
- ๒๕ - 

ส่วนที่ ๓ 
 

 
 
มิติท่ี ๑ การสร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต  
๑.๑ การสร้างจิตสํานึกและความตระหนักแก่บุคลากรท้ังข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร  ข้าราชการ
การเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่น และฝ่ายประจําขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
๑.๑.๑ สร้างจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าท่ีให้บังเกิดประโยชน์  สุขแก่
ประชาชนในท้องถิ่น  
 

๑. ชื่อโครงการ : โครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล  
๒. หลักการและเหตุผล  
         หลักธรรมาภิบาล หรือ การบริหารจัดการที่ดี ( Good Governance) เป็นหลักสําคัญในการ
บริหารและการ ปฏิบัติงานจะต้องมีความสุจริต โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ รวมทั้งเป็นการเสริมสร้าง
จิตสํานึกในการทํางานและความ รับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง นอกจากนี้ ยังต้องมีการส่งเสริมคุณธรรมและ
จริยธรรมเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานร่วมกันได้อย่าง มีประสิทธิภาพ และนําไปสู่การพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง 
อีกทั้งสามารถแก้ปัญหาความขัดแย้งภายในองค์กรได้อีกด้วย จาก  สภาพปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันที่เป็น
ปัญหาเรื้อรังที่มีส่วนบั่นทอนความเจริญของประเทศไทยมานาน จึงจําเป็นอย่างยิ่งที่  จะต้องมีการปูองกันและ
แก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันอย่างจริงจัง ในสถานการณ์วิกฤติปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันใน  สังคมไทย
ดังกล่าว ทุกภาคส่วนในสังคมไทยต่างเห็นพ้องตรงกันว่าการที่จะทําให้ปัญหาการคอร์รัปชันลดน้อยลงและหมด
ไปได ้ในที่สุดน้ัน ต้องนําหลักธรรมาภิบาลไปปรับใช้กับทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นภาคส่วนการเมือง ภาคราชการ 
ภาคธุรกิจเอกชน ตลอดจนภาคประชาสังคมอย่างเข้มงวดจริงจัง พร้อมทั้งสร้างทัศนคติใหม่ปลูกจิตสํานึกของ
คนไทยร่วมต้านภัยการทุจริต ควบคู่ กับการเปลี่ยนแปลงค่านิยมไปในทิศทางที่ไม่เอื้อหรือสนับสนุนการทุจริต
คอร์รัปชัน ทั้งนี้ กลไกการนําหลักธรรมาภิบาล ซึ่งประกอบด้วย ความชอบธรรม ความโปร่งใส ความรับผิดชอบ
และการตรวจสอบได้ ความมีประสิทธิภาพและประประสิทธิผล  และการมีส่วนร่วมของประชาชนไปเป็น
แนวทางในการบริหารจัดการนั้น ปรากฏอยู่ในบทบัญญัติของกฎหมายรัฐธรรมนูญแห่ง ราชอาณาจักรไทยฉบับ
ปัจจุบัน ซึ่งได้วางกรอบการนําหลักธรรมาภิบาลไปเป็นแนวทางการปฏิรูปการบริหารการปกครองของ  
หน่วยงานองค์กรต่างๆ ของภาครัฐ จึงนับเป็นการส่งสัญญาณเชิงบวกให้เห็นว่าประเทศไทยมีพัฒนาการ
เปลี่ยนแปลงไปในทาง ที่ดีข้ึนแล้ว แต่อย่างไรก็ตาม สําหรับกรอบการนําหลักธรรมาภิบาลไปเป็นแนวทางการ
ปฏิรูปการบริหารการปกครองของ หน่วยงานหรือองค์กรภาครัฐนั้น ปัจจุบันยังคงอยู่บนความหลากหลายใน
องค์ประกอบหลักของธรรมาภิบาลซึ่งประกอบด้วย  หลักความชอบธรรม ( Legitimacy) หลักความโปร่งใส 
(Transparency) หลักความรับผิดชอบและการตรวจสอบได้  (Accountability) หลักความมีประสิทธิภาพ 
(Efficiency) และหลักการมีส่วนร่วม (Participation) ดังนั้น การพิจารณา คัดเลือกนําองค์ประกอบหลักของ 
 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  ตามแผนปฏิบัติการ 
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ธรรมาภิบาลเหล่าน้ันมาใช้เป็นเครื่องมือกลไกในการสร้างมาตรฐานด้านความโปร่งใสสําหรับ  หน่วยงานหรื
องค์กรใดๆ จะต้องคํานึงถึงกรอบเปูาหมาย วัตถุประสงค์แนวทาง หรือวิธีการดําเนินงานที่หน่วยงาน 
องค์กร สามารถปฏิบัติ เพื่อสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดีได้ต่อไป  ดังนั้น เพื่อประโยชน์ใน
การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลท่าหลวง  จึงจัดทํา โครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
ข้ึน  
 

๓. วัตถุประสงค์  
  ๑. เพื่อให้ผู้บริหารท้องถ่ิน บุคลากรขององค์กรมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องหลักธรรมาภิบาล คุณธรรม 
และจริยธรรม  
  ๒. เพื่อให้ผู้บริหารท้องถ่ิน บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจและให้ความสําคัญกับการปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริต ประพฤติมิชอบ (Anti Corruption)  
  ๓. เพื่อให้ผู้บริหารท้องถ่ิน บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในหลักและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
และสามารถ นําไปประยุกต์ใช้ในการทํางานและการดําเนินชีวิตได้  
 ๔. เพื่อให้ผู้บริหารท้องถ่ิน บุคลากรสามารถนําองค์ความรู้ต่างๆ ไปประยุกต์ใช้ในการทํางานให้กับ
องค์กรได้อย่างมี ประสิทธิภาพ  
๔. เป้าหมาย  
  ผู้บริหารท้องถ่ิน สมาชิกสภาท้องถ่ิน พนักงานองค์การบริหารส่วนตําบลและพนักงานจ้าง  
๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ  
  องค์การบริหารส่วนตําบลท่าหลวง  
๖. วิธีดําเนินการ  
  ๑. จัดทําโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหารท้องถ่ิน  
  ๒. มอบงานให้กับผู้รับผิดชอบโครงการ และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อวางแผนและจัดเตรียมโครงการ  
  ๓. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดหาวิทยากร  
  ๔. จัดทํากําหนดการและหัวข้อการอบรม  
  ๕. สรุปผลในภาพรวมและรายงานผลการดําเนินการตามโครงการให้ผู้บริหารท้องถ่ินทราบ 
๗. ระยะเวลาการดําเนินงาน  ๔  ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  
๘. งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ  
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ   สํานักปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลท่าหลวง 
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
  ๑. ผู้บริหารท้องถ่ิน บุคลากรขององค์กรมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องหลักธรรมาภิบาลคุณธรรม และ
จริยธรรม  
  ๒. ผู้บริหารท้องถ่ิน บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจและให้ความสําคัญกับการปูองกันและปราบปราม
การทุจริต ประพฤติมิชอบ (Anti Corruption)  
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  ๓. ผู้บริหารท้องถ่ิน บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในหลักและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ
สามารถนําไป ประยุกต์ใช้ในการทํางานและการดําเนินชีวิตได้  
  ๔. ผู้บริหารท้องถ่ิน บุคลากรสามารถนําองค์ความรู้ต่างๆ ไปประยุกต์ใช้ในการทํางานให้กับองค์กรได้
อย่างมี ประสิทธิภาพ 
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๑.ชื่อโครงการ  : โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงาน องค์การ
บริหารส่วนตําบลท่าหลวง 
๒. หลักการและเหตุผล  
  ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐  มาตรา ๒๗๙  บัญญัติให้มีประมวล
จริยธรรม เพื่อกําหนด มาตรฐานทางจริยธรรมของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ หรือเจ้าหน้าที่ของ
รัฐแต่ละประเภท โดยให้มีกลไกและ  ระบบในการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ และประกอบกับประกาศ
ประมวลจริยธรรมองค์การบริหารส่วนตําบลท่าหลวง  ซึ่งหัวใจสําคัญของการทํางานร่วมกันเป็นหมู่คณะอีก
อย่างที่ขาดไม่ได้คือคุณธรรม จริยธรรม เพราะคุณธรรม  และจริยธรรม หมายถึง การประพฤติ ปฏิบัติ อัน
ถูกต้องดีงาม ทั้ง กาย วาจา ใจ ทั้งต่อตนเอง ต่อผู้อื่น และต่อสังคม ซึ่งถ้า  บุคลากรทุกคนที่ทํางานร่วมกันมี
คุณธรรมและจริยธรรมประจําใจของตนเองแล้ว การปฏิบัติงานทุกอย่างต้องลุล่วงไปด้วยดี และมีประสิทธิภาพ 
รวดเร็ว โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้และผู้มารับบริการอย่างประชาชนก็จะได้รับความเช่ือมั่นและ  ไว้วางใจที่
จะเข้ามารับบริการที่องค์กรนั้นๆ ประกอบกับองค์การบริหารส่วนตําบลท่าหลวง  ได้รับการประเมินคัดเลือก
จากสํานักงาน ป.ป.ช. ตามโครงการส่งเสริม ท้องถ่ินปลอดทุจริตในการเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินดีเด่น
และที่ดี และเพื่อเป็น การเตรียมความพร้อมทั้งในด้านคน ได้แก่ บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝุายบริหาร 
ข้าราชการการเมืองฝุายสภาท้องถ่ิน และข้าราชการฝุายประจํา รวมถึงพนักงานจ้าง จึงได้มีการจัดทําโครงการ
อบรมคุณธรรม และจริยธรรม แก่ผู้บริหาร สมาชิก  สภา และพนักงาน องค์การบริหารส่วนตําบลท่าหลวง  
ดังกล่าวนี้ข้ึน  
๓. วัตถุประสงค์  
  ๓.๑ เพื่อเป็นการปลูกและปลุกจิตสํานึกการต่อต้านการทุจริต  
  ๓.๒ เพื่อเป็นการสร้างจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าที่ให้เกิด
ประโยชน์สุขแก่ ประชาชน  
  ๓.๓ เพื่อสร้างจิตสํานึกและความตระหนักในการประพฤติปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม  
  ๓.๔  เพื่อสร้างจิตสํานึกและความตระหนักที่จะไม่กระทําการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือมี
ผลประโยชน์ทับซ้อน 
๔. เป้าหมาย ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานองค์การบริหารส่วนตําบลท่าหลวง        
๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ องค์การบริหารส่วนตําบลท่าหลวง   
๖. วิธีการดําเนินการ  
  จัดอบรมคุณธรรมและจริยธรรมแก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงาน องค์การบริหารส่วนตําบลท่า
หลวง  โดยเชิญ วิทยากรที่มีความรู้ ความสามารถมาถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ต่างๆ ในการปลูกและ
ปลุกจิตสํานึกการต่อต้านการ ทุจริต ให้ประพฤติปฏิบัติราชการโดยยึดมั่นในหลักคุณธรรม และจริยธรรม และมี
การศึกษาดูงานหรือทํากิจกรรมนอกสถานที่ ในบางโอกาส  
๗. ระยะเวลา การดําเนินการ ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  
๘. งบประมาณ ในการดําเนินการ ๒๐,๐๐๐  บาท  
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๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ สํานักปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลท่าหลวง  
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
  ตัวชี้วัด  ประชาชนผู้มารับบริการที่ องค์การบริหารส่วนตําบลท่าหลวง  ประเมินความพึงพอใจการ
ปฏิบัติงานของพนักงาน โดยใช้ แบบประเมินเป็นตัวช้ีวัด และต้องได้รับผลกาประเมินไมต่ําากว่าร้อยละ ๗๐  
  ผลลัพธ์ ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงาน องค์การบริหารส่วนตําบลท่าหลวง  เกิดจิตสํานึกที่ดีใน
การต่อต้านการทุจริต และ ประพฤติปฏิบัติโดยยึดมั่นตามหลักประมวลจริยธรรม  
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๑.๑.๒ สร้างจิตสํานึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรม 
   

๑. ชื่อโครงการ  :มาตรการ“ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรม ขององค์การบริหารส่วนตําบล          
ท่าหลวง”  
๒. หลักการและเหตุผล  
  ตามที่องค์การบริหารส่วนตําบลท่าหลวง  ได้ประกาศใช้ประมวลจริยธรรมของ องค์การบริหารส่วน
ตําบลท่าหลวง  พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยกําหนดกลไกและระบบในการ บังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ การฝุาฝืน
หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าว ให้ถือว่าเป็นการกระทําผิดทาง วินัย ซึ่งมีการกําหนดข้ันตอน
การลงโทษตามความร้ายแรงแห่งการกระทํา ประกอบกับได้มีประกาศคณะกรรมการพนักงานอบต.จังหวัด
อุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานอบต. ลูกจ้างประจํา และพนักงาน
จ้าง กําหนดให้พนักงานอบต. ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้างของอบต. มีหน้าที่ดําเนินการให้  เป็นไปตาม
กฎหมายเพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวมและประเทศชาติ อํานวยความสะดวกและให้บริการแก่ประชาชนตาม
หลัก  ธรรมาภิบาล โดยจะต้องยึดมั่นในค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรม ๙ ประการ ได้แก่ ยึดมั่นใน
คุณธรรมและจริยธรรม , มีจิตสํานึกที่ดี ซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ ,ยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติ
เหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มีประโยชน์ ทับซ้อน,ยืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย , 
ให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็วมีอัธยาศัย และไม่เลือก  ปฏิบัติ , ให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่าง
ครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง ,มุ่งผลสัมฤทธ์ิของงาน รักษามาตรฐาน  มีคุณภาพโปร่งใส และ
ตรวจสอบได้, ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และยึดมั่นในหลัก  จรรยา
วิชาชีพขององค์กร นอกจากนี้ สํานักงาน ก.พ. ได้กําหนดแนวทางการดําเนินการตามประมวลจริยธรรม
ข้าราชการ พลเรือนกรณีการเรี่ยไร และกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
กําหนดให้ข้าราชการต้อง ละเว้นจากการแสวงหาประโยชน์ที่มิชอบ โดยอาศัยตําแหน่งหน้าที่และไม่กระทําการ
อันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์  ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม ตามนัยหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 
๑๐๑๓.๗ /ว ๑๑ ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ ซึ่งองค์การบริหารส่วนตําบลท่าหลวง  ควรนําแนวทางการ
ดําเนินการดังกล่าวมาปรับใช้เป็นแนวทางในการถือปฏิบัติโดยอนุโลม  ดังนั้น เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการ
ปฏิบัติงานและเป็นที่เช่ือถือไว้วางใจของประชาชน องค์การบริหารส่วนตําบลท่าหลวง  ได้จัดทํา  มาตรการ 
“ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตําบลท่าหลวง  ” ข้ึน เพื่อให้บุคลากรทั้ง
ฝุายการเมืองและฝุายประจํา  ทุกระดับนําไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม 
จริยธรรม ไม่กระทําการอันเป็นการขัดกันแห่ง ผลประโยชน์หรือการมีผลประโยชน์ทับซ้อน  
๓. วัตถุประสงค์  
  ๓.๑ เพื่อเป็นเครื่องมือกํากับความประพฤติของข้าราชการที่สร้างความโปร่งใส มีมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานที่ชัดเจน และเป็นสากล  
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  ๓.๒ เพื่อยึดถือเป็นหลักการและแนวทางการปฏิบัติงานอย่างสม่ําเสมอ ทั้งในระดับองค์กรและระดับ
บุคคลและเป็น เครื่องมือการตรวจสอบการทํางานด้านต่างๆ ของ องค์การบริหารส่วนตําบลท่าหลวง  เพื่อให้
การดําเนินงานเป็นไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรม มี ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
  ๓.๓ เพื่อทําให้เกิดรูปแบบองค์กรอันเป็นที่ยอมรับ เพิ่มความน่าเช่ือถือ เกิดความมั่นใจแก่ผู้รับบริการ
และประชาชน ทั่วไป ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย  
  ๓.๔ เพื่อให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างองค์กรและข้าราชการในทุกระดับ โดยให้ฝุายบริหารใช้อํานาจใน
ขอบเขต สร้าง ระบบความรับผิดชอบของข้าราชการต่อตนเอง ต่อองค์กร ต่อผู้บังคับบัญชาต่อประชาชนและ
ต่อสังคมตามลําดับ  
  ๓.๕ เพื่อปูองกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดข้ึน 
รวมทั้งเสริมสร้าง ความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 
  

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานอบต. ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้างทั่วไป  
๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ องค์การบริหารส่วนตําบลท่าหลวง   
๖. วิธีดําเนินการ  
  ๑. เผยแพร่ประมวลจริยธรรมของ องค์การบริหารส่วนตําบลท่าหลวง  เพื่อใช้เป็นค่านิยมสําหรับ
องค์กร ข้าราชการทุกคนพึงยึดถือเป็น  แนวทางปฏิบัติควบคู่ไปกับระเบียบและกฎข้อบังคับอื่นๆ อย่างทั่วถึง
และมีประสิทธิภาพ  
  ๒. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตําบลท่าหลวง  เปิดเผย
เป็นการทั่วไปแก่สาธารณชนให้มีส่วนร่วม  รับรู้และร่วมติดตามตรวจสอบตามประกาศคณะกรรมการข้อมูล
ข่าวสารของราชการ เรื่อง กําหนดให้ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์ มาตรฐานความโปร่งใสและตัวช้ีวัดความโปร่งใส
ของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตาม มาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๘)  
 

๗. ระยะเวลาดําเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ -๒๕๖๔  
๘. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ  
๙. ผู้รับผิดชอบ  สํานักปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลท่าหลวง   
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานอบต. ลูกจ้างประจํา พนักงานปฏิบัติงานตาม
ประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตําบลท่าหลวง  
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๑.๑.๓ สร้างจิตสํานึกและความตระหนักท่ีจะไม่กระทําการอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือ  การมี
ผลประโยชน์ทับซ้อน 
๑. ชื่อโครงการ : มาตรการ “มาตรการจัดทําคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน”  
๒. หลักการและเหตุผล  
   รัฐบาลภายใต้การนําของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้ให้ความสําคัญกับการผลักดันให้การ
ปูองกันและปราบปราม การทุจริตเป็นวาระแห่งชาติ และรัฐบาลได้แถลงนโยบาย ๑๑ ด้าน อันรวมถึงประเด็น
เรื่องการส่งเสริมการบริหารราชการ  แผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการปูองกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในภาครัฐ โดยจัดระบบอัตรากําลังและ ปรับปรุงค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐให้เหมาะสมและ
เป็นธรรมยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพื่อสร้างความเช่ือมั่น วางใจในระบบราชการเสริมสร้างระบบ
คุณธรรม รวมทั้งปรับปรุงและจัดให้มีกฎหมายที่ครอบคลุมการปูองกันและปราบปราม  การทุจริตและการมี
ผลประโยชน์ทับซ้อนในภาครัฐทุกระดับ ปัจจุบันหน่วยงานต่างๆ เช่น สํานักงาน ก.พ. จึงได้เผยแพร่องค์ความรู้
ที่เกี่ยวข้องกับการปูองกันและปราบปรามการ  ทุจริต โดยเฉพาะเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน ( Conflict of 
Interest) สํานักงานคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริต แห่งชาติ ร่วมกับสํานักงานคณะกรรมการ
ปูองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ และองค์กรตามรัฐธรรมนูญ ได้จัดทํา  ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการ
ปูองกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ) และพัฒนาเครื่องมือการประเมิน  
คุณธรรมและความโปร่งใสการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and Transparency Assessment 
: ITA) ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ครอบคลุมประเด็นการประเมิน ๕ ด้าน อันรวมถึง การต่อต้านการทุจริตใน
องค์กร ซึ่งสนับสนุนให้ หน่วยงานภาครัฐดําเนินการเรื่องเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ผ่านกิจกรรมต่างๆ อัน
รวมถึงการให้ความรู้ตามคู่มือหรือ ประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่ใน
หน่วยงานด้วย เพื่อตอบสนองนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต
ข้างต้น และเพื่อนํา เครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
การปฏิบัติให้เป็นกลไกสําคัญที่จะ ปูองกันการทุจริต โดยเฉพาะการกระทําที่เอื้อต่อการมีผลประโยชน์ทับซ้อน
ของเจ้าหน้าที่ในภาครัฐ องค์การบริหารส่วนตําบลท่าหลวง  จึงได้ตระหนัก  และเห็นถึงความสําคัญของการ
จัดหาคู่มือการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อนข้ึน เพื่อเป็นประโยชน์ในการเสริมสร้างความรู้ความ  เข้าใจแก่
บุคลากรให้เกิดความตระหนักถึงปัญหาในเรื่องดังกล่าว รวมทั้ง เป็นข้อมูลให้ประชาชนและผู้สนใจได้ศึกษา 
เพื่อเป็น พื้นฐานการปฏิบัติตนในการร่วมกันรณรงค์สร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมที่ใสสะอาด ลดระดับการทุจริต
ประพฤติมิชอบใน สังคมไทยให้เทียบเท่าระดับมาตรฐานสากลได้ต่อไป  
๓. วัตถุประสงค์  
  ๓.๑ เพื่อผลิตคู่มือการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนตําบลท่าหลวง  ให้บุคลากร
ผู้ปฏิบัติงานนําไปเป็นองค์ความรู้ใน การทํางานให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง  
  ๓.๒ เพื่อเป็นประโยชน์ในการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่บุคลากรให้เกิดความตระหนักถึงปัญหา
การทุจริต คอร์รัปชัน    
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๔. เป้าหมาย/ผลผลิต บุคลากรมีคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วน
ตําบลท่าหลวง 
๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ องค์การบริหารส่วนตําบลท่าหลวง   
 
๖. วิธีดําเนินการ  
  ๑. ศึกษาและรวบรวมข้อมูล  
  ๒. จัดทํา (ร่าง) คู่มือการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน  
  ๓. ตรวจสอบความถูกต้อง  
  ๔. จัดทําคู่มือการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน  
  ๕. แจกจ่ายให้บุคลากร  
๗. ระยะเวลาดําเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔  
๘. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ  
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ สํานักปลัด  องค์การบริหารส่วนตําบลท่าหลวง   
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ มีการจัดทําคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
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๑.๒ การสร้างจิตสํานึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น 
  ๑.๒.๑ สร้างจิตสํานึกและความตระหนักในการต่อต้านการทุจริต 

 

๑. ชื่อโครงการ : โครงการฝึกอบรมอาชีพ ตามแนวเศรษฐกิจ พอเพียง ตําบลท่าหลวง 
๑.หลักการและเหตุผล 

   องค์การบริหารส่วนตําบลท่าหลวง เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินรูปแบบหนึ่งที่มีบทบาท
หน้าที่ในการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน บํารุงรักษาดูแลการดําเนินกิจกรรมต่างๆภายในชุมชนท้องถ่ินให้เกิดการ
พัฒนา  โดยมีคณะผู้บริหารท้องถ่ินที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนเป็นผู้นําในการพัฒนาท้องถ่ิน ภายใต้
เจตนารมณ์ความต้องการของประชาชนในท้องถ่ินน้ันๆและภายใต้การกํากับดูแลตรวจสอบการบริหารงานโดย
สภาท้องถ่ินซึ่งสมาชิกสภาท้องถ่ินได้มาจากการเลือกตั้งของประชาชน  การพัฒนาชุมชนท้องถ่ินน้ันเป็นภารกิจ
หลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่จะต้องดําเนินการพัฒนาในด้านในด้านสังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม 
ซึ่งเป็นอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินทีต้องกระทําเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนในท้องถ่ินน้ันๆ
สําหรับการพัฒนาชุมชนท้องถ่ิน พัฒนาองค์กร พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถ่ินให้เจริญรุ่งเรืองให้
เป็นชุมชนที่เข้มแข็งนั้นหลักการที่สําคัญคือยึดถือความต้องการและความสนใจของประชาชนในท้องถ่ินเป็น
หลักเพราะประชาชนคือเจ้าของท้องถ่ินว่าต้องการพัฒนาไปในแนวทางใดจึงจะสอดคล้องกับขนบธรรมเนียม 
ประเพณีท้องถ่ินน้ันๆและสิ่งสําคัญคือมีผู้นําผู้ตามที่มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ มีศักยภาพ และมี
วิสัยทัศน์ในการพัฒนาที่กว้างไกล มีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส โดยมีการแสวงหาค้นคว้าหา
ความรู้แบบอย่างใหม่ๆเพื่อนํามาพัฒนาชุมชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีเป็นชุมชนที่เข้มแข็ง ดังเป็นที่ยอมรับกันอย่าง
กว้างขวางว่าการสร้างคนให้มีความสามารถในการเรียนรู้ การพัฒนาขีดความสามารถเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 
พัฒนาอาชีพ องค์การบริหารส่วนตําบลท่าหลวงจะพัฒนาอาชีพให้ประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบตามแผนงาน
พัฒนาที่วางไว้ซึ่งเป็นแผนงานสร้างความเข้มแข็งในชุมชน เป็นการส่งเสริมอาชีพ เพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่
ประชาชน  ให้ความรู้เกี่ยวกับอาชีพต่างๆ อย่างกว่างขวางขึ้น มีความเข้าใจเกี่ยวกับการประกอบอาชีพที่
หลากหลาย สามารถที่จะพัฒนาให้มีความเป็นธุรกิจมากขึ้น สร้างอาชีพใหม่ที่ที่สอดคล้องกับความถนัด ความ
สนใจและความเหมาะสมของวัตถุดิบที่มีอยู่ในท้องถ่ินและหาได้ง่าย ตลอดจนช่องทางในการทําการตลาดในยุค
ปัจจุบัน จากการสํารวจความต้องการของประชาชนในชุมชนผลปรากฏว่าประชาชนให้ความสนใจฝึกอาชีพ
สร้างผลิตภัณฑ์จากขวดพลาสติก ซึ่งเป็นอาชีพที่ใช้ต้นทุนน้อยและได้กําไรดีเพราะเป็นการนําขยะกลับมาใช้
ประโยชน์ หาได้ง่ายและเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อมคือ ลดมลพิษ ลดภาวะโลกร้อน เพราะไม่ต้องนําขยะเหล่าน้ี
ไปกําจัดโดยการ ฝัง หรือ เผาทําลายซึ่ง ย่อยสลายยาก รวมทั้งเป็นการสร้างมลพิษในอากาศ และทําลายช้ัน
บรรยากาศโลกทําให้เกิดภาวะโลกร้อนได้ 
๒.วัตถุประสงค์ของโครงการ 
             ๒.๑ เพื่อให้ประชาชนในชุมชนมีความรู้ความสามารถ และเข้าใจเกี่ยวกับอาชีพต่างๆ ที่หลากหลาย 
             ๒.๒ เพื่อให้ประชาชนมีอาชีพเสริมบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่มีรายจ่ายในครัวเรือนสูง 
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             ๒.๓ เพื่อให้ประชาชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
             ๒..๔  เพื่อช่วยเหลือชุมชนให้เข้มแข็งพึ่งตนเองได้และพัฒนาต่อยอดสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ  ข้ึนใน
ชุมชน 
             ๒.๕  เป็นการสร้างความสามัคคีให้เกิดข้ึนในชุมชนเพราะได้ร่วมกิจกรรมฝึกอาชีพร่วมกัน 
๓.  เป้าหมาย  ประชาชนภายในเขตตําบลท่าหลวงหมู่ที่ ๑ – ๙  และผู้สนใจทั่วไป  จํานวน ๓๐ คน 

๔.  วิธีดําเนินการ  
              ๔.๑  สํารวจความสนใจ ต้องการของประชาชนในการประกอบอาชีพเสริม 
      ๔.๒  เขียนโครงการเสนอขออนุมัติจากผู้บริหาร 
      ๔.๓  ประกาศประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอาชีพ และประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
      ๔.๔  แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินงานโครงการฝึกอบรมอาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง  
      ๔.๕  รับลงทะเบียนผู้ที่สนใจฝึกอบรมอาชีพ 
              ๔.๖  จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ 
     ๔.๗  จัดฝึกอบรมให้กับประชาชนที่ลงทะเบียน 

๕.  สถานท่ีดําเนินการ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตําบลท่าหลวง 
๖.  ระยะเวลาดําเนินการ  ระยะเวลา ๑ วัน (ระหว่างห้วงเวลาของเดือนเมษายน-พฤษภาคม)  ๔  
(ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
๗.  งบประมาณท่ีใช้ดําเนินการ  จํานวน  ๓๐,๐๐๐  บาท 
๘.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
    ๘.๑  ประชาชนมีรายได้เพิ่มข้ึนจากการประกอบอาชีพเสริม  
  ๘.๒  สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได ้
      ๘.๓  ประชาชนได้รับความภูมิใจที่ภาครัฐได้ให้ความช่วยเหลือ  
  ๘.๔  สร้างผลิตภัณฑ์ช้ินใหม่ขึ้นในชุมชน   
  ๘.๕ เกิดความสามัคคีข้ึนในชุมชนเพราะทํากิจกรรมร่วมกัน 
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 ๑.๒.๒ สร้างจิตสํานึกและความตระหนักในการรักษาประโยชน์สาธารณะ 

 

๑. ชื่อโครงการ  : โครงการปลูกต้นไม้ในวันสําคัญต่างๆ  ในพ้ืนท่ีองค์การบริหารส่วนตําบลท่าหลวง  
ประจําปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ 
๒. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา  
   เนื่องด้วยปัจจุบัน โลกกําลังเผชิญกับสภาวะการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ( Climate 
Change) ที่ทําให้  อุณหภูมิโลกสูงข้ึน หรือที่เรียกว่า สภาวะโลกร้อน ซึ่งส่งผลให้เกิดปรากฏการณ์ทาง
ธรรมชาติที่มีผลกระทบกับวิถีชีวิตของมนุษย์  อาทิ เกิดความแห้งแล้ง มีไฟไหม้ปุา ฝนตกไม่ตรงฤดูกาล 
อากาศหนาวและหิมะตกในประเทศที่ไม่เคยมีหิมะตก เป็นต้น ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการตัดไม้ทําลายปุา
ของมนุษย์ ดังนั้น ประเทศต่างๆ ทั่วโลก จึงได้ร่วมมือกันปูองกันและแก้ไขภาวะโลก  ร้อน ซึ่งเป็นปัญหาที่
สําคัญส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งในระดับภูมิภาคและระดับประเทศ การเพิ่มพื้นที่  สี
เขียวจึงเป็นหนทางหนึ่งในการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อนโดยตรงเนื่องจากต้นไม้เป็นแหล่งดูดซับก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ แหล่งกรองมลพิษ และผลิตก๊าซออกซิเจน อีกทั้งเป็นการสร้างความสมดุลการใช้พื้นที่
ให้เกิดความเหมาะสม ลดอุณหภูมิของ พื้นผิวในพื้นที่นั้น ๆ ลงได้อย่างน้อย ๒ องศาเซลเซียส เพื่อเป็นการ
แก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน องค์การบริหารส่วนตําบลท่าหลวง  จึงได้จัดทําโครงการ “ปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่ม
พื้นที่สีเขียว ลดภาวะโลกร้อนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตําบลท่าหลวง ประจําปี ๒๕๖๑-๒๕๖๔” เพื่อให้
ประชาชนได้ มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อนสร้างเมืองน่าอยู่สวยงาม ( Beautified City) และ
ร่วมถวายเป็นราชสักการะใน วโรกาสมหามงคลดังกล่าว ดังนั้น  องค์การบริหารส่วนตําบลท่าหลวง  จึงได้
จัดทําโครงการนี้ข้ึนมา เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่กสิกรรมของประชาชนและพื้นที่ว่างเปล่าในเขตองค์การ
บริหารส่วนตําบลท่าหลวง  เพื่อให้เกิดความร่มรื่น  แก่ชุมชน พร้อมทั้งเป็นการเพิ่มคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนในชุมชน  
๓. วัตถุประสงค์  
  ๓.๑  เพื่อให้ประชาชนตระหนักในคุณค่าของสิ่งแวดล้อม และรักษาทรัพยากรธรรมชาติอันเป็น
สาธารณะร่วมกัน  
  ๓.๒ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน โดยเพิ่มพื้นที่สี
เขียวในตําบลท่าหลวง 
  ๓.๓ เพื่อให้ประชาชนนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจําวัน เกิดความสมดุลเพิ่ม
มูลค่าทรัพยากรที่ มีและลดภาวะโลกร้อน  
  ๓.๔ ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเป็นเมืองน่าอยู่ สวยงาม (Beautified City) สร้างความร่มรื่นและคลาย
ร้อนแก่ ประชาชน  

  ๓.๕ . เพื่อสนองพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถในการอนุรักษ์ 
ทรัพยากรปุาไม้และแหล่งต้นน้ําลําธารของประเทศให้คงอยู่อย่างยั่งยืน และน้อมนําหลักการทรงงานด้านการ 
อนุรักษ์ปุามาปฏิบัติให้เกิดสัมฤทธ์ิผลที่เป็นรูปธรรม โดยการปลูกต้นไม้และดูแลพื้นที่ปุา  
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   ๓.๖ เพื่อเป็นการสํานึกในพระกรุณาธิคุณของพระองค์ท่านทั้งสองพระองค์ ที่ทรงมีความ
เมตตาต่อพสกนิกรในการพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีข้ึน 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต  
  ๔.๑. ส ร้างจิตสํานึกนักเรียน ผู้นําชุมชนประชาชนและบุคลากรในหน่วยงานราชการต่างๆ               

ในชุมชนตําบลท่าหลวงการอนุรักษ์และหวงแหนทรัพยากรปุาไม้ 
๔.๒. ประชาชนในเขตตําบลท่าหลวงมีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี 

