไปด้ วยความโปร่งใส ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ
จึง จ าเป็ น ต้ อ งมี ก ระบวนการขั้ น ตอนที่ ถู ก ต้ อ ง มี ค วามสุ จริ ต ส่ ง ผลให้ ก ารด าเนิ น งานเกิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพ
กองคลัง องค์การบริหารส่วนตาบลหัวหนอง จึงได้ริเริ่มกิจกรรมเพื่อให้การรับ จ่ายเงิน และการใช้ประโยชน์
ทรัพย์สินเกิดความโปร่งใส ประชาชนมี ส่วนร่วมในการตรวจสอบ และรับทราบถึงรายรับ -รายจ่าย ของ
องค์การบริหารส่วนตาบลหัวหนอง
๓. วัตถุประสงค์
เพื่อให้การรับ - จ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตาบลหัวหนอง เกิดความโปร่งใสตรวจสอบได้
๔. พื้นที่ดาเนินการ องค์การบริหารส่วนตาบลหัวหนอง
๕. วิธีการดาเนินการ
- มีการแต่งตั้งกรรมการพิจารณางบประมาณ
- มีการแต่งตั้งกรรมการติดตามประเมิน ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณโดยมีปะชาชนเข้าร่วมเป็ น
กรรมการ
- เปิดโอกาสให้ประชาชนสอบถามข้อสงสัยเกี่ยวกับการรับจ่ายเงิน
- สรุปผลการรับ จ่ายเงิน ขององค์การบริหารส่วนตาบลหัวหนอง ให้ประชาชนทราบทางช่องทาง
ต่าง ๆ เช่น ทางเว็บไซต์ ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร และเสียงตามสาย หอกระจายข่าว เมื่อสิ้นปีงบประมาณ
๖. ระยะเวลาดาเนินการ ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 – ๒๕๖8)

-105๗. งบประมาณดาเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ
๘. ผู้รับผิดชอบโครงการ งานการเงินและบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนตาบลหัวหนอง
๙. ตัวชี้วัด มีการดาเนินงานตามวิธีการดาเนินงานครบทุกขั้นตอน
๑๐. ผลลัพธ์ ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบและได้รับทราบข้อมูลการรับ จ่ายเงิน ขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลหัวหนอง ทาให้เกิดความโปร่งใส ในการรับ จ่ายเงิน ขององค์การบริหารส่วนตาบลหัวหนอง
๔.๒.๓ ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ กากับ ดูแลการจัดหาพัสดุ
๑. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างจากตัวแทนหมู่บ้าน
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
องค์การบริหารส่วนตาบลหัวหนอง เห็นถึงประโยชน์จากแนวคิดการบริหารราชการแบบมี
ส่วนร่วมตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.
๒๕๔๕ พระราชกฤษฎี ก าว่ า ด้ ว ยหลั ก เกณฑ์ ก ารบริ ห ารกิ จ การบ้ า นเมื อ งที่ ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ และแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย ฯ องค์การบริหารส่วนตาบลหัวหนอง จึงได้ดาเนินการส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของประชาชน โดยการกาหนดให้มี ก ารจัด หาคณะกรรมการจัด ซื้อ จัดจ้ างจากตัวแทนหมู่ บ้า น
เพื่อให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมโดยผ่านช่องทางหรือกลไกในการร่วมเป็นคณะกรรมการในการตรวจสอบการ
จัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตาบลทุกขั้นตอน ซึ่งหมายความรวมถึงประชาชนสามารถมีโอกาสในการ
ได้รับข้อมูลข่าวสารและแสดงความคิดเห็น ได้เรียนรู้การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมหรือการบริหารราชการ
ในระบบเปิ ด จากการปฏิ บั ติ จ ริง ส่ ว นองค์ ก ารบริห ารส่ ว นต าบลสามารถพั ฒ นาระดั บ การเปิ ด โอกาสให้
ประชาชนเข้ ามามี ส่วนร่วมกับ ภาครัฐมากขึ้ น เพื่ อ กระตุ้น การปรับ เปลี่ย นสู่ การบริห ารราชการที่เปิด เผย
โปร่งใส เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน และพัฒ นาระบบราชการเพื่อตอบสนองความต้องการและเพื่อ
ประโยชน์ของประชาชนเป็นสาคัญ
๓. วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่ อ สนั บ สนุ น ให้ ตั ว แทนภาคประชาชนมี ส่ ว นร่ ว มในการตรวจสอบการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง
ขององค์การบริหารส่วนตาบลหัวหนอง
๓.๒ เพื่อป้องกันการทุจริตในด้านที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตาบลหัวหนอง
ให้เกิดการพัฒนาได้อย่างคุ้มค่า
๔. เป้าหมาย ตัวแทนหมู่บ้านในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตาบลหัวหนอง
๕. พื้นที่ดาเนินการ องค์การบริหารส่วนตาบลหัวหนอง
๖. วิธีดาเนินการ
๖.๑ คั ด เลื อ กตั ว แทนชุ ม ชนจากการประชุ ม ประชาคม เพื่ อ เลื อ กตั ว แทนหมู่ บ้ า นเข้ า ร่ ว มเป็ น
คณะกรรมการจัดซื้อ จัดจ้าง ได้แก่ กรรมการตรวจการจ้าง