  ๔. ๓  เพิ่มพื้นปุาสีเขียวให้ชุมชนตําบลท่าหลวง 
  ๔.๔  ลดปัญหาสภาวะโลกร้อน 

๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ  พื้นที่สาธารณะในเขต องค์การบริหารส่วนตําบลท่าหลวง  อําเภอตระการพืชผล  
จังหวัดอุบลราชธานี 
๖. วิธีดําเนินงาน  
   ๖.๑ ประสานงานกับส่วนราชการ องค์กรภาคเอกชน สถาบันการศึกษา กลุ่มพลังมวลชน 
และประชาชนในท้องถ่ิน เข้าร่วมกิจกรรม  
   ๖.๒  ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในพื้นที่ ให้
จัดเตรียมสถานที่เพื่อปลูกต้นไม้  
   ๖.๓ จัดซื้อกล้าไม้ พันธ์ุไม้ เพื่อใช้ในโครงการ  
   ๖.๔ ดําเนินการปลูกต้นไม้โดยส่วนราชการ องค์กรภาคเอกชน สถาบันการศึกษา กลุ่มพลัง
มวลชน และประชาชนใน ท้องถ่ิน  
   ๖.๕ ดูแลรักษาและติดตามผลโดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตําบล
ท่าหลวง   
๗. ระยะเวลาดําเนินการ ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)   
๘. งบประมาณดําเนินการ จํานวน ๒๐,๐๐๐ บาท  
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ  สํานักปลัด  องค์การบริหารส่วนตําบลท่าหลวง   
๑๐.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
    ๑๐.๑  ทําให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความเข้าใจถึงความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม  
    ๑๐.๒ ทําให้เพิ่มพื้นที่ปุาไม้และสิ่งแวดล้อมที่ดีและช่วยลดภาวะโลกร้อน  
    ๑๐.๓ ทําให้ประชาชนมีจิตสํานึก ในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
    ๑๐.๔ ทําให้เยาวชนและกลุ่มพลังมวลชนใช้เป็นแนวทางในการสร้างความสามัคคีและสร้าง
ความร่มรื่นในชุมชน 
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๑.๒.๓ สร้างจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

๑. ชื่อโครงการ : กิจกรรมส่งเสริมการปลูกผักริมรั้ว  
๒. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา  
   ปัจจุบันปัญหาเรื่องสุขภาพของประชาชนคนไทยเพิ่มทวีข้ึน ซึ่งเห็นได้จากสถิติของผู้ปุวยที่มา
รับบริการรักษาพยาบาล ที่โรงพยาบาลมีจํานวนมากข้ึนเรื่อยๆ และอัตราการปุวยจากโรคที่ไม่ติดต่อเพิ่ม
สูงข้ึน โรงพยาบาลก็ต้องเพิ่มขนาดของ โรงพยาบาลเพื่อให้รองรับผู้ที่มารับบริการ ซึ่งเป็นภาระที่รัฐบาล
จะต้องเสียงบประมาณในการดําเนินการเป็นอันมาก และเป็น  การแก้ปัญหาที่ปลายเหตุเนื่องจากต้นเหตุ
ของปัญหาสุขภาพที่สําคัญมีสาเหตุมาจากการบริโภคอาหารที่ไม่ถูกสุขลักษณะ  อาหารที่มีการปลอมปน
สารเคมี หรือผักผลไม้ที่ไม่ปลอดสารพิษ เพราะเกษตรกรผู้ผลิตใช้สารกําจัดศัตรูพืชอย่างไม่ถูกวิธี เพื่อ  
เหตุผลทางการค้าและพาณิชย์ ทําให้สารเคมีที่เป็นโทษเหล่าน้ัน ตกอยู่กับผู้บริโภคอย่างยากที่จะหลีกเลี่ยง 
แนวทางในการ ปูองกันปัญหาที่เป็นการแก้ที่ต้นเหตุแบบยั่งยืน คือการให้สุขศึกษาแก่ประชาชน และการ
ส่งเสริมการปลูกผักเพื่อบริโภคใน ครัวเรือน  การปลูกผักรับประทานเองแบบผักอินทรีย์ก็เป็นหนทางหนึ่ง
ที่จะช่วยให้ผู้บริโภคได้รับสารอาหารที่ดี มีประโยชน์ แต่กระนั้นสําหรับประชาชนที่ไม่เคยปลูกผักเลยก็เป็น
ปัญหาใหญ่ในการที่จะเริ่มต้นที่จะเรียนรู้การปลูกผักด้วยตนเอง ชุมชน บ้านสวนพอเพียงตระหนักในปัญหา
นี้ จึงได้ร่วมกันจัดต้ังโครงการนี้ข้ึน  
๓. วัตถุประสงค์  
   ๓.๑ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และนวัตกรรมในการปลูกผักอินทรีย์ระหว่างสมาชิกด้วยกันเอง  
   ๓.๒ เพื่ออนุรักษ์พืชผักถิ่น พันธ์ุพื้นเมือง และขยายพันธ์ุพืชที่เป็นสารอาหารให้คงอยู่ไว้  
   ๓.๓ เพื่อพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพผลผลิต เพื่อให้เหมาะแก่การเกษตรแบบพอเพียงโดย
ปราศจากการใช้สารเคมี สงเคราะห์ใดๆ  
   ๓.๔ ลดรายจ่ายในครัวเรือนเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและใช้แนวทางตามทฤษฏีเศรษฐกิจ
พอเพียง  
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต   
   ๔.๑ ประชาชนทั่วไป  
๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ พื้นที่ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลท่าหลวง  
๖. วิธีดําเนินการ  
  ๖.๑ ขั้นเตรียมการ  
   - มีการวางแผนการให้ความรู้  จัดต้ังทีมงานที่เป็นผู้ประสาน  
   - รวบรวมบล็อกของสมาชิกที่ปลูกผักอินทรีย์ไว้รับประทานเองเพื่อสร้างแรงจูงใจ  
 ๖.๒ ขั้นปฏิบัต ิ 
   - กระตุ้นการนําเสนอของผู้เข้าร่วมโครงการในการแลกเปลี่ยน และถ่ายทอดวิทยาการซึ่งกัน
และกัน  
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   - ประชาสัมพันธ์กิจกรรมและรณรงค์ให้ประชาชนทราบ และรู้ถึงหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และนํามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวัน โดยการปลูกพืชผักสวนครัวและผักริมรั้ว ไว้สําหรับ
ประกอบอาหารภายในครัวเรือนของตนเอง และช้ีแจงให้สมาชิกทุกคนเห็นคุณค่าและประโยชน์ของพืชผัก
สวนครัวแล้วมีการนําไปขยายผลสู่ชุมชนได้ปฏิบัติ 
  ๖.๓ ขั้นประเมินผล   
   - มีการสํารวจความก้าวหน้าของโครงการ โดยวัดจากอัตราการปลูกผักอินทรีย์เพื่อการบริโภค 
(จํานวน ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ)  
   - ปริมาณและคุณภาพของผลผลิตในการเพาะปลูกดีข้ึน   
   - มีการสรุปปัญหาที่ได้ จากการสํารวจ   โดยดูตัวช้ีวัดจากการประเมินผล และหาแนว
ทางแก้ไข ร่วมกัน  
๗. ระยะเวลาดําเนินการ ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  
๘. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ 
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ องค์การบริหารส่วนตําบลท่าหลวง   
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
    ๑๐.๑ สมาชิกที่ร่วมโครงการมีความรู้และนวัตกรรมในการปลูกผักอินทรีย์  
    ๑๐.๒ สมาชิกสามารถนําความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติได้จริง  
    ๑๐.๓ เพิ่มผลผลิตของสมาชิก มีคุณภาพดี และปลอดสารพิษ  
    ๑๐.๔ ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับประโยชน์จากการปลูกผักบริโภคเอง ได้เกิดการเรียนรู้ตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เกิดประโยชน์ต่อตนเองและเกิดการแบ่งปัน    
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๑.๓ การสร้างจิตสํานึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน 
  ๑.๓.๑ สร้างจิตสํานึกและความตระหนักในความซื่อสัตย์สุจริต 
 

๑. ชื่อโครงการ : กิจกรรมพาน้องท่องธรรมะ  
๒. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา  
   ในสภาวะปัจจุบันโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทําให้เยาวชน นักเรียน นักศึกษาหลง
เพลิดเพลินในกระแส ค่านิยมโลกตะวันตก ละทิ้งคําสั่งสอนในพระพุทธศาสนา เห็นว่าเป็นสิ่งที่งมงาย ไร้
สาระ ล้าสมัย จึงดําเนินชีวิตโดยขาด หลักธรรมยึดเหนี่ยวจิตใจ ที่จะทําให้ชีวิตมีความมั่นคงและสามารถ
แก้ปัญหาต่างๆ ในชีวิตที่เกิดข้ึนได้ จึงมีแนวโน้มในการ  ดําเนินชีวิตที่ผิด ก่อให้เกิดความเครียดจนอาจจะ
แก้ปัญหาด้วยการฆ่าตัวตาย หรือแก้ปัญหาด้วยการพึ่งยาเสพติด  เด็กและเยาวชนคือพลังสําคัญในการ
พัฒนาประเทศชาติในอนาคต เป็นอนาคตของชาติเป็นกลุ่มคนที่มีพลังอันสําคัญ  ที่สามารถช่วยกัน
เสริมสร้างกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต เด็กและเยาวชนเป็นวัยที่มี
ความคิด สร้างสรรค์ มีพลังและศักยภาพมาก การกระตุ้นให้เด็กและเยาวชนกล้าคิด กล้าทํา กล้าแสดงออก
ในสิ่งที่ดีพัฒนาศักยภาพและ พลังในเชิงสร้างสรรค์ สร้างให้พวกเขาตระหนักถึงคุณค่าของตนเองพร้อมมี
ภูมิคุ้มกัน รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง ไม่ตกเป็นเหยื่อ หรือสร้างปัญหาให้กับสังคม แต่กลับจะเป็นผู้พร้อมที่
จะพัฒนาตนเองให้เป็นทรัพยากรอันทรงคุณค่า เป็นพลังขับเคลื่อนการ  พัฒนาประเทศชาติเพื่อความ
เจริญก้าวหน้าและมั่นคงของชาติ เยาวชนจึงต้องมีความรู้และศีลธรรมควบคู่กันไป เพื่อให้เยาวชน  มี
จริยธรรม มีศีลธรรม และมีค่านิยมในการดําเนินชีวิตที่เหมาะสม  โครงการอบรม “พาน้องท่องธรรมะ ” 
เป็นโครงการที่ช่วยพัฒนาเยาวชนโดยการพัฒนาจิตใจและปลูกฝังจริยธรรม  คุณธรรม และศีลธรรม ตาม
หลักพระพุทธศาสนาอันเป็นแนวทางการประพฤติตนที่ดี ให้มีทักษะในการดําเนินชีวิต “เก่ง ดี และ  มี
ความสุข” เพื่อให้เด็กและเยาวชนที่นําธรรมะนําหลักคําสอนที่รับไปประยุกต์ใช้ชีวิตประจําวัน คือการ
พัฒนากาย โดยการ แสดงออกทางกิริยามารยาทชาวพุทธ มีพฤติกรรมที่ดีงามเหมาะสม การพัฒนาศีล โดย
การอยู่ร่วมกับครอบครัวและบุคคลใน สังคม ด้วยความเกื้อกูลและประกอบอาชีพที่สุจริต การพัฒนาจิต 
ให้เป็นจิตที่สมบูรณ์ทั้งคุณภาพจิต พลังจิตและสุขภาพจิต และสุดท้ายการพัฒนาปัญญา ให้เกิดปัญญาใน
การรู้จริง รู้เท่าทันทางเจริญทางเสื่อมปัจจัยที่เกี่ยวข้อง รู้วิธีการปูองกัน รู้วิธีแก้ไขปัญหา สร้างภูมิต้านทาน
ให้กับตนเองด้วยคุณธรรม ให้เป็นผู้มีชีวิตอยู่อย่างรู้เท่าทันโลก นําพาชีวิตสู่ความสําเร็จเพื่อ  เกื้อกูลตนเอง
และประเทศชาติในที่สุด  
๓. วัตถุประสงค์  
   ๓.๑ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีบทบาทและมีโอกาสฝึกปฏิบัติทํากิจกรรมร่วมกันอันก่อให้เกิด
ความสัมพันธ์สามัคคีใน หมู่คณะ  
   ๓.๒ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ฝึกความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และการรู้จักแบ่งปันซึ่งกันและกัน  
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   ๓.๓ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีพัฒนาการในด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์และการอยู่ร่วมกันใน
สังคม  
   ๓.๔ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีจิตสํานึก และตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนเองและการมี
ส่วนร่วม   
   ๓.๕ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการตระหนักในความซื่อสัตย์ มีจิตสาธารณะ มีระเบียบวินัย  
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต เด็กนักเรียนตําบลท่าหลวง  
๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ ณ องค์การบริหารส่วนตําบลท่าหลวง  
๖. วิธีดําเนินการ  
   ๖.๑ ประชุมผู้เกี่ยวข้องกําหนดกิจกรรม  
   ๖.๒ จัดทําโครงการเสนอพิจารณาอนุมัติ  
   ๖.๓ ประสานการจัดงานให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ  
   ๖.๔ ประสานประชาสัมพันธ์เชิญชวนโรงเรียนต่างๆ ทํากิจกรรม  
   ๖.๕ แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินงานและประชุมช้ีแจง  
  ๖.๖ ดําเนินการกิจกรรม  
   ๖.๗ ติดตามและประเมินผลการทํากิจกรรม  
๗. ระยะเวลาดําเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ 
๘. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ 
๙. ผู้รับผิดชอบ งานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตําบลท่าหลวง   
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
   ๑๐.๑ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีพัฒนาการทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา แก่
เด็ก  
   ๑๐.๒ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีจิตสํานึกตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนเอง  
   ๑๐.๓ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมตระหนักในความซื่อสัตย์ สุจริต มีวินัย  
   ๑๐.๔ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับความรู้เกี่ยวกับสิทธิของเด็กตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ 
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๑.๓.๒ สร้างจิตสํานึกและความตระหนักในการต่อต้านการทุจริต 
 

๑. ชื่อโครงการ : การประกวดคําขวัญต่อต้านการทุจริต  
๒. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา  
   ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันเป็นปัญหาที่ทําลายสังคมอย่างรุนแรงและฝังรากลึก เป็นปัญหาที่
สะท้อนวิกฤตการณ์ด้าน คุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคม ซึ่งการที่จะแก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืนนั้นคนใน
สังคมต้องมีค่านิยมในการรักความดีและรู้สึก ไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชันและการโกงทุกรูปแบบ 
ซึ่งการสร้างค่านิยมที่ถูกต้องนี้จะเป็นรากฐานสําคัญเพื่อทําให้ทุกคน  เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ  ปัจจุบัน
ประชาชนจํานวนไม่น้อยเห็นปัญหาเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันเป็นเรื่องที่ยอมรับได้หากตนเองได้รับ  
ผลประโยชน์ด้วย สะท้อนให้เห็นว่าเด็ก เยาวชนไทยขาดการปลูกฝังด้านคุณธรรม จริยธรรม อย่างยั่งยืน 
หากปล่อยให้ค่านิยมที่  ไม่ถูกต้องเช่นน้ีเกิดข้ึนต่อไป ความล้มเหลวของคุณธรรมจริยธรรมจะเกิดข้ึนกับ
สังคมไทยและส่งผลเสียต่อสังคมในด้านอื่นๆ  ตามมาอีกมากมาย  องค์การบริหารส่วนตําบลท่าหลวง  
ตระหนักถึงปัญหาที่เกิดข้ึน จึงได้จัดกิจกรรมการประกวดคําขวัญต่อต้านการทุจริตข้ึน  ทั้งนี้เพื่อกระตุ้นให้
เด็กและเยาวชนต่ืนตัวเห็นความสําคัญหันมาสนใจปัญหาที่เกิดข้ึนและพร้อมที่จะเป็นกําลังสําคัญในการ  
ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและการโกงทุกรูปแบบ และเป็นการปูองกันและแก้ไขปัญหาทุจริตที่ได้ผลที่สุด 
ตามพระราชบัญญัติ สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พุทธศักราช ๒๕๓๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง 
(ฉบับที่ ๖ ) พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๖๖ องค์การบริหารส่วนตําบล มีอํานาจหน้าที่ในการพัฒนาตําบลทั้งใน
ด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม และมาตรา ๖๗ ภายใต ้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนตําบล
มีหน้าที่ต้องทําในเขตองค์การบริหารส่วนตําบล ( ๕) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา  วัฒนธรรม และ ( ๖) 
ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอน  
กระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒  มาตรา ๑๖ ให้อบต. เมืองพัทยา และ
องค์การบริหารส่วน  ตําบล มีอํานาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของ
ประชาชนในท้องถ่ินของตนเอง ดังนี้ (๙) จัดการศึกษา (๑๐) การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส และพระราชบัญญัติ การศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช  ๒๕๔๒ และ
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ มาตรา ๖ ที่ต้องการพัฒนาคนไทยให้เป็น  คนที่สมบูรณ์ทั้งด้าน
ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา ความรู้ มีคุณธรรมและจริยธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยู่  
ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข  
๓. วัตถุประสงค์  
   ๓.๑ เพื่อเป็นการสร้างจิตสํานึกด้านจริยธรรมและคุณธรรมให้เด็กและเยาวชน ไม่ยอมรับ
พฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชัน และการโกงทุกรูปแบบ  
   ๓.๒ เพื่อเสริมสร้างค่านิยมที่ถูกต้องให้กับเด็กและเยาวชน และให้เกิดจิตสํานึกที่จะยึดมั่นใน
การทําความดี มีความ ซื่อสัตย์สุจริต  
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   ๓.๓ เพื่อส่งเสริมให้เด็ก และเยาวชนได้ฝึกฝนทักษะในการเขียนคําขวัญอย่างสร้างสรรค์มี
คุณค่าในทางภาษาที่สื่อถึง การต่อต้านการทุจริต  
   ๓.๔ เพื่อให้เด็กและเยาวชน รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และสร้างสรรค์  
๔. เป้าหมาย  
   เชิงปริมาณ เด็ก และเยาวชน ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตําบลท่าหลวง   
   เชิงคุณภาพ เด็กและเยาวชนเกิดความตระหนักรู้ ตื่นตัวเห็นความสําคัญ หันมาสนใจปัญหา
การทุจริตคอร์รัปชันที่เกิดข้ึนและ พร้อมที่จะเป็นกําลังสําคัญในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและการ
โกงทุกรูปแบบ  
๕. กิจกรรมและขั้นตอนการดําเนินงาน  
   ๕.๑ เสนอโครงการเพื่อพิจารณาอนุมัติ  
    ๕.๒ แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินการประกวด   
   ๕.๓ ประชาสัมพันธ์ให้เด็ก และเยาวชนส่งคําขวัญเข้าประกวด  
   ๕.๔ ตัดสินการประกวดตามหลักเกณฑ์ที่องค์การบริหารส่วนตําบลท่าหลวง  กําหนด  
   ๕.๕ ทําพิธีมอบรางวัล ณ องค์การบริหารส่วนตําบลท่าหลวง   
๖. พ้ืนท่ีดําเนินการ องค์การบริหารส่วนตําบลท่าหลวง   
๗. งบประมาณดําเนินการ จํานวน ๑,๐๐๐ บาท 
๘. ระยะเวลาดําเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔  
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ สํานักปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลท่าหลวง   
๑๐. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  
   ๑๐.๑ เด็กและเยาวชนมีคุณธรรม จริยธรรม ไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชันและการ
โกงทุกรูปแบบ  
   ๑๐.๒  เด็กและเยาวชนมีค่านิยมที่ถูกต้อง มีจิตสํานึกที่จะยึดมั่นในการทําความดี มีความ
ซื่อสัตย์สุจริต  
   ๑๐.๓ เด็กและเยาวชนได้ฝึกฝนทักษะในการเขียนคําขวัญอย่างสร้างสรรค์มีคุณค่าในทาง
ภาษาที่สื่อถึงการต่อต้าน การทุจริต  
   ๑๐.๔ เด็กและเยาวชนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และสร้างสรรค์ 
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๑.๓.๓  สร้างจิตสํานึกและความตระหนักให้มีจิตสาธารณะ 
 

๑. ชื่อโครงการ : โครงการเข้าค่ายพุทธบุตร  
๒. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา  
   การเปลี่ยนแปลงในโลกที่เกิดข้ึนอย่างรวดเร็ว ทําให้เยาวชนหลงเพลิดเพลินในกระแสค่านิยม
โลกตะวันตก ละทิ้ง คําสั่งสอนในพระพุทธศาสนา เห็นว่าเป็นสิ่งงมงาย ไร้สาระ ล้าสมัย จึงดําเนินชีวิตโดย
ขาดหลักธรรมยึดเหนียวจิตใจ ที่จะทําให้ ชีวิตมีความมั่นคงและสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ในชีวิตที่เกิดข้ึน
ได้ จึงมีแนวโน้มในการดําเนินชีวิตที่ผิด ก่อให้เกิดความเครียด จนอาจจะแก้ปัญหาด้วยการฆ่าตัวตาย หรือ
แก้ปัญหาด้วยการพึ่งพายาเสพติด เด็กและเยาวชนคือพลังสําคัญในการพัฒนา ประเทศชาติในอนาคต เป็น
อนาคตของชาติ เป็นกลุ่มคนที่มีพลังอันสําคัญที่สามารถช่วยกันเสริมสร้างกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ ต่อการ
พัฒนาประเทศชาติในอนาคต เด็กและเยาวชนเป็นวัยที่มีความคิดสร้างสรรค์ มีพลังและศักยภาพมาก การ
กระตุ้นให้เด็ก  และเยาวชน กล้าคิด กล้าทํา กล้าแสดงออกในสิ่งที่ดีพัฒนาศักยภาพและพลังในเชิง
สร้างสรรค์ และส่งเสริมให้เป็นคนที่มี คุณธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต มีสติปัญญา มีความอดทน รอบคอบ
ในการดําเนินชีวิต จะช่วยสร้างให้พวกเขาตระหนักถึง  คุณค่าของตนเองพร้อมมีภูมิคุ้มกัน รู้เท่าทันการ
เปลี่ยนแปลง ไม่ตกเป็นเหยื่อหรือสร้างปัญหาให้กับสังคม แต่กลับจะเป็นผู้ พร้อมที่จะพัฒนาตนเองให้เป็น
ทรัพยากรอันทรงคุณค่า เป็นพลังขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศชาติ เพื่อความเจริญก้าวหน้าและ  มั่นคง
ของชาติ เยาวชนจึงต้องมีความรู้และศีลธรรมควบคู่กันไป เพื่อให้เยาวชนมีจริยธรรม มีศีลธรรม และมี
ค่านิยมในการ ดําเนินชีวิตที่เหมาะสม งานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตําบลท่า
หลวง  จึงได้จัดทําโครงการ “เข้าค่ายพุทธบุตรโรงเรียน ทั้ง ๔ แห่ง” ซึ่งเป็นโครงการที่ช่วยพัฒนาเยาวชน 
โดยการพัฒนาและปลูกฝังจิตสํานึกจริยธรรม คุณธรรม และศีลธรรม ตามหลักพระพุทธศาสนาอันเป็นแนว
ทางการประพฤติตนที่ดีให้มีทักษะในการดําเนินชีวิตชีวิตประจําวัน  
๓. วัตถุประสงค์  
   ๓.๑ เพื่อให้เด็กและเยาวชนเข้าใจหลักธรรมคําสอนในพระพุทธศาสนา ที่จําเป็นต่อการดําเนิน
ชีวิตและนําหลักธรรม ไปปฏิบัติในชีวิตประจําวัน  
   ๓.๒ เพื่อให้เด็กและเยาวชนประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนดีตามหลักไตรสิกขา คือเป็นผู้มีศีล 
สมาธิ ปัญญา เป็น แบบอย่างที่ดีในสังคม  
   ๓.๓ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักธรรมคําสอนทางศาสนาให้อยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขและ
เหมาะสม  
   ๓.๔ เพื่อปลูกฝังค่านิยมและพัฒนาจิตสํานึกที่ดีงาม มีคุณธรรม มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีความ
รับผิดชอบ ต่อตนเอง และสังคม และประเทศชาติบ้านเมือง  
๔. เป้าหมาย เด็กนักเรียนโรงเรียน ๔  แห่ง  
๕. สถานท่ีดําเนินการ วัดในตําบลท่าหลวง อําเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี 
๖. ระยะเวลาดําเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ 
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๗. ผู้รับผิดชอบโครงการ  กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  องค์การบริหารส่วนตําบลท่าหลวง  
ร่วมกับโรงเรียนในตําบล ๔ แห่ง 
๘. วิธีดําเนินการ  
   ๑. ประชุมปรึกษาหารือ/กําหนดแนวทางในการดําเนินการ  
   ๒. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
   ๓. ประชาสัมพันธ์โครงการให้กับหมู่บ้าน ในเขตพื้นที่ได้รับทราบ  
   ๔. ดําเนินการจัดกิจกรรม  
   ๕. สรุปผลการดําเนินการตามโครงการเพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในปีต่อไป  
๙. งบประมาณดําเนินการ  จํานวน ๑๐,๐๐๐ บาท 
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
   ๑. นักเรียนเข้าใจหลักธรรมคําสอนในพระพุทธศาสนา ที่จําเป็นต่อการดําเนินชีวิตและนํา
หลักธรรมไปปฏิบัติใน ชีวิตประจําวัน  
   ๒. นักเรียนประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนดีตามหลักไตรสิกขา คือเป็นผู้มีศีล สมาธิ ปัญญาเป็น
แบบอย่างที่ดีในสังคม  
   ๓. พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักธรรมคําสอนทางศาสนาให้อยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขและ
เหมาะสม  
   ๔. ปลูกฝังค่านิยม มีจิตสํานึกที่ดี มีคุณธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริตมีความรับผิดชอบต่อตนเอง 
ครอบครัว และสังคม 
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มิติท่ี ๒ การบริหารราชการเพ่ือป้องกันการทุจริต  
๒.๑ แสดงเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร  
 
๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ กิจกรรม “ประกาศเจตจํานงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กร 
    ปกครองส่วนท้องถิ่น”  
๒. หลักการและเหตุผล  
    คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้จัดทํายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต
มาแล้ว ๓ ฉบับ ปัจจุบัน ที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ ๓ เริ่มจากปี พ.ศ. ๒๕๖๐ จนถึงปี พ.ศ.๒๕๖๔ ซึ่งมุ่งสู่การเป็น
ประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม  เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุก
รูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝุายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษา
ผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพื่อให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้าน  ความโปร่งใส
ทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยกําหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต ” มี
เปูาหมาย หลักเพื่อให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต ( Corruption Perceptions 
Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ  ๕๐ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๔  ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะสูงข้ึนได้น้ัน การ
บริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงข้ึน เจ้าหน้าที่  ของรัฐและประชาชนต้องมีพฤติกรรม
แตกต่างจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้ตําแหน่งหน้าที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได้  กําหนด
ยุทธศาสตร์การดําเนินงานออกเป็น ๖ ยุทธศาสตร์ ดังนี้ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต  
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต  ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สกัดกั้นการ
ทุจริตเชิงนโยบาย ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาระบบปูองกันการทุจริตเชิงรุก ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ปฏิรูปกลไกและ
กระบวนการปราบปรามการทุจริต ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต ( Corruption 
Perception Index : CPI) องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นหน่วยงานของรัฐภายใต้โครงสร้างการจัด
ระเบียบบริหารราชการตามหลักการ  กระจายอํานาจการปกครอง ที่มุ่งเน้นการกระจายอํานาจจาก
ส่วนกลางลงสู่ท้องถ่ินและเป็นกลไกหนึ่งในการส่งเสริมการ  ปกครองในระบอบประชาธิปไตย เป็น
หน่วยงานหลักในการจัดทําบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ของ ประชาชนในท้องถ่ิน 
การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินให้เกิดความยั่งยืนรัฐจะต้องให้ความเป็นอิสระแก่องค์กรปกครอง  
ส่วนท้องถ่ินโดยยึดหลักแห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถ่ิน และส่งเสริมให้
องค์กรปกครองส่วน  ท้องถ่ินเป็นหน่วยงานหลักในการจัดทําบริการสาธารณะ รวมทั้งมีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจแก้ไขปัญหาในระดับพื้นที่ ส่วนการ  กํากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจะทําได้เท่าที่จําเป็น
ตามกรอบกฎหมายกําหนด และต้องเป็นไปเพื่อการคุ้มครอง ประโยชน์ของประชาชนในท้องถ่ิน  ทั้งนี้ ต้อง
ยอมรับว่าปัญหาการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นเรื่องที่มีคําครหา ที่ได้สร้างความขมขื่นใจ
ให้แก่ คนทํางานในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมาเป็นเวลาช้านาน ซึ่งหากพิจารณาจํานวนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินประกอบ กับมีปัจจัยนานัปการที่คอยย่ัวยวนใจ บั่นทอนความมีคุณธรรม จริยธรรม  
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ซื่อสัตย์สุจริต ของคนทํางานราชการส่วนท้องถ่ินส่วน  ให้เหือดหายไป และหากจะว่ากันไปแล้ว เรื่องใน
ทํานองเดียวกันนี้ก็สามารถเกิดข้ึนกับคนทํางานในหน่วยงานราชการอื่นได้ เช่นเดียวกัน เพียงแต่คนทํางาน
ในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีจํานวนมาก และมากกว่าคนทํางานในหน่วยราชการอื่น ๆ จึงม ีโอกาสหรือ
ความเป็นไปได้สูงที่คนทํางานในท้องถ่ิน อาจต้องถูกครหาในเรื่องการใช้อํานาจหน้าที่โดยมิชอบมากกว่า 
แม้ว่า โอกาสหรือช่องทางที่คนทํางานในท้องถ่ินจะใช้อํานาจให้ออกนอกลู่นอกทาง จะมีได้ไม่มากเท่ากับที่
คนทํางานในหน่วยงาน ราชการอื่น และมูลค่าของความเสียหายของรัฐ ที่คนทํางานในองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินได้ก่อให้เกิดข้ึนก็อาจเป็นแค่เศษผง  ธุลีของความเสียหายที่เกิดจากการทุจริตของคนนอกองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน ดังนั้น จึงมีความจําเป็นที่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้องแสดงเจตจํานงทาง
การเมืองในการต่อต้านการ ทุจริตอย่างเห็นชัดเป็นรูปธรรม ด้วยการจัดทําแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 
ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน บริหารงานด้วยความโปร่งใส มีความเข้มแข็งในการบริหารราชการ
ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาล    บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน และ
ยกระดับมาตรฐานในการปูองกันการทุจริตขององค์กรตนเองต่อไปให้ครอบคลุมพื้นที่ ทั่วประเทศต่อไป  
 

๓. วัตถุประสงค์  
   เพื่อแสดงเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินด้วยการจัดทําแผน ปูองกันการทุจริตในองค์กรที่บริหาร  
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต  
   ๔.๑ ประกาศเจตจํานงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย ๑ ฉบับ  
   ๔.๒  มีการประกาศเจตจํานงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชน                     
อย่างน้อย ๑ ครั้ง  
   ๔.๒ แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ๔ ป ี 
๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
๖. วิธีดําเนินการ  
   ๖.๑ ประกาศเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน  
   ๖.๒ ประชุมหน่วยงาน/บุคคลที่เกี่ยวข้อง  
   ๖.๓ จัดต้ังคณะทํางานการจัดทําแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต  
   ๖.๔ ประชุมคณะทํางานจัดทําแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต  
   ๖.๕ จัดทําแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต  
   ๖.๖ ประกาศใช้แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต  
   ๖.๗ ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต  
   ๖.๘ รายงานผลการดําเนินงาน  
๗. ระยะเวลาดําเนินการ ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๒)  
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๘. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ 
๙. ผู้รับผิดชอบ สํานักปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลท่าหลวง  
๑๐. ตังชี้วัด/ผลลัพธ์  
   ๑๐.๑ ผลผลิต - มีประกาศเจตจํานงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย ๑ ฉบับ - 
มีการประกาศเจตจํานงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชน อย่างน้อย ๑ ครั้ง  - มี
แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ๔ ปี จํานวน ๑ ฉบับ  
   ๑๐.๒ ผลลัพธ์ - การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีความโปร่งใส สามารถ
ปูองกันการทุจริตของบุคลากร องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินได้ – ลดข้อร้องเรียนการดําเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน 
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๒.๒ มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ  
๒.๒.๑ สร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามหลักคุณธรรม ท้ังในเรื่องการ  บรรจุ
แต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อนตําแหน่ง/เงินเดือน และมอบหมายงาน 
 

๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  มาตรการการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล              
(ถือปฏิบัติตามระเบียบ)  
๒. หลักการและเหตุผล  
   พนักงานองค์การบริหารส่วนตําบล และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลท่าหลวง  
เป็นบุคลากรที่มีความสําคัญต่อองค์กร โดยการ  ขับเคลื่อนการพัฒนางานของอบต.ให้มีศักยภาพ โดยมุ่ง
ผลสัมฤทธ์ิของงานให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร และประชาชน การพัฒนางานขององค์กรจะบรรลุผลได้ต้อง
เริ่มมาจากบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นปัจจัยสําคัญในการพัฒนางานให้มีคุณภาพ  จะต้องมีมาตรฐานใน
การทํางานที่เป็นรูปธรรมชัดเจน และมีมาตรการในการทํางานที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบการทํางานได้  
ด้านการพัฒนาระบบบริหารให้มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม เพื่อนําไปสู่การสร้างมาตรฐานความโปร่งใส และ
การให้บริการที่เป็น  ธรรมตรวจสอบได้อย่างแท้จริงต่อไป  เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติอบต. พ.ศ. 
๒๔๙๖ มาตรา ๕๐ วรรคท้าย ที่กําหนดให้การปฏิบัติงานตามอํานาจ หน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตําบล
ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และคํานึงถึงการมีส่วน
ร่วม ของประชาชนในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ตามพระราช
กฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และ  วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๕๖ มาตรา ๖ ที่กําหนดให้
การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีนั้น ต้องก่อให้เกิด ประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจของ
รัฐ มีประสิทธิภาพเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ ประกอบกับ ประกาศคณะกรรมการพนักงาน ส่วน
ตําบลจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ องค์การบริหาร
ส่วนตําบล  และประกาศคณะกรรมการพนักงาน ส่วนตําบล จังหวัดอุบลราชธานี  เรื่อง มาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับจริยธรรม ของพนักงานองค์การบริหารส่วนตําบล  ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง   ดังนั้น เพื่อ
เป็นการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามหลักคุณธรรม  
จริยธรรมในการทํางาน มีความโปร่งใส และตรวจสอบการทํางานได้ จึงได้จัดให้มีมาตรการสร้างความ
โปร่งใสในการบริหารงาน บุคคลข้ึน  
๓. วัตถุประสงค์  
   ๓.๑ เพื่อกําหนดมาตรการด้านความโปร่งใสในการบริหารบุคคลของ องค์การบริหารส่วน
ตําบล 
   ๓.๒ เพื่อให้การปฏิบัติงานบุคลากรมีรูปแบบ ข้ันตอนการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง โปร่งใสสามารถ
ตรวจสอบได้  
   ๓.๓  เพื่อเป็นการปูองกันการทุจริตในการแสวงหาประโยชน์จากการปฏิบัติงานด้าน
บริหารงานบุคคล  



- ๕๐ - 
 

   ๓.๔ เพื่อปรับปรุงกลไกการปฏิบัติราชการด้านบริหารงานบุคคลของ องค์การบริหารส่วน
ตําบลให้มีประสิทธิภาพได้คนดี คนเก่งเข้ามา ทํางาน  
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต  จัดทํามาตรการด้านการบริหารบุคคลของ องค์การบริหารส่วนตําบล  จํานวน ๑
มาตรการ  
๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ สํานักงาน องค์การบริหารส่วนตําบลท่าหลวง   
๖. วิธีดําเนินการ  
   ๖.๑ กําหนดหลักเกณฑ์ การบริหารงานบุคคลในเรื่องการบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย โอนเลื่อน
ตําแหน่ง/เงินเดือน ตาม ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดอุบลราชธานี  เรื่อง หลักเกณฑ์
และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของอบต. พ.ศ. ๒๕๕๘  
   ๖.๒ นําหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลมากําหนดเป็นมาตรการในการปฏิบัติงานบุคคล  
   ๖.๓ ประกาศเผยแพร่มาตรการการบริหารงานบุคคล   
   ๖.๔ ดําเนินการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาล  
   ๖.๕ สรุปผลการดําเนินการบริหารงาน  
๗. ระยะเวลาดําเนินการ ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  
๘. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ  
๙. ผู้รับผิดชอบ สํานักปลัด  องค์การบริหารส่วนตําบลท่าหลวง   
๑๐. ตังชี้วัด/ผลลัพธ์  
   ๑๐.๑ ผลผลิต  
     – มีมาตรการดําเนินงานด้านบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน 
๑ มาตรการ  
    - เจ้าหน้าที่งานบริหารงานบุคคลสามารถปฏิบัติงานเป็นไปตามาตรฐานและหลักธรร
มาภิบาล  
   ๑๐.๒ ผลลัพธ์  
    - ลดข้อร้องเรียนในการดําเนินการด้านบริหารงานบุคคลของ องค์การบริหารส่วน
ตําบลไม่น้อยกว่า ๙๐ %  
    - บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบลมีความพึงพอใจต่อระบบและมาตรฐานการ
บริหารงานบุคคลไม่ต่ํากว่าระดับ ๓ 
    - การบริหารงานบุคคลของอบต.มีความโปร่งใส สามารถปูองกันการทุจริตของ
เจ้าหน้าที่ได 
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๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ มาตรการออกคําสั่งมอบหมายของนายก อบต. ปลัด อบต.  
  และหัวหน้าส่วนราชการ  
๒. หลักการและเหตุผล  
    องค์การบริหารส่วนตําบลท่าหลวง  เป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
รูปแบบหนึ่งที่มีอํานาจหน้าที่ในการจัดทํา บริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถ่ิน ตามอํานาจหน้าที่
ของอบต. ทั้งที่เป็นหน้าที่ตามพระราชบัญญัติอบต.  พ.ศ. ๒๔๙๖ หน้าที่ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผน
และข้ันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และหน้าที่ตามกฎหมายอื่น
ที่กําหนดให้อบต.มีหน้าที่ต้องทําอีกมากมายในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน ผู้มารับ  บริการติดต่อ
กับหน่วยงานต่างๆ ของอบต.นั้น มักจะประสบปัญหาด้านการอํานวยความสะดวกในการติดต่อราชการ  
เนื่องจากภารกิจมีมากมาย ไปรวมอยู่กับฝุายผู้บริหาร ไม่มีการกระจายอํานาจ หรือมอบหมายอํานาจ
หน้าที่ในการสั่งการ  อนุมัติ อนุญาต ไปยังหัวหน้าหน่วยงาน ระดับสํานัก กอง และฝุายต่าง ๆ ซึ่งเป็น
อุปสรรคอย่างยิ่งต่อการให้บริการ ทําให้การ บริการเกิดความล่าช้า ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกอันอาจ
เป็นสาเหตุหนึ่งของการกระทําการทุจริตประพฤติมิชอบในการ  ปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ ส่งผลให้
ระบบการให้บริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติอบต. พ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา 
๕๐ วรรคท้าย ที่กําหนดให้การปฏิบัติงานตามอํานาจ หน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตําบล ต้องเป็นไปเพื่อ
ประโยชน์สุขประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตามพระราชกฤษฎีกาว่า  ด้วยหลักเกณฑ์ 
และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๖ และมาตรา ๓๗ ที่กําหนดให้การบริหาร
ราชการ  เพื่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนและเกิดผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจของรัฐ ไม่มีข้ันตอนการ
ปฏิบัติงานเกินความจําเป็น ประชาชนได้รับการอํานวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ 
การบริหารงานมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า ตาม  พระราชบัญญัติอบต. พ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา ๔๘(๒) เตรส ที่
กําหนดให้นายก อบต. มีอํานาจหน้าที่ในการสั่ง อนุญาต และ  อนุมัติ เกี่ยวกับราชการของอบต. มาตรา 
๔๘ สัตตรส กําหนดให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบล  ควบคุมและรับผิดชอบในการบริหาร  กิจการของ
องค์การบริหารส่วนตําบล  และเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงาน และลูกจ้างของ องค์การบริหารส่วนตําบล  
มาตรา ๔๘ วีสติ นายกองค์การบริหารส่วนตําบล มี อํานาจมอบหมายการปฏิบัติราชการให้แก่รองนายก
องค์การบริหารส่วนตําบลที่ได้รับแต่งตั้งในการสั่งหรือการปฏิบัติราชการของ  นายก อบต.ได้ มาตรา ๔๘ 
เอกูนวีสติ กําหนดให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงาน และลูกจ้างองค์การบริหาร
ส่วนตําบล รอง  จากนายก องค์การบริหารส่วนตําบล  และรับผิดชอบควบคุมดูแลราชการประจําของ
องค์การบริหารส่วนตําบล  ให้เป็นไปตามนโยบาย และอํานาจหน้าที่อื่น   ตามที่มีกฎหมาย กําหนด หรือ
ตามที่นายก อบต. มอบหมายประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล จังหวัดอุบลราชธานี  
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบิหารงานบุคคลของ องค์การบริหารส่วนตําบล จังหวั ด
อุบลราชธานี ดังนั้น เพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตอบสนอง
ความต้องการของ  ประชาชน ลดข้ันตอนการให้บริการและไม่สร้างเงื่อนไขข้ันตอนที่มีความยุ่งยาก จึง
จําเป็นต้องมีมาตรการ การมอบหมายอํานาจ หน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตําบล ข้ึน  
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๓. วัตถุประสงค์  
   ๓.๑ เพื่อเป็นการลดข้ันตอนการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม
ตอบสนองความต้องการ ของประชาชน  
   ๓.๒ เพื่อให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการจากหน่วยงาน  
   ๓.๓ เพื่อเป็นการกระจายอํานาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผู้บริหารทุกระดับ  
   ๓.๔ เพื่อปูองกันการผูกขาดอํานาจหน้าที่ในการใช้ดุลพินิจอันอาจเป็นเหตุแห่งการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบใน ตําแหน่งหน้าที่ราชการ  
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต  
   จัดทําคําสั่งมอบหมายงานของนายก องค์การบริหารส่วนตําบล  ปลัดองค์การบริหารส่วน
ตําบล และหัวหน้าส่วนราชการ จํานวน ๔  ฉบับ ประกอบด้วย นายกองค์การบริหารส่วนตําบล มอบหมาย
ให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล  นายกองค์การบริหารส่วนตําบล มอบหมายให้ปลัดองค์การบริหาร
ส่วนตําบล  รองปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล  และหัวหน้า ส่วนราชการ ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล  
มอบหมายให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล มอบหมายให้หัวหน้าส่วน
ราชการ  
๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ สํานักงานองค์การบริหารส่วนตําบลท่าหลวง   
 

๖. วิธีดําเนินการ  
   ๖.๑ ออกคําสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ข้อบังคับ
และหนังสือสั่งการ  
   ๖.๒ จัดทําหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการและผู้รับมอบอํานาจให้ปฏิบัติราชการแทน
รับทราบและถือปฏิบัติ  
   ๖.๓ จัดทําประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ  
   ๖.๔ ให้ผู้รับมอบหมายงานตามคําสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามคําสั่งที่ได้รับมอบหมายใน
ทุกเดือน  
๗. ระยะเวลาดําเนินการ ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  
๘. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ  
๙. ผู้รับผิดชอบ สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลท่าหลวง   
๑๐. ตังชี้วัด/ผลลัพธ์  
   ๑๐.๑ ผลผลิต มีคําสั่งมอบหมายงานให้ผู้ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติราชการแทน จํานวนไม่น้อยกว่า 
๔ ฉบับ  
   ๑๐.๒ ผลลัพธ์ - ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการที่ได้รับอยู่ในระดับดี  - ประชาชนได้รับ
ความสะดวก และลดการผูกขาดอํานาจหน้าที่อันเป็นช่องทางแห่งการทุจริต 
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๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ กิจกรรม “สร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ”       
๒. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ  
   การพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือน เป็นกระบวนการหนึ่งของ
การบริหารผลการ ปฏิบัติราชการซึ่งใช้หลักการการให้รางวัลเป็นแรงจูงใจให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดแรงกระตุ้นใน
การพัฒนาผลงาน ซึ่ง นายก อบต.ตําบลหนองสรวง  ได้ให้ความสําคัญในเรื่องการพิจารณาความดี
ความชอบหรือการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนเป็นเรื่อง  ลําดับต้นๆ ของเรื่องการบริหารงานบุคคล 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการใช้ดุลพินิจของผู้บังคับบัญชาในการประเมินผลการปฏิบัติ  ราชการของ
ผู้ใต้บังคับบัญชา ประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานอบต. จังหวัดอุบลราชธานี  เรื่อง หลักเกณฑ์
และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ พนักงานอบต.  ได้กําหนดให้ นายก อบต.  แต่งตั้ง
คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนข้าราชการ พนักงาน  พนักงานจ้างของอบต. ด้วยเหตุผลนี้เองจึง
เป็นที่มาของกิจกรรมการสร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนข้ัน เงินเดือน  
๓. วัตถุประสงค์  
   เพื่อให้การบริหารงานบุคคลด้านการเลื่อนข้ันเงินเดือนมีความโปร่งใส เป็นธรรมและสามารถ
ตรวจสอบได้  
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต ข้าราชการ พนักงานองค์การบริหารส่วนตําบลท่าหลวง  
๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ สํานักงานองค์การบริหารส่วนตําบลท่าหลวง 
๖. วิธีดําเนินการ  
   ๖.๑  แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนตําบลท่าหลวง โดยแต่งตั้งปลัดอบต. เป็นประธานกรรมการ และหัวหน้าส่วนราชการ
เป็นกรรมการ และข้าราชการที่รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่เป็นเลขานุการ  
   ๖.๒ แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนข้าราชการองค์การบริหารส่วนตําบลท่า
หลวง โดยประกอบด้วย นายก อบต.ตําบลหนองสรวง  ประธานกรรมการ หัวหน้าส่วนและผู้บริหาร
สถานศึกษาเป็นกรรมการ และข้าราชการที่รับผิดชอบ งานการเจ้าหน้าที่เป็นเลขานุการ  
   ๖.๓ ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนตําบลท่าหลวง  เพื่อกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการที่ผู้บังคับบัญชาได้
พิจารณาไว้โดยเจ้าหน้าที่ให้คําปรึกษาและเสนอความเห็น เกี่ยวกับมาตรฐานและความเป็นธรรมของการ
ปริมนผลการปฏิบัติราชการ  
   ๖.๔  คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนตําบลท่าหลวง รวบรวมและเสนอผลการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการให้แก่คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนข้ัน เงินเดือนข้าราชการองค์การบริหารส่วนตําบลท่าหลวง  
   ๖.๕ คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนข้าราชการองค์การบริหารส่วนตําบลท่าหลวง 
พิจารณาทบทวนผลการ พิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามที่คณะกรรมการกลั่นกรองการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ องค์การบริหารส่วนตําบลท่าหลวงเสนอมา โดยใช้หลักเกณฑ ์
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ตามที่กําหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการ พนักงานส่วนตําบล จังหวัดอุบลราชธานี  เรื่อง หลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนตําบลจังหวัดอุบลราชธานี 
๗. ระยะเวลาดําเนินการ  ช่วงระยะเวลา มีนาคม – เมษายน  และ กันยายน – ตุลาคม  ของทุก
ปีงบประมาณ     
๘. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ  
๙. ผู้รับผิดชอบ งานบุคลากร สํานักปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลท่าหลวง  
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ มีการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนที่โปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ 
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๒.๒.๒  สร้างความโปร่งใสในการบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดหาพัสดุ การใช้ประโยชน์ใน  
ทรัพย์สินของทางราชการ โดยยึดถือและปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้อง
อย่าง เคร่งครัด  
 

๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ กิจกรรม “การพัฒนาแผนและกระบวนการจัดหาพัสดุ”  
๒. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ  
   ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ซึ่งกําหนดให้มี
การบริหารราชการ อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ และเกิดประโยชน์สูงสุด
กับประชาชนและการปฏิบัติให้เป็นไปตาม  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุ ปี ๒๕๓๕ และ
แก้ไขเพิ่มเติมและกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  
๓. วัตถุประสงค์  
   ๓.๑ เพื่อปรับปรุงการดําเนินงานด้านจัดซื้อจัดจ้าง  
   ๓.๒ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการรายงานผู้บริหาร  
   ๓.๓ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน  
   ๓.๔ เพื่อให้ทราบปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน  
   ๓.๕ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดหาพัสดุ  
   ๓.๖ เพื่อเป็นข้อมูลให้กับประชาชนสามารถตรวจสอบได้  
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต  
   ๔.๑ หัวหน้าฝุายและผู้อํานวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน  
    ๔.๒ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ  
๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ องค์การบริหารส่วนตําบลท่าหลวง 
๖. วิธีดําเนินการ  
   ๖.๑ จัดเก็บข้อมูลในการจัดซื้อจัดจ้าง  
   ๖.๒ จําแนกวิธีการจัดซื้อจัดจ้างและคิดเป็นร้อยละของจํานวนโครงการและร้อยละของ
จํานวนงบประมาณ  
   ๖.๓ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง  
   ๖.๔ สรุปปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน  
   ๖.๕ รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจําปี  
   ๖.๖ รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจําปี  
   ๖.๗ เผยแพร่ข้อมูลให้ประชาชนได้รับทราบ  
๗. ระยะเวลาดําเนินการ ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  
๘. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ  
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตําบลท่าหลวง 



- ๕๖ - 
 

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
   ๑๐.๑  ประชาชนได้รับทราบข้อมูลในการบริหารงานของหน่วยงานด้วยความโปร่งใสมี
ประสิทธิภาพ  
   ๑๐.๒ ผู้บริหารมีข้อมูลในการวางแผนการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ  
   ๑๐.๓ ผู้ปฏิบัติงานมีข้อมูลในการพัฒนาแผนและกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างให้มีประสิทธิภาพ
และเกิดความคุ้มค่าเป็น ประโยชน์กับประชาชน 
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๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ กิจกรรม “สร้างความโปร่งใสในการใช้จ่ายเงินงบประมาณ”  
๒. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ  พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๘  
๓. วัตถุประสงค์  
   ๓.๑ เพื่อเป็นการปฏิบัติงานให้โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้  
   ๓.๒ เพื่อให้หน่วยงานมีระบบปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน  
   ๓.๓ เพื่อเป็นการปูองกันการใช้จ่ายเงิน เพื่อส่งเสริมธุรกิจของตนและพวกพ้อง  
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ  
๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ องค์การบริหารส่วนตําบลท่าหลวง 
๖. วิธีดําเนินการ  
   ๖.๑ จัดทําคู่มือการปฏิบัติงานในการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงาน ถึงความเกี่ยวข้องกับผู้
เสนองานในการจัดหา พัสด ุ 
   ๖.๒ ปรับปรุงข้ันตอนการรายงานผลการจัดหาพัสดุ โดยมีการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงาน
ถึงความเกี่ยวข้องกับผู้ เสนองานในการจัดหาพัสดุ เพื่อปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน  
๗. ระยะเวลาดําเนินการ ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  
๘. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ  
๙. ผู้รับผิดชอบ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตําบลท่าหลวง 
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
   ๑๐.๑ มีระบบปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน  
   ๑๐.๒ มีการปูองกันการใช้จ่ายเงิน เพื่อส่งเสริมธุรกิจของตนและพวกพ้อง  
   ๑๐.๓ มีการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใสตรวจสอบได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๕๘ - 
 
๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  มาตรการ การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ – จัดจ้าง  
๒. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ  
   เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตําบลท่าหลวง มีฐานะเป็นนิติบุคคล มีอํานาจหน้าที่ในการจัดทํา
บริการสาธารณะด้วยตนเอง ทั้งในเรื่องการ จัดหารายได้และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่างๆ ตาม
ภารกิจและการจัดทําบริการสาธารณะ แต่ต้องเป็นไปตามอํานาจ  หน้าที่และกฎหมายที่กําหนดไว้ ดังนั้น 
การที่อบต.จะบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน  จะต้องบริหารงานด้วย
ความซื่อสัตย์ สุจริต มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล  เพื่อให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติอบต. พ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา ๕๐ วรรคท้าย ที่กําหนดให้การปฏิบัติงานตามอํานาจ  หน้าที่
ของอบต.ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและให้
คํานึงถึงการมี  ส่วนร่วมของประชาชนในการจัดซื้อ จัดจ้าง และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ประกอบกับ
มาตรา ๕๐ (๙) ที่กําหนดให้อบต.มี  อํานาจหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของอบต. ทั้งนี้ 
ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๒๓  ที่กําหนดให้การจัดซื้อ จัดจ้าง ให้ส่วนราชการ
ดําเนินการโดยเปิดเผยและเที่ยงธรรม โดยพิจารณาถึงประโยชน์และผลเสียทางสังคม ภาระต่อ  ประชาชน 
คุณภาพ วัตถุประสงค์ที่จะใช้ ราคา และประโยชน์ระยะยาวที่จะได้รับประกอบกัน  ดังนั้น เพื่อให้การ
บริหารงบประมาณของอบต.เป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ เกิดประสิทธิภาพและเกิด  ประโยชน์สูงสุด
แก่ประชาชนในท้องถ่ิน จึงมีความจําเป็นต้องจัดโครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ – จัดจ้าง 
เพื่อให้ ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจ้างของอบต.ทุกโครงการและกิจกรรม  
๓. วัตถุประสงค์  
   ๓.๑ เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจ้างตามโครงการและ
กิจกรรมต่างๆ ของ อบต.  
   ๓.๒  เพื่อเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ สามารถตรวจสอบได้ตามหลัก                
ธรรมาภิบาล  
   ๓.๓ เพื่อปูองกันการทุจริตในหน่วยงาน  
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต  
   เผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อ – จัดจ้าง ตามแผนงาน/โครงการต่างๆ ของอบต.ที่ดําเนินการตาม
ระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๕๓  จํานวน ๔ ช่องทาง ได้แก่ ทางเว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ หนังสือ ระบบ
กระจายเสียงไร้สาย  
๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ องค์การบริหารส่วนตําบลท่าหลวง  และชุมชนต่างๆ ภายในเขต องค์การบริหารส่วน
ตําบลท่าหลวง 
 



- ๕๙ - 
๖. วิธีดําเนินการ  
   ๖.๑ รวบรวมข้อมูลกระบวนการจัดหาพัสดุเพื่อจัดทําประกาศ ดังนี้  
    - ประกาศการจัดซื้อ – จัดจ้าง  
    - ประกาศการกําหนดราคากลางในการจัดซื้อ – จัดจ้าง  
    - ประกาศกําหนดวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน  
    - ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน  
    - ประกาศรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือกพร้อมวงเงินการจัดซื้อ – จัดจ้าง  
    - ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน  
   ๖.๒ นําส่งประกาศไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตามช่องทางการประชาสัมพันธ์ของอบต. ได้แก่ 
ทางเว็บไซต์ บอร์ด ประชาสัมพันธ์ ระบบกระจายเสียงไร้สาย หน่วยงานราชการ เป็นต้น   
๗. ระยะเวลาดําเนินการ ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  
๘. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ  
๙. ผู้รับผิดชอบ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตําบลท่าหลวง 
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
    ๑๐.๑ ผลผลิต เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไม่น้อยกว่า ๓ ช่องทาง  
    ๑๐.๒ ผลลัพธ์  
    - ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ 
ของโครงการที่จัดซื้อ จัดจ้างทั้งหมด  
    - การจัดหาพัสดุเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน  – สามารถลดปัญหา
การร้องเรียนการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างได้  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๖๐ - 
 

 ๒.๒.๓ สร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะ/บริการประชาชน เพ่ือให้เกิดความพึงพอใจ  แก่
ประชาชนโดยทัดเทียมกันและโดยไม่เลือกปฏิบัติ  
 

๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ กิจกรรมการจัดบริการสาธารณะและการบริการประชาชนเพ่ือให้
เกิดความพึงพอใจแก่ประชาชนโดยทัดเทียมกันและ ไม่เลือกปฏิบัติ  
๒. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ  
   องค์การบริหารส่วนตําบลท่าหลวง บริหารจัดการโดยการอํานวยความสะดวกและตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน และให้ประชาชน  สามารถตรวจสอบได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี โดนดําเนินการจัดต้ังศูนย์บริการร่วมหรือ  ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว ( One 
Stop Service) ณ สํานักงานองค์การบริหารส่วนตําบลท่าหลวง  เป็นศูนย์บริการประชาชนในการติดต่อ  
สอบถามข้อมูล ยื่นคําขออนุมัติ อนุญาตในเรื่องที่เป็นอํานาจหน้าที่และภารกิจของอบต. ติดตามความ
คืบหน้า และแจ้งผล การดําเนินการให้ประชาชนผู้รับบริการทราบ โดยมีการปรับระบบการทํางานแต่ละ
กระบวนงานเพื่อให้มีระบบบริการที่ เช่ือมต่อระหว่างศูนย์บริการร่วมกับหน่วยงานเจ้าของเรื่อง ทั้งในด้าน
เอกสาร การส่งต่องาน ระบบการรับเงิน และกําหนด  ระยะเวลาดําเนินการของแต่ละกระบวนงาน ใช้
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศช่วยอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน ใช้ระบบ  บัตรคิวอัตโนมัติ เพื่อ
ให้บริการตามลําดับ จัดสถานที่ สิ่งอํานวยความสะดวกอื่นๆ เพื่อให้บริการที่ดีกับประชาชน เพื่ออํานวย  
ความสะดวกแก่ประชาชน ให้ได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ  นอกจากนี้ องค์การ
บริหารส่วนตําบลท่าหลวง ยังบริหารจัดการบริการสาธารณะ ตามเกณฑ์มาตรฐานการปฏิบัติราชการของ
กรม ส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ได้มาตรฐานทั้ง ๑๗ ประเด็น (ด้านถนน ทางเดิน และทางเท้า , ด้าน
ไฟฟูาสาธารณะ, ด้านระบบ ระบายน้ํา, ด้านนํ้าเพื่อการบริโภค, ด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน , ด้านการ
ส่งเสริมกีฬา , ด้านการส่งเสริมผู้สูงอายุ , ด้านการ  ส่งเสริมผู้ด้อยโอกาส , ด้านงานสาธารณสุข , ด้านการ
ส่งเสริมการพัฒนาสตรี, ด้านการส่งเสริมอาชีพ, ด้านการปูองกันและ บรรเทาสาธารณภัย, ด้านการส่งเสริม
ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีท้องถ่ิน , ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว , ด้านการ  จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม , ด้านศึกษา และด้านการจัดบริการสาธารณะ ตามนโยบายเร่งด่วน
ของรัฐบาล (การ แก้ไขปัญหาไฟปุาและหมอกควัน การกําจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ํา การลดและ
คัดแยกขยะมูลฝอยต้ังแต่แหล่งกําเนิด การจัดการน้ําเสีย แผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง และกิจกรรมเพื่อ
ปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่) โดยในข้ันตอน กระบวนปฏิบัติภารกิจ คํานึงถึงการอํานวยความ
สะดวกแก่ประชาชน สร้างความโปร่งใสในการบริการสาธารณะ ให้ประชาชน  ได้รับความพึงพอใจโดย
ทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ และเพื่อเป็นมาตรการในการปูองกันการทุจริตคอร์รัปชัน  
๓. วัตถุประสงค์  
   ๓.๑ สร้างความโปร่งใสในการบริการสาธารณะ ให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียม
กันไม่เลือกปฏิบัติ  
   ๓.๒ เพื่อเป็นมาตรการในการปูองกันการทุจริตคอร์รัปชัน  



- ๖๑ - 
 
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต  ทุกสํานัก/กอง/ฝุาย ดําเนินการปฏิบัติงานบริการสาธารณะ ให้ประชาชนได้รับ
ความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม่ เลือกปฏิบัติ  
๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ ทุกสํานัก/กอง/ฝุาย องค์การบริหารส่วนตําบลท่าหลวง 
๖. วิธีดําเนินการ  
   ๖.๑ ดําเนินการปฏิบัติงานบริการสาธารณะ ให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกัน
และไม่เลือกปฏิบัติ ให้ได้มาตรฐานทั้ง ๑๗ ประเด็น (ด้านถนน ทางเดิน และทางเท้า, ด้านไฟฟูาสาธารณะ , 
ด้านระบบระบายน้ํา, ด้านนํ้าเพื่อการบริโภค, ด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน, ด้านการส่งเสริมกีฬา , ด้าน
การส่งเสริมผู้สูงอายุ, ด้านการส่งเสริมผู้ด้อยโอกาส, ด้านงาน สาธารณสุข, ด้านการส่งเสริมการพัฒนาสตรี, 
ด้านการส่งเสริมอาชีพ , ด้านการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย , ด้านการ  ส่งเสริมศาสนา ศิลปะ 
วัฒนธรรม ประเพณีท้องถ่ิน , ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว , ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ  
สิ่งแวดล้อม , ด้านศึกษา และด้านการจัดบริการสาธารณะ ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล (การแก้ไข
ปัญหาไฟปุาและหมอก  ควัน การกําจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่ง น้ํา การลดและคัดแยกขยะมูลฝอย
ตั้งแต่แหล่งกําเนิด การจัดการ น้ําเสีย แผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง และกิจกรรมเพื่อปูองกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในพื้นที่)  
   ๖.๒ ประเมินมาตรฐาน/รายงานผลการดําเนินกิจกรรม  
๗. ระยะเวลาดําเนินการ ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  
๘. งบประมาณดําเนินการ ใช้จ่ายจากงบประมาณรวมในค่าวัสดุ/ค่าใช้สอยฯ  
๙. ผู้รับผิดชอบ ทุกสํานัก/กอง/ฝุาย องค์การบริหารส่วนตําบลท่าหลวง 
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
   ๑๐.๑  สร้างความโปร่งใสในการบริการสาธารณะให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดย
ทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ  
    ๑๐.๒ ไม่มีการทุจริตคอร์รัปชันในกระบวนการสาธารณะแก่ประชาชน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๖๒ - 
 

๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  โครงการจ้างสํารวจความพึงพอใจในการบริการ ตามหลักธรรมา         
ภิบาล 
๒. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ  
    องค์การบริหารส่วนตําบลท่าหลวง มีหน้าที่ในการจัดทําบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนใน
ท้องถ่ินตามอํานาจหน้าที่ของอบต. ทั้งที่เป็น หน้าที่ตามพระราชบัญญัติอบต. พ.ศ. ๒๔๙๖ และหน้าที่ตาม
พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจ  ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 
๒๕๔๒ และหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายกําหนดให้เป็นหน้าที่ของอบต.และในการ ปฏิบัติหน้าที่นั้นต้องเป็นไป
เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยคํานึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนา  อบต. 
การจัดทํางบประมาณการจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผย
ข้อมูลข่าวสาร ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ จากภารกิจหน้าที่ในการจัดทําบริการสาธารณะ
ให้แก่ประชาชนในท้องถ่ิน นั้น อบต.ในฐานะผู้ให้บริการก็จะไม่ทราบว่าภารกิจที่ให้บริการไปนั้น ประชาชน
ได้รับประโยชน์ หรือเกิดประโยชน์สูงสุดแก่  ประชาชนมากน้อยเพียงใด การให้บริการมีคุณภาพเพียงใด 
ตอบสนองความต้องการผู้รับบริการหรือไม่ การที่จะทราบถึงความ  พึงพอใจจากผู้รับบริการ จึงต้องมี
โครงการสํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติอบต. พ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา 
๕๐ วรรคท้าย ที่กําหนดให้การปฏิบัติงานตามหน้าที่ ของอบต.ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน 
โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี คํานึงถึงการมีส่วนร่วมของ  ประชาชน การตรวจสอบและ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย  หลักเกณฑ์
และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๖ ที่กําหนดให้การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
นั้น จะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนเกิดผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจของรัฐมีประสิทธิภาพและเกิด
ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจ ของรัฐ ประชาชนได้รับการอํานวยความสะดวก และได้รับการตอบสนองความ
ต้องการ โดยให้อบต.ดําเนินการสํารวจความพึงพอใจจากประชาชน ผู้มาขอรับบริการ สาธารณะจากอบต. 
ของตัวช้ีวัดที่ ๑ มิติที่ ๒ มิติด้านคุณภาพการให้บริการ เพื่อประโยชน์ในท้องถ่ิน ลูกจ้างและพนักงาน  จ้าง 
อีกทั้งเพื่อเป็นการสร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะประโยชน์ให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจ 
จึงจําเป็นต้องมี โครงการนี้ข้ึนมา  
๓. วัตถุประสงค์  
   ๓.๑ เพื่อเป็นการสร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะการให้บริการประชาชนให้เกิด
ความพึงพอใจ  
   ๓.๒ เพื่อเป็นการสร้างจิตสํานึกความตระหนักให้แก่บุคลากรผู้ให้บริการ ปฏิบัติหน้าที่ในการ
ให้บริการ โดยยึด ประโยชน์สุขของประชาชน  
   ๓.๓ เพื่อเป็นการปรับปรุงและพัฒนางานด้านบริการให้มีคุณภาพ และประสิทธิภาพ  
   ๓.๔ เพื่อเป็นการปูองกันปัญหาร้องเรียน การทุจริตประพฤติมิชอบในหน่วยงาน 
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๔. เป้าหมาย/ผลผลิต  
   จัดจ้างสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของรัฐที่มีการสอนในระดับปริญญาตรีข้ึนไปภายใน
เขตจังหวัดหรือนอกเขต จังหวัด ทําการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนในเขตตําบล จํานวน ๑ ครั้ง ต่อ
ป ี 
๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ พื้นที่ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลท่าหลวง  
๖. วิธีดําเนินการ  
   ๖.๑ ขออนุมัติดําเนินการตามโครงการ และดําเนินการจัดจ้างสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในเขต
พื้นที่จังหวัดหรือนอก เขตจังหวัดตามระเบียบพัสดุฯ  
   ๖.๒ ดําเนินการสํารวจความพึงพอใจจากประชาชนในเขตตําบลตามรูปแบบที่กําหนด  
   ๖.๓ สรุปประมวลผลการสํารวจความพึงพอใจแจ้งให้องค์การบริหารส่วนตําบลทราบ  
   ๖.๔ ดําเนินการเบิกจ่ายเงินให้แก่สถาบันผู้ทําการประเมิน  
   ๖.๕ ปิดประกาศผลสํารวจความพึงพอใจให้ประชาชนทราบ  
   ๖.๖ นําผลการประเมินมาปรับปรุงการทํางานด้านบริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์สุขแก่
ประชาชน  
๗. ระยะเวลาดําเนินการ ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๕๖๔)  
๘. งบประมาณดําเนินการ  
   เบิกจ่ายตามงบประมาณรายจ่ายประจําปี แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 
งบดําเนินการ หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ โครงการจ้างสํารวจความพึงพอใจของ ผู้รับบริการ งบประมาณ ๒๕,๐๐๐ บาท/ป ี 
๙. ผู้รับผิดชอบ สํานักปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลท่าหลวง  
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
   ๑๐.๑ ผลผลิต  ผลการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการบริหารงานของอบต. 
จํานวน ๑ ฉบับ  
   ๑๐.๒ ผลลัพธ์  
    – ประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๘๐ 
    - การให้บริการสาธารณะมีความโปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน 
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๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : กิจกรรมการใช้บัตรคิวในการติดต่อราชการ  
๒. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ  
   องค์การบริหารส่วนตําบลท่าหลวง เป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
รูปแบบหนึ่งที่มีอํานาจหน้าที่ในการจัดทํา บริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถ่ิน ตามอํานาจหน้าที่
ของอบต. ทั้งที่เป็นหนาที่ตามพระราชบัญญัติอบต. พ.ศ. ๒๔๙๖ หน้าที่ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผน
และข้ันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และ หน้าที่ตามกฎหมาย
อื่นที่กําหนดให้อบต.มีหน้าที่ต้องทําอีกมากมาย ในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนผู้มาขอรับ  บริการ
ติดต่อกับหน่วยงานต่างๆ ของอบต.นั้นมักจะประสบปัญหาด้านการอํานวยความสะดวกอย่างเสมอภาค 
เป็นธรรม อันเนื่องมาจากภารกิจ และผู้มาขอรับบริการเป็นจํานวนมากซึ่งเจ้าหน้าที่ไม่สามารถให้บริการได้
อย่างทันท่วงที การตอบสนอง ความต้องการเกิดความล่าช้าไม่เป็นธรรม และการให้บริการไม่เป็นระบบมี
การลัดคิว ซึ่งเป็นช่องทางหนึ่งในการทุจริต ประพฤติ  มิชอบของเจ้าหน้าที่ถือเป็นพฤติกรรมที่ไม่พึง
ประสงค์ ทั้งผู้มาขอรับบริการและผู้ให้บริการ ส่งผลต่อมาตรฐานการให้บริการ ภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ  
เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติอบต. พ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา ๕๐ วรรคท้าย ที่กําหนดให้การปฏิบัติงานตาม
อํานาจ หน้าที่ของอบต.ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
และให้คํานึงถึงการมี  ส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงานและการ
เปิดเผยข้อมูลข่าวสารอย่างโปร่งใสตามพระราช  กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖  มาตรา ๖ ที่กําหนดให้การบริหารกิจการ  บ้านเมืองที่ดี ได้แก่ การบริหาร
ราชการเพื่อบรรลุเปูาหมายโดยก่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน มีประสิทธิภาพและเกิด ความคุ้มค่าใน
เชิงภารกิจของรัฐ ไม่มีข้ันตอนการปฏิบัติงานเกิดความจําเป็น และประชาชนได้รับการอํานวยความสะดวก 
และ ได้รับการตอบสนองความต้องการ ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณา
อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘   
   ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตําบลท่าหลวง  ได้มุ่งเน้นที่จะให้บริการประชาชนแล้วเสร็จใน
ระยะเวลาที่เหมาะสม ให้บริการโดยจัดลําดับก่อน  – หลัง เพื่อเป็นการสร้างความพึงพอใจ และความ
ทัดเทียมกันในการให้บริการประชาชน โดยไม่เลือกปฏิบัติ จึงได้จัดกิจกรรม  การใช้บัตรคิวในการติดต่อ
ราชการสําหรับผู้มาติดต่อราชการ  
๓. วัตถุประสงค์  
   ๓.๑ เพื่อสร้างกลไกในการปฏิบัติราชการด้านการอํานวยความสะดวก ความเสมอภาค เป็น
ธรรมต่อผู้มารับบริการ  
   ๓.๒ เพื่อให้ประชาชนผู้มาขอรับบริการได้รับความสะดวก รวดเร็ว สามารถตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน  
   ๓.๓ เพื่อให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการที่ให้และเกิดความคุ้มค่าในการขอรับ
บริการ  
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   ๓.๔  เพื่อเป็นเกราะปูองกันในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่มิให้กระทําการแสวงหา
ประโยชน์หรือกระทําการ ประพฤติมิชอบต่อตําแหน่งหน้าที่ อันเป็นเหตุแห่งการทุจริตต่อหน้าที่  
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต การจัดทําบัตรคิวในการให้บริการแก่ประชาชนทั่วถึงเป็นธรรม  
๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ สํานักงานองค์การบริหารส่วนตําบลท่าหลวง 
๖. วิธีดําเนินการ  
   ๖.๑ จัดทําคําสั่งคณะทํางานเพื่อกําหนดตัวบุคลากร ผู้รับผิดชอบ ในการดูแล กํากับการ
ให้บริการ  
   ๖.๒ ประชุมช้ีแจง แนวทาง กําหนดรูปแบบวิธีการ ข้ันตอนการปฏิบัติ  
   ๖.๓ จัดทําบัตรคิวในรูปแบบต่างๆ ตามความจําเป็นและเหมาะสม  
   ๖.๔ ปิดประกาศประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงขั้นตอนการรับบริการบัตรคิว และการ
ใช้บริการตามลําดับคิว  
   ๖.๕ จัดทําแบบประเมินผลความพึงพอใจของผู้มาขอรับบริการ  
   ๖.๖ สรุปผลการให้บริการตามแบบประเมินความพึงพอใจเป็นรายสัปดาห์/รายเดือน เพื่อ
นํามาปรับปรุง แก้ไขการ ให้บริการอย่างมีคุณภาพ   
๗. ระยะเวลาดําเนินการ ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  
๘. งบประมาณดําเนินการ ไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณ  
๙. ผู้รับผิดชอบ ทุกสํานัก/กอง ขององค์การบริหารส่วนตําบลท่าหลวง 
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
   ๑๐.๑ ผลผลิต  มีการใช้บัตรคิวสําหรับให้บริการแก่ประชาชนตามลําดับก่อนหลัง สําหรับ
หน่วยงานที่ให้บริการ  
   ๑๐.๒ ผลลัพธ์ - ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการที่ให้ ไม่น้อยว่าร้อยละ ๗๐ ของผู้มา
ขอรับบริการ - การให้บริการเกิดความโปร่งใส ลดข้อร้องเรียนการทุจริตต่อหน้าที่   
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๒.๓ มาตรการการใช้ดุลยพินิจและใช้อํานาจหน้าท่ีให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี  
๒.๓.๑  มีการจัดทําแผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาการดําเนินการเกี่ยวกับการบริการประชาชน  
รายละเอียดท่ีเกี่ยวข้องในแต่ละขั้นตอน เปิดเผย ณ ท่ีทําการและในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ
องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น  
 