๖.๒ จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อ จัดจ้าง ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
การพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๕๓ มิได้กาหนดให้มีการ
แต่งตั้งให้มีผู้แทนหมู่บ้านเข้าร่วมเป็นกรรมการ แต่องค์การบริหารส่วนตาบลหัวหนองให้ความสาคัญในการมี
ตัวแทนหมู่บ้านเข้าร่วมตรวจสอบเพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปอย่างซื่อตรง โปร่งใส โดยตัวแทนหมู่บ้านไม่ต้อง
ร่วมรับผิดหากเกิดความเสียหาย
๖.๓ จัดประชุมให้ ความรู้ค วามเข้ าใจแก่คณะกรรมการ เมื่อมีการจัดซื้อ จัดจ้างทุก ครั้ง เพื่อให้
เจ้าหน้าที่และตัวแทนหมู่บ้าน มีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ และทราบกระบวนการจัดซื้อ จัดจ้าง และ
ตรวจการจ้างอย่างละเอียดและถูกต้อง

-106๗. ระยะเวลาดาเนินการ ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 – ๒๕๖8)
๘. งบประมาณดาเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ งานพัสดุ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตาบลหัวหนอง
๑๐. ผลลั พ ธ์ การจั ดซื้ อ จัด จ้างขององค์ก ารบริห ารส่ว นตาบลหั วหนอง มีค วามโปร่ง ใส โดยมี ตั วแทน
ประชาชนร่วมตรวจสอบ และไม่เกิดปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน
๑. ชื่อโครงการ : โครงการอบรมกรรมการตรวจการจ้าง
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
การตรวจรับพั สดุ การตรวจการจ้าง และการควบคุมงานก่อสร้าง เป็นกระบวนการที่ มี
ความสาคัญที่จะบริหารสัญญาให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ และเป็นไปตามเงื่อนไขที่ กาหนดในสัญ ญาอย่างมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้ทาหน้าที่กรรมการตรวจรับ กรรมการตรวจการจ้าง และผู้ควบคุมงาน
จะต้ องมี ค วามรู้ความเข้าใจในอานาจหน้ าที่ ต ามข้ อ บัง คั บ อ.อ.ป. ว่าด้ วยการพั ส ดุ พ.ศ. ๒๕๔๘ รวมถึ ง
ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และเข้าใจเงื่อนไขข้อกาหนด
ที่ระบุไ ว้ในสัญ ญาเป็ นอย่างดี เพราะหากไม่ เข้าใจหรือเข้ าใจคลาดเคลื่อ นหรือปฏิบั ติไม่ค รบถ้วนในหน้ าที่
ความรับผิดชอบตามอานาจหน้าที่ที่ตนเองได้รับการแต่งตั้งให้ทาหน้าที่แล้ว อาจทาให้เกิดความเสียหายต่อ
อ.อ.ป. หรือบุคคลอื่น นอกจากนี้อาจจะต้องรับผิดชอบทางแพ่ง อาญา วินัย หรืออาจถูกฟ้องร้องต่อศาล
ปกครองได้ องค์ การบริหารส่ วนต าบลหัว หนอง เห็ นถึ ง ความสาคัญ ของการตรวจรับ พั สดุ และการตรวจ
การจ้าง ประกอบกับได้มีการเชิญให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจรับงานจ้าง เพื่อความโปร่ งใส
จึงได้จัดโครงการอบรมกรรมการตรวจการจ้าง เพื่อให้ผู้ที่ได้รับแต่ง ตั้งให้ทาหน้าที่กรรมการตรวจการจ้างมี
ความรู้ ความเข้าใจ ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายได้อย่างถูกต้อง
๓. วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการตรวจการจ้าง ทาหน้าที่ตรวจงานจ้างอย่าง
ถูกต้อง สอดคล้องกับข้อบังคับหรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง
๔. เป้าหมาย คณะกรรมการตรวจการจ้าง
๕. พื้นที่ดาเนินการ องค์การบริหารส่วนตาบลหัวหนอง
๖. วิธีดาเนินการ
๖.๑ เสนอโครงการให้ผู้บริหารอนุมัติ
๖.๒ จัดอบรมให้ความรู้แก่คณะกรรมการตรวจการจ้าง
๖.๓ ทาหนังสือเชิญคณะกรรมการตรวจงานจ้างให้เข้าร่วมอบรม
๗. ระยะเวลาดาเนินการ ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 – ๒๕๖8)
๘. งบประมาณดาเนินการ จานวน ๑๐,๐๐๐ บาท
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ งานพัสดุ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตาบลหัวหนอง
๑๐. ผลลัพธ์ คณะกรรมการตรวจการจ้างทาหน้าที่ตรวจงานจ้างอย่างถูกต้อง สอดคล้องกับข้อบังคับหรือ
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
๔.๓ การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถิ่น
๔.๓.๑ ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่
ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องได้กาหนดไว้

-107๑. ชื่อโครงการ : โครงการอบรมให้ความรู้ด้านระเบียบ กฎหมายท้องถิ่น ผู้บริหาร และสมาชิกสภา
ท้องถิ่น
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ในการบริหารจัดการขององค์ กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ คาสั่ง
เงื่อนไข และหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นได้รับการเลือกตั้งมาจากประชาชน
ต้องรู้และยึดเป็นแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ การดาเนินการอย่างเคร่งครัด ปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นประจาไม่ได้เกิด
จากเรื่องขาดความรอบคอบ ความชานาญ ประสบการณ์ หรือขาดความรู้ กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ
คาสั่ง เงื่อนไข และหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่มักมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมเสนอเท่านั้น หากแต่เกิด
จากความรู้ความเข้าใจหรือการตีความข้อกฎหมาย ระเบียบ หรือกฎเกณฑ์ เงื่อนไขที่เกี่ยวข้องอย่างผิด ๆ
ส่งผลให้สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น โดยเฉพาะผู้บริหารท้องถิ่นต้องตกเป็นผู้กระทาผิดกฎหมาย
ก่อให้เกิดความเสียหายแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และทาให้การแก้ไขปัญหาของประชาชนหรือการพัฒนา
ท้องถิ่นขาดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ส่งผลให้การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องล่าช้า เพราะ
ไม่ตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง จากปัญ หาดังกล่าวข้างต้น จึง จาเป็นที่สมาชิกสภา
ท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นต้องมีความรู้ ความเข้าใจระเบียบ กฎหมาย คาสั่ง และหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่
สาคัญ และเกี่ยวข้องกับการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อันมีผลให้เกิดประสิทธิภาพและเกิด
ผลดีต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นไม่ต้องเสี่ยงกับการกระทา
ผิดกฎหมายหรือถูกตรวจสอบ ดังนั้น เพื่อให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลหัวหนอง
เพิ่ม พูน ความรู้ ความเข้าใจ ระเบี ยบกระทรวงมหาดไทยว่าด้ วย ข้อ บัง คับ การประชุ มสภาท้องถิ่ น พ.ศ.
๒๕๔๗ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน มีความรู้ความเข้าใจมิให้
ดาเนินกิจการที่เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมตามมาตรา ๑๐๐ แห่ง
กฎหมายประกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว่ า ด้ ว ยการป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต และมี ค วามรู้ ค วามเข้ าใจ
แนวทางการปฏิบัติ สาหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐเรื่องการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้า หน้าที่ของรัฐ
ตามมาตรา ๑๐๓ แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต องค์การ
บริหารส่วนตาบลหัวหนอง จึงได้จัดทาโครงการอบรมให้ความรู้ ด้านระเบียบ กฎหมายท้องถิ่น ผู้บริหาร
และสมาชิกสภาท้องถิ่น
๓. วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลหัวหนอง เพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗
๓.๒ เพื่ อให้ผู้ บริห าร และสมาชิ กสภาองค์ การบริห ารส่วนตาบลหั วหนอง มี ความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน
๓.๓ เพื่อให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลหัวหนอง มีความรู้ความเข้าใจมิให้
ดาเนินกิจการที่เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมตามมาตรา ๑๐๐ แห่ง
กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
๓.๔ เพื่อให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลหัวหนอง มีความรู้ความเข้าใจใน
แนวทางการปฏิบัติสาหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ เรื่องการทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตาม
มาตรา ๑๐๓ แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตาบลหัวหนอง จานวน ๔ คน และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ตาบลหัวหนอง จานวน ๑๒ คน รวม ๑๖ คน
๕. พื้นที่ดาเนินการ องค์การบริหารส่วนตาบลหัวหนอง

-108๖. วิธีดาเนินการ
๖.๑ จัดทาโครงการ/แผนงาน
๖.๒ ประชาสัมพันธ์โครงการ วัน เวลา และสถานที่ให้แก่ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนตาบลหัวหนอง เข้ารับการอบรม
๖.๓ อบรมให้ความรู้โดยวิทยากร พร้อมแจกเอกสารประกอบการอบรม
๖.๔ ประเมินผลและสรุปผลการดาเนินการ
๗. ระยะเวลาดาเนินการ เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖5 – ๒๕๖8
๘. งบประมาณดาเนินการ จานวน ๑๐,๐๐๐ บาท
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลหัวหนอง
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
๑๐.๑ ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลหัวหนอง ได้เพิ่มพู นความรู้ความเข้าใจ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗
๑๐.๒ ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลหัวหนอง มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน
๑๐.๓ ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์ก ารบริหารส่วนตาบลหัวหนอง มีความรู้ความเข้าใจมิให้ดาเนิน
กิจการที่เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม ตามมาตรา ๑๐๐ แห่งกฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
๑๐.๔ ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลหัวหนอง มีความรู้ความเข้าใจแนวทางการ
ปฏิบัติสาหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐเรื่องการรับทรัพ ย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามมาตรา
๑๐๓ แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
๑. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่น
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทความสาคัญ ยิ่งต่อการพัฒนาทางการเมือง เศรษฐกิจ
และสังคม ด้วยเหตุผลดังกล่าวการพัฒนาศักยภาพทักษะและความรู้ของสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความพร้อม
ที่จะรับภารกิจและการจัดบริการให้แก่หมู่บ้านจึงเป็นเรื่องที่สาคัญอย่างยิ่ง ประกอบกับการให้การศึกษาอบรม
เป็นสิ่งสาคัญประการหนึ่งที่องค์การบริหารส่วนตาบลหัวหนองได้ดาเนินการ เพื่อให้สมาชิกสภาท้องถิ่น มี
ความรู้และทักษะด้านการปกครองส่วนท้องถิ่น มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ รวมถึงมีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับระเบียบข้อกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่นด้วย เพื่อพัฒนาตนเองและสามารถนาความรู้
ไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล ดังนั้น องค์การบริหาร
ส่วนตาบลหัวหนอง จึงได้มีการจัดส่งสมาชิกสภาท้องถิ่นให้เข้ารับการฝึกอบรมและศึกษาดูงานอยู่เสมอ เพื่อ
เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและสามารถนามาพัฒนาองค์กรพัฒนาท้องถิ่น ให้ท้องถิ่นมีความ
เจริญก้าวหน้า
๓. วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่ อสร้างการเรียนรู้และประสบการณ์ การทางานให้กับ สมาชิกสภาท้องถิ่น ให้มีความเข้าใจ
ในการทางานตามบทบาท และอานาจหน้าที่
๓.๒ เพื่ อให้ สมาชิ กสภาท้ องถิ่ น ได้ มีค วามรู้ค วามเข้ าใจในการปฏิ บั ติง านที่ ถู กต้ อง เป็น ไปตาม
ระเบียบ กฎหมาย
๓.๓ เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกสภาท้องถิ่น ได้เพิ่มศักยภาพในการพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างถูกต้อง
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต สมาชิกองค์การบริหารส่วนตาบลหัวหนอง จานวน ๑๒ คน

-109๕. พื้นที่ดาเนินการ ทั้งในองค์การบริหารส่วนตาบลหัวหนอง และหน่วยงานที่จัดฝึกอบรม
๖. วิธกี ารดาเนินการ
๖.๑ ฝ่ายบริหารงานบุคคลตรวจสอบหลักสูตรการฝึกอบรมทั้ งภายในองค์การบริหารส่วนตาบลและ
หน่วยงานภายนอก เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดส่งสมาชิกสภาท้องถิ่นเข้ารับการอบรมหรือร่วมประชุมสัมมนา
แล้วแต่กรณี
๖.๒ เมื่อพิจารณาความเหมาะสมของหลักสูตรเรียบร้อยแล้ว ดาเนินการเสนอผู้บังคับบัญ ชาเพื่อส่ง
สมาชิกสภาท้องถิ่นเข้ารับการฝึกอบรม หรือเข้าร่วมประชุม หรือดาเนินการจัดฝึกอบรมเองโดยสานัก/กอง
งานที่รับผิดชอบ
๖.๓ แจ้ ง ให้ ส มาชิ ก สภาท้ อ งถิ่ น ผู้ ผ่ า นการฝึ ก อบรม จั ด ท ารายงานสรุ ป ผลการฝึ ก อบรมเสนอ
ประธานสภาโดยผ่านนายกองค์การบริหารส่วนตาบลหัวหนอง
๖.๔ ฝ่ายบริหารงานบุคคลดาเนินการประเมินผลการฝึกอบรมของสมาชิกสภาท้องถิ่น และรายงาน
เสนอนายกองค์การบริหารส่วนตาบลหัวหนองทราบ
๗. ระยะเวลาดาเนินการ ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 – ๒๕๖8)
๘. งบประมาณดาเนินการ จานวน ๒๐,๐๐๐ บาท
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ งานบุคลากร สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลหัวหนอง
๑๐. ผลลัพธ์
๑๐.๑ สมาชิกสภาท้องถิ่นมีความรู้ความเข้าใจในการทางานตามบทบาทและอานาจหน้าที่
๑๐.๒ สมาชิกสภาท้องถิ่นได้รับการเรียนรู้และประสบการณ์การทางานใหม่ ๆ
๑๐.๓ การปฏิบัติงานของสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย
๑๑. ตัวชี้วัด จานวนสมาชิกสภาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตาบลหัวหนอง จานวน ๑๒ คน ได้รับการ
ฝึกอบรมและศึกษาดูงาน
๔.๓.๒ ส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารตาม
กระบวนการ และวิธีการที่กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องได้กาหนดไว้ โดยไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด
๑. ชื่อโครงการ : กิจกรรมส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของ
ฝ่ายบริหาร
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
การส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร
เป็นกลไกสาคัญที่ใช้สาหรับติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร ซึ่งอานาจในการ
บริหารปัจจุบันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระเต็มที่ในการดาเนินงาน มีงบประมาณเป็นของตนเอง แต่
ถึงแม้จะเป็นอิสระส่วนกลางก็จะคอยควบคุมดูแลการดาเนิน งานต่าง ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้
เป็นไปโดยความเรียบร้อยและถูกต้ อง เพื่ อกาหนดแนวทางการพั ฒ นาร่วมกัน นอกจากจะทาให้องค์การ
บริหารส่วนตาบล มีบรรยากาศการทางานแบบมีส่วนร่วมและมีประสิทธิภาพ ยังสร้างความน่าเชื่อถือให้กับ
องค์กร สามารถนาไปสู่ความโปร่ง ใสในองค์กรและลดการทุจริต องค์การบริหารส่วนตาบลหัวหนอง จึงได้
ดาเนินกิจกรรมส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารขึ้น เพื่อ
กาหนดบทบาทของสมาชิกสภาท้องถิ่นในการเป็นหน่วยตรวจสอบ โดยให้สมาชิกสภาร่วมเป็นคณะกรรมการ
ในการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาบลหัวหนอง เพื่อให้การปฏิบัติงานโปร่งใสและสามารถตรวจสอบ
ได้ อีกทั้งยังเป็นการช่วยลดปัญหาการทุจริตได้
๓. วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อเป็นกลไกสาหรับตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร

-110๓.๒ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและลดการทุจริต สามารถตรวจสอบได้
๓.๓ สมาชิกสภาท้องถิ่นเข้าใจบทบาท หน้าที่ ของตนเองมากขึ้น
๔. เป้าหมาย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลหัวหนอง จานวน ๑๒ คน
๕. พื้นที่ดาเนินการ องค์การบริหารส่วนตาบลหัวหนอง
๖. วิธีการดาเนินงาน
๖.๑ จัดทาคู่มือระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สมาชิกสภาท้องถิ่นใช้สาหรับการประชุม
๖.๒ แต่งตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการตรวจสอบการดาเนินการต่าง ๆ เช่น การจัดซื้อ
จัดจ้างโครงการต่าง ๆ การแปรญัตติร่างข้อบัญญัติประจาปี การตรวจรายงานการประชุม การติ ดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา ฯลฯ
๖.๓ สมาชิกสภาท้องถิ่นตั้งกระทู้ถามการบริหารงานในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
หัวหนอง
๗. ระยะเวลาดาเนินงาน ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 – ๒๕๖8)
๘. งบประมาณดาเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ งานกิจการสภา องค์การบริหารส่วนตาบลหัวหนอง
๑๐. ผลลัพธ์
๑๐.๑ สมาชิกสภาท้องถิ่นเข้าใจบทบาทหน้าที่ และร่วมตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร
๑๐.๒ การปฏิบัติงานต่าง ๆ มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้
๑. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
การส่งเสริมและการพัฒนาความเข้มแข็งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกี่ยวข้องกับหลาย
องค์ประกอบ และหลายฝ่ายโดยเฉพาะอย่างยิ่ง บุคลากรท้องถิ่น อันได้แก่ ฝ่ายบริหาร และฝ่ายสภาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มาจากการเลือกตั้ง ฝ่ายข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บุคลากรเหล่านี้
มีบทบาทและต้องทาหน้าที่ของตนอย่างเข้มแข็ง เพื่อเสริมสร้างแนวคิดประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมโดยให้
มีกระบวนการสอดคล้องกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย ให้มีการกระจายอานาจ การตัดสินใจ และ
แก้ไขปัญหาภายในตาบลและตอบสนองความต้องการของประชาชน ตลอดจนมีการถ่วงดุลอานาจ ระหว่าง
ฝ่ายสภากับฝ่ายบริหาร และที่สาคัญส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการเสนอแก้ปัญหา รวมถึงการตรวจสอบการ
ปฏิบัติงาน องค์การบริหารส่วนตาบลหัวหนอง เล็งเห็นถึงความสาคั ญของบทบาทของสภาท้องถิ่น เกี่ยวกับ
การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน จึงได้ดาเนินกิจกรรมการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาท้องถิ่นใน
เรื่องต่าง ๆ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้สมาชิกสภาท้องถิ่นมีความเข้มแข็งในการใช้อานาจหรือปฏิบัติหน้าที่ให้เกิด
ความสมดุลในการบริหารงาน