๑. ชื่อโครงการ : กิจกรรม การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน  
๒. หลักการและเหตุผล  
    พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖  มาตรา ๕๒ 
กําหนดให้องค์กรปกครองส่วน ท้องถ่ิน จัดทําหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองทีดี โดยอย่างน้อยต้อง
มีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน การอํานวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการ
ของประชาชน ตลอดจนจัดให้มีการรับฟังและสํารวจความคิดเห็นของ ประชาชนผู้รับบริการ เพื่อปรับปรุง
การบริหารงานให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนมากที่สุด ประกอบกับในปีที่  ผ่านมาได้มีการ
ประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่มีการบริหารจัดการที่ดี และได้ดําเนินการตามโครงการดังกล่าวอย่าง 
ต่อเนื่องทุกปีนั้น เพื่อให้การประเมินบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเกิดประโยชน์สุข
ต่อประชาชน เกิด ผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจขององค์กรมีประสิทธิภาพและความคุ้มค่า สามารถลดข้ันตอนการ
ปฏิบัติงานและตอบสนองความต้องการ ของประชาชนได้อย่างแท้จริง หรืออย่างน้อยมีผลการประเมินไม่
ต่ํากว่าปีที่ผ่านมา องค์การบริหารส่วนตําบลท่าหลวง  จึงได้จัดทําโครงการปรับปรุง  กระบวนการทํางาน
หรือลดข้ันตอนการทํางานหรือการบริการ เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนโดยยึดกรอบแนว  
ทางการพัฒนาการบริหารจัดการที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและอํานาจหน้าที่ของอบต.ตาม
กฎหมายเป็นสําคัญ  
๓. วัตถุประสงค์  
   ๓.๑ เพื่อลดข้ันตอนในการปฏิบัติงานการบริการประชาชน  
   ๓.๒ เพื่ออํานวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน  
   ๓.๓ เพื่อรับฟังและสํารวจความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการ  
   ๓.๔ เพื่อปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน  
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต  
   ๔.๑ เพื่อลดข้ันตอนในการทํางานขององค์การบริหารส่วนตําบลท่าหลวง ให้สั้นลง  
   ๔.๒ ประชาชนในพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตําบลท่าหลวง 
   ๔.๓ ประชาชนนอกพื้นที่ และประชาชนทั่วไป  
   ๔.๔ พนักงานและเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตําบลท่าหลวง 
   ๔.๕ ผู้บังคับบัญชามอบอํานาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่งการ อนุญาต การอนุมัติ และการ
ปฏิบัติราชการใดๆ ไปสู่ ผู้ใต้บังคับบัญชาซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการดําเนินการเรื่องนั้นโดยตรง  
๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ องค์การบริหารส่วนตําบลท่าหลวง อําเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี  
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๖. วิธีดําเนินการ  
    ๖.๑ แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ  
   ๖.๒ ประชุมคณะกรรมการเพื่อสํารวจงานบริการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้องปฏิบัติ 
ปรับปรุงข้ันตอนและ ระยะเวลาในการให้บริการที่สามารถปฏิบัติได้จริงและพิจารณางานในภารกิจว่าเรื่อง
ใดที่ผู้บังคับบัญชาสามารถมอบอํานาจการ ตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ หรือการปฏิบัติ
ราชการใดๆ ให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา  
   ๖.๓ ประกาศลดข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ และประกาศกระบวนงานบริการ
ประชาชนที่ นายก อบต.มอบอํานาจให้รองนายก อบต. หรือปลัดอบต.ให้ประชาชนทราบโดยทั่วไปพร้อม
ทั้งจัดทําแผนภูมิแสดง ข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการให้ประชาชนทราบ   
   ๖.๔ มีระบบการรับฟังข้อร้องเรียนหรือมีการสอบถามจากภาคประชาชน และนําผลดังกล่าว
มาปรับปรุงการปฏิบัติ ราชการ  
   ๖.๕ รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคต่างๆ ให้นายก อบต.และผู้บริหาร
ทราบ  
๗. ระยะเวลาดําเนินการ ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  
๘. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ  
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ ทุกกอง/สํานัก ในองค์การบริหารส่วนตําบลท่าหลวง 
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
   ๑๐.๑ ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วในการติดต่อขอรับบริการ และมีความพึงพอใจใน
การให้บริการของ เจ้าหน้าที่  
   ๑๐.๒ การปฏิบัติราชการมีความคล่องตัว และบุคลากรมีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน  
   ๑๐.๓ การปฏิบัติราชการมีความสอดคล้องกับนโยบายปฏิรูประบบราชการ  
   ๑๐.๔  ทําให้ภาพลักษณ์ของอบต.ตําบล ท่าหลวง เปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีข้ึนและทําให้
ประชาชนมีความศรัทธา ต่อคณะผู้บริหารมากยิ่งข้ึน 
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๑. ชื่อโครงการ : โครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ  
๒. หลักการและเหตุผล  
   ในมาตรา ๓/๑ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๔๕ 
ซึ่งเป็นกฎหมายที่เป็น  ที่มาของการปฏิรูประบบราชการเพื่อวางกรอบแนวทางการบริหารราชการไว้ว่า 
“การบริหารราชการต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์ สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจของรัฐ ความมี
ประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดข้ันตอนการ  ปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิก
หน่วยงานที่ไม่จําเป็น การกระจายอํานาจตัดสินใจ การอํานวยความสะดวกและตอบสนอง  ความต้องการ
ของประชาชน” และเพื่อให้การดําเนินการดังกล่าวเป็นไปตามกรอบรวมทั้งทิศทางและแนวทางการบริหาร 
ราชการดังกล่าว จึงได้มีการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ โดยกําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจัดทําหลักเกณฑ์การบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีตามแนวทางพระราชกฤษฎีกานี้ โดย อย่างน้อยต้องมีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการลดข้ันตอนการ
ปฏิบัติงานและการอํานวยความสะดวกในการตอบสนองต่อความ ต้องการของประชาชน  องค์การบริหาร
ส่วนตําบลท่าหลวง เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินรูปแบบหนึ่ง ปฏิบัติงานตามอํานาจหน้าที่ของอบต.ต้อง
เป็นไปเพื่อ  ประโยชน์สุขของประชาชน ดังนั้นงานให้บริการจึงเป็นงานบริการแบบหนึ่งของระบบการ
บริการสาธารณะ ที่ผู้บริหารและ  พนักงานทุกท่านจะต้องร่วมกันปรับปรุงและแก้ไขกระบวนการทํางาน
เพื่อสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน ได้มากที่สุด เมื่อประชาชนมารับบริการแล้วเกิดความ
ประทับใจและพึงพอใจ รวมถึงการลดข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติ ราชการ ทําให้เกิดความรวดเร็วใน
การตอบสนองความต้องการของประชาชน อํานวยความสะดวกเพื่องานบริการที่มีคุณภาพ ทั่วถึงและแก้ไข
ปัญหาต่างๆ ที่เกิดข้ึนในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลท่าหลวง ให้กับประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล  
๓. วัตถุประสงค์  
   ๓.๑ เพื่อให้ประชาชนได้รับการบริการได้อย่างสะดวกรวดเร็วและถูกต้อง  
   ๓.๒ เพื่อให้สามารถตรวจสอบความต้องการของประชาชน รับรู้สภาพปัญหาและแก้ไขปัญหา
ที่เกิดข้ึนได ้ 
   ๓.๓ เพื่อปรับทัศนคติ วิธีคิด วิธีการทํางานของบุคลากรให้คํานึงถึงผลลัพธ์ในด้านการบริการ
ประชาชนผู้มาติดต่อ ขอรับบริการ     
   ๓.๔ เพื่อให้การปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะที่ชัดเจน มีความโปร่งใส
สามารถวัดผลการดําเนินงาน ได ้ 
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลท่าหลวง  และผู้ที่มาติดต่อราชการกับ
องค์การบริหารส่วนตําบลท่าหลวง  
๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ สํานักงานองค์การบริหารส่วนตําบลท่าหลวง  
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๖. วิธีดําเนินการ  
   ๖.๑ จัดทําโครงการเพื่อขออนุมัติ  
   ๖.๒ จัดให้มีการประชุมคณะทํางานปรับปรุงข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ  
   ๖.๓ จัดทําประกาศกระบวนงานบริการปรับลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการและประกาศให้
ประชาชนทราบโดยทั่วกัน  
   ๖.๔ ดําเนินการจัดทํากิจกรรมอํานวยความสะดวกแก่ประชาชน  
    ๖.๔.๑ ปรับปรุงแผนผังกําหนดผู้รับผิดชอบให้เป็นปัจจุบัน  
    ๖.๔.๒ ปรับปรุงปูายแสดงข้ันตอนและระยะเวลาการให้บริการแก่ประชาชน  
    ๖.๔.๓ จัดทําเอกสาร/แผ่นพับประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ  
    ๖.๔.๔ จัดให้มีกล่อง/ตู้รับความคิดเห็นของประชาชน  
    ๖.๔.๕  จัดทํา/เตรียมแบบฟอร์มคําร้องต่างๆ พร้อมตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มทุก
งานบริการ  
    ๖.๔.๖  จัดทําคําสั่งการให้บริการประชาชนนอกเวลาราชการ โดยจัดให้มีการ
ให้บริการแก่ประชาชนทั้งเวลา ทําการ ช่วงพักกลางวันและในวันหยุดราชการ  
    ๖.๔.๗ การมอบอํานาจการตัดสินใจ การอนุญาต การอนุมัติ การรักษาราชการแทน  
   ๖.๕ มีการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ  
   ๖.๖  มีการติดตามประเมินผลโครงการลดข้ันตอนและระยะเวลาการให้บริการ เพื่อนํา
จุดบกพร่องในการจัดทํา  โครงการมาปรับปรุงแก้ไขวิธีการ ข้ันตอนหรือระยะเวลาในการให้บริการให้ดี
ยิ่งขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป  
๗. ระยะเวลาดําเนินการ ตลอดปีงบประมาณ  
๘. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ  
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ สํานักปลัด กองคลัง กองช่าง องค์การบริหารส่วนตําบลท่าหลวง  
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
   ๑๐.๑ ประชาชนได้รับการบริการได้อย่างสะดวกรวดเร็วและถูกต้อง  
   ๑๐.๒ สามารถตรวจสอบความต้องการของประชาชน รับรู้สภาพปัญหาและแก้ไขปัญหาที่
เกิดข้ึนได ้ 
   ๑๐.๓  มีทัศนคติ วิธีคิด วิธีการทํางานของบุคลากรคํานึงถึงผลลัพธ์ ในด้านการบริการ
ประชาชนผู้มาติดต่อขอรับ บริการ  
   ๑๐.๔ การปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะที่ชัดเจน มีความโปร่งใสสามารถ
วัดผลการดําเนินงานได้ 
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๒.๓.๒ มีการกระจายอํานาจการตัดสินใจเก่ียวกับการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติราชการแทนหรือ  การ
ดําเนินการอ่ืนใดของผู้มีอํานาจในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 

๑. ชื่อโครงการ : มาตรการ การมอบอํานาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการ เพ่ือลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ  
๒. หลักการและเหตุผล  
   การมอบหมายอํานาจหน้าที่ให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาในการบริหารงานในด้านต่างๆ ภายใน
องค์กรนั้น ก็เพื่อเป็นการ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานให้เกิดความคล่องตัว รวดเร็ว ซึ่งการ
พิจารณาเลือก/มอบหมายภารกิจและขอบข่าย ของความรับผิดชอบที่จะมอบหมายให้ผู้ใต้บังคับบัญชา จะ
พิจารณาถึงความสําคัญ คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถในการที่จะ  ดําเนินการเรื่องนั้นเป็นอย่างดี ด้วย
ความรอบคอบและเหมาะสม เพื่อให้การบริหารงานก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ  ดังนั้น การ
ดําเนินการของหน่วยงานต้องมีการปรับให้เข้ากับสภาพสังคมและทันต่อสถานการณ์ที่การบริหารราชการ  
ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความ
คุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่ง  รัฐ การลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน การกระจายอํานาจการตัดสินใจ การอํานวย
ความสะดวก และการตอบสนองความต้องการ ของประชาชน แต่ทั้งนี้ต้องมีผู้รับผิดชอบต่อผลของงานซึ่ง
เป็นหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  
๓. วัตถุประสงค์  
   เพื่อให้การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลท่าหลวง  ภายใต้กรอบอํานาจหน้าที่
ตามที่กฎหมายกําหนดให้เป็นไป อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็วและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ  
๔. เป้าหมาย  
   คณะผู้บริหาร องค์การบริหารส่วนตําบลท่าหลวง  ปลัด อบต.  รองปลัด  อบต.  หรือ หัวหน้า
ส่วนราชการ  
๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ องค์การบริหารส่วนตําบลท่าหลวง 
๖. วิธีดําเนินการ  
   ๖.๑ จัดทําบันทึกเสนอเพื่อพิจารณาขออนุมัติ อนุญาต สั่งการ แต่งตั้ง มอบหมาย คณะ
ผู้บริหาร ปลัด อบต. รองปลัด อบต. หรือหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อลดข้ันตอนการปฏิบัติราชการ  
   ๖.๒ ดําเนินการออกคําสั่งฯ  
   ๖.๓ สําเนาคําสั่งฯ แจ้งคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบลท่าหลวง ปลัด อบต. รองปลัด 
อบต. หรือหัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน ที่ได้รับมอบหมายทราบ  
๗. ระยะเวลาดําเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔  
๘. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ  
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ ส่วนราชการทุกส่วน องค์การบริหารส่วนตําบลท่าหลวง 
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
   การบริหารราชการ การดําเนินงาน การปฏิบัติงานเกิดความคล่องตัวและรวดเร็ว ตลอดจน
การอํานวยความสะดวก และการให้บริการประชาชน/บริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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๑. ชื่อโครงการ : มาตรการ มอบอํานาจของนายกองค์การบริหารส่วนตําบล  
๒. หลักการและเหตุผล  
   ตามพระราชบัญญัติอบต. พ.ศ. ๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ได้บัญญัติเกี่ยวกับอํานาจหน้าที่
ของนายก อบต.ไว้ หลายเรื่องหลายประการ รวมทั้งมีกฎหมายอื่นอีกหลายฉบับที่บัญญัติอํานาจหน้าที่ของ
นายก อบต.เอาไว้ การที่ นายก อบต.จะดําเนินการในเรื่องต่างๆ เพียงผู้เดียว ก็อาจทําให้เกิดช่องว่างใน
การประพฤติมิชอบในข้ันตอนต่างๆ เกิดข้ึน ได้ ดังนั้น เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่อาจเกิดข้ึน อบต.จึง
ได้กําหนดมาตรการให้มีการมอบอํานาจของนายก อบต. ให้รองนายก อบต. ปลัด อบต. รองปลัด อบต. ได้
ปฏิบัติราชการแทนนายก อบต.  
๓. วัตถุประสงค์  
   ๓.๑ เพื่อให้การใช้ดุลยพินิจต่างๆ ของฝุายบริหารเป็นไปโดยรอบคอบ ตามหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี  
   ๓.๒ เพื่อให้เป็นการปูองกันการทุจริตคอร์รัปชันของเจ้าหน้าที่  
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต มีการมอบอํานาจอย่างน้อยจํานวน ๕ เรื่อง  
๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ องค์การบริหารส่วนตําบลท่าหลวง 
๖. วิธีดําเนินการ  
   ๖.๑ รวบรวมภารกิจที่อยู่ในอํานาจของนายก อบต.เสนอนายก อบต.รีพิจารณา  
   ๖.๒ ออกคําสั่งมอบหมายหน้าที่ของนายก อบต.ให้รองนายก อบต. ปลัด อบต. และรองปลัด  
อบต. ปฏิบัติราชการแทน  
๗. ระยะเวลาดําเนินการ ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  
๘. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ  
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ  สํานักปลัด  องค์การบริหารส่วนตําบลท่าหลวง 
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ ร้อยละ ๘๐ ของเปูาหมายดําเนินการแล้วเสร็จ 
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๑. ชื่อโครงการ : มอบอํานาจเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒  
๒. หลักการและเหตุผล  
   ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒  ได้บัญญัติกําหนดอํานาจหน้าที่ของนายก  
อบต.ในฐานะเจ้า พนักงานท้องถ่ินไว้หลายประการ ทั้งการอนุญาตก่อสร้างอาคาร รื้อถอนอาคาร ต่อเติม
ดัดแปลงอาคาร เป็นต้น ซึ่งล้วนแต่ เกี่ยวข้องกับสิทธิ หน้าที่ และเสรีภาพของประชาชน การที่จะใช้อํานาจ
อยู่กับนายก อบต. ก็อาจเป็นผลให้การบริการ ประชาชนเกิดความล่าช้า และอาจเป็นช่องว่างที่ทําให้เกิด
การทุจริตข้ึนมาได้ ดังนั้น จึงได้กําหนดมาตรฐานการมอบอํานาจ เจ้าพนักงานท้องถ่ินตามพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒  
๓. วัตถุประสงค์  
   ๓.๑ เพื่อให้การใช้ดุลยพินิจของเจ้าพนักงานท้องถ่ินตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 
๒๕๒๒ เป็นไปอย่าง รอบคอบ  
   ๓.๒ เพื่อปูองกันการทุจริตคอร์รัปชันของเจ้าหน้าที่  
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต  
   คําสั่งนายก อบต.มอบอํานาจเจ้าพนักงานท้องถ่ิน ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 
๒๕๒๒ ให้กับรอง นายก อบต. 
๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ องค์การบริหารส่วนตําบลท่าหลวง 
๖. วิธีดําเนินการ  
   เสนอคําสั่งองค์การบริหารส่วนตําบลท่าหลวง  มอบอํานาจเจ้าพนักงานท้องถ่ินให้รองนายก  
อบต. เป็นผู้ปฏิบัติราชการแทน  นายก  อบต. ในการใช้อํานาจเจ้าพนักงานท้องถ่ินตามพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒  
๗. ระยะเวลาดําเนินการ ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  
๘. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ  
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตําบลท่าหลวง 
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
   มีการออกคําสั่งมอบอํานาจนายก  อบต. ในฐานะเจ้าพนักงานท้องถ่ิน ตามพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒  
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๑. ชื่อโครงการ  : มาตรการการออกคําสั่งมอบหมายของนายก  อบต.  ปลัด อบต.  และหัวหน้าส่วน
ราชการ  
๒. หลักการและเหตุผล  
   องค์การบริหารส่วนตําบลท่าหลวง เป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
รูปแบบหนึ่งที่มีอํานาจหน้าที่ในการจัดทํา บริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถ่ิน ตามอํานาจหน้าที่
ของอบต. ทั้งที่เป็นหน้าที่ตามพระราชบัญญัติอบต. พ.ศ. ๒๔๙๖ หน้าที่ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผน
และข้ันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และ หน้าที่ตามกฎหมาย
อื่นที่กําหนดให้อบต.มีหน้าที่ต้องทําอีกมากมาย ในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน ผู้มารับบริการ  
ติดต่อกับหน่วยงานต่างๆ ของอบต.นั้น มักจะประสบปัญหาด้านการอํานวยความสะดวกในการติดต่อ
ราชการเนื่องจาก  ภารกิจมีมากมายไปรวมอยู่กับฝุายบริหาร ไม่มีการกระจายอํานาจ หรือมอบหมาย
อํานาจหน้าที่ในการสั่งการ อนุมัติ อนุญาต ไปยังหัวหน้าหน่วยงานระดับสํานัก กอง และฝุายต่างๆ ซึ่งเป็น
อุปสรรคอย่างยิ่งต่อการให้บริการ ทําให้การบริการเกิดความ ล่าช้า ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกอันอาจ
เป็นสาเหตุหนึ่งของการกระทําการทุจริต ประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการของ  เจ้าหน้าที่ ส่งผลให้
ระบบการให้บริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติอบต. พ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา 
๕๐ วรรคท้าย ที่กําหนดให้การปฏิบัติงานตามอํานาจ  หน้าที่ของอบต. ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของ
ประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตามพระราชกฤษฎีกา  ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองทีดี พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๖ และมาตรา ๓๗ ที่กําหนดให้การบริหาร ราชการเพื่อให้
เกิดประโยชน์สุขของประชาชนและเกิดผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจของรัฐ ไม่มีข้ันตอนการปฏิบัติงานเกินความ
จําเป็น ประชาชนได้รับการอํานวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ การบริหารงานมี
ประสิทธิภาพ คุ้มค่า ตาม พระราชบัญญัติอบต. พ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา ๔๘(๒) เตรส ที่กําหนดให้นายก อบต. 
มีอํานาจหน้าที่ในการสั่ง อนุญาต และ อนุมัติ เกี่ยวกับราชการของอบต. มาตรา ๔๘ สัตตรส กําหนดให้
นายก อบต. ควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารกิจการ ของอบต. และเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานอบต. 
และลูกจ้างของอบต. มาตรา ๔๘ วีสติ นายก อบต.มีอํานาจ มอบหมายการปฏิบัติราชการให้แก่รองนายก 
อบต.ที่ได้รับแต่งตั้งในการสั่งหรือการปฏิบัติราชการของนายก อบต.ได้  มาตรา ๔๘ เอกูนวีสติ กําหนดให้
ปลัดอบต.เป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานอบต. และลูกจ้างอบต.  รองจากนายกอบต.  และรับผิดชอบ
ควบคุมดูแลราชการประจําของอบต.ให้เป็นไปตามนโยบาย และมีอํานาจหน้าที่อื่น ตามที่มีกฎหมาย
กําหนด  หรือตามที่นายกอบต.  มอบหมายประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานอบต.จังหวัด
อุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และ  เงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของอบต.จังหวัด อุบลราชธานี  
ดังนั้น เพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตอบสนองความต้องการ
ของ ประชาชน ลดข้ันตอนการให้บริการและไม่สร้างเงื่อนไขข้ันตอนที่มีความยุ่งยาก จึงจําเป็นต้องมี
มาตรการ การมอบหมายอํานาจ หน้าที่ของ อบต.ข้ึน  
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๓. วัตถุประสงค์  
   ๓.๑ เพื่อเป็นการลดข้ันตอนการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม 
ตอบสนองความต้องการ ของประชาชน  
   ๓.๒ เพื่อให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการให้บริการจากหน่วยงาน  
   ๓.๓ เพื่อเป็นการกระจายอํานาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผู้บริหารทุกระดับ  
   ๓.๔ เพื่อปูองกันการผูกขาดอํานาจหน้าที่ในการใช้ดุลยพินิจอันอาจเป็นเหตุแห่งการทุจริต
และประพฤติมิชอบใน ตําแหน่งหน้าที่ราชการ  
๔. เป้าหมาย  
   จัดทําคําสั่งมอบหมายงานของนายก  อบต. ปลัดอบต. และหัวหน้าส่วนราชการ จํานวน ๔
ฉบับ ประกอบด้วย นายก อบต.มอบหมายให้รองนายก อบต. นายก อบต.มอบหมายให้ปลัดอบต. รอง
ปลัด อบต. และหัวหน้า ส่วนราชการ ปลัดอบต.มอบหมายให้รองปลัด อบต. และปลัด อบต.มอบหมายให้
หัวหน้าส่วนราชการ  
๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ สํานักงานองค์การบริหารส่วนตําบลท่าหลวง 
๖. วิธีดําเนินการ  
   ๖.๑ ออกคําสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ข้อบังคับ
และหนังสือ สั่งการ  
   ๖.๒ จัดทําหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการและผู้รับมอบอํานาจให้ปฏิบัติราชการแทน
รับทราบและถือปฏิบัติ  
   ๖.๓ จัดทําประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ  
   ๖.๔ ให้ผู้รับมอบหมายงานตามคําสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามคําสั่งที่ได้รับมอบหมายใน
ทุกเดือน  
๗. ระยะเวลาดําเนินการ ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  
๘. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ  
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ สํานักปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลท่าหลวง 
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
   ๑๐.๑ ผลผลิต มีคําสั่งมอบหมายงานให้ผู้ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติราชการแทน จํานวนไม่น้อยกว่า 
๔ ฉบับ  
 
   ๑๐.๒ ผลลัพธ์  
    - ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการที่ได้รับอยู่ในระดับดี  
    - ประชาชนได้รับความสะดวก และลดการผูกขาดอํานาจหน้าที่อันเป็นช่องทางแห่ง
การทุจริต 
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๒.๔ การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลในการดําเนินกิจการ การประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นท่ีประจักษ์  
๒.๔.๑ ยกย่องเชิดชูเกียรติท่ีมีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม  
 
๑. ชื่อโครงการ : โครงการพ่อ – แม่ดีเด่น  
๒. หลักการและเหตุผล  
   เนื่องในวโรกาส ๕ ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เป็นวันพ่อแห่งชาติ และในวโรกาส ๑๒ สิงหาคมของทุกปี เป็นวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระราชชนนี เป็นวันแม่แห่งชาติ  ซึ่งอบต.ได้กําหนดเป็นนโยบายใน
การจัดงานวันพ่อวันแม่แห่งชาติเป็นประจําทุกปีติดต่อกันมาเพื่อ น้อมลํารึกใน พระมหากรุณาธิคุณของ
พระบาทสมเด็จพระพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระราชชนนี ที่ทรงมี
ต่อพสกนิกรชาวไทยอย่าง นานัปการ พระองค์ทรงเป็นพ่อและแม่ของปวงชนชาวไทยที่เปี่ยมล้นด้วยพระ
เมตตา ทรงห่วงใยอย่างหาที่เปรียบมิได้ และเป็น  การเผยแพร่พระคุณของพ่อและแม่ที่มีต่อครอบครัว 
สังคมและประเทศชาติ เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติอบต. พ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา ๕๐ (๗) ที่กําหนดให้
อบต.มีหน้าที่ส่งเสริมการ พัฒนาเด็ก สตรี เยาวชน ผู้สูงอายุ และคนพิการ ประกอบกับอบต.มีแนวทางใน
การปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับสํานักงาน  คณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ การ
บริหารราชการเพื่อปูองกันการทุจริต ในการเชิดชูเกียรติแก่  หน่วยงาน/บุคคลในการดําเนินกิจการ การ
ประพฤติตนให้เป็นที่ประจักษ์ โดยการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต  มีคุณธรรม จริยธรรม 
ยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ที่ให้ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะของท้องถ่ิน ดังนั้น อบต.จึงได้จัดกิจกรรมวันพ่อ 
วันแม่แห่งชาติ คือการคัดเลือกพ่อและแม่ดีเด่นในพื้นที่อบต. เพื่อมอบโล่  ประกาศเกียรติคุณฯ เป็นการ
สร้างแบบฉบับที่ดีให้ปรากฏแก่สาธารณชน และให้สังคมได้ตระหนักถึงหน้าที่อันสําคัญยิ่งของพ่อ  และแม่ 
ที่สําคัญเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีของคนในชุมชนต่อไป  
๓. วัตถุประสงค์  
   ๓.๑ เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่พ่อ แม่ ผู้มีความซื่อสัตย์ สุจริต ตั้งมั่นอยู่ในหลักคุณธรรม 
จริยธรรม  
   ๓.๒ เพื่อให้พ่อ แม่ ที่ได้รับการคัดเลือกได้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่บุตร ธิดา และสังคมสืบไป  
๔. เป้าหมาย จัดพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่พ่อ แม่ดีเด่น จํานวน ๒ ครั้ง/ปี ครั้งละ ๙๐ คน  
๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ สํานักงานองค์การบริหารส่วนตําบลท่าหลวง 
๖. วิธีดําเนินการ  
   ๖.๑ จัดทําประกาศกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกพ่อ แม่ ดีเด่น ที่มีคุณสมบัติที่จะ
ได้รับการคัดเลือกให้เป็น พ่อ แม่ ดีเด่น ประจําปี เพื่อประกาศให้ประชาชนทราบ  
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   ๖.๒ แจ้งประกาศหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกให้ทุกชุมชนในเขตอบต. จํานวน ๙ หมู่บ้าน  
เพื่อให้แต่ละชุมชน ดําเนินการคัดเลือก กลั่นกรองบุคคลที่สมควรเสนอช่ือเข้ารับการคัดเลือกในช้ันต้นมายัง
อบต. เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณา กลั่นกรองได้พิจารณาอีกครั้งหนึ่ง  
   ๖.๓ แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองเพื่อทําหน้าที่กลั่นกรองคุณสมบัติผู้ที่ถูกเสนอ
ช่ือจากชุมชนต่างๆ ภายในเขตอบต.  
   ๖.๔ คณะกรรมการฯ เสนอช่ือพ่อ แม่ ดีเด่นที่ผ่านการกลั่นกรองด้านคุณสมบัติ โดยเสนอ
รายช่ือให้ผู้บริหารทราบ และเห็นชอบ  
   ๖.๕  ดําเนินการจัดพิธีการมอบโล่ ตามระเบียบฯ ในวันสําคัญที่ตรงกับวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จ  พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตต์ิ
พระบรมราชินีนาถ จํานวน ๒ ครั้ง/ปี โดยเชิญผู้ว่าราชการ จังหวัดสมุทรปราการมาเป็นประธานในพิธีมอบ
โล่  
๗. ระยะเวลาดําเนินการ ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑– ๒๕๖๔)  
๘. งบประมาณดําเนินการ จํานวน ๒,๐๐๐ บาท 
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตําบลท่าหลวง 
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลสัมฤทธิ์  
   ๑๐.๑ ผลผลิต  - มีพ่อแม่ดีเด่น ที่ได้รับเชิดชูเกียรติไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของจํานวน
กลุ่มเปูาหมาย  
   ๑๐.๒ ผลลัพธ์ - พ่อ แม่ดีเด่นที่ได้รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ มีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า
ระดับด ี- มีพ่อ แม่ดีเด่น ที่เป็นบุคคลต้นแบบแก่บุตร ธิดา และสังคมสืบไป 
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๒.๔.๒ ยกย่องเชิดชูเกียรติท่ีให้ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะของท้องถิ่น 
 

๑. ชื่อโครงการ : กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ  
๒. หลักการและเหตุผล  
   ในปัจจุบันสังคมไทยให้ความสําคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนและการบริการสาธารณะ
แบบมีส่วนร่วมตามที่ บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย นอกจากนี้ยังเป็นการยกย่องเชิดชู
เกียรติบุคคล เด็ก เยาวชนและองค์กรที่ให้  การสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปะและ
วัฒนธรรม ที่เป็นประโยชน์แก่ชุมชน สังคมและประเทศชาติ เพื่อเป็น  ขวัญกําลังใจให้บุคคลหรือองค์กรมี
ความมุ่งมั่น ตั้งใจ ร่วมเป็นแกนนําในการส่งเสริม สนับสนุน และอนุรักษ์มรดกทาง ศิลปวัฒนธรรมของชาติ
สืบไป กองการศึกษา จัดทํากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ เพื่อนําผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
ระดับหมู่บ้านเข้ารับ ใบประกาศเชิดชูเกียรติและเนื่องในวันสืบสานประเพณี วันสงกรานต์ และวันผู้สูงอายุ
ในทุกปีงบประมาณ เพื่อเป็นขวัญกําลังใจ ให้ประชาชนมีความมุ่งมั่น ช่วยเหลือสังคม และเป็นแบบอย่าง
ต่อบุคคลอื่นในชุมชน  
๓. วัตถุประสงค์  
   ๓.๑ เพื่อยกย่องบุคคล เด็กและเยาวชน ที่ให้การสนับสนุนการดําเนินการกิจกรรมด้านศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม ที่เป็น ประโยชน์แก่ชุมชน สังคม และประเทศชาติอย่างต่อเนื่องให้สังคมได้รับรู้  
   ๓.๒  เพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานของผู้ที่ได้รับรางวัลให้เป็นตัวอย่างที่ดีแก่
สาธารณชนต่อไป  
   ๓.๓ เพื่อเป็นขวัญและกําลังใจให้บุคคล เด็กและเยาวชน ร่วมสนับสนุนและส่งเสริมการ
ดําเนินงานด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่องและกว้างขวางยิ่งข้ึน  
๔. เป้าหมาย เด็ก เยาวชน และประชาชนในพื้นที่ตําบลท่าหลวง  
๕. สถานท่ีดําเนินการ  ศาลาเอนกประสงค์  หมู่ ๑ -๙  ตําบลท่าหลวง  อําเภอตระการพืชผล  จังหวัด
อุบลราชธานี  
๖. วิธีดําเนินการ  
   ๖.๑ ประชาสัมพันธ์กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ  
   ๖.๒ ประสานกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน และสมาชิก อบต. เพื่อคัดเลือกบุคคลผู้เข้าร่วมกิจกรรมเชิดชู
เกียรติประชาชนผู้มีจิต สาธารณะ  
   ๖.๓ จัดทําเอกสารผู้ทําคุณประโยชน์ด้านต่างๆ เพื่อเสนอผู้บังคับบัญชา ดังนี้  
    - ด้านช่วยเหลือสังคมดีเด่น (ประชาชน)  
    - ด้านถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถ่ินดีเด่น การจักสาน (ประชาชน)  
    - ด้านถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถ่ินดีเด่น เพลงพื้นบ้าน (ประชาชน)  
    - ด้านถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถ่ินดีเด่น การสอนเปุาแคน (ประชาชน)  
    - ด้านอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม  การแสดงกลองยาว (เด็กและเยาวชน)  



- ๗๘ – 
 
   ๖.๔ ดําเนินการจัดทํากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ  
   ๖.๕ สรุปผลการจัดทํากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะเพื่อเสนอผู้บังคับบัญชา  
๗. ระยะเวลาดําเนินการ ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑– ๒๕๖๔)  
๘. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ  
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตําบลท่าหลวง 
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  ผู้ทําคุณประโยชน์ได้รับการเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ เพื่อให้เป็น
แบบอย่างกับประชาชน 
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๒.๔.๓ ยกย่องเชิดชูเกียรติท่ีดํารงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง  (ไม่มี) 
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๒.๕  มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบ หรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริต  
๒.๕.๑ ดําเนินการให้มีข้อตกลงระหว่างบุคลากรในองค์กรได้ปฏิบัติหน้าท่ีราชการด้วยความ  ซื่อสัตย์ 
สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม และการบริหารราชการกิจการบ้านเมืองท่ีดี  
 

๑. ชื่อโครงการ : มาตรการ “จัดทําข้อตกลงการปฏิบัติราชการ”  
๒. หลักการและเหตุผล  
   จากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้กําหนด
ดัชนีในการประเมินที่ คํานึงถึงหลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณสากล และวัฒนธรรมของประเทศไทยเป็น
หลักรวมถึงข้อเท็จจริงของการทุจริตที่เกิดข้ึน  ภายในหน่วยงานของภาครัฐ สาเหตุส่วนมากเกิดจากการ
ดําเนินงานของระดับบุคคล หรือเกิดจากปัจจัยทางวัฒนธรรมของ  องค์กร หรือเกิดจากลักษณะงานและ
การรับสิ่งของต่างๆ ที่เอื้อให้เกิดการทุจริต ดังนั้น วิธีการบริหารจัดการภายในองค์กรที่  นําไปสู่การ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ค่านิยมและวัฒนธรรมขององค์กรให้กลายเป็นสิ่งที่ยอมรับได้ของผู้บริหารและ
เจ้าหน้าที่ ภายในองค์กร โดยการสร้างความตระหนักถึงความรับผิดชอบและการมีส่วนร่วมในการต่อต้าน
การทุจริตภายในองค์กร ของ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ถึงแม้จะเป็นสิ่งที่ยากต่อการดําเนินงานก็ตาม แต่เป็น
สิ่งสําคัญที่หน่วยงานต้องสร้างให้เกิดการ เปลี่ยนแปลงเพื่อนําไปสู่องค์กรที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การดําเนินงาน ตลอดจนเป็นการสร้างแนวร่วมในการต่อต้าน การทุจริตอันจะส่งผลต่อสังคม ชุมชน และ
ประเทศเกิดความตระหนักถึงภัยจากากรทุจริตและปฏิเสธการทุจริตในทุกรูปแบบ  ดังนั้น องค์การบริหาร
ส่วนตําบลท่าหลวง  จึงได้จัดทํามาตรการ “จัดทําข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ” ที่กําหนดดัชนีในการ
ประเมินการ ปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ข้ึน เพื่อ
เป็นการพัฒนาวิธีการดําเนินงาน ภายในองค์กรที่จะนําไปสู่การยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดําเนินงานให้สูงข้ึน  
๓. วัตถุประสงค์  
   ๓.๑ เพื่อให้บุคลากรปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม ตามแนวทางการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  
   ๓.๒ เพื่อให้ทุกส่วนราชการ (สํานัก/กอง) นําไปยึดถือและปฏิบัติ  
   ๓.๓ เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มีความโปร่งใส มีคุณธรรม  
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต บุคลากรในองค์กรปฏิบัติตามเกณฑ์ตัวช้ีวัดข้อตกลงการปฏิบัติราชการ  
๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ องค์การบริหารส่วนตําบลท่าหลวง 
๖. วิธีดําเนินการ  
   ๖.๑ จัดทําข้อตกลงในการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการระหว่างส่วนราชการกับผู้บริหาร
ท้องถ่ินที่มีดัชนีในการ ประเมินการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี  
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๖.๒ รวบรวมรายงานข้อตกลงการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการเสนอผู้บริหารทราบ   
๖.๓ ประชาสัมพันธ์พร้อมแจ้งให้ทุกส่วนราชการถือปฏิบัติ  

๗. ระยะเวลาดําเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔  
๘. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ  
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ ทุกสํานัก/กอง องค์การบริหารส่วนตําบลท่าหลวง 
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ มีการจัดทําข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 
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๑. ชื่อโครงการ  : กิจกรรม “การจัดทําข้อตกลงการปฏิบัติราชการของ องค์การบริหารส่วนตําบล             
ท่าหลวง”  
๒. หลักการและเหตุผล  
   ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๓/๑
บัญญัติว่าการปฏิบัติหน้าที่ ของส่วนราชการต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้
คํานึงถึงความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงานการมี  ส่วนร่วมของประชาชนการเปิดเผยข้อมูล การติดตาม 
ตรวจสอบ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ตามความเหมาะสม  ของแต่ละภารกิจ ประกอบกับ 
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖  มาตรา ๑๒ 
กําหนดไว้ว่า เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธ์ิ ก.พ.ร. อาจเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อ
กําหนดมาตรการ  กํากับการปฏิบัติราชการ โดยวิธีการจัดทําความตกลงเป็นลายลักษณ์อักษร หรือโดย
วิธีการอื่นใด เพื่อแสดงความรับผิดชอบใน การปฏิบัติราชการ รวมทั้งมาตรา ๔๕ กําหนดให้ส่วนราชการ 
จัดให้มีคณะผู้ประเมินอิสระดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติ ราชการของส่วนราชการเกี่ยวกับผลสัมฤทธ์ิ
ของภารกิจ คุณภาพการให้บริการ ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ ความ  คุ้มค่าในภารกิจ ทั้งนี้
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่กําหนด องค์การบริหารส่วนตําบลท่าหลวง จึงได้จัดให้มีการจัดทํา
ข้อตกลงและติดตามผลการปฏิบัติราชการ โดยมีการลงนามใน  ข้อตกลงการปฏิบัติราชการระหว่างนายก 
อบต.กับปลัดอบต. และหัวหน้าสํานัก ปลัด/ผู้อํานวยการกอง และให้มีการลงนามจัดทําข้อตกลงทุกปี เพื่อ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติ ราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลท่าหลวง 
๓. วัตถุประสงค์  
   ๓.๑ เพื่อให้การปฏิบัติราชการตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการของหน่วยงานระดับสํานัก/
กอง/ฝุาย เป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธ์ิตามที่กําหนด  
   ๓.๒ เพื่อให้หน่วยงานระดับสํานัก/กอง/ฝุาย มีความเข้าใจเกี่ยวกับข้ันตอน วิธีการ และ
รายละเอียดการประเมินผล การปฏิบัติราชการตามกรอบและแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  
   ๓.๓ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับสํานัก/กอง/ฝุาย ตาม
ข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๑-๒๕๖๔  
   ๓.๔ เพื่อให้หน่วยงานระดับสํานัก/กอง/ฝุาย สามารถจัดเตรียมเอกสาร และหลักฐานของ
ตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติ ราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ  
๔. การประเมินผล 
   การปฏิบัติราชการตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการของหน่วยงานระดับสํานัก/กอง/ฝุาย  
องค์การบริหารส่วนตําบลท่าหลวง  ได้ทําข้อตกลงผลงานกับผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นลายลักษณ์อักษรอย่าง
ชัดเจน โดยจัดทํา  ข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ในระดับสํานัก/กอง/ฝุาย เพื่อให้การดําเนินงานตาม
ข้อตกลงการปฏิบัติราชการดังกล่าวบรรลุ เปูาหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธ์ิ 
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ตามที่กําหนด และรับสิ่งจูงใจตามระดับผลงาน โดยได้มีการลงนาม  บันทึกข้อตกลงการปฏิบัติราชการ
ระหว่างนายกองค์การบริหารส่วนตําบลกับปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล และปลัดองค์การ  บริหารส่วน
ตําบลกับหัวหน้าหน่วยงานในสังกัด พร้อมคณะทํางานได้ร่วมกันพิจารณาและเลือกตัวช้ีวัดในประเด็นการ  
ประเมินผลการปฏิบัติราชการแต่ละมิติ ดังนี้  
   ๑) การบริหารราชการเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน  
   ๒) การบริหารราชการเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจ  
   ๓) การบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจ  
   ๔) การลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน  
   ๕) การอํานวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน  
   ๖) การพัฒนาความรู้และการประเมินผลการปฏิบัติราชการ    
๕. การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ วิธีติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ  
   ๑.๑ ช้ีแจงสํานัก/กอง/ฝุายต่างๆ และผู้ปฏิบัติงานทราบ และทําความเข้าใจเกี่ยวกับตัวช้ีวัด 
และกรอบการ ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖  และหนังสือ  กระทรวงมหาดไทยที่ มท ๐๘๙๒.๔ /ว ๔๓๕  ลงวันที่ ๑๑ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘  
   ๑.๒ ติดตามผลการปฏิบัติงานตามตัวช้ีวัดให้มีผลการปฏิบัติราชการอย่างเหมาะสม เช่น  
          - ศึกษาข้อมูล และเอกสารหลักฐานต่างๆ เช่น รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํา
รับรองการปฏิบัติ ราชการรอบ ๖ เดือน ๙ เดือน และ ๑๒ เดือน และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินการ
ตามตัวช้ีวัด เป็นต้น  
          - ติดตามผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัด โดยการประสานงานกับผู้กํากับดูแลตัวช้ีวัด 
และผู้จัดเก็บข้อมูล เพื่อให้การดําเนินการเป็นไปตามเปูาหมายที่กําหนด และการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
ของหน่วยงานในการกํากับดูแลและติดตาม ผลการดําเนินงานดังกล่าว  
     ๑.๓ รับฟังความคิดเห็นของหน่วยงานที่รับผิดชอบตัวช้ีวัด เพื่อให้การดําเนินงานบรรลุตาม
เปูาหมายหรือตัวช้ีวัดที่ กําหนด  
   ๑.๔ วัดผลลัพธ์ที่ได้จากการปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับค่าเปูาหมาย และเกณฑ์การให้คะแนน  
   ๑.๕  ประสานงานกับหน่วยงานที่รับผิดชอบตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติราชการ กรณีที่การ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการใน  เบื้องต้นไม่เป็นไปตามเปูาหมายที่กําหนด เพื่อหาแนวทางแก้ไขให้การ
ปฏิบัติงานบรรลุผลสัมฤทธ์ิตามเปูาหมายที่กําหนดไว้ 
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๖.การคํานวณผลการประเมินการปฏิบัติราชการ 

ผลการประเมิน ระดับคะแนนท่ีได้รับ 
มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเลิศ/ดีเยี่ยม ๕ 

มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีมาก ๔ 
มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับด ี ๓ 

มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับพอใช้ ๒ 
มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับปรับปรุง ๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๘๕ – 
 

๒.๕.๒ มีการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการ จังหวัด อําเภอ ท่ีได้ดําเนินการตามอํานาจ  หน้าท่ี
เพ่ือการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
๑. ชื่อโครงการ  : กิจกรรม ให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบท่ีได้ดําเนินการตามอํานาจหน้าท่ีเพ่ือ
การตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลท่าหลวง   
๒. หลักการและเหตุผล  
   องค์การบริหารส่วนตําบลท่าหลวง  ให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ดําเนินการตาม
อํานาจหน้าที่เพื่อการตรวจสอบ ควบคุม ดูแล  การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลท่าหลวง   
เนื่องจากเห็นความสําคัญของการตรวจสอบที่จะเป็นปัจจัยสําคัญช่วยให้การดําเนินงานตาม  ภารกิจของ
องค์การบริหารส่วนตําบลท่าหลวง  เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ช่วยปูองกันหรือลดความ
เสี่ยงจากการดําเนินงานที่ ผิดพลาดและลดความเสียหายที่อาจจะเกิดข้ึน ซึ่งนอกจากจะให้ความร่วมมือกับ
หน่วยตรวจสอบภายนอก (ป.ป.ช., สตง., จังหวัด, อําเภอ) แล้ว องค์การบริหารส่วนตําบลท่าหลวง   ยังให้
ความสําคัญกับการตรวจสอบภายในด้วย โดยให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในทําหน้าที่  ตรวจสอบภายใน
โดยอิสระ/มีแผนการตรวจสอบภายใน และรายงานผลการตรวจสอบภายในทุกส่วนราชการ  การให้ความ
ร่วมมือกับสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ในการตรวจสอบบัญชีและงบการเงินประจําปี ได้มอบหมายให้  
หน่วยงานผู้เบิก/หัวหน้าหน่วยคลัง มีหน้าที่ให้คําช้ีแจงและอํานวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่ของสํานักงาน
การตรวจเงินแผ่นดิน กรณีได้รับข้อทักท้วงให้หัวหน้าหน่วยงานผู้เบิก/หัวหน้าหน่วยงานคลังปฏิบัติตามข้อ
ทักท้วงโดยเร็ว อย่างช้าไม่เกิน ๔๕ วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งข้อทักท้วง กรณีที่ช้ีแจงข้อทักท้วงไปยัง สตง.
แล้ว แต่ สตง.ยืนยันว่ายังไม่มีเหตุผลที่จะล้างข้อทักท้วง ก็จะ  ดําเนินการช้ีแจงเหตุผลและรายงานให้ผู้ว่า
ราชการจังหวัดให้เสร็จสิ้นภายใน ๔๕ วัน นับจากวันที่ได้รับทราบผลการวินิจฉัย  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน
ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๘ ในกรณีที่มีการ
ตรวจสอบการทุจริต มีการมอบหมายให้งานสอบสวนและดําเนินการทางวินัย ฝุายนิติการและ  ดําเนินการ
ทางวินัย กองวิชาการและแผนงาน มีหน้าที่ดําเนินการให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายโดยเคร่งครัด            
เที่ยงธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ กรณีมีเรื่องร้องเรียนกล่าวหาบุคลากรที่ปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าที่โดยมิ
ชอบ นอกจากนี้ ยังให้ความร่วมมือกับสํานักงาน ป.ป.ช./สํานักงาน ป.ป.ช. จังหวัด ที่ได้ดําเนินการตาม
อํานาจหน้าที่เพื่อ การตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลท่าหลวง   
เพื่อความโปร่งใส และปูองกันการทุจริต และผลการ บริหารงานที่ผ่านมาในรอบ ๑๐ ปี ไม่พบการทุจริตแต่
อย่างใด  
๓. วัตถุประสงค์  
   ๓.๑ เพื่อให้เป็นมาตรการจัดการ กรณีได้รับทราบหรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริต  
   ๓.๒ เพื่อความโปร่งใส และปูองกันการทุจริต ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  
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๔. เป้าหมาย/ผลผลิต ทุกสํานัก/กอง/ฝุาย จัดทําข้อตกลงการปฏิบัติราชการต่อผู้บริหาร  
๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ ทุกสํานัก/กอง/ฝุาย องค์การบริหารส่วนตําบลท่าหลวง   
๖. วิธีดําเนินการ  
   - ทุกสํานัก/กอง/ฝุาย/งาน ให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ดําเนินการตามอํานาจ
หน้าที่เพื่อการตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลท่าหลวง   
   - ปฏิบัติตามข้อทักท้วงฯ ตามระเบียบ ฯ ภายในกําหนด  
๗. ระยะเวลาดําเนินการ ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)    
๘. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ  
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ ทุกสํานัก/กอง/ฝุาย องค์การบริหารส่วนตําบลท่าหลวง   
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
   ๑๐.๑ องค์การบริหารส่วนตําบลท่าหลวง   มีมาตรการจัดการ กรณีได้รับทราบหรือรับแจ้ง 
หรือตรวจสอบพบการทุจริต  
   ๑๐.๒  องค์การบริหารส่วนตําบลท่าหลวง   มีความโปร่งใส และปูองกันการทุจริต ตาม
หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
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๑. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบท้ังภาครัฐและองค์กรอิสระ”  
๒. หลักการและเหตุผล  
   กลไกการกํากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินตามกฎหมาย องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินแต่
ละประเภทได้ให้ อํานาจข้าราชการในหน่วยงานกระทรวงมหาดไทย ทั้งผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอําเภอ
กํากับดูแลให้องค์กรปกครองส่วน  ท้องถ่ินดําเนินกิจการเป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดและมี
ประสิทธิภาพตามอํานาจหน้าที่ที่กําหนดไว้ในกฎหมาย กลไกองค์กรอิสระเพื่อตรวจสอบการใช้อํานาจของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ซึ่งในแง่ของการทุจริตจะเกี่ยวข้อง กับการใช้จ่ายเงินไปโดยชอบด้วยกฎหมาย
ระเบียบข้อบังคับหรือไม่ หรือตรวจสอบเพื่อให้นักการเมืองท้องถ่ินและองค์กร ปกครองส่วนท้องถ่ินดําเนิน
กิจการต่างๆ อย่างโปร่งใสและสุจริต ซึ่งหน่วยงานทั้งสํานักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) และ
คณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เป็นองค์กรที่มีหน้าที่สําคัญ  ดังนั้น 
องค์การบริหารส่วนตําบลท่าหลวง   จึงได้มาตรการ “ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบ ” ข้ึน เพื่อ
ส่งเสริมสนับสนุนกลไกการ ตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระที่มีหน้าที่ตรวจสอบองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินให้มีประสิทธิภาพ  
๓. วัตถุประสงค์  
   เพื่อส่งเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระที่มีหน้าที่
ตรวจสอบองค์กรปกครอง ส่วนท้องถ่ินให้มีประสิทธิภาพ  
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต  
   การตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลท่าหลวง   จาก
หน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระเป็นอย่างมี ประสิทธิภาพ  
๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ องค์การบริหารส่วนตําบลท่าหลวง   
๖. วิธีดําเนินการ ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้งจากผู้กํากับดูแลและองค์กรอิสระ อาทิ  
   - การรับการตรวจจากสํานักงานตรวจเงินแผ่นดิน  
   - การรับการตรวจจากคณะทํางานตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการประจําปี หรือ
คณะทํางาน LPA จังหวัด  
   - การรับการตรวจจากสํานักงาน ป.ป.ท. ตามโครงการ ITA  
๗. ระยะเวลาดําเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔  
๘. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ    
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ ทุกสํานัก/กอง องค์การบริหารส่วนตําบลท่าหลวง   
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ องค์การบริหารส่วนตําบลท่าหลวง  ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ ควบคุม ดูแล
การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลท่าหลวง  จากหน่วยงานภาครัฐ และองค์กรอิสระ   
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๒.๕.๓ ดําเนินการให้มีเจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย กรณีมีเรื่อง  ร้องเรียน
กล่าวหาบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าท่ีโดยมิชอบ  
 
๑. ชื่อโครงการ : มาตรการ “แต่งตั้งผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน”  
๒. หลักการและเหตุผล  
   ด้วยองค์การบริหารส่วนตําบลท่าหลวง   มีนโยบายใช้หลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ภาค
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมโดยเปิดโอกาสให้ประชาชน  สามารถเสนอเรื่องร้องเรียน แจ้งเบาะแส เสนอ
ข้อคิดเห็น ซึ่งสามารถยื่นคําร้องเรียนผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ ระบบ อินเตอร์เน็ต ทางโทรศัพท์ หรือแจ้ง
เบาะแสด้วยตนเอง ฉะนั้น เพื่อให้การดําเนินการรับเรื่องร้องเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถแก้ไข
ความเดือดร้อนของประชาชน  ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้แต่งตั้งคณะทํางานรับผิดชอบการรับเรื่อง
ร้องเรียนประจําองค์การบริหารส่วนตําบลท่าหลวง  รวมถึงจัดทําคู่มือ ดําเนินการเรื่องร้องเรียนของอบต.
ตําบลท่าหลวง  ข้ึน เพื่อดําเนินการมาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆ  
เจ้าหน้าที่รับผิดชอบได้ถือปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกัน  
๓. วัตถุประสงค์  
   ๓.๑ เพื่อจัดให้มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดําเนินการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆ  
   ๓.๒ เพื่อจัดให้มีมาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริต
เป็นไปตามขั้นตอนการ ปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง  
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต มีการมอบหมายแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน  
๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ องค์การบริหารส่วนตําบลท่าหลวง   
๖. วิธีดําเนินการ  
   ๖.๑ กําหนดผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน  
   ๖.๒ จัดทําคู่มือดําเนินการเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนตําบลท่าหลวง   
   ๖.๓ จัดประชุมให้ความรู้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนเพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานและดําเนินการ แก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนที่ได้รับจากช่องทางการร้องเรียนต่างๆ ให้เป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน โดยโปร่งใสและเป็นธรรม  
   ๖.๔ เผยแพร่กระบวนการและข้ันตอนในการดําเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนขององค์การ
บริหารส่วนตําบลท่าหลวง   ให้ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้เสีย  คู่สัญญา ประชาชนทั่วไป หน่วยงานภายนอก
ตลอดจนบุคลากรภายในหน่วยงาน สามารถเข้าใจและใช้ประโยชน์จาก กระบวนการและข้ันตอนดังกล่าว
ได้ตรงกับความต้องการ  
๗. ระยะเวลาดําเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔  
๘. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ  
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ สํานักปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลท่าหลวง   
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๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  เจ้าหน้าที่รับผิดชอบดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนดําเนินการจัดการเรื่อง
ร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนตําบลท่าหลวง  ตามคู่มือ  ดําเนินการเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลท่าหลวง  โดยปฏิบัติตามข้ันตอนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ ์
ที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง 
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๑. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชน
กล่าวหาเจ้าหน้าท่ีของ  องค์การบริหารส่วนตําบลท่าหลวง   ว่าทุจริตและปฏิบัติราชการตามอํานาจ
หน้าท่ีโดยมิชอบ”  
๒. หลักการและเหตุผล  
   สืบเนื่องจากคําสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๖๙/๒๕๕๗ เรื่อง มาตรการปูองกันและ
แก้ไขปัญหาการทุจริต ประพฤติมิชอบได้กําหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ กําหนดมาตรการ
หรือแนวทางปูองกันและแก้ไขปัญหาการ ทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดย
มุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการ  มีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการ
ตรวจสอบเฝูาระวัง เพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้ ประกอบกับนโยบายของ  พลเอก
ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้แถลงนโยบายของรัฐบาลต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๑๒ 
กันยายน ๒๕๕๗ ก็ได้กําหนดให้มีการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการปูองกันปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบใน ภาครัฐ เป็นนโยบายสําคัญของรัฐบาล เพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายของ
รัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ในการ ปูองกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ ในการนี้องค์การบริหารส่วนตําบลท่าหลวง   จึงได้จัดทํา  มาตรการการดําเนินการ
เกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชนกล่าวหาเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วน
ตําบลท่าหลวง  ว่าปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าที่โดยมิชอบข้ึน ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้เสีย
ได้ทราบช่องทางการ ร้องเรียนแนวทางการพิจารณารับเรื่องร้องเรียน และการตอบสนองต่อข้อร้องเรียนใน
เรื่องการทุจริตหรือประพฤติมิชอบของ ข้าราชการ และเป็นการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนในการช่วย
สอดส่องและเฝูาระวังมิให้เจ้าหน้าที่กระทําการทุจริตหรือ  ประพฤติมิชอบนอกเหนืออํานาจที่ตนมีได้อีก
ทางหนึ่งด้วย  
๓. วัตถุประสงค์  
   ๓.๑ เพื่อสร้างจิตสํานึกให้แก่พนักงานส่วนตําบล พนักงานครูองค์การบริหารส่วนตําบล 
บุคลากรทางการศึกษาใน  องค์การบริหารส่วนตําบล พนักงานจ้างตามภารกิจและลูกจ้างของ องค์การ
บริหารส่วนตําบลท่าหลวง  ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมที่ดี  และตระหนักถึงความสําคัญของภัยของการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ  
   ๓.๒ เพื่อให้การตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ เป็นไปอย่าง
รวดเร็ว โปร่งใส เป็นธรรม  
๔. เป้าหมาย  
   “เจ้าหน้าท่ี” หมายถึง พนักงานอบต. พนักงานครูอบต. บุคลากรทางการศึกษา พนักงานจ้าง
ตามภารกิจ และลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลท่าหลวง   
๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ  องค์การบริหารส่วนตําบลท่าหลวง   ตําบลท่าหลวง  อําเภอตระการพืชผล จังหวัด
อุบลราชธานี  
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๖. วิธีดําเนินการ  
   ๖.๑ ดําเนินการกําหนดหลักเกณฑ์และแนวทางในการพิจารณาเรื่องร้องเรียนว่ามีมูลและเข้า
องค์ประกอบความผิด การทุจริตและประพฤติมิชอบหรือไม่  
   ๖.๒ แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง กรณีมีเจ้าหน้าที่ทุจริตและปฏิบัติราชการตาม
อํานาจหน้าที่โดยมิชอบ  
   ๖.๓ กําหนดช่องทางการร้องเรียน แจ้งเบาะแสข้อมูลเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ
และพัฒนาช่องทางการ ร้องเรียนให้ง่าย สะดวกและวิธีการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล เพื่อเป็นหลักประกันและ
สร้างความมั่นใจแก่ผู้ให้ข้อมูล ในการให้ข้อมูลที่ เป็นประโยชน์แก่หน่วยงาน  
   ๖.๔  แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ร้องเรียนทราบผลและความคืบหน้าของการดําเนินการ            
ภายใน ๕ วัน  
๗. ระยะเวลาดําเนินการ ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  
๘. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ   
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ  สํานักปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลท่าหลวง   
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
   ตัวชี้วัด ร้อยละของเรื่องร้องเรียนของเจ้าหน้าที่ที่มีการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
   ผลลัพธ์  ภาคประชาชนมีบทบาทในการเฝูาระวัง และติดตาม ตรวจสอบการทํางานของ
เจ้าหน้าที่ 
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มิติท่ี ๓ การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน  
๓.๑ จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางท่ีเป็นการอํานวยความสะดวกแก่ประชาชนได้มี  
ส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทุกขั้นตอน  
๓.๑.๑ จัดให้มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 
 

๑. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตําบลท่าหลวง   ให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น”  
๒. หลักการและเหตุผล  
   ตามมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐  บัญญัติให้
หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มี ข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยตามที่กฎหมายกําหนดไว้ให้ประชาชน
เข้าตรวจดูได้ ณ ที่ทําการของหน่วยงานของรัฐ  โดยเรียกสถานที่ที่จัดเก็บรวบรวมข้อมูลข่าวสารและ
ให้บริการว่า “ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ” โดยมีเจตนารมณ์ให้ประชาชนมีโอกาส  อย่างกว้างขวางในการได้รับ
ข่าวสารเกี่ยวกับการดําเนินการต่างๆ ของรัฐ ดังนั้น เพื่อให้การดําเนินการดังกล่าวเป็นไปตามที่กฎหมาย
กําหนด องค์การบริหารส่วนตําบลท่าหลวง  จึงได้ให้มีสถานที่สําหรับประชาชน  เข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสาร
ซึ่งได้รวบรวมไว้ โดยจัดเป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตําบลท่าหลวง   ให้บริการ                  
ณ ศูนย์บริการร่วมองค์การบริหารส่วนตําบลท่าหลวง  โดยมีงานศูนย์บริการข้อมูลฝุายประชาสัมพันธ์ กอง
วิชาการและแผนงาน เป็นผู้รับผิดชอบข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่ประชาชน  สามารถเข้าตรวจดูได้ เพื่อ
ประชาชนจะได้สามารถรับรู้สิทธิและหน้าที่ของตนอย่างเต็มที่ในการแสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิ  ทาง
การเมืองได้โดยถูกต้องตรงกับความเป็นจริง ในการรักษาประโยชน์ของตนต่อไป  
๓. วัตถุประสงค์  
   ๓.๑ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์แก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้องและไม่
บิดเบือนข้อเท็จจริง  
   ๓.๒ เพื่อเพิ่มช่องทางให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค์การ
บริหารส่วนตําบลท่าหลวง   
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต ศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตําบลท่าหลวง  จํานวน ๑ แห่ง  
๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตําบลท่าหลวง  (ภายในศูนย์บริการร่วม 
องค์การบริหารส่วนตําบลท่าหลวง  )  
๖. วิธีดําเนินการ  
   ๖.๑ มีการจัดต้ังศูนย์ข้อมูลข่าวสารและจัดสถานที่ให้ประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูล  
   ๖.๒ มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเป็นปัจจุบัน  
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   ๖ ๓ มีการจัดวางเอกสารข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ 
การเงิน การจัดหา พัสดุ การคํานวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่
กฎหมาย ระเบียบ กฎข้อบังคับที่  กําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้องเผยแพร่ให้ประชาชนทราบ
และตรวจสอบได้ ข้อมูลครบตามรายการที่กําหนด  
   ๖.๔ มีการจัดประชุมให้ความรู้แก่บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เกี่ยวกับการ
ปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ข้อมูล ข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐  
   ๖.๕ มีการให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐  
   ๖.๖ มีบริการอินเตอร์เน็ตสําหรับให้บริการประชาชนทั่วไป  
   ๖.๗ มีการจัดเก็บสถิติผู้มารับบริการและสรุปผลเสนอผู้บริหาร  
๗. ระยะเวลาดําเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔  
๘. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ   
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ สํานักปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลท่าหลวง   
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ จํานวนศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตําบลท่าหลวง   
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๑. ชื่อโครงการ : กิจกรรม“การออกระเบียบจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตําบลท่า
หลวง”  
๒. หลักการและเหตุผล  
   อาศัยอํานาจตามมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ซึ่ง
บัญญัติไว้ว่าภายใต้บังคับ  มาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๕ หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของ
ราชการอย่างน้อยดังต่อไปนี้ไว้ให้ประชาชนเข้า ตรวจดูได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการ
กําหนด และเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการบริหาราชการที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ เรื่องหลักธรรมาภิบาล 
ความโปร่งใส การมี ส่วนร่วม สามารถตรวจสอบได้  
๓. วัตถุประสงค์  
   ๑. เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย จึงจัดทําระเบียบองค์การบริหารส่วนตําบลท่าหลวง   ว่าด้วย
ข้อมูลข่าวสารของราชการ  พ.ศ. ๒๕๕๖  และประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลท่าหลวง   เรื่อง 
ค่าธรรมเนียมการทําสําเนาและการรับรองสําเนาข้อมูลข่าวสาร ของศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วน
ตําบลท่าหลวง  ข้ึน  
   ๒. เพื่อให้บริการข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดู ศึกษา ค้นคว้า 
ตลอดจนเผยแพร่ จําหน่าย จ่ายแจก รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามระเบียบนี้  
   ๓. เพื่ออํานวยความสะดวกให้กับประชาชนในการจัดระบบข้อมูลข่าวสาร ดังนี้  
    ๓.๑ ข้อมูลข่าวสารที่ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา  
    ๓.๒ ข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้  
    ๓.๓ ข้อมูลข่าวสารอื่น  
    ๓.๔ ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล  
๔. เป้าหมาย  
   ๑. จัดเตรียมสถานที่จัดต้ังศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ จํานวน ๑ แห่ง  
   ๒. ระเบียบ องค์การบริหารส่วนตําบลท่าหลวง   ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 
๒๕๕๕ จํานวน ๑ ชุด  
   ๓. ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลท่าหลวง เรื่องค่าธรรมเนียมการทําสําเนาและการับรอง
สําเนาข้อมูลข่าวสารของ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตําบลท่าหลวง จํานวน ๑ ฉบับ  
   ๔. แบบคําร้องขอตรวจดูข้อมูลข่าวสาร จํานวน ๑ ฉบับ  
๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ ภายในองค์การบริหารส่วนตําบลท่าหลวง   
๖. วิธีการดําเนินงานโครงการ  
   ๖.๑ จัดทําบันทึกขออนุมัติจัดต้ังศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ  
   ๖.๒ เมื่ออนุมัติแล้ว แจ้งเวียนทราบภายในทุกส่วนราชการ  
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   ๖.๓ จัดทําร่างระเบียบฯ ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ เสนอต่อผู้บริหาร
เพื่อพิจารณาอนุมัติ  
   ๖.๔ จัดทําร่างประกาศฯ เรื่องค่าธรรมเนียมการทําสําเนาและการรับรองสําเนาข้อมูลข่าวสาร 
เสนอต่อผู้บริหารเพื่อ พิจารณาอนุมัติ  
   ๖.๕ จัดทําร่างแบบคําร้องขอตรวจดูข้อมูลข่าวสาร เสนอต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณาอนุมัติ  
   ๖.๖ จัดเตรียมสถานที่ โต๊ะ ตู้เอกสาร และจัดวางเอกสารตามกฎหมายกําหนด    
๗. ระยะเวลาและสถานท่ีดําเนินการ  เริ่มตั้งแต่เดือนสิงหาคม  เป็นต้นไป ณ สํานักงานองค์การบริหาร
ส่วนตําบลท่าหลวง   
๘. งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ  
๙. หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ สํานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลท่าหลวง   
๑๐.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
   ๑. มีการจัดต้ังศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการองค์การบริหารส่วนตําบลท่าหลวง               
ณ สํานักงานองค์การบริหารส่วนตําบลท่าหลวง   
   ๒. มีการจัดระบบข้อมูลข่าวสารที่ครบถ้วน ไว้สําหรับอํานวยความสะดวกให้กับประชาชน  
   ๓. มีประชาชนขอตรวจดูข้อมูลข่าวสารทางราชการ     
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๓.๑.๒ มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน การ
จัดหาพัสดุ การคํานวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงาน เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการท่ีกฎหมาย  
ระเบียบ กฎข้อบังคับ ท่ีกําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเผยแพร่ให้ประชาชนทราบและ  
ตรวจสอบได้ 
 
๑. ชื่อโครงการ : มาตรการ “เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารท่ีสําคัญและหลากหลาย”  
๒. หลักการและเหตุผล  
   ด้วยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐  มาตรา ๗ และมาตรา ๙ 
กําหนดให้หน่วยงานของรัฐ จะต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่สําคัญๆ ของหน่วยงาน เช่น โครงสร้างและ
การจัดองค์กร อํานาจหน้าที่ แผนงาน โครงการ และอื่นๆ ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตําบลท่าหลวง  จึงได้
จัดทํามาตรการ “เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สําคัญและหลากหลาย ” ข้ึน เพื่อให้ประชาชน  สามารถ
ตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าที่และเข้าถึงข้อมูลตามภารกิจหลักขององค์การบริหารส่วน
ตําบลท่าหลวง  ได้ง่ายและสะดวกมากข้ึน  
๓. วัตถุประสงค์  
   ๓.๑ เพื่อให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สําคัญและเข้าถึงง่าย  
   ๓.๒ เพื่อให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่หลากหลาย  
   ๓.๓ เพื่อให้ประชาชนหรือผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกมากยิ่งขึ้น  
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต  มีข้อมูลประเภทต่างๆ เผยแพร่ต่อประชาชนในพื้นที่ และเข้าถึงได้โดยสะดวก
มากกว่า ๑๐ ประเภทขึ้นไป  
๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ พื้นที่ทั้งในและนอกเขตองค์การบริหารส่วนตําบลท่าหลวง   
๖. วิธีดําเนินการ จัดให้มีข้อมูลข่าวสารประเภทต่างๆ เผยแพร่ให้ประชาชนทั้งในและนอกพื้นที่ ได้แก่  
   - แผนพัฒนาท้องถ่ิน  
   - งบประมาณรายจ่ายประจําปี  
   - แผนการดําเนินงาน  
   - แผนอัตรากําลัง  
    - แผนการจัดหาพัสดุ  
   - ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา  
   - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง  
   - ข้อมูลรายรับและรายจ่าย  
   - งบแสดงฐานะทางการเงิน  
   - รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถ่ิน  
   - รายงานผลการปฏิบัติงานประจําปี  
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   - รายงานผลคะแนนการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการ  
   - ผลสํารวจความพึงพอใจของประชาชน  
๗. ระยะเวลาดําเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔    
๘. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ 
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ สํานักปลัด กองคลัง  กองช่าง องค์การบริหารส่วนตําบลท่าหลวง   
๑๐.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ จํานวนข้อมูลข่าวสารที่ได้รับการเผยแพร่   
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๑. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการเงิน การคลัง พัสดุ และทรัพย์สินของ
อบต. และการรับ เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเงินการคลัง”  
๒. หลักการและเหตุผล  
   การบริหารงานราชการในปัจจุบัน ภาคประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมและมีบทบาทอย่างมาก
ในการบริหารงานของ ราชการส่วนท้องถ่ินในด้านต่างๆ การบริหารงานราชการส่วนท้องถ่ินต้องสามารถ
ตรวจสอบได้ ต้องมีความโปร่งใส ต้องให้ ประชาชนได้รับทราบข้อมูล ข่าวสาร ในการดําเนินกิจกรรมต่างๆ 
เพื่อเป็นการปูองกันมิให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ  เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ภาครัฐและภาค
ประชาชน  
๓. วัตถุประสงค์  
   เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในการปฏิบัติงานให้ประชาชนได้รับรู้ เพื่อประชาสัมพันธ์การ
ปฏิบัติงานของภาครัฐเพื่อ ส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการ
ทุจริตประพฤติมิชอบในภาครัฐเสริมสร้างและ พัฒนาเครือข่ายในการติดตามและตรวจสอบการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในภาครัฐให้มีความเข้มแข็งเพื่อให้มีระบบ และกลไก ในการปูองกันและตรวจสอบมิให้เกิด
การทุจริต หรือการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบในภาครัฐ  
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต ประชาชนภายในเขตอบต.  
๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ องค์การบริหารส่วนตําบลท่าหลวง 
๖. วิธีดําเนินการ  
   เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงบประมาณ รายการบัญชีรับจ่ายเงินประจําปี และการจัดซื้อ
จัดจ้าง จัดหาพัสดุต่างๆ รวมถึงการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการชําระภาษีท้องถ่ิน และการรับเรื่องร้องเรียน
ทางด้านการเงินการคลัง ผ่านทางเว็บไซต์ของ องค์การบริหารส่วนตําบลท่าหลวง   และปิดประกาศข้อมูล
ดังกล่าวที่บอร์ดประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตําบลท่าหลวง   
๗. ระยะเวลาดําเนินการ ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  
๘. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ  
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตําบลท่าหลวง   
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารที่สําคัญของทางราชการ ประชาชนมีโอกาสได้
ตรวจสอบการบริหารงานของอบต.  ทําให้ลดการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีความโปร่งใสในการ
ปฏิบัติงาน 
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๓.๑.๓  มีการปิดประกาศ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการท่ีเป็นประโยชน์กับการ           
มีส่วนร่วมตรวจสอบของประชาชน 
 
๑. ชื่อโครงการ  : มาตรการ “จัดให้มีช่องทางท่ีประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของ อบต.ตําบล              
ท่าหลวง”  
๒. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของมาตรการ  
   ด้วยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐  มาตรา ๗ และมาตรา ๙
กําหนดให้หน่วยงานของรัฐ จะต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่สําคัญๆ ของหน่วยงาน เช่น โครงสร้างและ
การจัดองค์กร อํานาจหน้าที่ แผนงาน โครงการ และอื่นๆ ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตําบลท่าหลวง  จึงได้
ตระหนักและเห็นความสําคัญของการเผยแพร่ข้อมูลที่สําคัญๆ ของหน่วยงานผ่านทาง  ช่องทางที่
หลากหลาย เพื่อให้การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารครอบคลุมทุกกลุ่มเปูาหมาย ได้แก่ หน่วยประชาสัมพันธ์ ณ 
ที่ทําการ ของหน่วยงาน เว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสังคม ( Social Media) หมายเลขโทรศัพท์เฉพาะ 
การเผยแพร่ข้อมูลทางสื่อ  สิ่งพิมพ์ต่างๆ โทรทัศน์ วิทยุ สื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชน
สามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอํานาจ  หน้าที่และเข้าถึงข้อมูลตามภารกิจหลักขององค์การ
บริหารส่วนตําบลท่าหลวง  ได้ง่ายและสะดวกมากข้ึน  
๓. วัตถุประสงค์  
   ๓.๑ เพื่อให้มีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานที่หลากหลาย  
   ๓.๒ เพื่อให้ประชาชนหรือผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกมากยิ่งขึ้น  
   ๓.๓ เพื่อให้มีช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนที่เข้าถึงประชาชนได้ง่าย  
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต ช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน จํานวนไม่น้อยกว่า ๗ ช่องทาง  
๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ พื้นที่ทั้งในและนอกเขตองค์การบริหารส่วนตําบลท่าหลวง   
๖. วิธีดําเนินการ จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอํานวยความสะดวกแก่ประชาชน 
ได้แก่  
   - บอร์ดหน้าสํานักงานองค์การบริหารส่วนตําบลท่าหลวง   
   - บอร์ดประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนตําบลท่าหลวง   ร้านค้าชุมชนตามชุมชน/
หมู่บ้าน  
   - ประกาศเสียงตามสาย/วิทยุชุมชน/หอกระจายข่าว/รถกระจายเสียง/หน่วยประชาสัมพันธ์
เคลื่อนที่  
   - ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน มีเจ้าหน้าที่ให้บริการประจําและให้
ประชาชนสืบค้นได้เอง  
   - จัดส่งเอกสารเผยแพร่รายงานประจําปี  
   - ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ผ่านสื่อมวลชน/การจัด
แถลงข่าว  
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   - หนังสือพิมพ์หรือวิทยุท้องถ่ิน  
   - ประกาศผ่านเว็บไซต์/เว็บบอร์ด/เฟสบุ๊ค ที่มีข้อมูลผลการดําเนินงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน  
   - รายการ TV  
   - รายการทาง Youtube ออนไลน์  
๗. ระยะเวลาดําเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔  
๘. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ  
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ สํานักปลัด กองคลัง  กองช่าง องค์การบริหารส่วนตําบลท่าหลวง   
๑๐.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ จํานวนช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน 
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๑. ชื่อโครงการ : กิจกรรมจัดทําสื่อประชาสัมพันธ์  
๒. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของมาตรการ  
   ในภาวะสังคมปัจจุบัน ความเจริญก้าวหน้าด้านวิชาการ และเทคโนโลยีต่างๆ ก้าวหน้าไปมาก
เครื่องมือสื่อสาร อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ที่ทันสมัย และมีประสิทธิภาพสูง การนําเอาเทคโนโลยีต่างๆ เข้ามา
ใช้ในการดําเนินงานผ่านสื่อการ ประชาสัมพันธ์ เพื่อให้บรรลุผลสําเร็จ และรวดเร็วยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการ
สรุปเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจได้ง่ายในช่วงระยะเวลา สั้นๆ หรือช่วงระยะเวลาอันจํากัดนั้นเป็นเรื่องที่ต้องปู
พื้นฐาน สร้างความน่าเช่ือถือ และน่าสนใจให้กับกิจกรรม/โครงการของ อบต. ให้สามารถมองเห็นภาพหรือ
เห็นความเกี่ยวโยงกันของกิจกรรม/โครงการต่างๆ ได้ชัดเจนถูกต้อง ฉะนั้นการสร้าง  ความสัมพันธ์กับ
ประชาชนต้องการให้ประชาชนเข้าถึงและมีส่วนร่วมรับรู้ในภารกิจของอบต. จึงจําเป็นต้องพิจารณาในการ  
เลือกสื่อให้เหมาะสมกับสภาวการณ์นั้นๆ การใช้สื่อเทคนิคและวิธีการเป็นอย่างไรบ้าง ในแต่ละข้ันตอนที่
ต่างกันเป็นสิ่งสําคัญ ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนยอมรับและให้ความร่วมมือสนับสนุน ซึ่งจะมีผลต่อการพัฒนา
ตามภารกิจ บทบาท หน้าที่ อย่างโปร่งใส และยุติธรรม  
๓. วัตถุประสงค์  
   ๑. เพื่อประชาสัมพันธ์การดําเนินงานของอบต.ให้ประชาชนได้รับทราบโดยผ่านทางสื่อ
ประเภทต่างๆ ได้แก ่สื่อสิ่งพิมพ์, สื่อวิทยุ, โทรทัศน์, สื่อ Social network ผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์  
   ๒. เพื่อสร้างจิตสํานึกให้เกิดการเรียนรู้ รับรู้และเข้าใจในภารกิจการปฏิบัติงานของอบต.อย่าง
ถูกต้องและโปร่งใส  
   ๓. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมและรับผิดชอบในภารกิจของอบต.  
   ๔. เพื่อให้เกิดความหวงแหนและภาคภูมิใจในท้องถ่ินของตน  
   ๕. เพื่อนําเสนอผลงาน/โครงการโดดเด่น ให้เป็นที่ทราบกันอย่างแพร่หลาย  
   ๖. เพื่อความสัมพันธ์ที่ดีและเช่ือมความสามัคคีระหว่างอบต. สื่อมวลชนและประชาชน  
๔. เป้าหมาย  เพื่อผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ภารกิจขององค์การบริหารส่วนตําบลท่าหลวง   ให้แก่
ประชาชนโดยทั่วไปอย่างกว้างขวาง   
   ๔.๑ จัดทําแผ่นพับประชาสัมพันธ์ผลงานคณะผู้บริหาร  
   ๔.๒ จัดทําแผ่นพับประชาสัมพันธ์อบต. และคู่มือการให้บริการประชาชน  
   ๔.๓ จัดทํา Presentation นําเสนอผลงานกิจกรรม/โครงการของอบต.   
   ๔.๔ จัดทําคู่มือสําหรับประชาชน    
   ๔.๕ รถโฆษณาเคลื่อนที่   
    ๔.๖ จัดทํา spot  
   ๔.๗ เสียงตามสาย  
   ๔.๘ อื่นๆ   
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๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลท่าหลวง   
๖. วิธีดําเนินการ  
   ๖.๑ เสนออนุมัติโครงการ  
   ๖.๒ ดําเนินการประชุม  
   ๖.๓ มอบหมายงาน/จัดทําการร่วมนําเสนอร่างรูปแบบ  
   ๖.๔ ผลิตสื่อประเภทต่างๆ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างเหมาะสมตามภารกิจของอบต.  
   ๖.๕ ติดตามและประเมินผลโครงการ  
๗. ระยะเวลาดําเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ -๒๕๖๖๔  
๘. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ 
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ สํานักปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลท่าหลวง   
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
   ใช้แบบสอบถามความพึงพอใจในการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตําบลท่าหลวง             
ซึ่งออกแบบโดยคณะกรรมการติดตามและ  ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลท่าหลวง     
เป็นตัวช้ีวัด โดยกําหนดตัวช้ีวัด ดังนี้  
         - ประชาชนได้รับทราบเข้าใจถึงบทบาท ภารกิจของอบต.และมีความพึงพอใจในสื่อ
เอกสารในการประชาสัมพันธ์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ 
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๓.๒ การรับฟังความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน  
๓.๒.๑ มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในการดําเนินกิจการตามอํานาจหน้าท่ีของ  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะการดําเนินกิจการท่ีจะมีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ และ
สุขอนามัย ของประชาชนในท้องถิ่น 
 

๑. ชื่อโครงการ : การดําเนินงานศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ อบต.ท่าหลวง  
๒. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ  
   องค์การบริหารส่วนตําบลท่าหลวง เป็นหน่วยงานภาครัฐที่เน้นการให้บริการประชาชน และมี
เปูาหมายให้มีการบริการประชาชนในด้าน  ต่างๆ ที่อยู่ในอํานาจหน้าที่ด้วยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ 
และเกิดประโยชน์ต่อประชาชนผู้รับบริการโดยตรง โดยถือว่า  ประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะได้รับการ
บริการอย่างสะดวกรวดเร็ว และลดภาระของประชาชนเป็นสําคัญ ดังนั้น เพื่อให้การดําเนินงานด้านบริการ
เป็นไปอย่างต่อเนื่องและเป็นการอํานวยความสะดวกและตอบสนองความ ต้องการของประชาชน องค์การ
บริหารส่วนตําบลท่าหลวง จึงมีการจัดต้ังศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์เพื่อไว้สําหรับรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
จากประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนต่างๆ  
๓. วัตถุประสงค์  
   ๓.๑ เพื่อรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ และจะได้แก้ไขปัญหาได้อย่าง
ถูกต้องหรือนํามาเป็น ข้อมูลในการทําแผนงานโครงการแก้ไขปัญหาต่อไป  
   ๓.๒ เพื่ออํานวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาติดต่อราชการ ณ สํานักงานองค์การบริหาร
ส่วนตําบลท่าหลวง 
   ๓.๓ เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุลากรของอบต.กับประชาชนในพื้นที่  
๔. เป้าหมาย  
   ให้บริการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ จากประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับความเดือดร้อนรําคาญหรือ
ผู้มีส่วนได้เสียที่  เกี่ยวข้อง โดยการปฏิบัติราชการต้องสามารถให้บริการได้อย่างมีคุณภาพ สามารถ
ดําเนินการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่  กําหนด สร้างความเช่ือมั่นไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองตามความ
คาดหวัง/ความต้องการของประชาชนผู้รับบริการ และผู้มีส่วน ได้ส่วนเสียที่มีความหลากหลายและมีความ
แตกต่างกันได้อย่างเหมาะสมและมีการจัดเตรียมระบบการแก้ไขหรือบรรเทาปัญหา และผลกระทบใดๆ ที่
อาจจะเกิดข้ึนตามมาได้  
๕. วิธีดําเนินการ  
   ๕.๑ จัดทําคําสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์  
   ๕.๒ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบช่องทางในการร้องทุกข์/ร้องเรียน  
   ๕.๓ นําเรื่องเสนอคณะผู้บริหารพิจารณาสั่งการเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ไขปัญหาตาม
ความจําเป็นและเร่งด่วน  
   ๕.๔ แจ้งผลการปฏิบัติงานให้ผู้ร้องทราบ   
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๖. ระยะเวลาดําเนินการ  ให้บริการในวัน เวลาราชการวันจันทร์ – วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐  น. – 
๑๖.๓๐ น. โดยช่องทางร้องทุกข์/ ร้องเรียน ดังนี้  
   ๖.๑ สํานักงานองค์การบริหารส่วนตําบลท่าหลวง 
   ๖.๒ ทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๔๕-๒๓๙๐๔๔ ทางโทรสารหมายเลข ๐๔๕-๒๓๙๐๔๔ 
   ๖.๓ ทางเว็บไซต์  
   ๖.๔ ทางไปรษณีย์  
๗. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ  
๘. ผู้รับผิดชอบโครงการ สํานักปลัด  องค์การบริหารส่วนตําบลท่าหลวง 
๙. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
   ๙.๑  มีสถิติจํานวนเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน ประจําสัปดาห์/ประจําเดือน ทําให้เห็นว่า
ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการ  สอดส่องดูแลสังคมและการอยู่ร่วมกัน แสดงให้เห็นถึงการเปิดโอกาสให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตําบลท่าหลวง 
   ๙.๒ สามารถดําเนินการแก้ไขปรับปรุงตามเรื่องที่ประชาชนร้องเรียน/ร้องทุกข์  
   ๙.๓ แจ้งผลการดําเนินการให้ผู้ร้องเรียนทราบภายใน ๑๕ วัน 
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๓.๒.๒ มีช่องทางให้ประชาชนในท้องถิ่นสามารถร้องเรียน/ร้องทุกข์ได้โดยสะดวก 
 

๑. ชื่อโครงการ : มาตรการกําหนดขั้นตอน/กระบวนการเรื่องร้องเรียน (งานสาธารณสุข)  
๒. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ  
    องค์การบริหารส่วนตําบลท่าหลวง   เป็นหน่วยบริการด้านสาธารณสุข ในการให้บริการแก่
ประชาชนแบบองค์รวม ผสมผสานและต่อเนื่อง สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนทั้งในด้าน
การรักษาพยาบาลและการส่งเสริมสุขภาพ  และการปูองกันโรค เพื่อมุ่งเน้นให้ประชาชนได้รับบริการที่มี
มาตรฐานอย่างเท่าเทียมกัน ทั่วถึงเสมอภาคตามรัฐธรรมนูญของ ประเทศไทย การแสดงความคิดเห็นของ
ประชาชน เป็นกลไกหนึ่งในการนํามาพัฒนาปรับปรุงบริการให้ดีย่ิงข้ึน รวมทั้งเป็นช่องทาง  ที่เปิดให้
ประชาชนได้มีส่วนร่วม และได้รับบริการที่มีความเท่าเทียมและโปร่งใส  
๓. วัตถุประสงค์  
   ๓.๑  เพื่อเป็นช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียน หรือรับความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจาก
ประชาชน  
   ๓.๒ เพื่อให้ประชาชนได้ทราบขั้นตอน และกระบวนการในการร้องเรียน  
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต มีช่องทางและกําหนดข้ันตอนกระบวนการในการร้องเรียน  
๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ สํานักปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลท่าหลวง 
๖. วิธีดําเนินการ จัดทําข้ันตอนกระบวนการ และช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนจากประชาชน ได้แก่  
   - กล่องรับความคิดเห็นติดต้ังไว้ ณ องค์การบริหารส่วนตําบลท่าหลวง 
   - ผ่านเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตําบลท่าหลวง 
๗. ระยะเวลาดําเนินการ ตุลาคม ๒๕๖๑ – กันยายน ๒๕๖๔  
๘. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ  
๙. ผู้รับผิดชอบ สํานักปลัด  องค์การบริหารส่วนตําบลท่าหลวง 
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ ประชาชนได้รับทราบขั้นตอน กระบวนการ และแสดงความคิดเห็นผ่านช่องทางใน
การรับเรื่องร้องเรียน   
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๑. ชื่อโครงการ : โครงการองค์การบริหารส่วนตําบลท่าหลวงเคลื่อนท่ี  
๒. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ  
   องค์การบริหารส่วนตําบลท่าหลวง เป็นหน่วยงานภาครัฐที่เน้นการให้บริการประชาชน และมี
เปูาหมายให้มีการบริการประชาชนในด้าน  ต่างๆ ที่อยู่ในอํานาจหน้าที่ด้วยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ 
และเกิดประโยชน์ต่อประชาชนผู้รับบริการโดยตรง โดยถือว่า  ประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะได้รับการ
บริการอย่างสะดวกรวดเร็วและลดภาระของประชาชนเป็นสําคัญ ดังนั้น เพื่อให้การดําเนินงานด้านบริการ
ประชาชนเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเป็นการให้บริการในเชิงรุก จึงได้จัดทํา  โครงการอบต.ตําบล     หนอง
สรวงเคลื่อนที่ เพื่อสํารวจความต้องการของประชาชนตามครัวเรือนว่าต้องการให้อบต.ดําเนินการให้บริการ 
ในด้านใดบ้าง และให้บริการงานด้านต่างๆ ซึ่งอยู่ในอํานาจหน้าที่ อาจดําเนินการด้วยตนเองหรือร่วมมือกับ
องค์กรเอกชนโดย เน้นให้บริการฟรีแก่ประชาชน หรือหากจําเป็นต้องคิดว่าบริการก็ให้คิดในอัตราถูกที่สุด 
เพื่อให้ประชาชนเดือดร้อนน้อยที่สุด ร่วมกับการประชุมเวทีประชาคมทําแผนพัฒนาชุมชน  
๓. วัตถุประสงค์  
   ๓.๑ เพื่ออํานวยความสะดวกแก่ประชาชนโดยไม่ต้องเดินทางมารับบริการ ณ สํานักงานอบต. 
ซึ่งอาจเสียค่าใช้จ่าย หรือเสียเวลาเพิ่มข้ึน  
   ๓.๒ เพื่อรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ และจะได้แก้ไขปัญหาได้อย่าง
ถูกต้องหรือนํามาเป็น ข้อมูลในการทําแผนงาน โครงการแก้ไขปัญหาต่อไป  
   ๓.๓ เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรของอบต.กับประชาชนในพื้นที่  
๔. เป้าหมาย/ผลลัพธ์  
   นําบริการในหน้าที่ของทุกส่วนงานของอบต. ออกไปให้บริการแก่ประชาชนหมุนเวียนชุมชน
ต่างๆ ในเขตอบต. ทั้งหมด ร่วมกับการประชุมเวทีประชาคมทําแผนพัฒนาชุมชน  
๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ  
   กําหนดให้ออกอบต.เคลื่อนที่ร่วมกับการ ออกประชาคม จัดทําแผนพัฒนา ท้องถ่ิน  ในเขต
องค์การบริหารส่วนตําบลท่าหลวง  
๖. วิธีดําเนินการ  
   ๑. จัดทําร่างโครงการเสนอคณะผู้บริหารพิจารณาอนุมัติ  
   ๒. จัดหางบประมาณเพื่อสนับสนุนโครงการให้บรรลุผลตามเปูาหมาย  
   ๓. ประสานงานกับทุกกองทุกฝุาย เพื่อคัดเลือกกิจกรรมและงานในหน้าที่ที่จะนําไปให้บริการ
แก่ประชาชนในเขต อบต.ทั้งหมด  
   ๔. กําหนดสถานที่ วัน เวลา ในการออกให้บริการเคลื่อนที่ (ร่วมกับ สํานักปลัด ในการออก
ประชาคมจัดทํา แผนพัฒนาท้องถ่ิน 
   ๕. ประสานงานกับทุกส่วนงาน  
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๖. วิธีดําเนินการ  
   ๑. จัดทําร่างโครงการเสนอคณะผู้บริหารพิจารณาอนุมัติ  
   ๒. จัดหางบประมาณเพื่อสนับสนุนโครงการให้บรรลุผลตามเปูาหมาย  
   ๓. ประสานงานกับทุกกองทุกฝุาย เพื่อคัดเลือกกิจกรรมและงานในหน้าที่ที่จะนําไปให้บริการ
แก่ประชาชน ทั้ง ๙ หมู่บ้าน  
   ๔. กําหนดสถานที่ วัน เวลา ในการออกให้บริการเคลื่อนที่ เคลื่อนที่ (ร่วมกับ สํานักปลัด ใน
การออกประชาคมจัดทํา แผนพัฒนาท้องถ่ิน 
   ๕. ประสานงานกับทุกส่วนการงาน  
   ๖. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบล่วงหน้าทางเสียงตามสาย  
  ๗. นํากิจกรรมงานในหน้าที่ออกบริการประชาชน  
   ๘. ประเมินผลการปฏิบัติงาน  
 ๗. ระยะเวลาดําเนินการ  กําหนดออกให้อบต.เคลื่อนที่ร่วมกับเคลื่อนที่ (ร่วมกับ สํานักปลัด ในการออก
ประชาคมจัดทํา แผนพัฒนาท้องถ่ิน  ในเดือนมีนาคม ของทุกปี  
 ๘. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ 
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ สํานักปลัด อบต. องค์การบริหารส่วนตําบลท่าหลวง 
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
   ๑๐.๑ มีสถิติจํานวนประชาชนทุกชุมชนที่อยู่ในเขตอบต. ซึ่งได้เข้าร่วมโครงการฯ ได้รับบริการ
ที่สะดวก รวดเร็ว  ประหยัด พร้อมทั้งได้รับทราบนโยบายต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตําบลท่าหลวง
อย่างทั่วถึง  
   ๑๐.๒ ประชาชนทุกชุมชนที่อยู่ในเขตอบต. มีโอกาสได้แสดงความคิดเห็นโดยมีเจ้าหน้าที่ของ
อบต.ร่วมรับฟัง ทั้งในเรื่องการดําเนินงานของอบต. และความต้องการด้านสาธารณูปโภคของประชาชน 
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๓.๒.๓ มีรายงานหรือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ประชาชนผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ได้ทราบถึงการ  ได้รับ
เรื่อง ระยะเวลา และผลการดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
 
๑. ชื่อโครงการ : มาตรการแก้ไขเหตุเดือดร้อนรําคาญ  ด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  
๒. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ  
   องค์การบริหารส่วนตําบลท่าหลวง เป็นส่วนงานที่มีอํานาจหน้าที่โดยตรงในการดูแลด้านการ
สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อมให้แก่ประชาชน ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งมุ่งเน้น
การบริการให้ประชาชนอยู่ใน สภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีเอื้อต่อการดํารงชีวิตได้อย่างปกติสุข ดังนั้น เมื่อมีกรณี
การแจ้งเรื่องราวหรือร้องทุกข์อันมีลักษณะที่ เกี่ยวข้องกับสภาพสิ่งแวดล้อมที่มีเหตุเดือดร้อนรําคาญ เช่น 
กลิ่นเหม็น เสียงดัง องค์การบริหารส่วนตําบลท่าหลวงจึงมีหน้าที่เร่ง  ดําเนินการตรวจสอบและแก้ไขเหตุ
เดือดร้อนรําคาญนั้นเพื่อแก้ไขปัญหาให้ประชาชนโดยเร็ว  
๓. วัตถุประสงค์  
   ๓.๑ เพื่อรับแจ้งปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่เกี่ยวกับเหตุเดือดร้อนรําคาญ
ตามพระราชบัญญัติการ สาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และจะได้แก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว  
   ๓.๒ เพื่อเป็นการบริการประชาชนให้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีเสมอ  
   ๓.๓ เพื่อเป็นการกําหนดข้ันตอนการดําเนินงานของเจ้าหน้าที่  
๔. เป้าหมาย  
   รับแจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์เกี่ยวกับเหตุเดือดร้อนรําคาญ จากประชาชนในพื้นที่องค์การ
บริหารส่วนตําบลท่าหลวง 
๕. วิธีดําเนินการ  
   ๕.๑  จัดทําคําสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดําเนินการเกี่ยวกับเหตุเดือดร้อนรําคาญ 
(องค์การบริหารส่วนตําบลท่าหลวง)  
   ๕.๒ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบช่องทางในการแจ้งเหตุเดือดร้อนรําคาญ  
   ๕.๓ รับแจ้งโดยตรงหรือรับเรื่องผ่านศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์องค์การบริหารส่วนตําบล             
ท่าหลวง  
   ๕.๔ ดําเนินการออกตรวจพื้นที่เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ และนําเรื่องเสนอต่อคณะผู้บริหาร
พิจารณาสั่งการเจ้าหน้าที่ ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ไขปัญหาตามความจําเป็นและเร่งด่วน  
    ๕.๕ แจ้งผลการปฏิบัติงานให้ผู้ร้องทราบ ๑๕ วัน นับแต่วันรับแจ้ง  
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๖. ระยะเวลาดําเนินการ  
   ให้บริการในวัน เวลาราชการวันจันทร์ – วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐  น. – ๑๖.๓๐  น. โดย
ช่องทางร้องทุกข์/ ร้องเรียน ได้แก่  
    ๑) ไปรษณีย์  
    ๒) โทรศัพท์  
    ๓) โทรสาร  
    ๔) เว็บไซต์  
    ๕) เฟสบุ๊ค  
๗. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ 
๘. ผู้รับผิดชอบโครงการ สํานักปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลท่าหลวง 
๙. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
   ๙.๑ มีสถิติจํานวนเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียนเหตุเดือดร้อนรําคาญเป็นประจําทุกเดือน ทําให้เห็น
ว่าประชาชนได้มีส่วนร่วม ในการสอดส่องดูแลสังคมและการอยู่ร่วมกัน แสดงให้เห็นถึงการเปิดโอกาสให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการสอดส่องดูแลการ ดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตําบลท่าหลวง 
   ๙.๒ สามารถดําเนินการแก้ไขปรับปรุงเหตุเดือดร้อนรําคาญตามเรื่องที่ประชาชนแจ้งเหตุหรือ
ร้องเรียน/ร้องทุกข์  
   ๙.๓ ออกตรวจพื้นที่และแจ้งผลการดําเนินการให้ผู้ร้องเรียนทราบภายใน ๑๕ วัน 
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๑. ชื่อโครงการ : กิจกรรม รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์รับทราบ 
๒. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ  
   การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ในการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ เป็นสิ่งสําคัญเพราะการปฏิบัติหน้าที่
ราชการทุกครั้งจะต้องมี การตรวจสอบ กลั่นกรองการใช้อํานาจ โดยการเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้รับ
ทราบข้อเท็จจริง ข้อกฎหมายที่ถูกต้อง และต้อง เป็นธรรมกับทุกฝุาย เมื่อดําเนินการตามขั้นตอนเรื่องการ
ร้องเรียนร้องทุกข์เสร็จแล้วให้แจ้งผู้ร้องรับทราบโดยเร็วไม่เกิน ๑๕ วัน  
๓. วัตถุประสงค์  
   ๓.๑ เพื่อปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดลดปัญหาทุจริต  
   ๓.๒ เพื่อให้เกิดการปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างถูกต้องโดยการนําข้อเสนอแนะจากหน่วย
ตรวจสอบมาปฏิบัติ  
   ๓.๓ เพื่อให้ผู้ร้องได้รับทราบขั้นตอนของการดําเนินการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์และส่งเสริม
ภาคประชาชนร่วม ตรวจสอบการดําเนินงานของทางราชการ  
๔. เป้าหมายการดําเนินการ ผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ทุกราย  
๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ องค์การบริหารส่วนตําบลท่าหลวง  
๖. วิธีการดําเนินการ ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วเสร็จแจ้งผู้ร้องโดยเร็วไม่เกิน ๑๕ วันทําการ  
๗. ระยะเวลาดําเนินการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔  
๘. ผู้รับผิดชอบโครงการ สํานักปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลท่าหลวง 
๙. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ  
๑๐.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
   ๑๐.๑ การปฏิบัติหน้าที่ราชการถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย เป็นธรรมกับทุกฝุาย  
   ๑๐.๒ ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติงานด้านการร้องเรียนร้องทุกข์ 
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๓.๓ การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
๓.๓.๑ ดําเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทําแผนพัฒนา การจัดทํางบประมาณ 
 

๑. ชื่อโครงการ  : มาตรการแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาอบต.ตําบล               
ท่าหลวง 
๒. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ  
   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๑ องค์กรจัดทําแผนพัฒนา ข้อ ๗ (๒) และข้อ ๙ กําหนดให้มีองค์กรและโครงสร้างของ
องค์กรจัดทําแผนพัฒนาขององค์กร ปกครองส่วนท้องถ่ินในรูปของคณะกรรมการ  ดังนั้น เพื่อให้องค์การ
บริหารส่วนตําบลท่าหลวงในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินรูปแบบอบต. มีองค์กรในการจัดทํา
แผนพัฒนาตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
พ.ศ. ๒๕๔๘ องค์การบริหารส่วนตําบลท่าหลวง  โดยกอง  วิชาการและแผนงาน จึงแต่งตั้งคณะกรรมการ
สนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลท่าหลวงข้ึน  
๓. วัตถุประสงค์  
   เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรของอบต.และตัวแทนประชาชนจากทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมและ
แสดงความคิดเห็นในการ  จัดทําร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลท่าหลวงและ
แผนพัฒนาสี่ปีองค์การบริหารส่วนตําบลท่าหลวงให้สอดคล้องกับประเด็นหลักการพัฒนาที่ ประชาคมอบต.
ฯ และคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลท่าหลวงกําหนดด้วยความถูกต้อง โปร่งใส และสุจริต  
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต  
   คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลท่าหลวง  
๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ องค์การบริหารส่วนตําบลท่าหลวง 
๖. วิธีดําเนินการ  
   ๖.๑ จัดประชุมคณะกรรมการชุมชน เพื่อคัดเลือกผู้แทนประชาคมอบต.  
๗. ระยะเวลาดําเนินการ  
   คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลท่าหลวง บางตําแหน่ง
ในปัจจุบันจะครบวาระการดํารงตําแหน่ง ๒ ปี ตามที่ระเบียบฯ กําหนด อบต.จึงต้องดําเนินการคัดเลือก
บุคคลในตําแหน่งดังกล่าวมาดํารง ตําแหน่งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนตําบลท่าหลวง แทนกรรมการฯ ที่ครบวาระการดํารงตําแหน่ง ภายใ นระเบียบกําหนด เพื่อให้เป็นไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ 
และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
๘. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ  
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ งานวิเคราะห์นโยบายและแผน สํานักปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลท่าหลวง 
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๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
   องค์การบริหารส่วนตําบลท่าหลวง มีคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนตําบลท่าหลวงเพื่อเป็นองค์กรในการยกร่างหรือจัดทําร่าง  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาอบต.
ตําบลท่าหลวงและร่างแผนพัฒนาสี่ปีองค์การบริหารส่วนตําบลท่าหลวง   เพื่อใช้เป็นแผนพัฒนาในการ
พัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลท่าหลวงความ  ต้องการของประชาคมและชุมชนในเขตองค์การบริหาร
ส่วนตําบลท่าหลวง  ด้วยความถูกต้อง โปร่งใส สุจริต และให้ความสําคัญในการต่อต้านการ ทุจริต 
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๑. ชื่อโครงการ : โครงการออกประชาคมจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น  
๒. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ  
   กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกระจายอํานาจและองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เป็นกฎหมายที่
ค่อนข้างใหม่และมีจํานวน หลายฉบับด้วยกัน ทําให้ประชาชนยังไม่อาจได้รับทราบถึงความสําคัญของการ
กระจายอํานาจและการมีส่วนร่วมของประชาชน  ต่อการกระจายอํานาจ องค์การบริหารส่วนตําบลท่า
หลวง  จึงได้จัดทําโครงการ อบต.สัญจร ประชุมประชาคมหมู่บ้านและประชาคม  ตําบลประจําปี  ข้ึน 
เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงความสําคัญของการกระจายอํานาจการมี  ส่วนร่วม
ของประชาชนต่อการพัฒนาท้องถ่ินตนเอง  
๓. วัตถุประสงค์  
   เพื่อให้การบริหารจัดการเป็นไปตามหลักการมีส่วนร่วมของประชาชน โปร่งใส และตรวจสอบ
ได้เพื่อเผยแพร่ความรู้ ให้กับประชาชนถึงการมีส่วนร่วมในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
เพื่อรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะในการ  พัฒนาท้องถ่ิน และรายงานการดําเนินงานประจําปี
งบประมาณ อีกทางหนึ่งด้วย  
๔. เป้าหมาย  
   ผู้นําองค์กรประชาชน เช่น กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกํานัน ผู้นําชุมชน
แพทย์ประจําตําบล  อาสาสมัครสาธารณสุข สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล กลุ่มอาชีพต่างๆ 
ตลอดจนประชาชนทั่วไป จํานวนไม่น้อยกว่า ๑๐๐ คน  
๕. วิธีดําเนินการ  
   ๕.๑ ติดต่อ ประสานงานกับเจ้าของสถานที่  
   ๕.๒ แต่งตั้งคณะทํางาน  
   ๕.๓ วางแผนกําหนด วัน เวลา สถานที่ การฝึกอบรม พร้อมกําหนดตารางการฝึกอบรม  
   ๕.๔ เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนตําบลท่าหลวง 
   ๕.๕ ดําเนินโครงการตามวัน เวลา ที่กําหนด  
๖. ระยะเวลาการดําเนินการ ๔ ปี (ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  
๗. งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ 
๘. ผู้รับผิดชอบโครงการ สํานักปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลท่าหลวง 
๙. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
   ผู้เข้าร่วมประชุมประชาคมสามารถเข้าใจการบริหารงานแบบการมีส่วนร่วม ตระหนักถึง
ความสําคัญของการกระจาย อํานาจและเป็นการสร้างทัศนคติที่ดีระหว่างประชาชนและหน่วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถ่ิน 
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๓.๓.๒ ดําเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดหาพัสดุ 
 

๑. ชื่อโครงการ : มาตรการ “แต่งตั้งตัวแทนประชาคมเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง”  
๒. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ  
   ตามที่องค์การบริหารส่วนตําบลท่าหลวง   ได้ดําเนินการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีในด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในรอบปีงบประมาณ และส่งเสริมให้ภาค
ประชาชน (ประชาคม) ให้มีส่วนร่วมอย่างแข็งขันกับ มาตรการการปูองกันการทุจริตในองค์การบริหารส่วน
ตําบลท่าหลวง 
๓. วัตถุประสงค์  
   เพื่อเป็นกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผ่านการประชาคม) ในการมีส่วนร่วมกับองค์การบริหาร
ส่วนตําบลท่าหลวง อย่างแข็งขันสําหรับการทํางานของ องค์การบริหารส่วนตําบลท่าหลวง  ได้มีกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ กําหนดให้ภาคประชาชนและ ส่งเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผ่านการประชาคม) 
ให้มีส่วนร่วมอย่างแข็งขัน กับมาตรการการปูองกันการทุจริตใน  องค์การบริหารส่วนตําบลนั่นคือได้ทํา
หน้าที่อย่างถูกต้อง  
๔. เป้าหมาย ตัวแทนประชาคมหมู่บ้านทั้ง ๙ หมู่บ้าน  
๕. วิธีการดําเนินการ  
   ๕.๑ ส่งเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยผ่านการประชาคม) ให้มีส่วนร่วมกับองค์การบริหาร
ส่วนตําบลท่าหลวง อย่างแข็งขัน สําหรับการทํางานขององค์การบริหารส่วนตําบลท่าหลวง  ได้มีกฎหมาย
ระเบียบ ข้อบังคับ กําหนดให้ภาคประชาสังคม (ตัวแทน  ประชาคม) ต้องไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับองค์การ
บริหารส่วนตําบลท่าหลวงในหลายๆ ส่วน เช่น ให้ตัวแทนประชาคมมีส่วนร่วมเป็น กรรมการตามระเบียบฯ 
ว่าด้วยการพัสดุ เช่น เป็นกรรมการเปิดซองสอบราคาเป็นกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาเป็น  
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุเป็นกรรมการตรวจการจ้าง ฯลฯ  
   ๕.๒ มีการฝึกอบรมตัวแทนประชาคมให้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องระเบียบฯว่าด้วยการพัสดุ 
เพื่อเรียนรู้ทําความเข้าใจ ระเบียบต่างๆ จะได้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง  
๖. ระยะเวลาการดําเนินการ ดําเนินการทุกปีงบประมาณ  
๗. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ  
๘ ผู้รับผิดชอบโครงการ สํานักปลัด  กองคลัง องค์การบริหารส่วนตําบลท่าหลวง 
๙. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
   ๙.๑ ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการดําเนินงานและตรวจสอบการดําเนินงานขององค์การ
บริหารส่วนตําบลท่าหลวง  
   ๙.๒ ภาคประชาชนทราบและตระหนักถึงสิทธิ หน้าที่และบทบาทในการมีส่วนร่วมและ
ตรวจสอบการดําเนินงานของ หน่วยงานท้องถ่ินของตนเอง 
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๓.๓.๓ ดําเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 

๑. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลท่าหลวง 
๒. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ  
   ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินกําหนดให้อบต.ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้อง
ดําเนินการ ประเมินผลการปฏิบัติราชการ ซึ่งเป็นกระบวนการวัดผลการบริหารและปฏิบัติราชการของ
อบต.ว่าสัมฤทธ์ิผลตามเปูาหมาย หรือไม่ ตลอดจนเป็นการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของอบต. เพื่อนํา
ผลที่ได้จากการประเมินมาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข ส่งเสริม พัฒนา ขยายหรือยุติการดําเนินภารกิจต่างๆ 
ของอบต.ต่อไป  ดังนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๙(๓) และมาตรา ๔๕ แห่งพระราชกฤษฎีกาว่า
ด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ  บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ องค์การบริหารส่วนตําบลท่าหลวง   
จึงได้จัดทําโครงการการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลท่าหลวง  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ เพื่อให้การประเมินผลการปฏิบัติราชการของ องค์การบริหารส่วนตําบลท่าหลวง  มีการ
ขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งจะส่งเสริมให้อบต.  มีมาตรฐานในการปฏิบัติราชการ ลดข้ันตอนการ
ปฏิบัติงาน และการอํานวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของ ประชาชน เพื่อประโยชน์สุข
ของประชาชนโดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้คํานึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการ
ตรวจสอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่ กฎหมายกําหนด  
๓. วัตถุประสงค์  
   ๓.๑ เพื่อติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐานการปฏิบัติ
ราชการ  
   ๓.๒ เพื่อให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ
ขององค์การบริหารส่วนตําบลท่าหลวงและ เป็นการเฝูาระวังการทุจริตในการบริหารจัดการตามภารกิจของ
องค์การบริหารส่วนตําบลท่าหลวง 
   ๓.๓ เพื่อดําเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายของผู้บริหารท้องถ่ินองค์การบริหารส่วนตําบลท่า
หลวง 
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต  
   คณะทํางานและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ องค์การบริหาร
ส่วนตําบลท่าหลวง 
๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ องค์การบริหารส่วนตําบลท่าหลวง  
๖. วิธีดําเนินการ  
   ๖.๑ ประสานกับส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรวบรวมข้อมูล  
   ๖.๒ จัดทําโครงการและขออนุมัติโครงการ  
   ๖.๓ จัดทําประกาศประชาสัมพันธ์การดําเนินโครงการ  
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   ๖.๔ จัดทําคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทํางานและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการประเมินผล
การปฏิบัติราชการของ องค์การบริหารส่วนตําบลท่าหลวง  (ตามหนังสือสั่งการ ที่ มท ๐๘๙๒.๔ /ว ๔๓๕ 
ลงวันที่ ๑๑ ก.พ. ๒๕๕๘) จํานวน ๗ คน ประกอบด้วย  
    (๑) ผู้แทนชุมชนองค์กรภาคประชาชน ภาคเอกชน ๒ คน  
    (๒) ผู้แทนสมาชิกสภาอบต. ๒ คน  
    (๓) ผู้ทรงคุณวุฒิ ๒ คน  
    (๔) ปลัด (อบจ./อบต./อบต.) เป็นกรรมการและเลขานุการ  
    (๕) หัวหน้าสํานักปลัด เป็นผู้ช่วยเลขานุการ  
    (๖) หัวหน้าฝุายบริหารทั่วไป เป็นผู้ช่วยเลขานุการ  ให้คณะกรรมการฯ ดําเนินการ
ดังนี ้ 
     ๑) ประเมินผลการปฏิบัติราชการของ  อบต.ท่าหลวง  ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี    
     ๒) ประเมินผลการปฏิบัติราชการของ องค์การบริหารส่วนตําบลท่าหลวง         
ปีละ ๒ ครั้งเป็นอย่างน้อยแล้วเสนอผลการ ประเมินให้องค์การบริหารส่วนตําบลท่าหลวงทราบ เพื่อนําผล
ที่ได้จากการประเมินมาใช้ในการปรับปรุงแก้ไข ส่งเสริม พัฒนา ขยายหรือยุติการ ดําเนินภารกิจต่างๆ ของ
องค์การบริหารส่วนตําบลท่าหลวง 
     ๓) จัดทําแบบประเมินผลและแบบรายงานผลการประเมินการปฏิบัติ
ราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลท่าหลวง สําหรับผลการปฏิบัติราชการประจําปี  
     ๔) ดําเนินการเรื่องอื่นๆ ตามที่องค์การบริหารส่วนตําบลท่าหลวงมอบหมาย  
   ๖.๕ ประชุมคณะกรรมการ/คณะทํางานและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ  
   ๖.๖ การจัดทําแผนการดําเนินงาน  
   ๖.๗ การดําเนินโครงการให้เป็นไปตามแผนการดําเนินงาน  
   ๖.๘ จัดทําแบบสอบถามวัดความพึงพอใจในการปฏิบัติราชการของหน่วยงานต่างๆของ
องค์การบริหารส่วนตําบลท่าหลวง พร้อมตัวช้ีวัด  
   ๖.๙ การติดตามและประเมินผล  
   ๖.๑๐ การจัดทําสรุปรายงานผลการดําเนินโครงการฯ แล้วรายงานให้ผู้บริหารพิจารณาทราบ
ปรับปรุงดําเนินการ แก้ไขต่อไป  
๗. ระยะเวลาดําเนินการ ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  
๘. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ  
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ สํานักปลัด  องค์การบริหารส่วนตําบลท่าหลวง 
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ ผลการปฏิบัติราชการของอบต.ดีข้ึนเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา 
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มิติท่ี ๔ การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วน  
ท้องถิ่น  
๔.๑ มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายใน ตามท่ีคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน กําหนด  
๔.๑.๑ มีการจัดทําและรายงานการจัดทําระบบควบคุมภายในให้ผู้กํากับดูแล 
 

๑. ชื่อโครงการ : มาตรการจัดทําแผนการตรวจสอบภายในประจําปี ประจําปีงบประมาณ  
พ.ศ.๒๕๖๑ -๒๕๖๔ 
๒. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ  
   การตรวจสอบภายในเป็นปัจจัยสําคัญที่จะช่วยให้การดําเนินงานตามภารกิจของ องค์การ
บริหารส่วนตําบลท่าหลวง  เป็นไปอย่างมี  ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทั้งยังช่วยปูองกันหรือลดความ
เสี่ยงจากการดําเนินงานผิดพลาดและลดความเสียหายที่อาจ เกิดข้ึน ซึ่งการตรวจสอบภายในน้ันยังถือเป็น
ส่วนประกอบสําคัญที่แทรกอยู่ในการปฏิบัติงานตามปกติ ซึ่งจะต้องมีการกระทํา  อย่างเป็นข้ันตอนที่
ถูกต้องตามระเบียบ และกฎหมายที่กําหนด โดยผู้บริหารสามารถนําแผนการตรวจสอบภายในมาใช้
โดยรวม เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหาร เพื่อให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการดําเนินงานอีกทั้ง
ยังเป็นแนวทางการปฏิบัติงาน  ซึ่งเป็นแนวทางการตรวจสอบภายในที่ชัดเจน ดังนั้น การจัดทําแผนการ
ตรวจสอบภายในอย่างมีมาตรฐานประกอบกับมี ระเบียบ ข้อบังคับ ตลอดจนกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องจะ
ทําให้การปฏิบัติงานของ องค์การบริหารส่วนตําบลท่าหลวง  เป็นไปอย่างถูกต้องและเป็นไป  ตาม
วัตถุประสงค์ของทางราชการ  
๓. วัตถุประสงค์  
   ๓.๑ เพื่อจัดวางระบบการควบคุมภายในตามระเบียบ คตง. ว่าด้วยการกําหนดมาตรฐาน
ควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔  
   ๓.๒ เพื่อพิสูจน์ความถูกต้องและเช่ือถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆ ทางด้านการบัญชี และ
ด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  
   ๓.๓  เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจว่าเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ คําสั่ง มติ คณะรัฐมนตรี และนโยบายที่กําหนด  
   ๓.๔ เพื่อตรวจสอบหาระบบการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจว่าเพียงพอ และเหมาะสม  
   ๓.๕ เพื่อเป็นหลักประกันการใช้และระวังทรัพย์สินต่างๆ ของส่วนราชการเป็นไปอย่าง
เหมาะสม  
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต  พนักงานอบต.ทุกหน่วยงาน พนักงานครู และเจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ของ
องค์การบริหารส่วนตําบลท่าหลวง 
๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ ส่วนราชการทุกหน่วยงาน โรงเรียนในสังกัดอบต. และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การ
บริหารส่วนตําบลท่าหลวง  
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๖. วิธีการดําเนินการ  
   ๖.๑ จัดทําแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน  
   ๖.๒ ตรวจสอบความถูกต้องและเช่ือถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆ ด้วยเทคนิค และวิธีการ
ตรวจสอบที่ยอมรับ โดยทั่วไป ปริมาณมากน้อยตามความจําเป็นและเหมาะสม โดยคํานึงถึงประสิทธิภาพ
ของระบบการควบคุมภายในและ ความสําคัญของเรื่องที่ตรวจสอบ รวมทั้งวิเคราะห์และประเมินผลการ
บริหารและการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ  
   ๖.๓ ตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน การพัสดุและทรัพย์สิน 
รวมทั้งการบริหารงาน  ด้านอื่นๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ให้เป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง และมติคณะรัฐมนตรี  ตลอดจนตรวจสอบระบบการดูแลรักษา และความ
ปลอดภัยของทรัพย์สิน และการใช้ทรัพยากรทุกประเภท ว่าเป็นไปโดยมี  ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และ
ประหยัด  
   ๖.๔ สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน และ/หรือ ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่งที่ทาง
ราชการกําหนด เพื่อให้ มั่นใจได้ว่าสามารถนําไปสู่การปฏิบัติงานที่ตรงตามวัตถุประสงค์และสอดคล้องกับ
นโยบาย  
   ๖.๕ รายงานผลการตรวจสอบและติดตามประเมินผล   
๗. ระยะเวลาการดําเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔  
๘. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ  
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ หน่วยงานตรวจสอบภายใน  องค์การบริหารส่วนตําบลท่าหลวง 
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
   ๑๐.๑ บุคลากรมีความเข้าใจและปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ โดยมุ่งผลสัมฤทธ์ิ
ของงานมากขึ้น  
   ๑๐.๒ ความเสี่ยงในการเบิกจ่ายเงินลดน้อยลง  
   ๑๐.๓ การใช้ทรัพยากรของสํานัก/กอง/หน่วยงาน ที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า ประหยัด  
   ๑๐.๔ ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดินค้างชําระลดน้อยลง 
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๑. ชื่อโครงการ : มาตรการจัดทํารายงานการควบคุมภายใน  
๒. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ  
   ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน 
พ.ศ. ๒๕๔๔ กําหนดให้ หน่วยรับตรวจติดตามประเมินผลการควบคุมภายในที่ได้กําหนดไว้ รายงานต่อผู้
กํากับดูแลและคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน  อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้น
ปีงบประมาณ  ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติถูกต้องและเป็นไปตามที่ระเบียบฯ กําหนด อบต.ตําบล               
หนองสรวง  จึงได้มีการจัดทําและรายงานการ ควบคุมภายในตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกําหนด 
เป็นประจําทุกปี  
๓. วัตถุประสงค์  
   ๑. เพื่อติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค์กรขององค์การบริหารส่วนตําบล
ท่าหลวง 
   ๒. เพื่อสรุปรายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายในให้นายก อบต. ตําบลหนองสรวง
ทราบตามแบบที่ระเบียบฯ กําหนด  
   ๓. เพื่อรายงานการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในต่อผู้กํากับดูแลและ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ตามกําหนด  
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต ส่วนราชการทุกหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนตําบลท่าหลวง 
๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ ส่วนราชการทุกหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนตําบลท่าหลวง 
๖. วิธีดําเนินการ  
   ๑. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค์กร  
   ๒. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย  
   ๓. ผู้บริหารมีหนังสือแจ้งให้ทุกส่วนราชการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน  
   ๔. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย ดําเนินการ
ประเมินองค์ประกอบ ตามแบบ ปย.๑ และประเมินผลการปรับปรุงการควบคุมภายในตามแบบ ปย.๒ 
   ๕. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับองค์กร ดําเนินการรวบรวม 
เพื่อจัดทํารายงานการ  ควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ข้อ ๖ ระดับองค์กร และนําเสนอผู้บริหาร พร้อม
จัดส่งรายงานให้ผู้กํากับดูแลและคณะกรรมการ ตรวจเงินแผ่นดิน    
๗. ระยะเวลาการดําเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔  
๘. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณดําเนินการ  
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ สํานักปลัด  องค์การบริหารส่วนตําบลท่าหลวง 
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๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
   ๑. บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด  
   ๒. ลดโอกาสความผิดพลาด ปูองกันและลดความเสี่ยงต่อการปฏิบัติงาน  
   ๓. เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรและประชาชนโดยรวม 
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๔.๑.๒ มีการติดตามประเมินระบบควบคุมภายใน โดยดําเนินการให้มีการจัดทําแผนการปรับปรุง  หรือ
บริหารความเสี่ยง และรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงควบคุมภายในให้ผู้กํากับ  
ดูแล 
 

๑. ชื่อโครงการ : กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน  
๒. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ  
   ระบบการควบคุมภายในเป็นกลไกที่สําคัญและเป็นเครื่องมือในการบริหารงานในหน่วยงานไม่
ว่าจะเป็นในภาครัฐ หรือเอกชนทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ระบบการควบคุมภายในจะช่วยควบคุมหรือลด
ความเสี่ยงของหน่วยงานให้อยู่ในระดับ  ที่ยอมรับได้ซึ่งจะทําให้ปฏิบัติงานและการจัดการของหน่วยงาน
บรรลุตามวัตถุประสงค์ ในอดีตที่ผ่านมาการบริหารงานของ หน่วยงานภาครัฐ ได้มีการควบคุมภายในตามที่
กระทรวงการคลังประกาศให้ใช้เป็นเรื่องๆ ไป ซึ่งอาจอยู่ในรูปของกฎหมาย  ระเบียบ ระบบบัญชี หนังสือ
สั่งการ และหนังสือตอบข้อหารือต่างๆ โดยส่วนใหญ่ จะเน้นไปที่การควบคุมด้านการเงินและบัญชี  และ
การปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบหรือกฎเกณฑ์ที่ทางราชการกําหนดไว้ ซึ่งไม่ครอบคลุมถึงการจัดการด้าน
อื่นๆ นอกเหนือจากด้านการเงินและบัญชีในหน่วยงาน จึงไม่สามารถสะท้อนภาพถึงผลการดําเนินงานใน
ภาพรวมของหน่วยงานได้ ระบบการควบคุมภายในที่ดี ควรเป็นระบบการควบคุมที่ครอบคลุมงานทุกด้าน
และสามารถสะท้อนภาพให้เห็นเป็นองค์รวมของ หน่วยงานน้ันๆ ว่ามีการดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลหรือไม่เพียงใด การที่ระบบการควบคุมภายในของรัฐยังไม่  ครอบคลุมทุกระบบงาน อาจเป็น
ช่องทางรั่วไหลทําให้เกิดความเสียหายในหน่วยงานและการดําเนินงานไม่สัมฤทธ์ิผล ทั้งนี้  สาเหตุส่วนหนึ่ง
อาจเกิดจากการกําหนดหน้าที่และมอบหมายงานในหน่วยงานไม่เหมาะสม การมอบหมายการปฏิบัติงาน
ทั้ง กระบวนการให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งเพียงคนเดียว การควบคุมสอบทานและการตรวจสอบยังไม่มี
ประสิทธิภาพเพียงพอตลอดจน  ขาดการประเมินและการบริหารความเสี่ยงการควบคุมภายในของ
หน่วยงานที่กําหนดข้ึน และพัฒนาให้ระบบการควบคุม  ภายในดังกล่าวทันสมัยอยู่เสมอ  องค์การบริหาร
ส่วนตําบลท่าหลวง  พิจารณาแล้วเห็นว่าเพื่อให้องค์กรมีแนวทางในการกําหนดระบบการควบคุมภายใน  
ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน่วยงานจึงได้กําหนดกิจกรรมการ
ติดตามประเมินผลการ ควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตําบลท่าหลวงข้ึน  
๓. วัตถุประสงค์  
   ๓.๑ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทําให้การใช้ทรัพยากร
เป็นไปอย่างประหยัด และคุ้มค่า โดยลดข้ันตอนการปฏิบัติงานที่ซ้ําซ้อนหรือไม่จําเป็น ลดความเสี่ยงหรือ
ผลเสียหายด้านการเงินหรือด้านอื่นๆ ที่อาจ มีขึ้น  
   ๓.๒ เพื่อให้มีข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้องครบถ้วนและเช่ือถือได้ สร้างความมั่นใจ
แก่ผู้บริหารในการ ตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารและการปฏิบัติงาน และบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง  
   ๓.๓ เพื่อให้บุคลากรมีการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย เงื่อนไขสัญญา ข้อตกลง ระเบียบ
ข้อบังคับต่างๆ ของ หน่วยงานอย่างถูกต้องและครบถ้วน  
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๔. เป้าหมาย  
   เพื่อให้การควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตําบลท่าหลวง  เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และเหมาะสมกับการ ปฏิบัติงานในหน่วยงาน อีกทั้งยังเป็นการควบคุมหรือลดความเสี่ยงของหน่วยงานให้
อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งจะทําให้การ ปฏิบัติงานและการจัดงานของหน่วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค์  
๕. วิธีดําเนินการ  
   ๕.๑ แต่งตั้งคณะทํางานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการ กําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ ข้อ ๖    
   ๕.๒ ประชุมคณะทํางานเพื่อปรับปรุงพัฒนาระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การ
ปฏิบัติตามภารกิจและ ตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และตามแผนพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนตําบลท่าหลวงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ ประสิทธิผล  
   ๕.๓ การรวบรวมผลการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในให้คณะทํางานฯ เพื่อสรุป
ข้อมูล  
   ๕.๔ รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคต่างๆ ให้ผู้บริหารทราบ  
๖. สถานท่ี/ระยะเวลาดําเนินการ องค์การบริหารส่วนตําบลท่าหลวง/ ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – 
๒๕๖๔)  
๗. หน่วยงานรับผิดชอบ ทุกกอง/สํานัก ขององค์การบริหารส่วนตําบลท่าหลวง 
๘. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ  
๙. ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ  
   ๑. การดําเนินงานของหน่วยงานบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ  
   ๒. การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัด และคุ้มค่า  
   ๓. มีข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้อง ครบถ้วนและเช่ือถือได้ สามารถนําไปใช้ในการ
ตัดสินใจ  
   ๔. การปฏิบัติในหน่วยงานเป็นไปอย่างมีระบบและอยู่ในกรอบของกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับที่วางไว้  
   ๕. เป็นเครื่องมือช่วยผู้บริหารในการกํากับดูแลการปฏิบัติงานดีอย่างดียิ่ง  
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
   ๑๐.๑  มีรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามมาตรฐาน ข้อ ๖ ที่เสร็จตาม
กําหนดเวลา  
   ๑๐.๒ กิจกรรมการควบคุมภายใน ร้อยละ ๘๐ ได้ดําเนินการแก้ไข  
   ๑๐.๓ ร้อยละของหน่วยงานรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในครบทุกงาน  
   ๑๐.๔ มีการจัดการความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมภายใน  
   ๑๐.๕ ระดับความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดทํารายงานการประเมินผลการควบคุม
ภายใน (ร้อยละ ๘๐ ในระดับมาก) 
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๑. ชื่อโครงการ : มาตรการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนตําบลท่าหลวง  
๒. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ  
   ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน 
พ.ศ. ๒๕๔๔ กําหนดให้  องค์การบริหารส่วนตําบลท่าหลวงในฐานะหน่วยรับตรวจจัดวางระบบควบคุม
ภายในโดยใช้มาตรฐานการควบคุมภายในเป็นแนวทางหรือเครื่องมือใน การบริหารจัดการความเสี่ยงที่เกิด
จากการดําเนินกิจกรรม หรือโครงการต่างๆ ของหน่วยรับตรวจ และรายงานการประเมินผล  การควบคุม
ภายในต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้กํากับดูแลอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเก้าสิบวันนับจากวัน
สิ้น ปีงบประมาณ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการดําเนินงานของหน่วยรับ
ตรวจจะบรรลุ วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการดําเนินงาน
และการใช้ทรัพยากร ซึ่งรวมถึงการ ดูแลรักษาทรัพย์สิน การปูองกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย
การรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริตในหน่วยรับตรวจ  ด้านความเช่ือถือได้ของรายงานทางการเงิน 
และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี  การดําเนินการจัดวางระบบ
ควบคุมภายใน เพื่อนําความเสี่ยงที่มีหรือคาดว่าจะมีและจัดให้มีกิจกรรมการควบคุมที่มี ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลเพื่อปูองกันหรือลดความเสียหาย ความผิดพลาดที่อาจเกิดข้ึน และให้สามารถบรรลุตาม  
วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน จึงได้กําหนดมาตรการการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 
๓. วัตถุประสงค์  
   ๓.๑ เพื่อให้ส่วนราชการที่รับผิดชอบจัดทําและนําแผนการปรับปรุงหรือบริหารจัดการความ
เสี่ยงไปดําเนินการเพื่อ  ควบคุมลดความเสี่ยง ในการปูองกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การ
รั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริตในหน่วยรับ ตรวจ  
   ๓.๒ เพื่อให้มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงหรือบริหารจัดการความ
เสี่ยงระบบควบคุม ภายในของส่วนราชการที่รับผิดชอบ และรายงานผลต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 
ผู้กํากับดูแลภายในเวลาที่กําหนด  
   ๓.๓ เพื่อเป็นการเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกการควบคุมภายในให้เกิดประสิทธิภาพและมี
ประสิทธิผล  
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต ทุกส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลท่าหลวง 
๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ สํานักงานองค์การบริหารส่วนตําบลท่าหลวง 
๖. วิธีดําเนินการ  
   ๖.๑ ประธานคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน องค์การบริหารส่วนตําบล
ท่าหลวง  (ระดับองค์กร) จัดส่งรายงานแผนการ  ปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปอ. ๓) ให้ทุกส่วน
ราชการไปดําเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงในส่วนที่รับผิดชอบและมี การติดตามผลระหว่างปี  
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   ๖.๒ หัวหน้าส่วนราชการของ องค์การบริหารส่วนตําบลท่าหลวง  นําแผนการปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน (แบบ ปอ.๓) ไปดําเนินการบริหาร จัดการความเสี่ยงภายในเวลาที่กําหนด และรายงานผล
การดําเนินการต่อที่ประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุม  ภายในของส่วนราชการ (ระดับ
ส่วนย่อย)  
   ๖.๓ หัวหน้าส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลท่าหลวง   รายงานผลการดําเนินการ
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.๓) พร้อมปัญหาอุปสรรคต่อประธานคณะกรรมการติดตาม
ประเมินผลการควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนตําบลท่าหลวง 
   ๖.๔ คณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนตําบลท่าหลวง  
ประชุมพิจารณาและประเมินผลการควบคุม และบริหารจัดการความเสี่ยงของแต่ละส่วนราชการว่ามีความ
เพียงพอหรือไม่ หรือจะต้องดําเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง ต่อไป  
   ๖.๕  รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในต่อ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน  ผู้กํากับดูแลอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้น
ปีงบประมาณ  
๗. ระยะเวลาดําเนินการ ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  
๘. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ  
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ งานวิเคราะห์นโยบายและแผน องค์การบริหารส่วนตําบลท่าหลวง 
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
   ๑๐.๑ ส่วนราชการที่รับผิดชอบมีการนําแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในไปดําเนินการ
บริหารจัดการความเสี่ยง  
   ๑๐.๒ มีการติดตามผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน  
   ๑๐.๓ มีการรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดินผู้กํากับดูแลภายใน เวลาที่กําหนด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๑๒๕ – 
 

๔.๒ การสนับสนุนให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติ หรือการบริหารราชการตาม  
ช่องทางท่ีสามารถดําเนินการได้  
๔.๒.๑ ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล เก่ียวกับการ  บรรจุ 
แต่งตั้ง โอน ย้ายข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง 
 

๑. ชื่อโครงการ  : มาตรการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม ตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงาน
บุคคลเกี่ยวกับการบรรจุ แต่งตั้ง การโอน ย้าย  
๒. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ  
   การบริหารงานบุคคลเป็นกระบวนการเกี่ยวกับบุคคลถือว่าเป็นสิ่งสําคัญหรือเป็นหัวใจของ
องค์กรจึงมักจะกําหนด  หน้าที่ของงานเป็นเรื่องๆ การวางนโยบาย การวางแผน การวางระเบียบและ
ข้อบังคับที่ปฏิบัติงานในองค์กรหรือหน่วยงาน เพื่อให้มีประสิทธิภาพและเพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุตาม
วัตถุประสงค์  องค์การบริหารส่วนตําบลท่าหลวง  จึงได้กําหนดมาตรการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม 
ตรวจสอบ กํากับ ดูแลการ บริหารงานบุคคล โดยพิจารณาจากประเด็นการบริหารงานบุคคลโดยยึดมั่นใน
หลักคุณธรรมในเรื่องการบรรจุ แต่งตั้ง การโอน  ย้าย การเลื่อนระดับ และการเลื่อนข้ันเงินเดือน โดยถือ
ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการโดยเคร่งครัด เพื่อให้การ  บริหารงานบุคคลของอบต.ตําบล          
หนองสรวงเป็นไปอย่างโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้  
๓. วัตถุประสงค์  
   ๓.๑ เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วม การตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลให้เป็นไป
ด้วยความโปร่งใสและเป็น ธรรม  
   ๓.๒ เพื่อให้เป็นแนวทางในการตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุ
แต่งตั้งการโอน ย้าย  
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต พนักงานส่วนตําบล พนักงานครูส่วนตําบล พนักงานจ้าง ที่มีการดําเนินการด้านการ
บริหารงานบุคคล  
๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ องค์การบริหารส่วนตําบลท่าหลวง  อําเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี  
๖. วิธีการดําเนินการ ตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุแต่งตั้ง การโอน ย้าย  
   - แต่งตั้งกรรมการจากภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ตรวจสอบ กํากับ ดูแลบริหารงานบุคคลใน
การบรรจุแต่งตั้ง  องค์การบริหารส่วนตําบลท่าหลวง  ได้ดําเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่
เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด  
   - การสรรหาการบรรจุแต่งตั้งได้มีการประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานอื่น และ ก.อบต.จังหวัด
อื่น รวมถึง ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนภายในตําบลทราบโดยการประกาศเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน  
   – มีการประชาสัมพันธ์ลงในเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตําบลท่าหลวง  
    - มีการติดประกาศประชาสัมพันธ์ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนตําบลท่า
หลวง 



- ๑๒๖ – 
 

   - ในการบรรจุแต่งตั้งได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจากหน่วยงานอื่นเป็นกรรมการ รวมถึงมี
การแต่งตั้งประชาชนเพื่อ ตรวจสอบข้ันตอนการดําเนินการในการบรรจุแต่งตั้ง  
   - การบรรจุแต่งตั้งจะต้องได้รับการตรวจสอบคุณสมบัติและความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
คณะกรรมการพนักงานอบต. (ก.ทจ.จังหวัด)  ก่อน  
   - ในการออกคําสั่งการบรรจุแต่งตั้งองค์การบริหารส่วนตําบลท่าหลวง  จะออกคําสั่งแต่งตั้งได้
ต้องไม่ก่อนวันที่องค์การบริหารส่วนตําบลท่าหลวง รับมติ คณะกรรมการพนักงานอบต. (ก.อบต.จังหวัด)   
การเลื่อนระดับ/เลื่อนตําแหน่ง  
   - แต่งตั้งกรรมการจากภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงาน
บุคคลในการเลื่อนระดับ/การเลื่อน  ตําแหน่ง องค์การบริหารส่วนตําบลท่าหลวง  ได้ดําเนินการตาม
กฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัด  
   - มีการแจ้งผู้ที่มีคุณสมบัติทราบโดยการบันทึกข้อความแจ้งผู้มีคุณสมบัติที่จะเลื่อนระดับ/
เลื่อนตําแหน่ง  
   - มีการประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานอื่น และ ก.อบต.จังหวัดอื่น รวมถึงประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนภายในตําบล ทราบโดยการประกาศเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน และมีการประชาสัมพันธ์ลงใน
เว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตําบลท่าหลวง 
   - มีขั้นตอนการตรวจสอบคุณสมบัติผู้ขอรับการประเมินเพื่อเลื่อนระดับ/เลื่อนตําแหน่ง  
   - มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจากหน่วยงานอื่นเข้าร่วมเป็นกรรมการประเมินผลงานการเลื่อน
ระดับ/การเลื่อน ตําแหน่งเพื่อความโปร่งใส  
   - มีการออกคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการในการดําเนินการอย่างชัดเจน  
   - ผู้ขอรับการประเมินสามารถซักถามข้อสงสัยหรือโต้แย้งผลการประเมิน หรือตรวจสอบการ
ดําเนินการที่ตนเองเห็น ว่าไม่เป็นธรรมได้  
   - การเลื่อนระดับ/การเลื่อนตําแหน่ง จะต้องได้รับการตรวจสอบคุณสมบัติและความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการพนักงานอบต. (ก.ทจ.จังหวัด)  ก่อน  
   - ในการออกคําสั่งการเลื่อนระดับ/การเลื่อนตําแหน่ง องค์การบริหารส่วนตําบลท่าหลวง  จะ
ออกคําสั่งแต่งตั้งได้ต้องไม่ก่อน  วันที่มีมติคณะกรรมการพนักงาน อบต.  (ก.อบต.จังหวัด)   การเลื่อนข้ัน
เงินเดือน  
   - แต่งตั้งกรรมการจากภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ตรวจสอบ กํากับ ดูแลบริหารงานบุคคล 
ในการที่องค์การบริหารส่วนตําบลท่าหลวง ได้ดําเนินการเลื่อนข้ันเงินเดือนตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือ
สั่งการ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัด  
   - มีการจัดทําประกาศหลักเกณฑ์หรือแนวทางนากรปฏิบัติงาน และประกาศเผยแพร่
หลักเกณฑ์ให้บุคลากรทราบ  
 



- ๑๒๗ – 
 

   - มีการแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานและคณะกรรมการ
พิจารณาการเลื่อนข้ัน เงินเดือน เพื่อพิจารณาการเลื่อนข้ันเงินเดือนให้เป็นไปอย่างยุติธรรม  
   - มีการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน และคณะกรรมการ
พิจารณาการเลื่อนข้ัน เงินเดือน มีการนําข้อมูลมาใช้ประกอบการตัดสินใจ เพื่อประกอบการพิจารณาความ
ดีความชอบ เช่น ข้อมูลประสิทธิภาพและ ประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน ความสามารถและความอุตสาหะ 
การรักษาวินัย การปฏิบัติตนเหมาะสม และข้อมูลการลา เป็นต้น  
   - มีการแจ้งผลการประเมินให้พนักงานทราบ พร้อมเปิดโอกาสให้ซักถาม ตอบข้อสงสัย และ
โต้แย้งผลการประเมินที่ ไม่เป็นธรรม  
   - นายก อบต.ตําบลท่าหลวง  ออกคําสั่งการเลื่อนข้ันเงินเดือนตามมติคณะกรรมการพิจารณา
การเลื่อนข้ัน เงินเดือน และมีการติดประกาศผลการเลื่อนข้ันเงินเดือนให้พนักงานทราบโดยทั่วกัน  
๗. ระยะเวลาการดําเนินการ ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – พ.ศ. ๒๕๖๔)  
๘. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ  
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ งานบุคคล สํานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลท่าหลวง  
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
   ตัวชี้วัด  กําหนดเป็นระดับข้ันของความสําเร็จ แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น ๕ ระดับ โดย
พิจารณาจากความก้าวหน้าของ ข้ันตอนการดําเนินงานตามเปูาหมายของแต่ละระดับ  
   ผลลัพธ์ ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการ
บรรจุ การโอน ย้าย ขององค์การ องค์การบริหารส่วนตําบลท่าหลวง  และมีแนวทางในการปฏิบัติงานอย่าง
ชัดเจน พร้อมทั้งเปิดเผยและสามารถอธิบายผลที่เกิดข้ึนดังกล่าวได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



- ๑๒๘ – 
 

๔.๒.๒ ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงบประมาณ การรับ-  จ่ายเงิน 
การหาประโยชน์จากทรัพย์สินของทางราชการ 
 

๑. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการรายงานผลการใช้จ่ายเงินให้ประชาชนได้รับทราบ  
๒. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ  
   การปฏิบัติงานด้านการคลังเป็นการทํางานที่ต้องอาศัยระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการ 
ตลอดจนมติคณะรัฐมนตรี  วิธีการทํางานต้องอยู่ในกรอบ และต้องมีระบบการบริการที่รวดเร็ว ถูกต้อง 
ประชาชนหรือผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจสร้าง ความสะดวกให้แก่ประชาชนมากที่สุดถูกต้องทั้งระเบียบ
กฎหมาย ข้อเท็จจริง ไม่มีข้อผิดพลาดบริการด้วยความเสมอภาคกัน ไม่เลือกปฏิบัติเสริมสร้างความโปร่งใส
ในการปฏิบัติงาน การบริหารการเงินการคลังเกิดความโปร่งใสไม่เกิดการทุจริตคอร์รัปชัน  มีการทํางานมี
กระบวนการที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ รายงานการเงินจากหน่วยงานภายในและภายนอกไม่พบ
ข้อบกพร่อง มีกระบวนการทางการคลังที่เปิดเผยข้อมูลอื่นต่อประชาชน  
๓. วัตถุประสงค์  
          ๓.๑ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้  
          ๓.๒ การใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าและเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถซักถามและตรวจสอบได ้ 
          ๓.๓ ปฏิบัติงานถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง  
          ๓.๔ ในการบริหารจัดการต้องทําอย่างเปิดเผยสามารถตรวจสอบได้ จึงต้องมีการปรับปรุงแก้ไข
การทํางานขององค์กร ให้มีความโปร่งใส สามารถเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร เปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถ
ตรวจสอบความถูกต้องได้  
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลท่าหลวง 
๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ องค์การบริหารส่วนตําบลท่าหลวง  อําเภอตระการพืชผล  จังหวัดอุบลราชธานี  
๖. วิธีดําเนินการ  
   จัดทํางบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน 
การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 
๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยเปิดเผยเพื่อให้ ประชาชนทราบ ณ สํานักงานองค์การบริหารส่วนตําบลท่า
หลวงภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปี และจัดทํารายงานแสดงผลการดําเนินงาน  ตามที่กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ินกําหนด เพื่อนําเสนอผู้บริหารท้องถ่ิน และประกาศสําเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผย  
เพื่อให้ประชาชนทราบทุกสามเดือน  
๗. ระยะเวลาดําเนินการ ตลอดปีงบประมาณ ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ และดําเนินการอย่างต่อเนื่อง  
๘. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ  
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตําบลท่าหลวง 
 
 



- ๑๒๙ – 
 
๑๐.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
   ๑๐.๑ มีการพัฒนาการบริหารด้านการเงินการคลังและงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ  
   ๑๐.๒ มีการเบิกจ่ายถูกต้อง รวดเร็ว เกิดความประหยัด  
   ๑๐.๓ มีการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่หรือผู้รับบริการ 
๑. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการรับ การจ่าย และการใช้
ประโยชน์ทรัพย์สิน ขององค์การบริหารส่วนตําบลท่าหลวง 
๒. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ  
   การเบิกจ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นข้ันตอนหนึ่งของวงจรการบริหารการเงิน
การคลังขององค์กร  ปกครองส่วนท้องถ่ิน เจ้าหน้าที่จะต้องปฏิบัติตามอํานาจหน้าที่ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยหรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง  ให้ถูกต้องครบถ้วนเรียบร้อยจึงจัดทําใบนําฝากเป็น
รายรับ จัดทําใบฎีกาเพื่อเป็นรายจ่าย เบิกเงินออกจากคลังขององค์กร ปกครองส่วนท้องถ่ินได้ สําหรับการ
ใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินก็เช่นเดียวกันต้องมีการดําเนินงาน  ให้เป็นไปตาม
ระเบียบกฎหมายทั้งการเก็บค่าธรรมเนียม ค่าบริการ จะต้องเป็นไปด้วยความโปร่งใส ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการ ตรวจสอบ จึงจําเป็นต้องมีกระบวนการข้ันตอนที่ถูกต้อง มีความสุจริต ส่งผลให้การดําเนินงานเกิด
ประสิทธิภาพ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตําบลท่าหลวง จึงได้ริเริ่มกิจกรรมเพื่อให้ การรับ จ่ายเงินและ
การใช้ประโยชน์ทรัพย์สินเกิด ความโปร่งใส ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ และรับทราบถึงรายรับ-
รายจ่าย ขององค์การบริหารส่วนตําบลท่าหลวง 
๓. วัตถุประสงค์  
   เพื่อให้การรับ จ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตําบลท่าหลวง เกิดความโปร่งใสตรวจสอบได้  
๔. พ้ืนท่ีดําเนินการ องค์การบริหารส่วนตําบลท่าหลวง 
๕. วิธีการดําเนินการ  
   - มีการแต่งตั้งกรรมการพิจารณางบประมาณ  
   - มีการแต่งตั้งกรรมการติดตามประเมินผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณโดยมีปะชาชนเข้าร่วม
เป็นกรรมการ  
   - เปิดโอกาสให้ประชาชนสอบถามข้อสงสัยเกี่ยวกับการรับจ่ายเงิน  
   - สรุปผลการรับ จ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตําบลท่าหลวง   ให้ประชาชนทราบทาง
ช่องทางต่างๆ เช่น ทางเว็บไซต์  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร และเสียงตามสาย หอกระจายข่าว เมื่อสิ้น
ปีงบประมาณ  
๖. ระยะเวลาดําเนินการ ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  
๗. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ  
๘. ผู้รับผิดชอบโครงการ งานการเงินและบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนตําบลท่าหลวง 
๙. ตัวชี้วัด มีการดําเนินงานตามวิธีการดําเนินงานครบทุกข้ันตอน  



- ๑๓๐ – 
 

๑๐. ผลลัพธ์ ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบและได้รับทราบข้อมูลการรับ จ่ายเงินขององค์การบริหารส่วน
ตําบลท่าหลวง ทําให้เกิดความ โปร่งใส ในการรับจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตําบลท่าหลวง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๑๓๑ – 
 

๔.๒.๓ ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ กํากับ ดูแลการจัดหาพัสดุ 
 

๑. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างจากตัวแทนชุมชน  
๒. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ  
   องค์การบริหารส่วนตําบลท่าหลวง   เห็นถึงประโยชน์จากแนวคิดการบริหารราชการแบบมี
ส่วนร่วมตามเจตนารมณ์ของ รัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. 
๒๕๔๕  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การ  บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖  และแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๑) องค์การบริหารส่วนตําบลท่าหลวง จึงได้
ดําเนินการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยการกําหนดให้มีการจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อ จัดจ้าง
จากตัวแทนชุมชน เพื่อให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมโดยผ่านช่องทางหรือกลไกในการร่วมเป็น
คณะกรรมการในการ ตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลทุกข้ันตอน ซึ่งหมายความ
รวมถึงประชาชนสามารถมีโอกาสในการ ได้รับข้อมูลข่าวสารและแสดงความคิดเห็น ได้เรียนรู้การบริหาร
ราชการแบบมีส่วนร่วมหรือการบริหารราชการในระบบเปิดจาก  การปฏิบัติจริง ส่วนองค์การบริหารส่วน
ตําบลสามารถพัฒนาระดับการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมกับภาครัฐมาก ข้ึน เพื่อกระตุ้นการ
ปรับเปลี่ยนสู่การบริหารราชการที่เปิดเผย โปร่งใส เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน และพัฒนาระบบ  
ราชการเพื่อตอบสนองความต้องการและเพื่อประโยชน์ของประชาชนเป็นสําคัญ  
๓. วัตถุประสงค์  
   ๓.๑ เพื่อสนับสนุนให้ตัวแทนภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง ของ
องค์การบริหารส่วนตําบลท่าหลวง 
   ๓.๒ เพื่อปูองกันการทุจริตในด้านที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตําบลท่า
หลวง ให้เกิดการพัฒนาได้ อย่างคุ้มค่า  
๔. เป้าหมาย ตัวแทนชุมชนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตําบลท่าหลวง  
๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ องค์การบริหารส่วนตําบลท่าหลวง  
๖. วิธีดําเนินการ  
   ๖.๑ คัดเลือกตัวแทนชุมชนจากการประชุมประชาคม เพื่อเลือกตัวแทนชุมชนเข้าร่วมเป็น
คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ได้แก่ กรรมการตรวจการจ้าง  
   ๖.๒ จัดทําคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การพัสดุขององค์กร ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๕๓ มิได้กําหนดให้มีการ
แต่งตั้งให้มีผู้แทนชุมชนเข้าร่วมเป็น กรรมการ แต่องค์การบริหารส่วนตําบลท่าหลวง ให้ความสําคัญในการ
มีตัวแทนชุมชนเข้าร่วมตรวจสอบเพื่อให้การดําเนินงานเป็นไป อย่างซื่อตรง โปร่งใส โดยตัวแทนชุมชนไม่
ต้องร่วมรับผิดหากเกิดความเสียหาย  
 
 



- ๑๓๒ – 
 
   ๖.๓ จัดประชุมให้ความรู้ความเข้าใจแก่คณะกรรมการ เมื่อมีการจัดซื้อจัดจ้างทุกครั้ง เพื่อให้
เจ้าหน้าที่และตัวแทน ชุมชนมีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ และทราบกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและตรวจ
การจ้างอย่างละเอียดและถูกต้อง  
๗. ระยะเวลาดําเนินการ  (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  
๘. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ  
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ งานพัสดุ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตําบลท่าหลวง 
๑๐. ผลลัพธ์  การจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลท่าหลวง   มีความโปร่งใส โดยมีตัวแทน
ประชาชนร่วมตรวจสอบและไม่เกิด ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



- ๑๓๓ – 
 

๔.๓ การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถิ่น  
๔.๓.๑ ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าท่ี  ให้
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบท่ีเกี่ยวข้องได้กําหนดไว้ 
 

๑. ชื่อโครงการ  : โครงการอบรมให้ความรู้ด้านระเบียบ กฎหมายท้องถิ่น ผู้บริหาร และสมาชิกสภา
ท้องถิ่น  
๒. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ  
   ในการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง 
เงื่อนไข และหลักเกณฑ์  ต่างๆ ที่สมาชิกสภาท้องถ่ินและผู้บริหารท้องถ่ินได้รับการเลือกตั้งมาจาก
ประชาชนต้องรู้และยึดเป็นแนวทางการปฏิบัติหน้าที่  การดําเนินการอย่างเคร่งครัด ปัญหาที่เกิดข้ึนเป็น
ประจําไม่ได้เกิดจากเรื่องขาดความรอบคอบ ความชํานาญ ประสบการณ์  หรือขาดความรู้ กฎหมาย 
ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง เงื่อนไข และหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่มักมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติม เสนอ
เท่านั้น หากแต่เกิดจากความรู้ความเข้าใจหรือการตีความข้อกฎหมาย ระเบียบ หรือกฎเกณฑ์ เงื่อนไขที่
เกี่ยวข้องอย่าง ผิดๆ ส่งผลให้สมาชิกสภาท้องถ่ินและผู้บริหารท้องถ่ิน โดยเฉพาะผู้บริหารท้องถ่ินต้องตก
เป็นผู้กระทําผิดกฎหมาย ก่อให้เกิด  ความเสียหายแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และทําให้การแก้ไข
ปัญหาของประชาชนหรือการพัฒนาท้องถ่ินขาดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ส่งผลให้การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินต้องล่าช้า เพราะไม่ตอบสนองความต้องการของประชาชน  อย่างแท้จริง จากปัญหา
ดังกล่าวข้างต้น จึงจําเป็นที่สมาชิกสภาท้องถ่ินและผู้บริหารท้องถ่ินต้องมีความรู้ ความเข้าใจระเบียบ  
กฎหมาย คําสั่ง และหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่สําคัญและเกี่ยวข้องกับการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน อันมีผลให้เกิด  ประสิทธิภาพและเกิดผลดีต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน รวมทั้งสมาชิกสภา
ท้องถ่ินและผู้บริหารท้องถ่ินไม่ต้องเสี่ยงกับการ  กระทําผิดกฎหมายหรือถูกตรวจสอบ  ดังนั้น เพื่อให้
ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลท่าหลวง  เพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน มีความรู้ความเข้าใจมิให้ดําเนินกิจการที่เป็นการขัดกันระหว่าง
ประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมตามมาตรา ๑๐๐ แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ปูองกันและปราบปรามการทุจริต และมีความรู้ความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติ  สําหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
เรื่องการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามมาตรา ๑๐๓ แห่งกฎหมายประกอบ  
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต งานนิติการ สํานักปลัด อบต. จึงได้จัดทําโครงการ
อบรมให้ความรู้ ด้านระเบียบ กฎหมายท้องถ่ิน ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถ่ิน  
๓. วัตถุประสงค์  
   ๓.๑ เพื่อให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลท่าหลวง เพิ่มพูนความรู้ความ
เข้าใจระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗  
 



- ๑๓๔ – 
 

   ๓.๒ เพื่อให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลท่าหลวงมีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สิน และหนี้สิน  
   ๓.๓ เพื่อให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลท่าหลวง  มีความรู้ความเข้าใจ
มิให้ดําเนินกิจการที่เป็นการขัดกันระหว่าง ประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมตามมาตรา ๑๐๐ 
แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันและ ปราบปรามการทุจริต  
   ๓.๔ เพื่อให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลท่าหลวงมีความรู้ความเข้าใจ
ในแนวทางการปฏิบัติสําหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ เรื่องการทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
ตามมาตรา ๑๐๓ แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ ปูองกันและปราบปรามการทุจริต  
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต  
   ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบลท่าหลวง  จํานวน ๔ คน และสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนตําบลท่าหลวง จํานวน ๑๗ คน รวม ๒๑ คน  
๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ สํานักงานองค์การบริหารส่วนตําบลท่าหลวง 
๖. วิธีดําเนินการ  
   ๖.๑ จัดทําโครงการ/แผนงาน  
   ๖.๒ ประชาสัมพันธ์โครงการ วัน เวลา และสถานที่ให้แก่ผู้บริหาร และสมาชิกสภาอบต.เข้า
รับการอบรม  
   ๖.๓ อบรมให้ความรู้โดยวิทยากร พร้อมแจกเอกสารประกอบการอบรม  
   ๖.๔ ประเมินผลและสรุปผลการดําเนินการ  
๗. ระยะเวลาดําเนินการ เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔  
๘. งบประมาณดําเนินการ  จํานวน ๑๐,๐๐๐ บาท 
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ  สํานักปลัด  องค์การบริหารส่วนตําบลท่าหลวง 
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
   ๑๐.๑ ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลท่าหลวง  ได้เพิ่มพูนความรู้ความ
เข้าใจระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับ การประชุมสภาท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗  
   ๑๐.๒ ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลท่าหลวง  มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและ หนี้สิน  
   ๑๐.๓ ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลท่าหลวง มีความรู้ความเข้าใจมิให้
ดําเนินกิจการที่เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมตามมาตรา ๑๐๐ แห่ง
กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการ ทุจริต  
   ๑๐.๔ ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลท่าหลวง มีความรู้ความเข้าใจแนว
ทางการปฏิบัติสําหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐเรื่องการ รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตาม
มาตรา ๑๐๓ แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกัน และปราบปรามการทุจริต 
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๔.๓.๒ ส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารตาม  
กระบวนการ และวิธีการท่ีกฎหมาย ระเบียบท่ีเกี่ยวข้องได้กําหนดไว้ โดยไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด 
 

๑. ชื่อโครงการ : กิจกรรมส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของ
ฝ่ายบริหาร  
๒. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ  
   การส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถ่ินให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝุายบริหาร 
เป็นกลไกสําคัญที่ใช้ สําหรับติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงานของฝุายบริหาร ซึ่งอํานาจในการ
บริหารปัจจุบันองค์กรปกครองส่วน ท้องถ่ินมีอิสระเต็มที่ในการดําเนินงาน มีงบประมาณเป็นของตนเอง 
แต่ถึงแม้จะเป็นอิสระ ส่วนกลางก็จะคอยควบคุมดูแลการ  ดําเนินงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินให้เป็นไปโดยความเรียบร้อยและถูกต้อง เพื่อกําหนดแนวทางการพัฒนา ร่วมกัน นอกจากจะทําให้
องค์การบริหารส่วนตําบลมีบรรยากาศการทํางานแบบมีส่วนร่วมและมีประสิทธิภาพ ยังสร้างความ  
น่าเช่ือถือให้กับองค์กร สามารถนําไปสู่ความโปร่งใสในองค์กรและลดการทุจริต   นายก อบต.ตําบลหนอง
สรวง จึงได้ดําเนินกิจกรรมส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถ่ินให้มีบทบาทในการตรวจสอบการ ปฏิบัติงานของฝุาย
บริหารข้ึน เพื่อกําหนดบทบาทของสมาชิกสภาท้องถ่ินในการเป็นหน่วยตรวจสอบ โดยให้สมาชิกสภาร่วม  
เป็นคณะกรรมการในการดําเนินงานของอบต.เพื่อให้การปฏิบัติงานโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได ้อีกทั้ง
ยังเป็นการช่วยลดปัญหาการทุจริตได้  
๓. วัตถุประสงค์  
   ๓.๑ เพื่อเป็นกลไกสําหรับตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของฝุายบริหาร  
   ๓.๒ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและลดการทุจริต สามารถตรวจสอบได้  
   ๓.๓ สมาชิกสภาท้องถ่ินเข้าใจบทบาท หน้าที่ของตนเองมากขึ้น  
๔. เป้าหมาย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลท่าหลวง จํานวน ๑๗ คน  
๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ องค์การบริหารส่วนตําบลท่าหลวง 
๖. วิธีการดําเนินงาน  
   ๖.๑ จัดทําคู่มือระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สมาชิกสภาท้องถ่ินใช้สําหรับการประชุม  
   ๖.๒ แต่งตั้งสมาชิกสภาท้องถ่ินเป็นคณะกรรมการตรวจสอบการดําเนินการต่างๆ เช่น การ
จัดซื้อจัดจ้างโครงการ  ต่างๆ การแปรญัตติร่างข้อบัญญัติประจําปี การตรวจรายงานการประชุม การ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ฯลฯ  
   ๖.๓  สมาชิกสภาท้องถ่ินต้ังกระทู้ถามการบริหารงานในการประชุมสภา อบต.ตําบล                
ท่าหลวง  
๗. ระยะเวลาดําเนินงาน ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  
๘. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ  
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ งานกิจการสภา สํานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลท่าหลวง 
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๑๐. ผลลัพธ์  
   ๑๐.๑ สมาชิกสภาท้องถ่ินเข้าใจบทบาทหน้าที่ และร่วมตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝุาย
บริหาร  
   ๑๐.๒ การปฏิบัติงานต่างๆ มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
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๑. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาอบต.  
๒. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ  
   การส่งเสริมและการพัฒนาความเข้มแข็งขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เกี่ยวข้องกับหลาย
องค์ประกอบ และหลาย ฝุายโดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคลากรท้องถ่ิน อันได้แก่ ฝุายบริหารและฝุายสภาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่มาจากการเลือกตั้ง  ฝุายข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน บุคลากร
เหล่าน้ีมีบทบาทและต้องทําหน้าที่ของตนอย่างเข้มแข็ง เพื่อเสริมสร้าง  แนวคิดประชาธิปไตยและการมี
ส่วนร่วมโดยให้มีกระบวนการสอดคล้องกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย ให้มีการกระจาย อํานาจการ
ตัดสินใจ และแก้ไขปัญหาภายในตําบลและตอบสนองความต้องการของประชาชน ตลอดจนมีการถ่วงดุล
อํานาจ ระหว่างฝุายสภากับฝุายบริหาร และที่สําคัญส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการเสนอแก้ปัญหา รวมถึง
การตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตําบลท่าหลวง เล็งเห็นถึงความสําคัญของบทบาทของ
สภาท้องถ่ิน เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการ ปฏิบัติงาน จึงได้ดําเนินกิจกรรมการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน
ของสมาชิกสภาท้องถ่ินในเรื่องต่างๆ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้  สมาชิกสภาท้องถ่ินมีความเข้มแข็งในการใช้
อํานาจหรือปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดความสมดุลในการบริหารงาน  
๓. วัตถุประสงค์  
   ๓.๑ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล มีบทบาทในการปฏิบัติงาน 
และการมีส่วนร่วมในการทํางาน  
   ๓.๒ เพื่อเป็นการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝุายบริหาร  
   ๓.๓ เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน  

     ๔. เป้าหมาย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลท่าหลวง จํานวน ๑๗ คน  
๕. พ้ืนท่ีดําเนินงาน องค์การบริหารส่วนตําบลท่าหลวง 
๖. วิธีดําเนินงาน  
   ๖.๑ แต่งตั้งสมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนตําบลท่าหลวง  เป็นคณะกรรมการร่วมในการ
ปฏิบัติงานในเรื่องต่างๆ เช่น  
     - แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน ร่วมกับสํานักงานยุติธรรมจังหวัด 
จํานวน ๒ คน 
    - แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการควบคุมการระบาดโรคไข้เลือดออก จํานวน ๔ คน  
    - แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน จํานวน ๓ ศูนย์                
รวม ๙ คน  
   ๖.๒ สมาชิกสภาอบต.ที่ได้รับการแต่งตั้ง เข้าร่วมปฏิบัติหน้าที่นําข้อมูลแจ้งในที่ประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนตําบลท่าหลวง เพื่อทําการปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานในส่วนที่ประชาชนได้รับความ
เดือดร้อนและต้องการของประชาชน  
๗. ระยะเวลาดําเนินการ ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  
๘. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ  



- ๑๓๘ – 
 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ งานกิจการสภา สํานักปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลท่าหลวง  
๑๐. ผลลัพธ์ การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลท่าหลวง เป็นไปอย่างต่อเนื่อง ตอบสนองความต้องการ
ของประชาชน เกิดทัศนคติที่ดี  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๑๓๙ – 
 

๔.๔ เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน ( Community) และบูรณาการทุกภาคส่วนเพ่ือต่อต้าน              
การทุจริต  
๔.๔.๑ ส่งเสริมให้มีการดําเนินการเฝ้าระวังการทุจริต 
 

๑. ชื่อโครงการ : มาตรการเฝ้าระวังการคอร์รัปชั่นโดยภาคประชาชน  
๒. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ  
   คอร์รัปชัน หมายถึง การใช้ตําแหน่งหน้าที่สาธารณะเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวหรือ
ผลประโยชน์ของพวกพ้อง  โดยมิชอบด้วยกฎหมายและศีลธรรม เจ้าหน้าที่ของรัฐมีหน้าที่รักษา
ผลประโยชน์ของส่วนรวม หากใช้ตําแหน่งหน้าที่ที่ได้รับ  มอบหมายกระทําการเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัว
หรือพวกพ้อง ก็ถือว่ามีการกระทําคอร์รัปชันการปูองกันและปราบปรามการ ทุจริตและประพฤติมิชอบใน
วงราชการ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ และ
สอดคล้องกับเกณฑ์  คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ( PMQA) มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพและธรรมาภิ
บาลของหน่วยงานภาครัฐ ทั้งนี้ เพื่อให้การ บริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล
อันจะทําให้ประชาชนเกิดความมั่นใจศรัทธา และไว้วางใจในการ บริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล  
๓. วัตถุประสงค์  
   สนับสนุนให้ภาคประชาชนร่วมกันเฝูาระวังการคอร์รัปชันขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต คณะกรรมการชุมชนหรือตัวแทนประชาชนในชุมชน องค์การบริหารส่วนตําบลท่า
หลวง 
๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ องค์การบริหารส่วนตําบลท่าหลวง  
๖. วิธีดําเนินการ  
   ๖.๑ เชิญคณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการคอร์รัป
ชัน  
   ๖.๒ เชิญคณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเป็นคณะกรรมการเฝูาระวังการคอร์รัปชัน
ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถ่ิน  
๗. ระยะเวลาดําเนินการ ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  
๘. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ  
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ สํานักปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลท่าหลวง 
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
   ๑๐.๑ คณะกรรมการชุมชนมีความรู้ ความเข้าใจเรื่องการคอร์รัปชันและสามารถตรวจสอบ
การคอร์รัปชันได้  
   ๑๐.๒ มีการมอบหมายให้คณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเป็นหน่วยเฝูาระวังการคอร์
รัปชันในระดับ อบต. 

 



- ๑๔๐ – 
 
๑. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการติดป้ายประชาสัมพันธ์กรณีพบเห็นการทุจริต  
๒. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ  
   ปัญหาการทุจริตที่เกิดข้ึนในหน่วยงานภาครัฐได้ส่งผลเสียหายกับประเทศชาติอย่างมาก 
จําเป็นที่ทุกภาคส่วนในสังคม จะต้องตระหนักและร่วมกันแก้ไขจัดการปัญหา โดยการเข้าไปมีส่วนร่วมเป็น
เครือข่ายในการขับเคลื่อนต่างๆ ให้เกิดการเฝูา ระวัง ปูองปรามการทุจริต ในรูปแบบการกระตุ้นให้ทุกภาค
ส่วนในจังหวัดได้ตระหนักถึงปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันและมี ส่วนร่วมในการปูองกันและปราบปรามการ
ทุจริต  
๓. วัตถุประสงค์  
   ๓.๑ เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปูองกันการทุจริต  
   ๓.๒ เพื่อแสดงเจตนารมณ์ในการแก้ไขปัญหาการทุจริต  
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต ประชาชนในองค์การบริหารส่วนตําบลท่าหลวง 
๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ องค์การบริหารส่วนตําบลท่าหลวง 
๖. วิธีดําเนินการ  
   ๖.๑ ขออนุมัติจัดทําปูายประชาสัมพันธ์  
   ๖.๒ ปิดประกาศประชาสัมพันธ์  
   ๖.๓ จัดเจ้าหน้าที่รับผิดชอบรับแจ้งเหตุทางโทรศัพท์  
   ๖.๔ บันทึกเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์  
   ๖.๕ เสนอผู้บริหารพิจารณาสั่งการ  
   ๖.๖ ดําเนินการปรับปรุงแก้ไขเรื่องที่ได้รับการร้องเรียน  
๗. ระยะเวลาดําเนินการ ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  
๘. งบประมาณดําเนินการ จํานวน ๕,๐๐๐ บาท 
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ องค์การบริหารส่วนตําบลท่าหลวง 
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
   ๑๐.๑ จํานวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต  
   ๑๐.๒ นําเรื่องที่ได้รับการร้องเรียนไปดําเนินการปรับปรุงแก้ไข 
 
 
 
 
 
 
 



- ๑๔๑ – 
 

 ๔.๔.๒ บูรณาการทุกภาคส่วนเพ่ือต่อต้านการทุจริต  (ไม่มี) 
 