๓. วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล มีบทบาทในการปฏิบัติงาน และ
การมีส่วนร่วมในการทางาน
๓.๒ เพื่อเป็นการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร
๓.๓ เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน
๔. เป้าหมาย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลหัวหนอง จานวน ๑๒ คน
๕. พื้นที่ดาเนินงาน องค์การบริหารส่วนตาบลหัวหนอง

-111๖. วิธีดาเนินงาน
๖.๑ แต่งตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลหัวหนอง เป็นคณะกรรมการร่วมในการปฏิบัติงาน
ในเรื่องต่าง ๆ เช่น
- แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน ร่วมกับสานักงานยุติธรรมจังหวัด จานวน ๒ คน
- แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการควบคุมการระบาดโรคไข้เลือดออก จานวน ๔ คน
- แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน จานวน ๒ คน
๖.๒ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลหัวหนอง ที่ได้รับการแต่งตั้งเข้าร่วมปฏิบัติหน้าที่นาข้อมูล
แจ้งในที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลหัวหนอง เพื่อทาการปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานในส่วนที่
ประชาชนได้รับความเดือดร้อนตามความต้องการของประชาชน
๗. ระยะเวลาดาเนินการ ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 – ๒๕๖8)
๘. งบประมาณดาเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ งานกิจการสภา องค์การบริหารส่วนตาบลหัวหนอง
๑๐. ผลลัพธ์ การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลหัวหนอง เป็นไปอย่างต่อเนื่อง ตอบสนองความต้องการ
ของประชาชน เกิดทัศนคติที่ดี
๔.๔ เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้าน
การทุจริต
๔.๔.๑ ส่งเสริมให้มีการดาเนินการเฝ้าระวังการทุจริต
๑. ชื่อโครงการ : มาตรการเฝ้าระวังการคอร์รัปชั่นโดยภาคประชาชน
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
คอร์รัปชัน หมายถึง การใช้ตาแหน่งหน้าที่สาธารณะเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวหรือ
ผลประโยชน์ของพวกพ้อง โดยมิชอบด้วยกฎหมายและศีลธรรม เจ้าหน้าที่ของรัฐมีหน้าที่รักษาผลประโยชน์
ของส่วนรวม หากใช้ตาแหน่งหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายกระทาการเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวหรือพวกพ้อง ก็ถือ
ว่ามีการกระทาคอร์รัปชันการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ พระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีก ารบริหารกิจ การบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ และสอดคล้องกับ เกณฑ์
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพและธรรมาภิ บาลของหน่วยงานภาครัฐ
ทั้งนี้ เพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล อันจะทาให้ประชาชนเกิดความ
มั่นใจศรัทธา และไว้วางใจในการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล
๓. วัตถุประสงค์
สนับสนุนให้ภาคประชาชนร่วมกันเฝ้าระวังการคอร์รัปชันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต คณะกรรมการหม่บ้าน หรือตัวแทนประชาชนในหมู่บ้าน องค์การบริหารส่วนตาบล
หัวหนอง
๕. พื้นที่ดาเนินการ องค์การบริหารส่วนตาบลหัวหนอง
๖. วิธีดาเนินการ
๖.๑ เชิญคณะกรรมการหมู่บ้านหรือตัวแทนหมู่บ้าน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการคอร์รัปชัน
๖.๒ เชิญคณะกรรมการหมู่บ้านหรือตัวแทนหมู่บ้าน เป็นคณะกรรมการเฝ้าระวังการคอร์รัปชันของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๗. ระยะเวลาดาเนินการ ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 – ๒๕๖8)
๘. งบประมาณดาเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ
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๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
๑๐.๑ คณะกรรมการหมู่บ้าน มีความรู้ ความเข้าใจเรื่องการคอร์รัปชัน และสามารถตรวจสอบ
การคอร์รัปชันได้
๑๐.๒ มี ก ารมอบหมายให้ ค ณะกรรมการหมู่ บ้ า น หรื อ ตั ว แทนหมู่ บ้ า น เป็ น หน่ ว ยเฝ้ า ระวั ง
การคอร์รัปชันในระดับองค์การบริหารส่วนตาบล
๑. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการติดป้ายประชาสัมพันธ์กรณีพบเห็นการทุจริต
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ปัญ หาการทุ จริ ตที่ เกิ ดขึ้ นในหน่ว ยงานภาครัฐ ได้ ส่ง ผลเสี ยหายกับ ประเทศชาติ อย่ างมาก
จาเป็นที่ทุกภาคส่วนในสังคมจะต้องตระหนักและร่วมกันแก้ไขจัดการปัญ หา โดยการเข้าไปมีส่วนร่วมเป็น
เครือข่ายในการขับเคลื่อนต่าง ๆ ให้เกิดการเฝ้าระวัง ป้องปรามการทุจริต ในรูปแบบการกระตุ้นให้ทุกภาค
ส่วนในจังหวัดได้ตระหนักถึงปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันและมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
๓. วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต
๓.๒ เพื่อแสดงเจตนารมณ์ในการแก้ไขปัญหาการทุจริต
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต ประชาชนในองค์การบริหารส่วนตาบลหัวหนอง
๕. พื้นที่ดาเนินการ องค์การบริหารส่วนตาบลหัวหนอง
๖. วิธีดาเนินการ
๖.๑ ขออนุมัติจัดทาป้ายประชาสัมพันธ์
๖.๒ ปิ ด ประกาศประชาสั ม พั นธ์ ณ สานั ก งานองค์ ก ารบริห ารส่ว นต าบลหั วหนอง และบอร์ ด
ประชาสัมพันธ์ภายในหมู่บ้าน
๖.๓ จัดเจ้าหน้าที่รับผิดชอบรับแจ้งเหตุทางโทรศัพท์
๖.๔ บันทึกเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์
๖.๕ เสนอผู้บริหารพิจารณาสั่งการ
๖.๖ ดาเนินการปรับปรุงแก้ไขเรื่องที่ได้รับการร้องเรียน
๗. ระยะเวลาดาเนินการ ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 – ๒๕๖8)
๘. งบประมาณดาเนินการ จานวน ๑๐,๐๐๐ บาท
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ องค์การบริหารส่วนตาบลหัวหนอง
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
๑๐.๑ จานวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต
๑๐.๒ นาเรื่องที่ได้รับการร้องเรียนไปดาเนินการปรับปรุงแก้ไข
๔.๒.๒ บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต
๑. ชื่อโครงการ : มาตรการการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริต
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับ
ปัจจุบัน กาหนดให้องค์การบริหารส่วนตาบลมีภารกิจหน้าที่ที่ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดย
ใช้วิธีบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้คานึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น

-113การจัดทางบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการ เปิดเผย
ข้อ มู ล ข่ าวสาร ทั้ ง นี้ ให้ เป็ น ไปตามกฎหมาย ระเบี ย บ ข้ อ บั ง คั บ ว่ าด้ วยการนั้ น ประกอบกั บ พระราช
กฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ และนโยบายของรัฐบาลในการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ซึ่งมุ่งเน้นในการสร้างจิตสานึก ค่านิยม การบูรณาการ การสร้างความ
เข้มแข็ง และการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ของรัฐในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปัญหาเกี่ยวกับการ
ทุจริตคอร์รัปชันสามารถเกิดขึ้นได้ในทุกวงการ ไม่ว่าจะเป็นวงการระดับท้องถิ่นจนถึงระดับชาติ ซึ่งองค์การ
บริหารส่วนตาบลหัวหนอง มีภารกิจหน้าที่ในการบริหารราชการท้องถิ่นให้มีความก้าวหน้าเจริญรุ่งเรือง โดย
การมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ รวมถึงภาคประชาชนทั่วไปในการร่วมกันพัฒนาท้องถิ่นให้
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีเศรษฐกิจที่ดีในท้องถิ่น ดังนั้น การที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะพัฒนา
ให้เจริญก้าวหน้าได้นั้น จาเป็นจะต้องมีองค์ประกอบหลาย ๆ ด้านในการร่วมกันพัฒนาท้องถิ่น ในการนี้การมี
เครือข่ายที่ดีที่คอยสนับสนุนและร่วมมือกันพัฒนาท้องถิ่นจึงเป็นสิ่งจาเป็น โดยเฉพาะเครือข่ายด้านการป้องกัน
การทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้ภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ รวมถึง ภาคประชาชนได้มี
ส่วนร่วมในการเป็นเครือข่ายร่วมกับองค์การบริหารส่วนตาบลหัวหนอง ในการร่วมคิด ร่วมพิจารณา ร่วม
ตัดสินใจ ร่วมทา ร่วมรับผิดชอบ และร่วมตรวจสอบ เพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันในท้องถิ่น องค์การ
บริหารส่วนตาบลหัวหนอง พิจารณาแล้วเห็นว่า การมีเครือข่ายดังกล่าวเป็นสิ่งจาเป็น จึงได้จัดทามาตรการ
ส่งเสริมและพั ฒ นาเครือข่ายด้านการป้องกัน การทุจริต ขึ้น เพื่อ ส่ง เสริมและสนับ สนุน การดาเนิ นงานของ
เครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริตให้มีความเข้มแข็ง
๓. วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อสร้างแกนนา แนวร่วม และเครือข่ายในการรักษาผลประโยชน์ของท้องถิ่น
๓.๒ เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ให้กับทุกภาคส่วนให้เกิดจิตสานึกและตระหนักเกี่ยวกับปัญหาการทุจริต
๓.๓ เพื่อให้เกิดความร่วมมือร่วมใจในการป้องกันการทุจริตในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตาบลหัวหนอง
๔. เป้าหมาย
ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาครัฐวิ สาหกิจ สถานศึก ษา และภาคประชาชน ในเขตองค์ก ารบริหาร
ส่วนตาบลหัวหนอง เข้ามามีส่วนร่วมในการเป็นเครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริตร่วมกับองค์การบริหาร
ส่วนตาบลหัวหนอง
๕. สถานที่ดาเนินการ ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตาบลหัวหนอง
๖. วิธีดาเนินงาน
๖.๑ แต่งตั้งตัวแทนภาครัฐ ภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ และภาคประชาชน ร่วมเป็นเครือข่าย
ด้านการป้องกันการทุจริตองค์การบริหารส่วนตาบลหัวหนอง
๖.๒ จัดทาฐานข้อมูลบุคคล องค์กร ส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งบริเวณ
ใกล้เคียง โดยการลงทะเบียนการเข้าร่วมเป็นเครือข่าย
๖.๓ เปิดโอกาสให้เครือข่ายที่ได้รับการแต่งตั้งมีส่วนร่วมในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วน
ตาบลหัวหนอง ในการร่วมคิด ร่วมพิจารณา ร่วมตัดสินใจ ร่วมทา และร่วมรับผิดชอบ ร่วมตรวจสอบ
เพื่อป้องกันการทุจริต
๖.๔ ส่งเสริมสนับสนุนและอานวยความสะดวกให้กับเครือข่ายในการร่วมตรวจสอบ เพื่อป้องกันการ
ทุจริต
๖.๕ ทาบันทึกข้อตกลง (MOU) ร่วมกันระหว่างองค์การบริหารส่วนตาบลหัวหนองกับบุคคล องค์กร
ส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วมเป็นเครือข่าย
๗. ระยะเวลาดาเนินการ ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 – ๒๕๖8)
๘. งบประมาณดาเนินการ จานวน ๕,๐๐๐ บาท
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๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
๑๐.๑ ทาให้เกิดแกนนา แนวร่วมและเครือข่ายในการรักษาผลประโยชน์ของท้องถิ่น
๑๐.๒ ทาให้ทุกภาคส่วนมีความรู้ ก่อให้เกิดจิตสานึกและตระหนักเกี่ยวกับปัญหาการทุจริต
๑๐.๓ ท าให้ เกิ ด ความร่ วมมื อ ร่ว มใจในการป้ อ งกั น การทุ จ ริต ในพื้ น ที่ องค์ การบริ ห ารส่ว นต าบล
หัวหนอง

ภาคผนวก

ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลหัวหนอง
เรื่อง แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖5 – ๒๕๖8)
ขององค์การบริหารส่วนตาบลหัวหนอง
*********************************
ตามหนังสือสานักงาน ป.ป.ช. ที่ ปช ๐๐๐๔/ว ๐๐๑๙ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๐
เรื่อง การจัดทาแผนป้องปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามแนวทางการดาเนิน
โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น Integrity and
Transparency Assessment (ITA) ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ประกอบกับ สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่ ง ชาติ ได้ ท าบั นทึ ก ข้อ ตกลงความร่วมมื อกั บกระทรวงมหาดไทย โดยกรมส่ ง เสริมการปกครองท้อ งถิ่ น
เมื่อปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยทางสานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
เสนอการบูรณาการเครื่องมือการประเมินคุณธรรมการดาเนินงาน (Integrity Assessment) และดัชนีวัด
ความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐของสานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
เพื่อให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓
(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) และเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันการทุจริต ตลอดจนแสดงให้เห็นถึงเจตจานง
ทางการเมืองของผู้บริหารในการต้านทุจริตอย่างเป็นรูปธรรม องค์การบริหารส่วนตาบลหัวหนอง จึงได้จัดทา
แผนแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖5 – ๒๕๖8) ขององค์การบริหารส่วนตาบลหัวหนอง
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตาบล
หัวหนองและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ องค์การบริหารส่วนตาบลหัวหนองจึงประกาศใช้แผนปฏิบัติการดังกล่าว
รายละเอี ย ดปรากฏแนบท้ า ยประกาศฉบั บ นี้ และสามารถดาวน์ โ หลดร ายละเอี ย ดเพิ่ ม เติ ม ได้ ที่
www.huanong.go.th
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 27 เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖4

(ลงชื่อ)
(นายสมทรรศน์ หมื่นแก้ว)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลหัวหนอง

