
15 

ส่วนท่ี ๓ 
 

 

 

มิติที่ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต  

1.1 การสร้างจิตสํานึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร  

ข้าราชการการเมืองฝ่ายสภาท้องถ่ิน และฝ่ายประจําขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  

1.1.1 สร้างจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าที่ให้บังเกิด

ประโยชน์ สุขแก่ประชาชนในท้องถ่ิน  
 

1. ชื่อโครงการ : โครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล  

2. หลักการและเหตุผล  

         หลักธรรมาภิบาล หรือ การบริหารจัดการที่ดี (Good Governance) เป็นหลักสําคัญในการ

บริหารและการ ปฏิบัติงานจะต้องมีความสุจริต โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ รวมทั้งเป็นการ

เสริมสร้างจิตสํานึกในการทํางานและความ รับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง นอกจากนี้ยังต้องมีการ

ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานร่วมกันได้อย่าง มีประสิทธิภาพและนําไปสู่การ

พัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งสามารถแก้ปัญหาความขัดแย้งภายในองค์กรได้อีกด้วยจากสภาพ

ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันที่เป็นปัญหาเรื้อรังที่มีส่วนบั่นทอนความเจริญของประเทศไทยมานาน  

จงึจําเป็นอย่างยิ่งที ่จะต้องมีการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันอย่างจริงจัง ในสถานการณ์

วิกฤติปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในสังคมไทยดังกล่าว ทุกภาคส่วนในสังคมไทยต่างเห็นพ้องตรงกันว่า

การที่จะทําให้ปัญหาการคอร์รัปชันลดน้อยลงและหมดไปได้ ในที่สุดนั้น ต้องนําหลักธรรมาภิบาลไปปรับ

ใช้กับทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นภาคส่วนการเมือง ภาคราชการ ภาคธุรกิจเอกชน  ตลอดจนภาคประชา

สังคมอย่างเข้มงวดจริงจัง พร้อมทั้งสร้างทัศนคติใหม่ปลูกจิตสํานึกของคนไทยร่วมต้านภัยการทุจริต 

ควบคู่กับการเปลี่ยนแปลงค่านิยมไปในทิศทางที่ไม่เอือ้หรือสนับสนุนการทุจริตคอร์รัปชัน ทั้งนี้ กลไกการ

นําหลักธรรมาภบิาล ซึ่งประกอบด้วย ความชอบธรรม ความโปร่งใส ความรับผิดชอบและการตรวจสอบ

ได้ ความมีประสิทธิภาพและประประสิทธิผล และการมีส่วนร่วมของประชาชนไปเป็นแนวทางในการ

บริหารจัดการน้ัน ปรากฏอยู่ในบทบัญญัติของกฎหมายรัฐธรรมนูญแห่ง ราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบัน 

ซึ่งได้วางกรอบการนําหลักธรรมาภบิาลไปเป็นแนวทางการปฏิรูปการบริหารการปกครองของ หน่วยงาน

องค์กรต่างๆของภาครัฐ จึงนับเป็นการส่งสัญญาณเชิงบวกให้เห็นว่าประเทศไทยมีพัฒนาการ

เปลี่ยนแปลงไปในทาง ที่ดีขึ้นแล้วแต่อย่างไรก็ตามสําหรับกรอบการนําหลักธรรมาภิบาลไปเป็นแนว

ทางการปฏิรูปการบริหารการปกครองของ หน่วยงานหรือองค์กรภาครัฐนั้น ปัจจุบันยังคงอยู่บนความ

หลากหลายในองค์ประกอบหลักของธรรมาภิบาลซึ่งประกอบด้วย หลักความชอบธรรม (Legitimacy) 

รายละเอยีดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  ตามแผนปฏิบัติการ 
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หลักความโปร่งใส (Transparency) หลักความรับผิดชอบและการตรวจสอบได้ (Accountability) หลัก

ความมปีระสิทธิภาพ (Efficiency) และหลักการมสี่วนรว่ม (Participation) ดังนัน้ การพิจารณา คัดเลือกนํา

องค์ประกอบหลักของธรรมาภิบาลเหล่านั้นมาใช้เป็นเครื่องมือกลไกในการสร้างมาตรฐานด้านความ

โปร่งใสสําหรับ หน่วยงานหรืองค์กรใดๆ จะต้องคํานึงถึงกรอบเป้าหมาย วัตถุประสงค์แนวทาง หรือ

วิธีการดําเนินงานที่หนว่ยงานองค์กร สามารถปฏิบัติ เพื่อสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่

ดีได้ต่อไป ดังนั้น เพื่อประโยชน์ในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลหัวทะเล  จึงจัดทํา 

โครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภบิาลขึน้  

3. วัตถุประสงค ์ 

  1. เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรขององค์กรมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องหลักธรรมาภิบาล 

คุณธรรม และจรยิธรรม  

  2. เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจและให้ความสําคัญกับการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจรติ ประพฤติมิชอบ (Anti Corruption)  

  3. เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในหลักและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงและสามารถ นําไปประยุกต์ใชใ้นการทํางานและการดําเนินชีวติได้  

 4. เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรสามารถนําองค์ความรู้ต่างๆ ไปประยุกต์ใช้ในการทํางาน

ให้กับองค์กรได้อย่างม ีประสิทธิภาพ  

4. เป้าหมาย  

  ผูบ้ริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตําบลและพนักงานจา้ง  

5. พื้นที่ดําเนินการ  

  องค์การบริหารส่วนตําบลหัวทะเล   

6. วิธีดําเนินการ  

  1. จัดทําโครงการเพื่อขออนุมัตจิากผู้บริหารท้องถิ่น  

  2. มอบงานใหก้ับผูร้ับผิดชอบโครงการ และผูท้ี่เกี่ยวข้อง เพื่อวางแผนและจัดเตรียมโครงการ  

  3. ประสานงานกับหนว่ยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดหาวิทยากร  

  4. จัดทํากําหนดการและหัวข้อการอบรม  

  5. สรุปผลในภาพรวมและรายงานผลการดําเนินการตามโครงการให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ 

7. ระยะเวลาการดําเนินงาน  - ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564)  

8. งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ  

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ   สํานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลหัวทะเล  
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10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  

  1. ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรขององค์กรมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องหลักธรรมาภิบาลคุณธรรม 

และจรยิธรรม  

  2. ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจและให้ความสําคัญกับการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจรติ ประพฤติมิชอบ (Anti Corruption)  

  3. ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในหลักและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

และสามารถนําไป ประยุกต์ใชใ้นการทํางานและการดําเนินชีวติได้  

  4. ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรสามารถนําองค์ความรู้ต่างๆ ไปประยุกต์ใช้ในการทํางานให้กับ

องค์กรได้อย่างม ีประสิทธิภาพ 

1. ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม  

2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา  

         การพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าประชาชนมคีวามสุขอย่างยั่งยืนและสามารถก้าวพ้นทุกวิกฤต

ของโลกที่มากับกระแส โลกาภิวัตน์ มีรากฐานสําคัญจากการพัฒนาบุคคลในประเทศนั้นๆ ให้เป็นคนดี 

ซึ่งมีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับการพัฒนา คุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคมโดยเฉพาะ “เจ้าหน้าที่ของ

รัฐ” ซึ่งได้รับมอบหมายภารกิจในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน ใช้อํานาจที่ได้รับอย่างซื่อสัตย์ 

ต้องดูแล จัดการตัดสินใจเกี่ยวกับการให้บริการสาธารณะ การจัดการทรัพยากรของชาติให้เกิดประโยชน์

สูงสุดต่อประชาชนและต่อประเทศชาติ คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2551 มีมติ

เห็นชอบในหลักการเกี่ยวกับยุทธศาสตรก์ารส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรมในภาครัฐไว้ 5 ยุทธศาสตร์และ

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมคุณธรรม ในองค์กรเพื่อเป็นต้นแบบให้ ข้าราชการได้เรียนรู้และปฏิบัติตาม      

จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตําบลหัวทะเล  จึงเห็นความสําคัญในการพัฒนา

บุคลากรในสังกัดเพื่อตระหนักถึงการสร้างจิตสํานึกให้มีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติงานด้วยความ

ซื่อสัตย์ สุจริต มีจิตสํานึกที่ดีในการ ปฏิบัติงาน ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ประชาชน จึงได้

ทําโครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและประโยชน์สูงสุด

ของประชาชน  

3. วัตถุประสงค ์ 

  3.1 เพื่อปลูกจิตสํานึกให้พนักงานเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตําบลหัวทะเล  มีคุณธรรม

จริยธรรม เข้าใจหลักธรรมของพระพุทธศาสนา และน้อมนําเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปเป็น

แนวทางในการดําเนินชีวติส่วนตัว และในการปฏิบัติ ราชการ  

  3.2 เพื่อให้พนักงานได้รับการพัฒนาจิตใจ และพัฒนาตนเองให้มีจิตสาธารณะเกิดความสํานึก

ร่วมในการเสริมสร้างสังคมแห่งคุณธรรมและสมานฉันท์ประพฤติตนเป็นพลเมืองดี สร้างประโยชน์แก่
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ครอบครัว ประชาชน และประเทศชาติสร้างจิตสํานึกในการทําความดี รู้จักการให้ การเสียสละและการ

บําเพ็ญสาธารณะประโยชน์ร่วมกัน  

  3.3 เพื่อเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์การบริหารส่วนตําบลหัวทะเล  ในการเสริมสร้าง

คุณธรรม จรยิธรรม และ ธรรมาภิบาล  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต  

         ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตําบล และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตําบล 

หัวทะเล   

5. พื้นที่ดําเนินการ  

        องค์การบริหารส่วนตําบลหัวทะเล   

6. วิธีดําเนินการ  

  จัดให้มกีารดําเนินกิจกรรมสง่เสริมคุณธรรมจริยธรรม แบ่งเป็น 3 แนวทางคอื  

       6.1 การจัดกิจกรรมบรรยายเสริมสร้างคุณธรรมจรยิธรรม โดยคณะผูบ้ริหาร ปลัดองค์การ

บริหารส่วนตําบลหัวทะเล  บรรยายให้ความรู้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่  

           6.2 จัดกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์นอกสถานที่ ส่งเสริมให้รู้รัก สามัคคี เสียสละ ช่วยเหลือ 

แบ่งปันและเห็นคุณค่าของ การเสริมสร้างสังคมแห่งความดีมีคุณธรรม เช่น การช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส

ในสังคม หรอืทําบุญถวายทานแก่พระภกิษุสงฆ์ที่ชรา ภาพ หรอือาพาธ เป็นต้น  

         6.3 การจัดกิจกรรมทําบุญถวายเครื่องไทยธรรม และบําเพ็ญประโยชน์ ณ วัดต่างๆ  

7. ระยะเวลา ในการดําเนินการ - ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564)  

8. งบประมาณ ในการดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ สํานักงานปลัด  องค์การบริหารส่วนตําบลหัวทะเล   

10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  

  10.1 พนักงาน เจ้าหน้าที่ มีคุณธรรมจริยธรรม เข้าใจหลักธรรมของพระพุทธศาสนาและน้อม

นําหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการดําเนินชีวติ และการปฏิบัติงาน  

  10.2 พนักงาน เจ้าหน้าที่ ได้รับการพัฒนาจิตใจ พัฒนาตนให้มีจิตสาธารณะเกิดความสํานึก

ร่วมในการสร้างสังคม แห่งคุณธรรมและสมานฉันท์ สร้างประโยชน์แก่ครอบครัวและประเทศชาติ รู้จัก

การให้และเสียสละเพื่อประโยชน์สว่นรวม  

  10.3 สร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร เสริมสรา้งคุณธรรมจรยิธรรมและธรรมาภิบาล 
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1. ชื่อโครงการ : โครงการส่งเสรมิคุณธรรมและจริยธรรมในการป้องกันการทุจรติ  

2. หลักการและเหตุผล  

  บุคลากรหรอืทรัพยากรบุคคลในองค์กรเป็นรากฐานสําคัญยิ่งในการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กร

ไปสู่ความสําเร็จ ทั้งด้านคุณภาพ ประสิทธิภาพและประสิทธิผลองค์กรนั้นๆ ย่อมประสบความสําเร็จ  

มีความเจริญก้าวหน้าต่อไปทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ บุคลากรที่มีคุณภาพสูง มีความรู้ความสามารถ มีทักษะต่างๆ 

ในการปฏิบัติงาน มีประสบการณ์มีความรูแ้ละเข้าใจงานเป็นอย่างดี เมื่อได้รับบทบาทให้กระทําหน้าที่ใดๆ 

แล้วย่อมสามารถแสดงบทบาทนั้นๆ ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมเสมอ ในทางตรงกัน ข้ามหากบุคลากร

ในองค์กรด้อยความสามารถ ไร้อุดมการณ ์ไม่มีทักษะหรอืประสบการณท์ี่จําเป็นในการทํางาน ย่อมทําให้ 

องค์กรนั้นๆ ด้อยพัฒนาหรือเจริญก้าวหน้าได้อย่างล่าช้า นอกจากบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ  

มีทักษะและประสบการณ์ การทํางานสูงแล้ว ย่อมมีคุณธรรมจริยธรรมในการป้องกันการทุจริต  

มีจรรยาบรรณ คา่นิยม บุคลิกภาพหรือคุณลักษณะอันพึง ประสงค์ เป็นตัวชี้นําทางในการปฏิบัติงานตาม

ตําแหน่ง หน้าที่และบทบาทแห่งตนเอง บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่โดยยึดมั่นในหลัก  คุณธรรม จริยธรรม  

มีจิตสํานึกที่ดี มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีความรับผิดชอบ ตั้งใจทํางานด้วยความทุ่มเท เสียสละ  

มีความ เมตตา กรุณา เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่องาน ต่อหน่วยงาน ต่อเพื่อนร่วมงานและผู้มาขอรับบริการหรือ

รักษาผลประโยชน์ของ ประชาชนและประเทศชาติแล้ว ย่อมนําพาองค์กรหรือหน่วยงานมุ่งไปสู่ความ

เจริญก้าวหน้ามากยิ่งขึน้ มีความโปร่งใสมีการ ป้องกันการทุจริต และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักการ

แหง่ธรรมาภบิาล องค์การบริหารส่วนตําบลหัวทะเล จงึได้จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมใน

การป้องกันการทุจริตขึ้น เพื่อเป็น การส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรภายในประกอบด้วยคณะ

ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ข้าราชการและพนักงานจ้าง ตลอดทั้ง ประชาชนทั่วไปให้มีความรู้ความเข้าใจใน

หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา สามารถนํามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานให้ห่างไกล  จากการทุจริต 

และการดําเนินชีวิตประจําวันได้อย่างปกติสุข รู้จักความพอดีมีความพอเพียง ปฏิบัติตามระเบียบ

กฎหมายและ ข้อบังคับ มีเจตคติที่ดี มีจรรยาบรรณวิชาชีพต่อตนเอง ต่อการทํางาน ต่อเพื่อนร่วมงาน  

ผูม้าขอรับบริการ ต่อผู้บังคับบัญชา และต่อประเทศชาติบ้านเมืองต่อไป  

3. วัตถุประสงค ์ 

  2.1 เพื่อให้บุคลากรมคีวามรู ้ความเข้าใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา  

  2.2 เพื่อให้บุคลากรสามารถนําหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน

และการดําเนินชีวติได้อย่างถูกต้อง  

  2.3 เพื่อปรับเปลี่ยนทัศนคต ิค่านิยมและเจตคติของบุคลากรต่อองค์กร ต่อการทํางาน ต่อเพื่อน

ร่วมงาน ต่อผู้มา ขอรับบริการและต่อผู้บังคับบัญชาให้ดียิ่งขึน้ 

  2.4 เพื่อให้สถาบันทางศาสนามีบทบาทในการปลูกจิตสํานึกมีคุณธรรม จริยธรรม มีความ

ซื่อสัตย์ สุจรติ ให้แก่ บุคลากรขององคก์ารบริหารส่วนตําบล  

4. กลุ่มเป้าหมาย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตําบล พนักงานจา้ง  
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5. พื้นที่ดําเนินการ องค์การบริหารส่วนตําบลหัวทะเล   

6. ระยะเวลาดําเนินการ จัดปฏิบัติธรรม (สวดมนต์ทําวัตรเช้า) ทุกวันพระ  

7. กิจกรรมและวิธีการดําเนินการ  

  6.1 ติดตอ่ประสานและขอความรว่มมอืไปยังวัด (สถานที่ปฏิบัติธรรม/วปิัสสนากรรมฐาน)  

  6.2 ชีแ้จงรายละเอียดและวางแผนการดําเนินงานตามโครงการฯ  

  6.3 จัดทํารายละเอียดโครงการฯ กําหนดการและหลักสูตรการจัดการอบรมฯ 

  6.4 เสนอรายละเอียดโครงการ กําหนดการและหลักสูตร เพื่อพิจารณาปรับปรุงและแก้ไขให้

ถูกต้องและเกิดความเหมาะสม  

  6.5 ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมโครงการฯ  

  6.6 วัดและประเมินผลโครงการฯ  

8. งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ  

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ องค์การบริหารส่วนตําบลหัวทะเล   

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

  10.1 บุคลากรและประชาชนมคีวามรู ้ความเข้าใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาอย่างแท้จรงิ  

  10.2 บุคลากรและประชาชนสามารถนําหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาใช้ในการปฏิบัติงาน

และการดําเนินชีวติได้อย่างแท้จรงิ  

  10.3 ปลูกจติสํานึกใหบุ้คลากรและประชาชนมทีัศนคติ ค่านิยม ความซื่อสัตย์สุจริต และเจตคติ

ต่อองค์กรต่อการทํางานต่อเพื่อนร่วมงานต่อผูม้าขอรับบริการและต่อผูบ้ังคับบัญชาที่ดี 

๑.ชื่อโครงการ : โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วน

ตําบลหัวทะเล   

2. หลักการและเหตุผล  

  ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 279 บัญญัติให้มีประมวล

จริยธรรม เพื่อกําหนด มาตรฐานทางจริยธรรมของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ หรือ

เจ้าหน้าที่ของรัฐแต่ละประเภท โดยให้มีกลไกและ ระบบในการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ และ

ประกอบกับประกาศประมวลจริยธรรมองค์การบริหารส่วนตําบลหัวทะเล ซึ่งหัวใจสําคัญของการทํางาน

ร่วมกันเป็นหมู่คณะอีกอย่างที่ขาดไม่ได้คือคุณธรรม จริยธรรม เพราะคุณธรรม และจริยธรรม หมายถึง 

การประพฤติ ปฏิบัติ อันถูกต้องดีงาม ทั้ง กาย วาจา ใจ ทั้งต่อตนเอง ต่อผู้อื่นและต่อสังคม ซึ่งถ้า 

บุคลากรทุกคนที่ทํางานรว่มกันมีคุณธรรมและจริยธรรมประจําใจของตนเองแล้วการปฏิบัติงานทุกอย่าง

ต้องลุล่วงไปด้วยดี และมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้และผู้มารับบริการอย่าง

ประชาชนก็จะได้รับความเชื่อมั่นและ ไว้วางใจที่จะเข้ามารับบริการที่องค์กรนั้นๆ ประกอบกับองค์การ

บริหารส่วนตําบลหัวทะเล ได้รับการประเมินคัดเลือกจากสํานักงาน ป.ป.ช. ตามโครงการส่งเสริม 
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ท้องถิ่นปลอดทุจริตในการเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นและที่ดี และเพื่อเป็นการเตรียมความ

พร้อมทั้งในด้านคน ได้แก่ บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร ข้าราชการการเมืองฝ่ายสภา

ท้องถิ่น และข้าราชการฝ่ายประจํา รวมถึงพนักงานจ้าง จึงได้มีการจัดทําโครงการอบรมคุณธรรม 

จรยิธรรม เพื่อพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบลหัวทะเล  ดังกล่าวนีข้ึน้  

3. วัตถุประสงค ์ 

  3.1 เพื่อเป็นการปลูกและปลุกจติสํานึกการตอ่ต้านการทุจริต  

  3.2 เพื่อเป็นการสรา้งจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าที่ให้เกิด

ประโยชน์สุขแก่ ประชาชน  

  3.3 เพื่อสร้างจิตสํานึกและความตระหนักในการประพฤติปฏิบัติตามประมวลจรยิธรรม  

  3.4 เพื่อสร้างจิตสํานึกและความตระหนักที่จะไม่กระทําการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือมี

ผลประโยชน์ทับซ้อน 

4. เป้าหมาย คณะผูบ้ริหาร สมาชิกสภา และพนักงานส่วนท้องถิ่น พนักงานจา้ง      

5. พื้นที่ดําเนินการ องค์การบริหารส่วนตําบลหัวทะเล   

6. วิธีการดําเนินการ  

  จัดอบรมคุณธรรมและจริยธรรมแก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานส่วนท้องถิ่น 

พนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตําบลหัวทะเล  โดยเชิญ วิทยากรที่มีความรู้ ความสามารถมา

ถ่ายทอดความรูแ้ละประสบการณต์่างๆ ในการปลูกและปลุกจติสํานึกการตอ่ต้านการ ทุจริต ให้ประพฤติ

ปฏิบัติราชการโดยยึดมั่นในหลักคุณธรรม และจริยธรรมและมีการศึกษาดูงานหรือทํากิจกรรมนอก

สถานที่ในบางโอกาส  

7. ระยะเวลา การดําเนินการ - ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564)  

8. งบประมาณ ในการดําเนินการ 50,000  บาท  

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ สํานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลหัวทะเล  

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  

  ตัวชี้วัด ประชาชนผู้มารับบริการที่องค์การบริหารส่วนตําบลหัวทะเล  ประเมินความพึงพอใจ

การปฏิบัติงานของพนักงาน โดยใช้ แบบประเมินเป็นตัวชี้วัด และต้องได้รับผลกาประเมินไม่ต่ํากว่า 

ร้อยละ 70  

  ผลลัพธ์ ผูบ้ริหาร สมาชิกสภา และพนักงานองค์การบริหารส่วนตําบลหัวทะเล  เกิดจิตสํานึกที่ดี

ในการตอ่ต้านการทุจริต และ ประพฤติปฏิบัติโดยยึดมั่นตามหลักประมวลจรยิธรรม  
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1.1.2 สร้างจิตสํานึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรม 

1. ชื่อโครงการ :มาตรการ“ส่งเสรมิการปฏิบัติงานตามประมวลจรยิธรรมขององค์การบริหาร

ส่วนตําบลหัวทะเล”  

2. หลักการและเหตุผล  

  ตามที่องค์การบริหารส่วนตําบลหัวทะเล  ได้ประกาศใชป้ระมวลจรยิธรรมขององค์การบริหาร

ส่วนตําบลหัวทะเล  โดยกําหนดกลไกและระบบในการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี ้ การฝ่าฝืน

หรอืไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าว ให้ถือว่าเป็นการกระทําผดิทาง วินัย ซึ่งมีการกําหนด

ขั้นตอนการลงโทษตามความรา้ยแรงแห่งการกระทําประกอบกับได้มปีระกาศคณะกรรมการพนักงาน

ส่วนตําบลจังหวัดชัยภูมเิรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับจรยิธรรมของพนักงานส่วนตําบลูกจา้ง

ประจํา และพนักงานจา้ง กําหนดใหพ้นักงานส่วนตําบล ลูกจา้งประจํา และพนักงานจ้างขององค์การ

บริหารส่วนตําบล มีหน้าที่ดําเนนิการให้เป็นไปตามกฎหมายเพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวมและประเทศชาติ 

อํานวยความสะดวกและให้บริการแก่ประชาชนตามหลัก ธรรมาภิบาลโดยจะต้องยึดมั่นในค่านิยมหลัก

ของมาตรฐานจรยิธรรม 9 ประการ ได้แก่ ยึดมั่นในคุณธรรมและจรยิธรรม, มีจิตสํานึกที่ด ี ซื่อสัตย์ 

สุจรติ และรับผดิชอบ,ยึดถอืประโยชน์ของประเทศชาติเหนอืกว่าประโยชน์สว่นตน และไม่มปีระโยชน์ ทับ

ซ้อน,ยืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมายใหบ้ริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็วมี

อัธยาศัยและไม่เลือกปฏิบัติให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วนถูกต้องและไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง

,มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพโปร่งใส และตรวจสอบได้ยึดมั่นในระบอบ

ประชาธิปไตยอันมพีระมหากษัตรยิ์ทรงเป็นประมุข และยึดมั่นในหลัก จรรยาวิชาชีพขององค์กร 

นอกจากนี ้ สํานักงาน ก.พ. ได้กําหนดแนวทางการดําเนินการตามประมวลจรยิธรรมขา้ราชการพลเรือน

กรณีการเรี่ยไร และกรณีการให้หรอืรับของขวัญหรอืประโยชน์อื่นใด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกําหนดให้

ข้าราชการต้อง ละเว้นจากการแสวงหาประโยชน์ที่มิชอบโดยอาศัยตําแหน่งหน้าที่และไม่กระทําการอัน

เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม ตามนัยหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 

1013.7/ว 11 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2557 ซึ่งองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านชวนควรนําแนวทางการ

ดําเนนิการดังกล่าวมาปรับใช้เป็นแนวทางในการถือปฏิบัติโดยอนุโลม ดังนัน้เพื่อให้เกิดความโปร่งใสใน

การปฏิบัติงานและเป็นที่เชื่อถือไว้วางใจของประชาชน องค์การบริหารส่วนตําบลหัวทะเล  ได้จัดทํา

มาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจรยิธรรมขององค์การบริหารส่วนตําบลหัวทะเล  ” ขึน้ 

เพื่อให้บุคลากรทั้งฝ่ายการเมอืงและฝ่ายประจํา ทุกระดับนําไปใช้ในการปฏิบัติหนา้ที่ดว้ยความซื่อสัตย์ 

สุจรติ มีคุณธรรม จริยธรรม ไม่กระทําการอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรอืการมผีลประโยชน์ทับ

ซ้อน  
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3. วัตถุประสงค์  

  3.1 เพื่อเป็นเครื่องมือกํากับความประพฤติของข้าราชการที่สร้างความโปร่งใส มีมาตรฐานใน

การปฏิบัติงานที่ชัดเจน และเป็นสากล  

  3.2 เพื่อยึดถือเป็นหลักการและแนวทางการปฏิบัติงานอย่างสม่ําเสมอ ทั้งในระดับองค์กรและ

ระดับบุคคลและเป็น เครื่องมือการตรวจสอบการทํางานด้านต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตําบล 

หัวทะเล  เพื่อให้การดําเนินงานเป็นไปตามหลักคุณธรรม จรยิธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

  3.3 เพื่อทําให้เกิดรูปแบบองค์กรอันเป็นที่ยอมรับเพิ่มความน่าเชื่อถือเกิดความมั่นใจแก่

ผูร้ับบริการและประชาชนทั่วไป ตลอดจนผู้มสี่วนได้เสีย  

  3.4 เพื่อให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างองค์กรและข้าราชการในทุกระดับ โดยให้ฝ่ายบริหารใช้

อํานาจในขอบเขตสร้างระบบความรับผิดชอบของข้าราชการต่อตนเองต่อองค์กรต่อผู้บังคับบัญชาต่อ

ประชาชนและต่อสังคมตามลําดับ  

  3.5 เพื่อป้องกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น 

รวมทั้งเสริมสรา้งความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตําบล และพนักงานจา้ง  

5. พื้นที่ดําเนินการ องค์การบริหารส่วนตําบลหัวทะเล   

6. วิธีดําเนินการ  

  1. เผยแพร่ประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตําบลหัวทะเล  เพื่อใช้เป็นค่านิยมสําหรับ

องค์กร ข้าราชการทุกคนพึงยึดถือเป็น แนวทางปฏิบัติควบคู่ไปกับระเบียบและกฎข้อบังคับอื่นๆ อย่าง

ทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ  

  2. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตําบลหัวทะเล  

เปิดเผยเป็นการทั่วไปแก่สาธารณชนให้มีส่วนร่วม  รับรู้และร่วมติดตามตรวจสอบตามประกาศ

คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง กําหนดให้ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์  มาตรฐานความ

โปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้

ตาม มาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8)  

7. ระยะเวลาดําเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 -2564 

8. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ  

9. ผู้รับผิดชอบ สํานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลหัวทะเล   

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้าง ปฏิบัติงานตาม

ประมวลจรยิธรรมขององค์การบริหารส่วนตําบลหัวทะเล 
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1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจรติ”  

2. หลักการและเหตุผล  

  ด้วยยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2556 – 

2560) มุ่งสู่การเป็น ประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่

เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบโดยได้รับความ ร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจน

ประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพื่อให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและ

เกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยกําหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใส สะอาด 

ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” มีเป้าหมายหลักเพื่อให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต 

(Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2564 ดังนั้นเพื่อให้การ

บริหารงานในพื้นที่สามารถตอบสนองต่อแผนยุทธศาสตร์ฯ ข้างต้น องค์การบริหารส่วนตําบลหัวทะเล  

จึงได้กําหนด แนวทาง/มาตรการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการทุจริตขึ้น เพื่อให้สามารถแปลงแผน

ยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2556 – 2560) ไปสู่การ

ปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมและเกิดความยั่งยืนในการปฏิบัติ  

3. วัตถุประสงค ์ 

  3.1 เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตแก่คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา

ท้องถิ่น พนักงานส่วนตําบลตลอดจนพนักงานจา้ง  

  3.2 เพื่อสร้างจิตสํานึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรมแก่คณะ

ผูบ้ริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตําบล ตลอดจนพนักงานจา้ง  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต ข้อมูล/องค์กรความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตที่นํามาเผยแพร่มากกว่า  

5 เรื่องขึน้ไป  

5. พื้นที่ดําเนินการ องค์การบริหารส่วนตําบลหัวทะเล 

6. วิธีดําเนินการ  

  1. รวบรวมและเรียบเรียงฐานข้อมูล/องค์ความรู้เกี่ยวข้องกับการปลูกจิตสํานึกด้านการต่อต้าน

การทุจริต อาทิ กฎหมาย ป.ป.ช. มาตรา 100 มาตรา 103 มาตรา 103/7 สื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ ที่

เกี่ยวข้องกับการปลูกจิตสํานึก  

  2. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์และสร้างเสริมองค์ความรู้ให้บุคลากรในสังกัดได้รับทราบและถือ

ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ผา่นโครงการ/กิจกรรม และสื่อช่องทางตา่งๆ  

7. ระยะเวลาดําเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564  

8. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ  

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ สํานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลหัวทะเล   

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ จํานวนข้อมูล/องค์กรความรู้ดา้นการตอ่ต้านการทุจริตที่นํามาเผยแพร่ 
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1. ชื่อโครงการ : โครงการเสริมสร้างความซื่อสัตย์ สุจริต และปลูกฝังทัศนคติ วัฒนธรรมที่ดีใน

การต่อต้าน การทุจริต  

2. หลักการและเหตุผล  

  ด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและพนักงานขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นเป็นผู้ที่มีบทบาทสําคัญและเป็นกลไกหลักของประเทศในการให้บริการสาธารณะเพื่อตอบสนอง

ความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น ทั้งยังมีหน้าที่และความรับผิดชอบสําคัญในอันที่จะบําบัดทุกข์

บํารุงสุขและสรา้งคุณภาพชวีิตที่ดีให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น โดยให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและ

ท้องถิ่น ดังนั้น การที่ประชาชนในแต่ละท้องถิ่นจะมีความเป็นอยู่ที่ดีมีความสุข  หรือไม่ จึงขึ้นอยู่กับการ

ประพฤติปฏิบัติของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และพนักงานขององค์กร  

ปกครองส่วนท้องถิ่นทุกคนเป็นผู้มีคุณธรรมปฏิบัติตนอยู่ในกรอบจริยธรรม เป็นผู้มีจิตสํานึกที่จะ

ตอบสนองคุณแผ่นดินด้วยการกระทําทุกสิ่ง เพื่อคุณประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติ 

คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2551 มีมติเห็นชอบในหลักการเกี่ยวกับยุทธศาสตร์

การส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรมในภาครัฐไว้ 5 ยุทธศาสตร์ โดยในยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริม

คุณธรรมในองค์กรเพื่อเป็นต้นแบบให้ ข้าราชการได้เรียนรู้และปฏิบัติตาม โดยได้กําหนดแนวทางการ

พัฒนาขา้ราชการทุกระดับอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ให้ตระหนัก ในการเป็นข้าราชการที่มีเกียรติ ศักดิ์ศรี 

รู้จักความพอเพียงเป็นตัวอย่างที่ดีของสังคม ยึดมั่นในคุณธรรม ยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง ตระหนักในคุณ

ความดแีละกฎแหง่กรรม ซื่อสัตย์ สุจรติ เสียสละ มีความรูค้วามเข้าใจในเรื่องพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นถึง

การม ีคุณธรรม จรยิธรรม การตัดสินใจที่จะกระทําหรือไมก่ระทําการใดได้อย่างเหมาะสม อันรวมถึงการ

ป้องกันการกระทําทุจรติใน ระบบราชการด้วย ดังนัน้ เพื่อเป็นการเสริมสรา้งความซื่อสัตย์ สุจริต ปลูกฝัง

ทัศนคติและวัฒนธรรมที่ดีในการต่อต้านการทุจริตและ ประพฤติมิชอบ องค์การบริหารส่วนตําบล 

หัวทะเล  จึงได้จัดทําโครงการเสริมสร้างความซื่อสัตย์ สุจริต และปลูกฝังทัศนคติวัฒนธรรมที่ดีในการ 

ต่อตา้นการทุจริตขึน้  

3. วัตถุประสงค ์ 

  1. เพื่อปรับเปลี่ยนฐานความคิดของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล 

พนักงานส่วนตําบล พนักงานาและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลหัวทะเล  ให้มีจิต

สาธารณะและเห็นแก่ประโยชน์สว่นรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน  

  2. เพื่อปลูกฝังจิตสํานึกและค่านิยมที่ดีในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบให้แก่คณะ

ผูบ้ริหาร สมาชิกสภาพนักงานส่วนตําบล และพนักงานจา้งขององค์การบริหารส่วนตําบลหัวทะเล   

  ๓.เพื่อให้ความรู้แก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล พนักงานส่วนตําบล 

และ พนักงานจา้ง ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการส่วนท้องถิ่นเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  

  4. เพื่อให้คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล พนักงานส่วนตําบล และ 

พนักงานจ้าง ได้รับการพัฒนาจิตใจและพัฒนาตนเองให้มีจิตสาธารณะเกิดความสํานึกร่วมในการ
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เสริมสร้างสังคมแห่งคุณธรรมและ สมานฉันท์ ประพฤติตน เป็นพลเมืองดี สร้างประโยชน์ให้แก่

ครอบครัว ประชาชน และประเทศชาติสร้างจิตสํานึกในการ กระทําความดี รู้จักการให้ การเสียสละและ

การบําเพ็ญสาธารณะประโยชน์ร่วมกัน  

4. กลุ่มเป้าหมาย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล พนักงานส่วนตําบล และ 

พนักงานจา้ง   

5. ระยะเวลาดําเนินการ  มกราคม – กันยายน 2562  

6. งบประมาณ ดําเนนิการ 10,000 บาท  

7. วิธีการดําเนินงาน  

  7.1 บรรยายเรื่อง การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน และการปรับเปลี่ยน

ฐานความคิดของ เจ้าหนา้ที่รัฐในการรักษาผลประโยชน์สาธารณะเพื่อการตอ่ต้านการทุจริต  

  7.2 บรรยายเรื่อง การปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหาร

และฝา่ยสภาท้องถิ่น และประมวลจรยิธรรมของข้าราชการส่วนท้องถิ่น  

  7.3 แบ่งกลุ่มทํากิจกรรมเกี่ยวกับการเสริมสร้างความซื่อสัตย์ สุจริต และปลูกฝังทัศนคติและ

วัฒนธรรมที่ดีให้แก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล พนักงานส่วนตําบล  

และพนักงานจา้งขององค์การบริหารส่วนตําบลหัวทะเล   

  7.4 ทดสอบก่อนและหลังการฟังบรรยาย  

8. สถานที่ดําเนินการ องค์การบริหารส่วนตําบลหัวทะเล   

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ สํานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลหัวทะเล   

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  

  1. ระดับความรู ้ความเข้าใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 75  

  2. จํานวนผูเ้ข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 80 

 

1.1.3 สร้างจิตสํานึกและความตระหนักที่จะไม่กระทําการอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์

หรอื การมีผลประโยชน์ทับซ้อน 

1.ชื่อโครงการ : กิจกรรมให้ความรู้ เรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับพนักงานส่วนตําบลและ

พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลหัวทะเล   

2. หลักการและเหตุผล  

  ด้วยสถานการณห์รอืการกระทําของบุคคลมีผลประโยชน์สว่นตนเข้ามาเกี่ยวข้องจนส่งผลกระทบ

ต่อการตัดสินใจหรือการปฏิบัติหน้าที่ในตําแหน่ง การกระทําดังกล่าวอาจเกิดขึ้นโดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว ทั้ง

เจตนาหรือไม่เจตนาหรือหรือบางเรื่องเป็นการปฏิบัติสืบต่อกันมาจนไม่เห็นว่าจะเป็นสิ่งผิดแต่อย่างใด 

พฤติกรรมเหลา่นีเ้ป็นการกระทําความผิดทางจริยธรรมของ เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ต้องคํานึงถึงผลประโยชน์
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สาธารณะ (ประโยชน์ของส่วนรวม) แต่กลับตัดสินใจปฏิบัติหน้าที่โดยคํานึงถึง ประโยชน์ของตนเองหรือ

พวกพ้อง “ผลประโยชน์ทับซ้อน” หมายถึง สถานการณ์ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐมีผลประโยชน์ส่วนตนอยู่ และ

มีการใช้อิทธิพลตาม อํานาจหน้าที่ละความรับผิดชอบเพื่อให้เกิดประโยชน์ส่วนตัว โดยก่อให้เกิดผลเสีย

ต่อผลประโยชน์ส่วนรวมผลประโยชน์ทับซ้อนมีหลากหลายรูปแบบ ไม่จํากัดอยู่ในรูปของตัวเงินหรือ

ทรัพย์สินเท่านั้น แต่รวมถึงผลประโยชน์อื่นๆ ที่ไม่ใช่รูปตัวเงิน หรือทรัพย์สินก็ได้ อาทิการแต่งตั้งพรรค

พวกเข้าไปดํารงตําแหน่งในองค์กรต่างๆ ทั้งในหน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัท  จํากัด หรือการที่

บุคคลผู้มีอํานาจที่ตัดสินใจให้ญาติพี่น้องหรอืบริษัทที่ตนมีสว่นได้ส่วนเสียได้รับสัมปทานหรือผลประโยชน์

จาก ทางราชการโดยมิชอบ ทั้งนี้หมายรวมถึงความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและ

ผลประโยชน์สว่นรวม ซึ่งใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2560 หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานต้องเข้า

รับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ ดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ โดยกําหนดให้

หนว่ยงานควรมกีารประชุมหรอืสัมมนาภายในองค์กรเพื่อให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

แก่เจ้าหน้าที่ เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตําบลหัวทะเล  จึงได้จัด

กิจกรรมให้ความรู้ ความเข้าใจการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน แก่บุคลากรในองค์การบริหารส่วนตําบล

หัวทะเล  เพื่อป้องกันการทุจริตในการปฏิบัติราชการ จงึได้จัดกิจกรรมป้องกันผลประโยชน์ ทับซ้อน ผ่าน

การประชุมผู้บริหารกับพนักงานองค์การบริหารส่วนตําบลหัวทะเล เพื่อให้พนักงานทุกคนทํางานโดย

ยึดถือระเบียบ กฎหมาย คุณธรรม จริยธรรม เพื่อเป็นเครื่องกํากับความประพฤติของตน เพื่อไม่ให้เกิด

ผลประโยชน์ทับซ้อน  

3. วัตถุประสงค ์ 

  3.1 เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจแก่พนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้างเกี่ยวกับการป้องกัน

ผลประโยชน์ทับซ้อน  

  3.2 เพื่อเสริมสรา้งพฤติกรรมและวิธีการทํางานที่สุจริตโปร่งใสของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของ

องค์การบริหารส่วนตําบลหัวทะเล   

  3.3 เพื่อเสริมสร้างให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตําบลหัวทะเล   

มีจิตสํานึก ค่านิยม และวัฒนธรรม เรื่องความซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งมั่นทํางานอย่างมีประสิทธิภาพ  

มีคุณธรรมอันมั่นคง ส่งผลให้หน่วยงานปลอดจากการทุจริตคอร์รัปชัน มุ่งสู่การเป็นข้าราชการท้องถิ่น

ไทยใสสะอาด  

4. เป้าหมาย พนักงานส่วนตําบลและพนักงานจา้งองค์การบริหารส่วนตําบลหัวทะเล   

5. พื้นที่ดําเนินการ องค์การบริหารส่วนตําบลหัวทะเล   

6. วิธีการดําเนินการ จัดประชุมประจําเดือน และให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน  

7. ระยะเวลาการดําเนินการ - ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564)   

8. งบประมาณในการดําเนินโครงการ ไม่ใช้งบประมาณ  

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ สํานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลหัวทะเล   
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10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  

  ตัวชี้วัด พนักงานส่วนตําบลและพนักงานจา้งมคีวามเข้าใจเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน  

  ผลลัพธ์ พนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้างมีความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน และมีความ

ประพฤติปฏิบัติงานไม่ยุ่ง เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “มาตรการจัดทําคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน”  

2. หลักการและเหตุผล  

  รัฐบาลภายใต้การนําของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้ให้ความสําคัญกับการผลักดันให้การ

ป้องกันและปราบปราม การทุจริตเป็นวาระแห่งชาติ และรัฐบาลได้แถลงนโยบาย 11 ด้าน อันรวมถึง

ประเด็นเรื่องการส่งเสริมการบริหารราชการ แผ่นดินที่มีธรรมาภบิาลและการป้องกันและปราบปรามการ

ทุจรติและประพฤติมิชอบในภาครัฐ โดยจัดระบบอัตรากําลังและ ปรับปรุงคา่ตอบแทนบุคลากรภาครัฐให้

เหมาะสมและเป็นธรรมยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ด ี เพื่อสร้างความเชื่อม่ัน วางใจในระบบ

ราชการเสริมสร้างระบบคุณธรรม รวมทั้งปรับปรุงและจัดให้มกีฎหมายที่ครอบคลุมการป้องกันและ

ปราบปราม การทุจริตและการมีผลประโยชน์ทับซ้อนในภาครัฐทุกระดับ ปัจจุบันหนว่ยงานต่างๆ เชน่ 

สํานักงาน ก.พ. จึงได้เผยแพร่องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการ ทุจรติ โดยเฉพาะ

เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest) สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ

ทุจรติ แหง่ชาติ ร่วมกับสํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ และองค์กร

ตามรัฐธรรมนูญ ได้จัดทํา ยุทธศาสตรช์าติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจรติระยะที่ 3 (พ.ศ. 

2560-2564) และพัฒนาเครื่องมอืการประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสการดําเนินงานของ

หนว่ยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment:ITA) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครอบคลุม

ประเด็นการประเมิน 5 ด้าน อันรวมถึง การตอ่ต้านการทุจริตในองค์กร ซึ่งสนับสนุนให้ หนว่ยงานภาครัฐ

ดําเนนิการเรื่องเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ผ่านกิจกรรมต่างๆ อันรวมถึงการให้ความรู้ตามคู่มือหรอื 

ประมวลจรยิธรรมเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่ในหนว่ยงานด้วย เพื่อตอบสนอง

นโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตร์ชาตวิ่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจรติข้างตน้ และเพื่อนํา

เครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐการปฏิบัติให้เป็น

กลไกสําคัญที่จะ ป้องกันการทุจริต โดยเฉพาะการกระทําที่เอือ้ต่อการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของ

เจ้าหน้าที่ในภาครัฐ องค์การบริหารส่วนตําบลหัวทะเล  จงึได้ตระหนัก และเห็นถึงความสําคัญของการ

จัดหาคู่มอืการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขึ้น เพื่อเป็นประโยชน์ในการเสริมสร้างความรู้ความ เข้าใจแก่

บุคลากรใหเ้กิดความตระหนักถึงปัญหาในเรื่องดังกล่าว รวมทั้ง เป็นข้อมูลให้ประชาชนและผูส้นใจได้

ศกึษาเพื่อเป็นพืน้ฐานการปฏิบัติตนในการรว่มกันรณรงค์สร้างสังคมไทยใหเ้ป็นสังคมที่ใสสะอาดลดระดับ

การทุจริตประพฤติมิชอบในสังคมไทยใหเ้ทียบเท่าระดับมาตรฐานสากลได้ต่อไป  
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3. วัตถุประสงค์  

  3.1 เพื่อผลิตคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนตําบลหัวทะเล   

ให้บุคลากรผู้ปฏิบัติงานนําไปเป็นองค์ความรูใ้นการทํางานให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง  

  3.2 เพื่อเป็นประโยชน์ในการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรให้เกิดความตระหนักถึง

ปัญหาการทุจริต คอร์รัปชัน    

4. เป้าหมาย/ผลผลิต บุคลากรมีคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การ

บริหารส่วนตําบลตําบลหัวทะเล   

5. พื้นที่ดําเนินการ องค์การบริหารส่วนตําบลหัวทะเล   

6. วิธีดําเนินการ  

  1. ศกึษาและรวบรวมข้อมูล  

  2. จัดทํา (ร่าง) คู่มอืการป้องกันผลประโยชนท์ับซ้อน  

  3. ตรวจสอบความถูกต้อง  

  4. จัดทําคู่มอืการป้องกันผลประโยชนท์ับซ้อน  

  5. แจกจ่ายใหบุ้คลากร  

7. ระยะเวลาดําเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564  

8. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ  

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ สํานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลหัวทะเล   

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ มีการจัดทําคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ปลูกฝังองค์ความรู้ให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับ Conflict of Interest”  

2. หลักการและเหตุผล  

   ด้วยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  

พ.ศ. 2542 และที่แก้ไข เพิ่มเติม มาตรา 100 , 103 และ 103/1 กําหนดเรื่องการขัดกันของ

ผลประโยชน์ส่วนตัวและส่วนรวมไว้ เพื่อลดระบบ อุปถัมภ์ในสังคมไทย ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐมีจิตสํานึก

แยกแยะประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมออกจากกันได้หากเจ้าหน้าที่ของรัฐฝ่าฝืนให้ถือเป็น

ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาด้วย การขัดกันแห่งผลประโยชน์ หรือ “Conflict of Interest” ได้รับ

การกล่าวถึงอย่างกว้างขวางในรอบหลายปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในช่วงระยะเวลาที่ประเทศไทย

กําลังเผชิญกับปัญหาการทุจริตคอรร์ัปชันของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง หรือผู้ดํารงตําแหน่งระดับสูง

ในองค์กรต่างๆ ซึ่งได้ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศรวมทั้งได้สร้างความ

เสียหายให้กับประชาชนโดยส่วนรวม จากสถานการณข์้างต้น จําเป็นที่หน่วยงานภาครัฐต้องเร่งสร้างองค์

ความรู้ให้บุคลากรมีความพร้อมที่จะเข้าใจสาเหตุ และปัจจัยที่นําสู่การคอร์รัปชัน เพื่อจะได้หาทาง

ป้องกันและปฏิบัติหน้าที่ให้ห่างไกลจากต้นเหตุต่างๆ ที่นําไปสู่การทุจริต คอร์รัปชัน โดยเฉพาะในเรื่อง
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การปลูกฝังองค์ความรู้ ให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและ  

ผลประโยชน์ส่วนรวม รวมทั้งให้ตระหนักถึงผลกระทบจากปัญหาความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์

ส่วนตนและผลประโยชน์ ส่วนรวม หรือเกิดเป็นผลประโยชน์ทับซ้อน ซึ่งเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างที่

เกี่ยวข้องกับหลายมิติ ทั้งมิติด้านสังคม การเมืองและการบริหารที่สําคัญสะท้อนถึงวัฒนธรรมและ

ค่านิยมในการบริหารที่ด้อยพัฒนา ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตําบลหัวทะเล  จึงได้จัดทํามาตรการ 

“ปลูกฝังองค์ความรู้ให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับ Conflict of Interest” ขึ้น เพื่อสร้างจิตสํานึกและเสริมสร้าง

จรยิธรรมของบุคลากรในการทํางานเพื่อส่วนรวม ยึดถือหลักจริยธรรมและผลประโยชน์ ส่วนรวมในการ

ปฏิบัติราชการเป็นสําคัญ หากข้าราชการและพนักงานเจา้หน้าที่ของรัฐขาดจิตสํานึกในหน้าที่ที่จะปกป้อง 

ผลประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติ มีการใช้อํานาจทางราชการโดยมิชอบในการดําเนินกิจกรรมเพื่อ

เอื้อประโยชน์ต่อตนเอง  กลุ่ม พรรค พวกพ้อง เหนือผลประโยชน์ส่วนรวมย่อมส่งผลกระทบต่อสถาบัน

ราชการ และสร้างความเสียหายต่อประเทศชาติ และประชาชน  

3. วัตถุประสงค ์ 

  3.1 เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับ Conflict of Interest แก่บุคลากรขององค์การบริหาร 

ส่วนตําบลตําบลหัวทะเล   

  3.2 เพื่อสร้างจิตสํานึกและเสริมสร้างจริยธรรมของบุคลากรในการทํางานเพื่อส่วนรวม ยึดถือ

หลักจริยธรรมและผลประโยชน์ส่วนรวมในการปฏิบัติราชการเป็นสําคัญ อันจะนํามาซึ่งการป้องกัน

ผลประโยชน์ทับซ้อนในองค์กร  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต รายงานการประชุมหรือสัมมนาบุคลากรเพื่อปลูกฝังองค์ความรู้ให้มีความเข้าใจ

เกี่ยวกับ Conflict of Interest  

5. พื้นที่ดําเนินการ องค์การบริหารส่วนตําบลหัวทะเล 

6. วิธีดําเนินการ  

  1. วางแผน/การถ่ายทอดองค์ความรู้  

  2. ออกแบบกิจกรรม  

  3. จัดเตรียมเอกสาร  

  4. ดําเนนิการจัดประชุม  

  5. สรุปรายงานการประชุม  

7. ระยะเวลาดําเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564  

8. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ  

9. ผู้รับผิดชอบ สํานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลหัวทะเล   

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ มีการประชุมหรือสัมมนาบุคลากรเพื่อปลูกฝังองค์ความรู้ให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับ 

Conflict of Interest 
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1.2 การสร้างจิตสํานึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น 

1.2.1 สร้างจิตสํานึกและความตระหนักในการต่อต้านการทุจริต 

1. ชื่อโครงการ : ปลูกต้นป่าชุมชนเพื่อทํานุบํารุงทรัยากรธรรมชาติและลดภาวะโลกร้อนใน

พื้นทีอ่งค์การบริหารส่วนตําบลหัวทะเล  ประจําปี 2562-2564 

2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา  

   เนือ่งดว้ยปัจจุบันโลกกําลังเผชิญกับสภาวะการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ 

(Climate Change) ที่ทําให้อุณหภูมิโลกสูงขึน้ หรอืที่เรยีกว่าสภาวะโลกร้อนซึ่งส่งผลใหเ้กิด

ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่มผีลกระทบกับวิถีชีวติของมนุษย์ อาทิ เกิดความแห้งแล้ง มีไฟไหมป้่า 

ฝนตกไมต่รงฤดูกาลอากาศหนาวและหิมะตกในประเทศที่ไม่เคยมีหิมะตก เป็นต้น ส่วนหนึ่งเป็นผลมา

จากการตัดไม้ทําลายป่าของมนุษย์ ดังนัน้ ประเทศตา่งๆ ทั่วโลก จงึได้รว่มมอืกันป้องกันและแก้ไข

ภาวะโลก ร้อน ซึ่งเป็นปัญหาที่สําคัญส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งในระดับภูมิภาค

และระดับประเทศ การเพิ่มพืน้ที่ สีเขียวจึงเป็นหนทางหนึ่งในการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อนโดยตรง

เนื่องจากต้นไม้เป็นแหล่งดูดซับก๊าซคารบ์อนไดออกไซด์ แหล่งกรองมลพิษและผลิตก๊าซออกซิเจน 

อีกทั้งเป็นการสรา้งความสมดุลการใชพ้ืน้ที่ใหเ้กิดความเหมาะสมลดอุณหภูมิของพืน้ผิวในพื้นที่ 

นั้น ๆ ลงได้อย่างน้อย 2 องศาเซลเซียส เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน องค์การบริหารส่วน

ตําบลหัวทะเล  จงึได้จัดทําโครงการ “ปลูกต้นป่าชุมชนเพื่อทํานุบํารุงทรัยากรธรรมชาติและลดภาวะ

โลกร้อนในพื้นทีอ่งค์การบริหารส่วนตําบลหัวทะเล  ประจําปี 2562-2564” เพื่อให้ประชาชนได้ มี

ส่วนรว่มในการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อนสร้างเมืองน่าอยู่สวยงาม (Beautified City) ดังนัน้ สํานักงาน

ปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลหัวทะเล  จงึได้จัดทําโครงการนีข้ึน้มา เพื่อเพิ่มพืน้ที่สีเขียวในพืน้ที่

กสิกรรมของประชาชนและพืน้ที่ว่างเปล่าในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลหัวทะเล  เพื่อให้เกิดความ

ร่มรื่น แก่ชุมชนพร้อมทั้งเป็นการเพิ่มคุณภาพชีวติของประชาชนในชุมชน  

3. วัตถุประสงค์  

  3.1 เพื่อให้ประชาชนตระหนักในคุณค่าของสิ่งแวดล้อม และรักษาทรัพยากรธรรมชาตอิันเป็น

สาธารณะร่วมกัน  

  3.2 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้ามามีส่วนรว่มในการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน โดยเพิ่ม

พืน้ที่สีเขียวในตําบลหัวทะเล 

  3.3 เพื่อให้ประชาชนนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวติประจําวัน เกิดความสมดุล

เพิ่มมูลค่าทรัพยากรที่ มีและลดภาวะโลกร้อน  

  3.4 ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเป็นเมืองน่าอยู่ สวยงาม (Beautified City) สร้างความรม่รื่นและ

คลายร้อนแก่ ประชาชน  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต ประชาชนรว่มกันปลูกต้นไม้ จํานวน 10,000 ต้น  
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5. พื้นที่ดําเนินการ พืน้ที่สาธารณะในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลหัวทะเล  อําเภอบําเหน็จณรงค์  

จังหวัดชัยภูมิ 

6. วิธีดําเนินงาน  

   6.1 ประสานงานกับส่วนราชการ องค์กรภาคเอกชน สถาบันการศกึษา กลุ่มพลังมวลชน 

และประชาชนในท้องถิ่น เข้าร่วมกิจกรรม  

   6.2 ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่  

ให้จัดเตรยีมสถานที่เพื่อปลูกต้นไม้  

   6.3 จัดซื้อกล้าไม้ พันธุ์ไม้ เพื่อใช้ในโครงการ  

   6.4 ดําเนินการปลูกต้นไม้โดยส่วนราชการ องค์กรภาคเอกชน สถาบันการศึกษา กลุ่ม

พลังมวลชน และประชาชนใน ท้องถิ่น  

   6.5 ดูแลรักษาและติดตามผลโดยสํานักงานปลัด  องค์การบริหารส่วนตําบหัวทะเล      

7. ระยะเวลาดําเนินการ - ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564)   

8. งบประมาณดําเนินการ จํานวน 15,000 บาท  

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ สํานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลหัวทะเล   

10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  

    10.1 ทําให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความเข้าใจถึงความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม  

    10.2 ทําให้เพิ่มพืน้ที่ป่าไม้และสิ่งแวดล้อมที่ดีและช่วยลดภาวะโลกร้อน  

    10.3 ทําให้ประชาชนมจีติสํานึก ในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

1.2.2 สร้างจติสํานึกและความตระหนักในการรักษาประโยชน์สาธารณะ  

1. ชื่อโครงการ : โครงการส่งเสริม อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แหล่ง

ท่องเที่ยวพัฒนา และ ปรับปรุงภูมิทัศน์ในชุมชน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564 

2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา  

    ประเทศไทยในอดีตเป็นพื้นที่ที่มีทรัพยากรป่าไม้อยู่เป็นจํานวนมาก แต่การลักลอบตัดไม้

ทําลายป่าไม้ที่ผิดกฎหมายได้เพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็ว ทําให้ปัจจุบันทรัพยากรป่าไม้ของประเทศไทย

มีจํานวนลดน้อยลง ซึ่งส่งผลกระทบต่อธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศต่างๆ ตลอดจนวิถีชีวิต

ความเป็นอยู่ของประชาชนเป็นอย่างมากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและ ภาคเอกชนจึงได้มีการริเริ่ม

โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ซึ่งจะสามารถช่วยให้ธรรมชาติของประเทศไทยกลับมามีความ  

สมดุลเพิ่มมากขึ้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระบรมราชินีนาถทรงมีความห่วงใยใน

ปัญหาปริมาณป่าไม้ของ ประเทศ โดยทั้งสองพระองค์ท่านได้พยายามคิดค้นหาวิธีนานัปการที่จะเพิ่ม

ปริมาณป่าไม้ของประเทศไทยใหม้ากขึ้นอย่างมั่นคง และยั่งยืน ซึ่งพระองค์ท่านได้เสนอวิธีที่เรียบง่าย
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และประหยัดในการดําเนินงาน คือ แนวคิดเรื่อง “ปลูกป่า 3 อย่าง เพื่อประโยชน์ 4 อย่าง” ปลูกป่า 

3 อย่าง ได้แก่ ปลูกไม้ให้พออยู่ พอกิน พอใช ้และระบบนิเวศน์ “พออยู่” หมายถึง ไม้เศรษฐกิจ ปลูก

ไว้ทําที่อยู่อาศัยและจําหน่าย “พอกิน” หมายถึง ปลูกพืชเกษตรเพื่อการกินและสมุนไพร “พอใช้” 

หมายถึง ปลูกไม้ไว้ใช้สอยโดยตรงและพลังงาน เช่น ไม้ฟืน และไม้ไผ่ เป็นต้น เพื่อประโยชน์ต่อระบบ

นิเวศน์ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง องค์การบริหารส่วนตําบลหัวทะเล ในฐานะเป็นองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นที่อยู่ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุดได้ตระหนักถึงหน้าที่และความรับผิดชอบใน

การรว่มกันอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชน จึงได้จัดทําโครงการ ส่งเสริม

การอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชนและในเขตองค์การบริหารส่วนตําบล

หัวทะเล  เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนได้ร่วมกันอนุรักษ์ ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมในชุมชนของตนเอง  

3. วัตถุประสงค ์ 

   เพื่อเป็นการรักษาประโยชน์สาธารณะสร้างความสามัคคีและสร้างกลุ่มอาสาสมัครและ

พิทักษ์สิ่งแวดล้อมในชุมชนเพิ่มมากขึ้น  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต  

   4.1 ปลูกต้นไมแ้ละปลูกป่าชุมชนในเขตพืน้ที่รับผดิชอบขององค์การบริหารส่วนตําบลหัว

ทะเล จํานวน 12 หมู่บ้าน โดย ปลูกพันธุ์ไม้ประเภทต่างๆ ทั้งไม้ยืนต้น ไม้ประดับ ไม้ผล ไม้ดอกเป็น

ต้น  

   4.2 ดูแล อนุรักษ์ ฟื้นฟู สภาพแหล่งน้ํา คูคลอง ที่เสื่อมโทรมในเขตพื้นที่รับผิดชอบของ

องค์การบริหารส่วนตําบลหัวทะเล  จํานวน 12 หมู่บ้าน และพื้นที่ทั้งหมดในเขตองค์การบริหารส่วน

ตําบลหัวทะเล โดยบูรณาการร่วมกันกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรภาค

ประชาชนต่างๆ  

   4.3 ผู้เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบลหัวทะเล  

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลหัวทะเล  พนักงาน/พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตําบลหัว

ทะเล  ผู้นําชุมชนกลุ่มต่าง ๆ ทั้ง 12 กลุ่มผู้สูงอายุ ประธาน อสม. ประธานกลุ่มสตรี ฯลฯ กลุ่มเด็ก

และเยาวชน นักเรียน นักศึกษา หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรภาคประชาชนทุก

ภาคส่วน เป็นต้น  

5. พื้นที่ดําเนินการ  

   พื้นที่สาธารณะประโยชน์ในเขตชุมชนในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลหัวทะเล  และ

แหลง่น้ํา คคูลอง ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลหัวทะเล   

6. วิธีการดําเนินงาน  

   6.1 จัดอบรมผูเ้ข้าร่วมโครงการพรอ้มช้ีแจงความเป็นมาและแนวทางการดําเนินงานตาม

โครงการ  
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    6.2 จัดเวทีระดมความคิดเห็นการจัดกิจกรรมและการจัดตั้งกลุ่มพิทักษ์สิ่งแวดล้อม

ประจําหมูบ่้าน  

   6.3 จัดเวทีเสวนาติดตามผลการดําเนินงานกลุ่มพิทักษ์สิ่งแวดล้อมประจําหมู่บ้าน  

  6.4 จัดกิจกรรมรว่มกันปลูกต้นไมใ้นชุมชน พัฒนา ขุดลอก คูคลอง กําจัดวัชพืชในแม่น้ํา

คูคลอง ทําความสะอาดถนน และพืน้ที่สาธารณะประโยชน์ต่าง ๆ ในชุมชนและในเขตองค์การบริหาร

ส่วนตําบลตําบลหัวทะเล   

   6.5 จัดกิจกรรมพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์ และอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติในชุมชน

ให้มีความสวยงาม สะอาด ร่มรื่นน่าพักผ่อนหย่อนใจและเป็นสถานที่ออกกําลังกายของประชาชนใน

ชุมชนและชุมชนอื่นๆ ตลอดจนประชาชนทั่วไป  

   6.6 จัดกิจกรรมศึกษาดูงานหมู่บ้าน/ชุมชน หรือหน่วยงานที่ประสบความสําเร็จในการ

อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นกรณีตัวอย่างให้แก่ชุมชนต่างๆ ในเขตองค์การ

บริหารส่วนตําบลหัวทะเล  

7. ระยะเวลาดําเนินการ - ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564)  

8. งบประมาณดําเนินการ จํานวน 10,000 บาท 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ สํานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลหัวทะเล   

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ เกิดกลุ่มอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชนเพิ่ม

มากขึ้น ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชนมมีากขึ้น 

1.2.3 สร้างจติสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

1. ชื่อโครงการ : โครงการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  

2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา  

   โครงการอบรมให้ความรู้สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เป็น

โครงการตามแนวพระราชดําริ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ได้ทรงเล็งเห็นสภาพความเป็นอยู่

ที่ยากจนของราษฎรพร้อมทั้งได้พระราชทานแนวทางการดําเนินงานให้หน่วยงานต่างๆ นําไปวางแผน

ปฏิบัติงานให้ความช่วยเหลือแก้ไขปัญหาให้กับราษฎรผู้ประสบความทุกข์ยากด้อยโอกาสและยากจน

ตามภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ โดยเน้นให้ผลการดําเนินงานตกถึงมือราษฎรโดยตรงเป็นเบื้องแรก   

ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่าง “พออยู่ พอกิน” และขณะเดียวกันก็เป็นการปูพื้นฐานไว้สําหรับ 

“ความกินดี อยู่ดี ในอนาคต” ด้วย ดังนั้น โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริจึงเป็นโครงการที่มุ่ง

พัฒนาราษฎรผู้ยากไร้ให้มีฐานะ ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยเฉพาะประชาชนในชนบทที่อยู่ห่างไกล 

ทุรกันดารและยากจนอย่างแท้จริง โดยมีหลักการสําคัญคือ การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า เป็นขั้นตอน

ตามลําดับความจําเป็น ประหยัด การพึ่งพาตนเอง ส่งเสริมความรู้ และเทคนิควิชาการสมัยใหม่ที่

เหมาะสม นอกจากนั้นยังมุ่งเน้นการสร้างกระบวนการเรียนรู้เพื่อให้ชุมชนสามารถวิเคราะห์ปัญหา 
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และความตอ้งการของชุมชน สามารถ วางแผนการผลิตที่สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่ และความ

พร้อมของเกษตรกรได้ด้วยตนเอง โดยใช้กระบวนการแบบมี ส่วนร่วมของเกษตรกร กองทุน

สวัสดิการชุมชนตําบลหัวทะเล  จึงจัดทําโครงการอบรมให้ความรู้การสร้างอาชีพ สร้างรายได้ โดยมี

แนวทางตาม โครงการเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ มา

ประยุกต์เผยแพร่ให้กับผู้มีรายได้นอ้ยด้อยโอกาสทางสังคมและประชาชนทั่วไปที่สนใจ 

3. วัตถุประสงค ์ 

   3.1 ส่งเสริมอาชีพให้กับผูม้ีรายได้นอ้ยในองค์การบริหารส่วนตําบลหัวทะเล   

   3.2 ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในเกี่ยวกับอาชีพต่างๆตามความสนใจให้กับผู้มีรายได้

น้อยในองค์การบริหารส่วนตําบลหัวทะเล   

   3.3 สามารถนําความรู้ไปสร้างรายได้ให้กับตนเอง  

   3.4 สร้างแนวคิดตามแนวทางทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต  

   ประชาชนและผูท้ี่มคีวามสนใจในการสร้างอาชีพในองค์การบริหารส่วนตําบลหัวทะเล  

5. พื้นที่ดําเนินการ องค์การบริหารส่วนตําบลหัวทะเล   

6. วิธีดําเนินการ  

   6.1 ประชาสัมพันธ์โครงการในกลุ่มเป้าหมายรับทราบ  

    6.2 จัดอบรมให้ความรูเ้กี่ยวกับอาชีพตา่งๆตามความสนใจให้กับผูร้่วมโครงการ  

    6.3 ศกึษาดูงานในสถานที่จรงิ  

    6.4 ฝกึปฏิบัติงานอย่างจริงจัง  

7. ระยะเวลาดําเนินการ เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562 – กันยายน พ.ศ. 2564   

8. งบประมาณดําเนินการ จํานวน 20,000 บาท 

9. ผู้รับผิดชอบ ส่วนสวัสดิการสังคม  องค์การบริหารส่วนตําบลหัวทะเล  

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  

    10.1 ผูเ้ข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกอบอาชีพ 

    10.2 ผูเ้ข้าร่วมโครงการมีความรูค้วามเข้าใจ  

    10.3 ผูเ้ข้าร่วมโครงการสามารถนําไปประกอบอาชีพได้  

    10.4 มีรายได้เพิ่มขึ้น ลดรายจา่ย เกิดความพอเพียง  

    10.5 เกิดการเรยีนรู้และเข้าใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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1.3 การสร้างจิตสํานึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน 

1.3.1 สร้างจติสํานึกและความตระหนักในความซื่อสัตย์สุจรติ 

1. ชื่อโครงการ : โครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่เด็ก เยาวชนและสมาชิกในครอบครัว 

2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา  

   จากสถานการณ์ในปัจจุบันสังคมไทยมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ สังคม 

การเมือง วัฒนธรรม เทคโนโลยี ฯลฯ จึงทําให้มีปัญหาต่างๆตามมามากมายไม่ว่าจะเป็นการดําเนิน

ชีวิต ต่างใช้ชีวิตด้วยความประมาท ปัญหาเหล่านี้ทําให้สภาพครอบครัวอ่อนแอลง ครอบครัวไม่มี

เวลาเอาใจใส่ซึ่งกันและกัน ขาดการพูดคุยปรึกษาหารือเกี่ยวกับปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในครอบครัว 

อีกทั้งปัจจุบัน ประชาชน เยาวชน ครอบครัว และเด็กไทย เริ่มห่างไกลจากศาสนา มีการเข้าวัด

น้อยลง ทั้งที่เราสามารถนําหลักธรรมมาแก้ไขปัญหาต่างๆได้ ซึ่งในเขตพื้นที่ในตําบลหัวทะเลมี

โรงเรียนมัธยม(ขยายโอกาส) ๑ แห่ง  มีนักเรียน ช้ัน ม.๑ – ช้ัน ม.๓ มีจํานวนนักเรียน ๖๕ คน เด็ก

นักเรียนกลุ่มนี้กําลังย่างเข้าสู่วัยรุ่น ซึ่งเป็นวัยที่เสี่ยงกับการหลงเดินไปในทางที่ผิด แก้ปัญหาไม่

ถูกต้อง ถูกชักจูงให้กระทําในสิ่งที่ไม่ดงีาม จงึเป็นบ่อเกิดใหม้ีปัญหาต่างๆตามมา   

               ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตําบลหัวทะเล ในฐานะที่มีหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการเฝ้า

ระวัง ป้องกัน แก้ไข ให้ความรู้คําแนะนําแก่ชุมชน จึงได้เล็งเห็นความสําคัญของการนําหลักธรรมของ

พุทธศาสนามาใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ให้เป็นคนดี มีศีลธรรม จึงได้จัดทําโครงการ “เด็กไทย

สมัยใหมใ่ส่ใจศาสนา” ขึ้น โดยการนําเด็กนักเรียนช้ัน ม.๑ – ม.๓ เข้าวัดฟังธรรมฟังคําสอนทางพุทธ

ศาสนาและจัดกิจกรรมภายในวัดเป็นเวลา ๑ วัน เพื่อที่จะนําคําสอนมาเตือนสติและแก้ไขปัญหา

ต่างๆในการดําเนินชีวติ ซึ่งจะนําไปสู่การเป็นเด็กที่ดมีีครอบครัวที่อบอุ่น จงึได้จัดโครงการนี้ขึ้น 

3. วัตถุประสงค ์ 

   1.เพื่อให้เด็กได้ตระหนักรู้ในการใชชี้วติอย่างมสีติ 

2.เพื่อให้เด็กเกิดแนวคิดในการนําหลักธรรมคําสอนทางศาสนามาใช้แก้ไขปัญหาในการ 

ดําเนนิชีวติ 

3.เพื่อเป็นการสรา้งเครือขา่ยในการทํางานด้านการคุ้มครองเด็กและครอบครัวระหว่าง 

ท้องถิ่นและชุมชน   

4. เป้าหมาย/ผลผลิต  

   1.ประเภทกลุ่มเป้าหมาย  นักเรียนช้ัน ม.1 – ม.3 พร้อมผู้ปกครองในเขตตําบลหัวทะเล 

และคณะทํางานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน 

2.เป้าหมายผู้เขา้ร่วมโครงการ    แบ่งเป็น   หญิง 60 คน    ชาย 60 คน 

รวมจํานวน 120 คน  60 ครอบครัว 

5. พื้นที่ดําเนินการ วัดสุนทรสราวาส ตําบลหัวทะเล อําเภอบําเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ 
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6. วิธีดําเนินการ  

   1.จัดทํารา่งโครงการและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

  2.ประสานโรงเรียนในเขตตําบลหัวทะเลเพื่อเตรียมกลุ่มเป้าหมาย นักเรียนพร้อม

ผูป้กครอง 

  3.ประสานวัดสุนทรสราวาส จัดหาพระวทิยากร และเตรียมสถานที่ 

  4.ดําเนนิงานตามโครงการ 

  5.แจ้งประชาสัมพันธ์คณะผู้บริหาร คณะทํางานศูนย์พัฒนาครอบครัวตําบลหัวทะเล 

และกลุ่มเป้าหมายใหท้ราบ 

  6.ดําเนินการปฏิบัติธรรม ฟังคําเทศนาตามหลักคําสอนทางพระพุทธศาสนา โดยพระ

วิทยากร 

  7.สรุปผล และรายงานการดําเนินการตามโครงการ 

7. ระยะเวลาดําเนินการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564   

8. งบประมาณดําเนินการ จํานวน 20,000 บาท 

9. ผู้รับผิดชอบ กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตําบลหัวทะเล   

10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  

   10.1 ผู้เข้าร่วมโครงการมีพัฒนาการทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและ

สติปัญญาแก่เด็ก  

   10.2 ผูเ้ข้าร่วมโครงการมีคุณธรรม จริยธรรม ตามค่านิยม 12 ประการ มีลักษณะนิสัย

อันพึงประสงค ์ 

   10.3 ผูเ้ข้าร่วมโครงการมีจิตสํานึก ตระหนักถึงบทบาท หนา้ที่ของตนเอง  

   10.4 ผูเ้ข้าร่วมโครงการตระหนักในความซื่อสัตย์ สุจรติ มีวนิัย  

   10.5 ผูเ้ข้าร่วมโครงการได้รับความรูเ้กี่ยวกับสิทธิของเด็กตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ  

   10.6 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการลดภาวะเสี่ยงในการตดิยาเสพติด 

 

1.3.2 สร้างจติสํานึกและความตระหนักในการต่อต้านการทุจรติ  

1. ชื่อโครงการ : การประกวดคําขวัญต่อต้านการทุจริต  

2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา  

   ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันเป็นปัญหาที่ทําลายสังคมอย่างรุนแรงและฝังรากลึก เป็น

ปัญหาที่สะท้อนวกิฤตการณด์้าน คุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคม ซึ่งการที่จะแก้ไขปัญหาได้อย่าง

ยั่งยืนนั้นคนในสังคมต้องมีค่านิยมในการรักความดีและรู้สึก ไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชัน

และการโกงทุกรูปแบบ ซึ่งการสร้างค่านิยมที่ถูกต้องนี้จะเป็นรากฐานสําคัญเพื่อทําให้ทุกคน  เป็น
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พลเมืองที่มีคุณภาพ ปัจจุบันประชาชนจํานวนไม่น้อยเห็นปัญหาเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันเป็นเรื่องที่

ยอมรับได้หากตนเองได้รับ ผลประโยชน์ด้วย สะท้อนให้เห็นว่าเด็ก เยาวชนไทยขาดการปลูกฝังด้าน

คุณธรรม จริยธรรม อย่างยั่งยืน หากปล่อยให้ค่านิยมที่ ไม่ถูกต้องเช่นนี้เกิดขึ้นต่อไป ความล้มเหลว

ของคุณธรรมจรยิธรรมจะเกิดขึ้นกับสังคมไทยและสง่ผลเสียต่อสังคมในด้านอื่นๆ ตามมาอีกมากมาย 

องค์การบริหารส่วนตําบลหัวทะเล  ตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้น จึงได้จัดกิจกรรมการประกวดคํา

ขวัญต่อต้านการทุจริตขึ้น ทั้งนี้เพื่อกระตุ้นให้เด็กและเยาวชนตื่นตัวเห็นความสําคัญหันมาสนใจ

ปัญหาที่เกิดขึ้นและพร้อมที่จะเป็นกําลังสําคัญในการ ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและการโกงทุก

รูปแบบ และเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาทุจริตที่ได้ผลที่สุด ตามพระราชบัญญัติ  สภาตําบลและ

องค์การบริหารส่วนตําบล พุทธศักราช 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6 ) พ.ศ. 2552 

มาตรา 66 องค์การบริหารส่วนตําบล มีอํานาจหน้าที่ในการพัฒนาตําบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม

และวัฒนธรรม และมาตรา 67 ภายใต้ บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนตําบลมีหน้าที่ต้อง

ทําในเขตองคก์ารบริหารส่วนตําบล (5) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และ (6) ส่งเสริมการ

พัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอน  กระจาย

อํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 ให้องค์การบริหารส่วนตําบล 

เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วน ตําบล มีอํานาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะ

เพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ดังนี้ (9) จัดการศึกษา (10) การสังคมสงเคราะห์

และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส และพระราชบัญญัติ  การศึกษา

แห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 6 ที่ต้องการ

พัฒนาคนไทยให้เป็น คนที่สมบูรณ์ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา ความรู้ มี

คุณธรรมและจริยธรรมในการดํารงชีวติ สามารถอยู่ ร่วมกับผูอ้ื่นได้อย่างมคีวามสุข  

3. วัตถุประสงค ์ 

   3.1 เพื่อเป็นการสร้างจิตสํานึกด้านจริยธรรมและคุณธรรมให้เด็กและเยาวชน ไม่

ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชัน และการโกงทุกรูปแบบ  

   3.2 เพื่อเสริมสร้างค่านิยมที่ถูกต้องให้กับเด็กและเยาวชน และให้เกิดจิตสํานึกที่จะยึด

มั่นในการทําความด ีมีความ ซื่อสัตย์สุจริต  

   3.3 เพื่อส่งเสริมให้เด็ก และเยาวชนได้ฝึกฝนทักษะในการเขียนคําขวัญอย่างสร้างสรรค์

มีคุณค่าในทางภาษาที่สื่อถึง การตอ่ต้านการทุจริต  

   3.4 เพื่อให้เด็กและเยาวชน รู้จักใช้เวลาวา่งให้เกิดประโยชน์ และสร้างสรรค์  

4. เป้าหมาย  

   เชิงปริมาณ เด็ก และเยาวชน ในเขตพืน้ที่องค์การบริหารส่วนตําบลหัวทะเล   



39 

   เชิงคุณภาพ เด็กและเยาวชนเกิดความตระหนักรู้ตื่นตัวเห็นความสําคัญหันมาสนใจ

ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันที่เกิดขึ้นและ พร้อมที่จะเป็นกําลังสําคัญในการต่อต้านการทุจริต 

คอร์รัปชันและการโกงทุกรูปแบบ  

5. กิจกรรมและขั้นตอนการดําเนินงาน  

   5.1 เสนอโครงการเพื่อพจิารณาอนุมัติ  

    5.2 แตง่ตัง้คณะกรรมการดําเนินการประกวด   

   5.3 ประชาสัมพันธ์ให้เด็ก และเยาวชนสง่คําขวัญเข้าประกวด  

   5.4 ตัดสินการประกวดตามหลักเกณฑ์ที่องค์การบริหารส่วนตําบลหัวทะเล  กําหนด  

   5.5 ทําพิธีมอบรางวัล ณ องค์การบริหารส่วนตําบลหัวทะเล   

6. พื้นที่ดําเนินการ องค์การบริหารส่วนตําบลหัวทะเล   

7. งบประมาณดําเนินการ จํานวน 1,000 บาท 

8. ระยะเวลาดําเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564  

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ องค์การบริหารส่วนตําบลหัวทะเล   

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

   10.1 เด็กและเยาวชนมีคุณธรรม จริยธรรม ไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชันและ

การโกงทุกรูปแบบ  

   10.2 เด็กและเยาวชนมีค่านิยมที่ถูกต้อง มีจิตสํานึกที่จะยึดมั่นในการทําความดี มีความ

ซื่อสัตย์สุจริต  

   10.3 เด็กและเยาวชนได้ฝึกฝนทักษะในการเขียนคําขวัญอย่างสร้างสรรค์มีคุณค่า

ในทางภาษาที่สื่อถึงการตอ่ต้าน การทุจริต  

   10.4 เด็กและเยาวชนรู้จักใช้เวลาวา่งให้เกิดประโยชน์ และสร้างสรรค์ 

1.3.3 สร้างจติสํานึกและความตระหนักให้มีจิตสาธารณะ 

1. ชื่อโครงการ : โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชนองค์การบริหารส่วน

ตําบลหัวทะเล  (กิจกรรม “ส่งเสรมิการเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”)  

2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา  

   เนื่องจากปัจจุบันเด็กและเยาวชนไทยได้รับผลกระทบจากหลายๆ ดา้น ที่ทําให้เกิดปัญหา

เช่น ผลกระทบด้าน เศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี ส่งผลให้เด็กและเยาวชนมีพฤติกรรมที่ไม่พึง

ประสงค์ เด็กและเยาวชนไทยไม่เห็นความสําคัญของ การศึกษา สนใจแต่วัตถุนิยม ไม่รู้จักการ

ประมาณตนซึ่งก่อให้เกิดผลเสียต่ออนาคตของชาติ ดังนั้นจึงควรทําให้เด็กและเยาวชนรู้จักความ

พอเพียง ปลูกฝังอบรม บ่มเพาะให้เด็กและเยาวชนมีความสมดุลทางเศรษฐกิจ สังคม สิงแวดล้อม 

และวัฒนธรรม  โดยนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาถ่ายทอด เพื่อให้เด็กและเยาวชนรู้จัก
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การใช้ชีวิตได้อย่างสมดุล ตามแนวทาง เศรษฐกิจพอเพียง เห็นคุณค่าของทรัพยากรต่างๆ รู้จักอยู่

ร่วมกับผู้อื่น รู้จักเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และแบ่งปัน มีจิตสํานึกรักษ์  สิ่งแวดล้อม และเห็นคุณค่าของ

วัฒนธรรมค่านิยม ความเป็นไทย ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงต่างๆ  องค์การบริหารส่วนตําบล 

หัวทะเล  พิจารณาเห็นความสําคัญของเด็กและเยาวชนซึ่งเป็นอนาคตของชาติ จึงได้จัดโครงการ 

สร้างภูมิคุม้กันทางสังคมใหเ้ด็กและเยาวชนองค์การบริหารส่วนตําบลหัวทะเล  (กิจกรรมส่งเสริมการ

เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง) ขึ้น เพื่อปลูกฝัง แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้กับเด็กและ

เยาวชน เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชนสามารถใช้ชีวิตได้  อย่างสมดุล 

ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้น และเห็นคุณค่าของทรัพยากรต่างๆ รู้จักอยู่ร่วมกับผู้ อื่น 

รู้จัก เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และแบ่งปัน มีจิตสํานึกรักษ์สิ่งแวดล้อม และเห็นคุณค่าของวัฒนธรรม  

ค่านิยมความเป็นไทย พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 ให้องค์การบริหารส่วนตําบล เมืองพัทยา และองค์การบริหาร

ส่วนตําบล มีอํานาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของ  ประชาชนใน

ท้องถิ่นของตนเอง ดังนี้ (9) จัดการศึกษา (10) การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก 

สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และ

แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 6 ที่ต้องการพัฒนาคนไทยให้เป็นคนที่สมบูรณ์ทั้ง

ด้านรา่งกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา ความรู้ มีคุณธรรม และจริยธรรมในการดํารงชีวิต 

สามารถอยู่รว่มกับผูอ้ื่นได้อย่างมคีวามสุข  

3. วัตถุประสงค ์ 

   3.1 เพื่อส่งเสริมและปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนนําแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมา

ใช้ในการดําเนินชีวติประจําวัน ได้  

   3.2 เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชนสามารถใช้ชีวิตได้อย่างสมดุล 

ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึน้  

   3.3 เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนเห็นคุณค่าของทรัพยากรต่างๆ รู้จักเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่

และแบ่งปัน และรู้จักอยู่ ร่วมกับผูอ้ื่นได้อย่างมคีวามสุข  

4. เป้าหมาย  

   เชิงปริมาณ เด็กและเยาวชนองค์การบริหารส่วนตําบลหัวทะเล  จํานวน 60 คน  

   เชิงคุณภาพ เด็กและเยาวชนเกิดความตระหนักรู้ รู้จักการใช้ชีวิตแบบพอเพียง ตาม

แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เห็นคุณค่า ของทรัพยากรต่างๆ รู้จักเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ แบ่งปัน และ

รู้จักอยู่รว่มกับผูอ้ื่นได้อย่างมคีวามสุข  

5. กิจกรรมและขั้นตอนการดําเนินงาน  

   5.1 จัดทําโครงการเพื่อขออนุมัต ิ 

   5.2 แตง่ตัง้คณะกรรมการและประสานงานคณะวิทยากร  
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   5.3 ดําเนนิการตามโครงการ  

   5.4 สรุปผลการดําเนนิการตามโครงการ  

6. พื้นที่ดําเนินการ องค์การบริหารส่วนตําบลหัวทะเล  

7. งบประมาณดําเนินการ จํานวน 20,000 บาท 

8. ระยะเวลาดําเนินการ - ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564)  

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  องค์การบริหารส่วนตําบลหัวทะเล 

  10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

   10.1 เด็กและเยาวชนสามารถนําแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการ

ดําเนนิชีวติประจําวันได้  

   10.2 เด็กและเยาวชนมีภูมิคุม้กันทางสังคม สามารถใช้ชีวติได้อย่างสมดุลท่ามกลางการ

เปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึน้ ได้  

   10.3 เด็กและเยาวชนเห็นคุณค่าของทรัพยากรต่างๆ รู้จักเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และแบ่งปัน 

และรู้จักอยู่รว่มกับผูอ้ื่นได้ อย่างมคีวามสุข   
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มิติที่ 2 การบรหิารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต  

2.1 แสดงเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร  

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ กิจกรรม “ประกาศเจตจํานงต่อต้านการทุจริตของ

ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน”  

2. หลักการและเหตุผล  

    คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้จัดทํายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ

ทุจริตมาแล้ว 3 ฉบับ ปัจจุบัน ที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ 3 เริ่มจากปี พ.ศ. 2560 จนถึงปี พ.ศ. 2564 ซึ่ง

มุ่งสู่การเป็นประเทศที่มมีาตรฐานทางคุณธรรมจรยิธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อ

การทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน 

ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพื่อให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิใน

ด้าน ความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยกําหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้ง

ชาติต้านทุจริต” มีเป้าหมาย หลักเพื่อให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต 

(Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2564 ซึ่งการที่ระดับ

คะแนนจะสูงขึ้นได้นั้น การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจ้าหน้าที่ ของรัฐและ

ประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่างจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้ตําแหน่งหน้าที่ในทางทุจริตประพฤติ

มิชอบ โดยได้ กําหนดยุทธศาสตรก์ารดําเนินงานออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้าง

สังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 

ยุทธศาสตรท์ี่ 3 สกัดกั้นการทุจรติเชงินโยบาย ยุทธศาสตรท์ี่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับ

คะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็น

หน่วยงานของรัฐภายใต้โครงสร้างการจัดระเบียบบริหารราชการตามหลักการ  กระจายอํานาจการ

ปกครอง ที่มุง่เน้นการกระจายอํานาจจากส่วนกลางลงสู่ท้องถิ่นและเป็นกลไกหนึ่งในการส่งเสริมการ 

ปกครองในระบอบประชาธิปไตย เป็นหน่วยงานหลักในการจัดทําบริการสาธารณะและกิจกรรม

สาธารณะเพื่อประโยชน์ของ ประชาชนในท้องถิ่น การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิดความ

ยั่งยืนรัฐจะต้องให้ความเป็นอิสระแก่องคก์รปกครอง ส่วนท้องถิ่นโดยยึดหลักแห่งการปกครองตนเอง

ตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น และส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นเป็นหน่วยงาน

หลักในการจัดทําบริการสาธารณะ รวมทั้งมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในระดับพื้นที่  

ส่วนการ กํากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะทําได้เท่าที่จําเป็นตามกรอบกฎหมายกําหนด และ

ต้องเป็นไปเพื่อการคุ้มครอง ประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น ทั้งนี้ ต้องยอมรับว่าปัญหาการทุจริต

ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเรื่องที่มีคําครหา ที่ได้สร้างความขมขื่นใจให้แก่  คนทํางานใน

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาเป็นเวลาช้านาน ซึ่งหากพิจารณาจํานวนขององค์กรปกครองส่วน
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ท้องถิ่นประกอบ กับมีปัจจัยนานัปการที่คอยยั่วยวนใจ บั่นทอนความมีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์

สุจริต ของคนทํางานราชการส่วนท้องถิ่นส่วน ให้เหือดหายไป และหากจะว่ากันไปแล้ว เรื่องใน

ทํานองเดียวกันนี้ก็สามารถเกิดขึ้นกับคนทํางานในหน่วยงานราชการอื่นได้  เช่นเดียวกัน เพียงแต่

คนทํางานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีจํานวนมาก และมากกว่าคนทํางานในหน่วยราชการอื่น ๆ 

จึงม ีโอกาสหรอืความเป็นไปได้สูงที่คนทํางานในท้องถิ่น อาจตอ้งถูกครหาในเรื่องการใช้อํานาจหน้าที่

โดยมิชอบมากกว่า แม้ว่า โอกาสหรือช่องทางที่คนทํางานในท้องถิ่นจะใช้อํานาจให้ออกนอกลู่นอก

ทาง จะมีได้ไม่มากเท่ากับที่คนทํางานในหน่วยงาน ราชการอื่น และมูลค่าของความเสียหายของรัฐ ที่

คนทํางานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก่อให้เกิดขึ้นก็อาจเป็นแค่เศษผงธุลีของความเสียหายที่

เกิดจากการทุจริตของคนนอกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนั้น จึงมีความจําเป็นที่ผู้บริหารองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นต้องแสดงเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการ ทุจริตอย่างเห็นชัดเป็น

รูปธรรม ด้วยการจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

บริหารงานด้วยความโปร่งใส มีความเข้มแข็งในการบริหารราชการตามหลักการบริหารกิจการ

บ้านเมืองที่ดหีรอืหลักธรรมาภิบาล   บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน และยกระดับมาตรฐานในการ

ป้องกันการทุจริตขององค์กรตนเองตอ่ไปให้ครอบคลุมพืน้ที่ ทั่วประเทศตอ่ไป  
 

3. วัตถุประสงค ์ 

   เพื่อแสดงเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นด้วยการจัดทําแผน ป้องกันการทุจริตในองค์กรที่บริหาร  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต  

   4.1 ประกาศเจตจํานงการต่อตา้นการทุจรติของผู้บริหาร อย่างนอ้ย 1 ฉบับ  

   4.2 มีการประกาศเจตจํานงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชน                     

อย่างนอ้ย 1 ครั้ง  

   4.2 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี  

5. พื้นที่ดําเนินการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

6. วิธีดําเนินการ  

   6.1 ประกาศเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กร

ปกครองสว่นท้องถิ่น  

   6.2 ประชุมหนว่ยงาน/บุคคลที่เกี่ยวข้อง  

   6.3 จัดตัง้คณะทํางานการจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  

   6.4 ประชุมคณะทํางานจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  

   6.5 จัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  

   6.6 ประกาศใชแ้ผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  
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   6.7 ดําเนนิการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  

   6.8 รายงานผลการดําเนนิงาน  

7. ระยะเวลาดําเนินการ - ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564)  

8. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ องค์การบริหารส่วนตําบลหัวทะเล   

10. ตังช้ีวัด/ผลลัพธ์  

   10.1 ผลผลิต  

- มีประกาศเจตจํานงการต่อตา้นการทุจริตของผูบ้ริหาร อย่างนอ้ย 1 ฉบับ  

- มีการประกาศเจตจํานงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชน 

อย่างนอ้ย 1 ครั้ง  

- มีแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี  

จํานวน 1 ฉบับ  

   10.2 ผลลัพธ์  

- การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความโปร่งใส สามารถ

ป้องกันการทุจริตของบุคลากร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้  

– ลดข้อรอ้งเรียนการดําเนินงานขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น 

2.2 มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 

2.2.1 สร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามหลักคุณธรรมทั้งในเรื่องการ

บรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อนตําแหน่ง/เงนิเดือน และการมอบหมายงาน  

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ มาตรการการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล 

(ถอืปฏิบัติตามระเบียบ)  

2. หลักการและเหตุผล  

   พนักงานส่วนตําบล และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลหัวทะเล  

เป็นบุคลากรที่มีความสําคัญต่อองค์กร โดยการ ขับเคลื่อนการพัฒนางานขององค์การบริหารส่วน

ตําบลให้มีศักยภาพ โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร และประชาชน  การพัฒนา

งานขององค์กรจะบรรลุผลได้ต้องเริ่มมาจากบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นปัจจัยสําคัญในการพัฒนา

งานให้มคีุณภาพ จะต้องมีมาตรฐานในการทํางานที่เป็นรูปธรรมชัดเจน และมีมาตรการในการทํางาน

ที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบการทํางานได้ ด้านการพัฒนาระบบบริหารให้มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม 

เพื่อนําไปสู่การสรา้งมาตรฐานความโปร่งใส และการให้บริการที่เป็น ธรรมตรวจสอบได้อย่างแท้จริง

ต่อไป เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 วรรค

ท้าย ที่กําหนดให้การปฏิบัติงานตามอํานาจ หน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตําบลต้องเป็นไปเพื่อ
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ประโยชน์สุขของประชาชน โดยวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และคํานึงถึงการมีส่วนร่วม  ของ

ประชาชนในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ตามพระราชกฤษฎีกา 

ว่าด้วยหลักเกณฑ์และ วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2556 มาตรา 6 ที่กําหนดให้การ

บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีนั้น ต้องก่อให้เกิด ประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจ

ของรัฐ มีประสิทธิภาพเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ ประกอบกับ ประกาศคณะกรรมการ

พนักงานส่วนตําบลจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ

องค์การบริหารส่วนตําบล และประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง 

มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรม ของพนักงานส่วนตําบล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง ดังนั้น 

เพื่อเป็นการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามหลัก

คุณธรรม จริยธรรมในการทํางาน มีความโปร่งใส และตรวจสอบการทํางานได้ จึงได้จัดให้มี

มาตรการสรา้งความโปร่งใสในการบริหารงาน บุคคลขึ้น  

3. วัตถุประสงค ์ 

   3.1 เพื่อกําหนดมาตรการด้านความโปร่งใสในการบริหารบุคคลขององค์การบริหาร

ส่วนตําบล  

   3.2 เพื่อให้การปฏิบัติงานบุคลากรมีรูปแบบ ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง โปร่งใส

สามารถตรวจสอบได้  

   3.3 เพื่อเป็นการป้องกันการทุจริตในการแสวงหาประโยชน์จากการปฏิบัติงานด้าน

บริหารงานบุคคล  

   3.4 เพื่อปรับปรุงกลไกการปฏิบัติราชการด้านบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วน

ตําบลให้มปีระสิทธิภาพได้คนดี คนเก่งเข้ามาทํางาน  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต จัดทํามาตรการดา้นการบริหารบุคคลขององค์การบริหารส่วนตําบล  

5. พื้นที่ดําเนินการ องค์การบริหารส่วนตําบลหัวทะเล   

6. วิธีดําเนินการ  

   6.1 กําหนดหลักเกณฑ์ การบริหารงานบุคคลในเรื่องการบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย โอน

เลื่อนตําแหน่ง/เงินเดือน ตาม ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง 

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2558  

   6.2 นําหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลมากําหนดเป็นมาตรการในการปฏิบัติงานบุคคล  

   6.3 ประกาศเผยแพร่มาตรการการบริหารงานบุคคล   

   6.4 ดําเนนิการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภบิาล  

   6.5 สรุปผลการดําเนนิการบริหารงาน  

7. ระยะเวลาดําเนินการ - ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564)  

8. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ  
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9. ผู้รับผิดชอบ สํานักงานปลัด  องค์การบริหารส่วนตําบลหัวทะเล   

10. ตังช้ีวัด/ผลลัพธ์  

   10.1 ผลผลิต  

     – มีมาตรการดําเนินงานด้านบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตําบล 

จํานวน 1 มาตรการ  

    - เจ้าหน้าที่งานบริหารงานบุคคลสามารถปฏิบัติงานเป็นไปตามาตรฐานและ

หลักธรรมาภบิาล  

   10.2 ผลลัพธ์  

    - ลดข้อร้องเรียนในการดําเนินการด้านบริหารงานบุคคลขององค์การบริหาร

ส่วนตําบลไม่น้อยกว่า 90 %  

    - บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบลมีความพึงพอใจต่อระบบและ

มาตรฐานการบริหารงานบุคคลไม่ตํ่ากว่าระดับ 3  

    - การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตําบลมีความโปร่งใส สามารถ

ป้องกันการทุจริตของเจ้าหนา้ที่ได 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ กิจกรรม “สร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้น

เงนิเดือน”        

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  

   การพิจารณาความดคีวามชอบหรอืการพิจารณาเลื่อนขัน้เงินเดือน เป็นกระบวนการหนึ่ง

ของการบริหารผลการ ปฏิบัติราชการซึ่งใชห้ลักการการให้รางวัลเป็นแรงจูงใจให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดแรง

กระตุ้นในการพัฒนาผลงาน ซึ่งนายกนายกองค์การบริหารส่วนตําบลหัวทะเล  ได้ให้ความสําคัญใน

เรื่องการพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนเป็นเรื่อง  ลําดับต้นๆ ของ

เรื่องการบริหารงานบุคคล โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการใช้ดุลพินิจของผู้บังคับบัญชาในการ

ประเมินผลการปฏิบัติ ราชการของผู้ใต้บังคับบัญชา ประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงาน

ส่วนตําบลจังหวัดชัยภูมิ  เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงาน

ส่วนตําบล ได้กําหนดให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบล  แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้น

เงินเดือนข้าราชการ พนักงาน  พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบล ด้วยเหตุผลนี้เองจึงเป็น

ที่มาของกิจกรรมการสร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้น เงินเดอืน  

3. วัตถุประสงค ์ 

   เพื่อให้การบริหารงานบุคคลด้านการเลื่อนขั้นเงินเดือนมีความโปร่งใส เป็นธรรมและ

สามารถตรวจสอบได้  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต พนักงานองค์การบริหารส่วนตําบลหัวทะเล พนักงานจา้ง 
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5. พื้นที่ดําเนินการ องค์การบริหารส่วนตําบลหัวทะเล 

6. วิธีดําเนินการ  

   6.1 แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงาน

ส่วนตําบลขององค์การบริหารส่วนตําบลหัวทะเล  

  6.2 แตง่ตัง้คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบล พนักงานจา้ง  

   6.3 ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงาน

ส่วนตําบล พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลหัวทะเล เพื่อกลั่นกรองการประเมินผลการ

ปฏิบัติราชการที่ผู้บังคับบัญชาได้พิจารณาไว้โดยเจ้าหน้าที่ให้คําปรึกษาและเสนอความเห็น  เกี่ยวกับ

มาตรฐานและความเป็นธรรมของการปริมนผลการปฏิบัติราชการ  

   6.4 คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงาน

ส่วนตําบล พนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตําบลหัวทะเล รวบรวมและเสนอผลการพิจารณา

กลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการให้แก่คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้น  เงินเดือน

พนักงานส่วนตําบล พนักงานจา้ง ขององค์การบริหารส่วนตําบลหัวทะเล  

   6.5 คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้าง ของ

องค์การบริหารส่วนตําบลหัวทะเล พิจารณาทบทวนผลการ พิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติ

ราชการตามที่คณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนตําบล 

พนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตําบลหัวทะเล เสนอมา โดยใช้หลักเกณฑ์ตามที่กําหนดไว้ใน

ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการ

บริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนตําบลจังหวัดชัยภูมิ 

7. ระยะเวลาดําเนินการ ช่วงระยะเวลา มีนาคม – เมษายน และ กันยายน – ตุลาคม ของทุก

ปีงบประมาณ     

8. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ  

9. ผู้รับผิดชอบ งานบุคลากร สํานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลหัวทะเล  

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ มีการพิจารณาเลื่อนขัน้เงินเดือนที่โปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ 

2.2.2 สร้างความโปร่งใสในการบริหารการเงนิ งบประมาณ การจัดหาพัสดุ การใช้ประโยชน์

ในทรัพย์สินของทางราชการ โดยยึดถือและปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฏเกณฑ์

ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ กิจกรรม “ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายประจําปี”  
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2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  

   เพื่อให้การบันทึกบัญชี การจัดทําทะเบียนคุมเงินรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นเป็นแนวทางเดียวกันและ สอดคล้องกับการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นจึงมีกิจกรรมควบคุมให้บุคลากร กองคลัง องค์การบริหารส่วนตําบลหัวทะเล 

จัดทําทะเบียนคุมเงินรายจ่ายให้ความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติ ทําให้เกิดความ  คุ้มค่าและมี

ประสิทธิภาพลดข้อผิดพลาดในการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี และ

ดําเนนิงานตาม ขั้นตอนของระเบียบประกาศกระทรวงมหาดไทยและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ซึ่งถือ

เป็นเรื่องสําคัญที่องค์กรปกครองสว่น ท้องถิ่นจะต้องทําตามกฎหมาย ระเบียบ และมีความจําเป็นต่อ

การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตําบลตําบลหัวทะเล  

3. วัตถุประสงค ์ 

   3.1 เพื่อให้บุคลากร กองคลัง มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศ 

และหนังสือที่เกี่ยวข้อง  

   3.2 เพื่อลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ที่อาจจะทําให้เกิดความเสียหายแก่ทาง

ราชการ  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต บุคลากร กองคลัง องค์การบริหารส่วนตําบลหัวทะเล 

5. พื้นที่ดําเนินการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตําบลหัวทะเล 

6. วิธีดําเนินการ  

   จัดทําทะเบียนคุมเงินรายจ่ายตามงบประมาณแยกหมวดรายจ่าย แยกแผนงาน แยก

ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ ที่ตัง้ไว้  

7. ระยะเวลาดําเนินการ ทุกปีงบประมาณ (หว้งวันที่ 1 ตุลาคม  ถึงวันที่ 30 กันยายน)  

8. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ  

9. ผู้รับผิดชอบ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตําบลหัวทะเล  

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  

   10.1 บุคลากร กองคลัง มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศและ

หนังสือสั่งการที ่เกี่ยวข้อง  

   10.2 ลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ที่อาจจะทําให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ 

และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน  

   10.3 เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพในการบริหารงบงบประมาณ 
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1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ กิจกรรม “การพัฒนาแผนและกระบวนการจัดหาพัสดุ”  

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  

   ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ซึ่ง

กําหนดให้มีการบริหารราชการ อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ และ

เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนและการปฏิบัติให้เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ

พัสดุ ปี 2535 และแก้ไขเพิ่มเติมและกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  

3. วัตถุประสงค ์ 

   3.1 เพื่อปรับปรุงการดําเนนิงานด้านจัดซื้อจัดจ้าง  

   3.2 เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการรายงานผู้บริหาร  

   3.3 เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนจัดซื้อจัดจ้างของหนว่ยงาน  

   3.4 เพื่อให้ทราบปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน  

   3.5 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงประสทิธิภาพของการจัดหาพัสดุ  

   3.6 เพื่อเป็นข้อมูลใหก้ับประชาชนสามารถตรวจสอบได้  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต  

   พนักงานส่วนตําบลองค์การบริหารส่วนตําบลหัวทะเล 

5. พื้นที่ดําเนินการ องค์การบริหารส่วนตําบลหัวทะเล 

6. วิธีดําเนินการ  

   6.1 จัดเก็บข้อมูลในการจัดซือ้จัดจา้ง  

   6.2 จําแนกวิธีการจัดซื้อจัดจ้างและคิดเป็นร้อยละของจํานวนโครงการและร้อยละของ

จํานวนงบประมาณ  

   6.3 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง  

   6.4 สรุปปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน  

   6.5 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจําปี  

   6.6 รายงานการวิเคราะหผ์ลการจัดซื้อจัดจ้างประจําปี  

   6.7 เผยแพร่ขอ้มูลให้ประชาชนได้รับทราบ  

7. ระยะเวลาดําเนินการ - ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564)  

8. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ  

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ องค์การบริหารส่วนตําบลหัวทะเล 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  

   10.1 ประชาชนได้รับทราบข้อมูลในการบริหารงานของหน่วยงานด้วยความโปร่งใสมี

ประสิทธิภาพ  
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   10.2 ผูบ้ริหารมขี้อมูลในการวางแผนการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ  

   10.3 ผูป้ฏิบัติงานมขี้อมูลในการพัฒนาแผนและกระบวนการจัดซื้อจัดจา้งให้มี

ประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าเป็น ประโยชน์กับประชาชน 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ กิจกรรม “สร้างความโปร่งใสในการใช้จ่ายเงิน

งบประมาณ”  

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ

ป้องกันและปราบปรามการทุจรติ พ.ศ. 2558  

3. วัตถุประสงค ์ 

   3.1 เพื่อเป็นการปฏิบัติงานให้โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้  

   3.2 เพื่อให้หนว่ยงานมีระบบป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  

   3.3 เพือ่เป็นการป้องกันการใชจ้า่ยเงนิเพื่อส่งเสริมธุรกิจของตนและพวกพ้อง  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต พนักงานสว่นตําบลองค์การบริหารส่วนตําบลหัวทะเล 

5. พื้นที่ดําเนินการ องค์การบริหารส่วนตําบลหัวทะเล 

6. วิธีดําเนินการ  

   6.1 จัดทําคู่มือการปฏิบัติงานในการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงาน ถึงความเกี่ยวข้อง

กับผูเ้สนองานในการจัดหาพัสดุ  

   6.2 ปรับปรุงขั้นตอนการรายงานผลการจัดหาพัสดุ โดยมีการตรวจสอบบุคลากรใน

หนว่ยงานถึงความเกี่ยวข้องกับผู้ เสนองานในการจัดหาพัสดุ เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  

7. ระยะเวลาดําเนินการ - ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564)  

8. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ  

9. ผู้รับผิดชอบ องค์การบริหารส่วนตําบลหัวทะเล 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  

   10.1 มีระบบป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  

   10.2 มีการป้องกันการใชจ้า่ยเงนิ เพื่อส่งเสริมธุรกิจของตนและพวกพ้อง  

   10.3 มีการปฏิบัติงานที่มีประสทิธิภาพ โปร่งใสตรวจสอบได้ 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ โครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ – จัดจ้าง  

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  

   เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตําบลหัวทะเล มีฐานะเป็นนิติบุคคล มีอํานาจหน้าที่ในการ

จัดทําบริการสาธารณะด้วยตนเอง ทั้งในเรื่องการ จัดหารายได้และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงาน

ต่างๆ ตามภารกิจและการจัดทําบริการสาธารณะ แต่ต้องเป็นไปตามอํานาจ หน้าที่และกฎหมายที่

กําหนดไว้ ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตําบลจะบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด
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แก่ประชาชน จะต้องบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้

ตามหลักธรรมาภิบาล โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและให้คํานึงถึงการมี ส่วนร่วมของ

ประชาชนในการจัดซื้อ จัดจ้าง เพื่อให้การบริหารงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตําบลเป็นไป

อย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ เกิดประสิทธิภาพและเกิด ประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถิ่น จึงมี

ความจําเป็นต้องจัดโครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ – จัดจ้าง เพื่อให้ ประชาชนได้

เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลทุกโครงการ 

และกิจกรรม  

3. วัตถุประสงค ์ 

   3.1 เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจ้างตาม

โครงการและกิจกรรมต่างๆ ของ องค์การบริหารส่วนตําบล  

   3.2 เพื่อเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ สามารถตรวจสอบได้ตามหลัก               

ธรรมาภิบาล  

   3.3 เพื่อป้องกันการทุจริตในหนว่ยงาน  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต  

   เผยแพร่ขอ้มูลการจัดซือ้ – จัดจา้ง ตามแผนงาน/โครงการต่างๆ ขององค์การบริหารส่วน

ตําบลหัวทะเล จํานวน 4 ช่องทาง ได้แก่ ทางเว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ หนังสือ ระบบกระจาย

เสียงไร้สาย  

5. พื้นที่ดําเนินการ องค์การบริหารส่วนตําบลหัวทะเล  

6. วิธีดําเนินการ  

   6.1 รวบรวมข้อมูลกระบวนการจัดหาพัสดุเพื่อจัดทําประกาศ ดังนี้  

    - ประกาศการจัดซื้อ – จัดจา้ง  

    - ประกาศการกําหนดราคากลางในการจัดซื้อ – จัดจา้ง  

    - ประกาศกําหนดวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน  

    - ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน  

    - ประกาศรายชื่อผูผ้า่นการคัดเลือกพร้อมวงเงนิการจัดซื้อ – จัดจา้ง  

    - ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน  

   6.2 นําส่งประกาศไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตามช่องทางการประชาสัมพันธ์ของ

องค์การบริหารส่วนตําบล ด้แก่ ทางเว็บไซต์ บอร์ด ระชาสัมพันธ์ ระบบกระจายเสียงไร้สาย เป็นต้น   

7. ระยะเวลาดําเนินการ - ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564)  

8. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ  

9. ผู้รับผิดชอบ สํานักคลัง องค์การบริหารส่วนตําบลหัวทะเล 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
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    10.1 ผลผลิต เผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซือ้จัดจา้งไม่นอ้ยกว่า 3 ช่องทาง  

    10.2 ผลลัพธ์  

    - ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไม่น้อยกว่าร้อยละ 

70 ของโครงการที่จัดซื้อ จัดจา้งทั้งหมด  

    - การจัดหาพัสดุเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน – สามารถลด

ปัญหาการรอ้งเรียนการทุจรติในการจัดซื้อจัดจ้างได้  

 2.2.3 สร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะ/บริการประชาชน เพื่อให้เกิดความพึง

พอใจ แก่ประชาชนโดยทัดเทียมกันและโดยไม่เลือกปฏิบัติ  
 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ กิจกรรมการจัดบริการสาธารณะและการบริการ

ประชาชนเพื่อให้เกิดความพึงพอใจแก่ประชาชนโดยทัดเทียมกันและ ไม่เลือกปฏิบัติ  

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  

   องค์การบริหารส่วนตําบลหัวทะเล บริหารจัดการโดยการอํานวยความสะดวกและ

ตอบสนองความต้องการของประชาชน และให้ประชาชน สามารถตรวจสอบได้ตามหลักเกณฑ์และ

วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ด ีทั้งนีเ้ป็นศูนย์บริการประชาชนในการติดต่อ สอบถามข้อมูล ยื่นคํา

ขออนุมัต ิอนุญาตในเรื่องที่เป็นอํานาจหน้าที่และภารกิจขององค์การบริหารส่วนตําบล ติดตามความ

คืบหน้าและแจ้งผลการดําเนินการให้ประชาชนผู้รับบริการทราบ โดยมีการปรับระบบการทํางาน  

แตล่ะกระบวนงานเพื่อให้มรีะบบบริการที่ เชื่อมต่อระหว่างศูนย์บริการร่วมกับหน่วยงานเจ้าของเรื่อง 

ทั้งในด้านเอกสาร การส่งต่องาน ระบบการรับเงิน และกําหนด  ระยะเวลาดําเนินการของแต่ละ

กระบวนงานใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศช่วยอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน ใช้ระบบ  บัตร

คิวอัตโนมัติ เพื่อให้บริการตามลําดับ จัดสถานที่ สิ่งอํานวยความสะดวกอื่นๆ เพื่อให้บริการที่ดีกับ

ประชาชน เพื่ออํานวย ความสะดวกแก่ประชาชน ให้ได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม่เลือก

ปฏิบัติ นอกจากนี ้องค์การบริหารส่วนตําบลหัวทะเล ยังบริหารจัดการบริการสาธารณะ ตามเกณฑ์

มาตรฐานการปฏิบัติราชการของกรม ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้มาตรฐานทั้ง 17 ประเด็น 

(ด้านถนน ทางเดิน และทางเท้า, ด้านไฟฟ้าสาธารณะ, ด้านระบบ ระบายน้ํา, ด้านน้ําเพื่อการบริโภค, 

ด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน, ด้านการส่งเสริมกีฬา, ด้านการส่งเสริมผู้สูงอายุ, ด้านการ ส่งเสริม

ผู้ด้อยโอกาส, ด้านงานสาธารณสุข, ด้านการส่งเสริมการพัฒนาสตรี, ด้านการส่งเสริมอาชีพ, ด้าน

การป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย, ด้านการส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น, 

ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว, ด้านการ จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, ด้านศึกษา 

และด้านการจัดบริการสาธารณะ ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล (การ แก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอก

ควัน การกําจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ํา การลดและคัดแยกขยะมูลฝอยตั้งแต่แหล่งกําเนิด 

การจัดการน้ําเสีย แผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง และกิจกรรมเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
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ในพื้นที่) โดยในขั้นตอน กระบวนปฏิบัติภารกิจ คํานึงถึงการอํานวยความสะดวกแก่ประชาชน สร้าง

ความโปร่งใสในการบริการสาธารณะ ให้ประชาชน ได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม่เลือก

ปฏิบัติและเพื่อเป็นมาตรการในการป้องกันการทุจริตคอรร์ัปชัน  

3. วัตถุประสงค ์ 

   3.1 สร้างความโปร่งใสในการบริการสาธารณะ ให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดย

ทัดเทียมกันไม่เลอืกปฏิบัติ  

   3.2 เพื่อเป็นมาตรการในการป้องกันการทุจริตคอรร์ัปชัน  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต ทุกสํานัก/กอง ดําเนินการปฏิบัติงานบริการสาธารณะ ให้ประชาชนได้รับ

ความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม่ เลือกปฏิบัติ  

5. พื้นที่ดําเนินการ ทุกสํานัก/กอง องค์การบริหารส่วนตําบลหัวทะเล 

6. วิธีดําเนินการ  

   6.1 ดําเนินการปฏิบัติงานบริการสาธารณะ ให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดย

ทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ ให้ได้มาตรฐานทั้ง 17 ประเด็น (ด้านถนน ทางเดิน และทางเท้า, 

ด้านไฟฟ้าสาธารณะ, ด้านระบบระบายน้ํา, ด้านน้ําเพื่อการบริโภค, ด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน, 

ด้านการส่งเสริมกีฬา, ด้านการส่งเสริมผู้สูงอายุ, ด้านการส่งเสริมผู้ด้อยโอกาส, ด้านงาน 

สาธารณสุข, ด้านการส่งเสริมการพัฒนาสตรี, ด้านการส่งเสริมอาชีพ, ด้านการป้องกันและบรรเทา

สาธารณภัย, ด้านการ ส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น, ด้านการส่งเสริมการ

ท่องเที่ยว, ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ  สิ่งแวดล้อม, ด้านศึกษา และด้านการจัดบริการ

สาธารณะ ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล (การแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน การกําจัด

ผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ํา การลดและคัดแยกขยะมูลฝอยตั้งแต่แหล่งกําเนิด การจัดการน้ําเสีย 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง และกิจกรรมเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพืน้ที่)  

   6.2 ประเมินมาตรฐาน/รายงานผลการดําเนินกิจกรรม  

7. ระยะเวลาดําเนินการ - ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564)  

8. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ  

9. ผู้รับผิดชอบ ทุกสํานัก/กอง องค์การบริหารส่วนตําบลหัวทะเล 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  

   10.1 สร้างความโปร่งใสในการบริการสาธารณะให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดย

ทัดเทียมกันและไมเ่ลือกปฏิบัติ  

    10.2 ไม่มกีารทุจริตคอรร์ัปชันในกระบวนการสาธารณะแก่ประชาชน  
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2.3 มาตรการการใช้ดุลยพินิจและใช้อํานาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการ

บ้านเมืองท่ีดี 

2.3.1 ชื่อโครงการ : กิจกรรม การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน  

2. หลักการและเหตุผล  

    พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 52 

กําหนดให้องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น จัดทําหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองทีดี โดยอย่าง

น้อยต้องมีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การอํานวยความสะดวกและตอบสนอง

ความต้องการของประชาชน ตลอดจนจัดให้มีการรับฟังและสํารวจความคิดเห็นของ  ประชาชน

ผู้รับบริการ เพื่อปรับปรุงการบริหารงานให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนมากที่สุด 

ประกอบกับในปีที่ ผา่นมาได้มกีารประเมนิองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี และ

ได้ดําเนินการตามโครงการดังกล่าวอย่าง ต่อเนื่องทุกปีนั้น เพื่อให้การประเมินบริหารจัดการ

บ้านเมืองที่ดีเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเกิดประโยชน์สุขต่อประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของ

องค์กรมีประสิทธิภาพและความคุ้มค่า สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและตอบสนองความ

ต้องการ ของประชาชนได้อย่างแท้จริง หรืออย่างน้อยมีผลการประเมินไม่ต่ํากว่าปีที่ผ่านมาองค์การ

บริหารส่วนตําบลหัวทะเล จึงได้จัดทําโครงการปรับปรุง กระบวนการทํางานหรือลดขั้นตอนการ

ทํางานหรือการบริการ เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนโดยยึดกรอบแนวทางการ

พัฒนาการบริหารจัดการที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและอํานาจหน้าที่ขององค์การบริหาร

ส่วนตําบลตามกฎหมายเป็นสําคัญ  

3. วัตถุประสงค ์ 

   3.1 เพื่อลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานการบริการประชาชน  

   3.2 เพื่ออํานวยความสะดวกและตอบสนองความตอ้งการของประชาชน  

   3.3 เพื่อรับฟังและสํารวจความคิดเห็นของประชาชนผูร้ับบริการ  

   3.4 เพื่อปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต  

   4.1 เพื่อลดขั้นตอนในการทํางานขององค์การบริหารส่วนตําบลหัวทะเล ให้สั้นลง  

   4.2 ประชาชนในพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตําบลหัวทะเล 

   4.3 ประชาชนนอกพื้นที่ และประชาชนทั่วไป  

   4.4 พนักงานและเจ้าหนา้ที่ขององค์การบริหารส่วนตําบลหัวทะเล 

   4.5 ผูบ้ังคับบัญชามอบอํานาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่งการ อนุญาต การอนุมัติ และ

การปฏิบัติราชการใดๆ ไปสู่ ผูใ้ต้บังคับบัญชาซึ่งมีหน้าที่รับผดิชอบในการดําเนินการเรื่องนั้นโดยตรง  

5. พื้นที่ดําเนินการ องค์การบริหารส่วนตําบลหัวทะเล  
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6. วิธีดําเนินการ  

    6.1 แตง่ตัง้คณะกรรมการปรับปรุงขัน้ตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ  

   6.2 ประชุมคณะกรรมการเพื่อสํารวจงานบริการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้อง

ปฏิบัติ ปรับปรุงขั้นตอนและ ระยะเวลาในการให้บริการที่สามารถปฏิบัติได้จริงและพิจารณางานใน

ภารกิจว่าเรื่องใดที่ผู้บังคับบัญชาสามารถมอบอํานาจการ ตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง การอนุญาต  

การอนุมัต ิหรอืการปฏิบัติราชการใดๆ ให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา  

   6.3 ประกาศลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ และประกาศกระบวนงาน

บริการประชาชนใหป้ระชาชนทราบโดยทั่วไปพร้อมทั้งจัดทําแผนภูมิแสดง ขั้นตอนและระยะเวลาการ

ปฏิบัติราชการให้ประชาชนทราบ   

   6.4 มีระบบการรับฟังข้อร้องเรียนหรือมีการสอบถามจากภาคประชาชน และนําผล

ดังกล่าวมาปรับปรุงการปฏิบัติราชการ  

   6.5 รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคต่างๆ ให้ผู้บริหารทราบ  

7. ระยะเวลาดําเนินการ - ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564)  

8. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ  

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ ทุกกอง/สํานัก ในองค์การบริหารส่วนตําบลหัวทะเล 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  

   10.1 ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วในการติดต่อขอรับบริการ และมีความพึง

พอใจในการให้บริการของ เจ้าหนา้ที ่ 

   10.2 การปฏิบัติราชการมีความคล่องตัวและบุคลากรมีความกระตือรือร้นในการ

ปฏิบัติงาน  

   10.3 การปฏิบัติราชการมคีวามสอดคล้องกับนโยบายปฏิรูประบบราชการ  

   10.4 ทําให้ภาพลักษณ์ขององค์การบริหารส่วนตําบลตําบลหัวทะเล เปลี่ยนไปในทิศทาง

ที่ดขีึน้และทําให้ประชาชนมคีวามศรัทธา ต่อคณะผูบ้ริหารมากยิ่งขึน้ 

2.3.2 มีการกระจายอํานาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติราชการแทน

หรอื การดําเนินการอื่นใดของผู้มีอํานาจในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ การมอบอํานาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการ เพื่อลดขั้นตอนการ 

ปฏิบัติราชการ  

2. หลักการและเหตุผล  

   การมอบหมายอํานาจหน้าที่ให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาในการบริหารงานในด้านต่างๆ ภายใน

องค์กรนัน้ ก็เพื่อเป็นการ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานให้เกิดความคล่องตัว รวดเร็ว  
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ซึ่งการพิจารณาเลือก/มอบหมายภารกิจและขอบข่าย  ของความรับผิดชอบที่จะมอบหมายให้

ผู้ใต้บังคับบัญชา จะพิจารณาถึงความสําคัญ คุณสมบัติ ความรู้  ความสามารถในการที่จะ 

ดําเนินการเรื่องนั้นเป็นอย่างดี ด้วยความรอบคอบและเหมาะสม เพื่อให้การบริหารงานก่อให้เกิด

ประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ ดังนั้น การดําเนินการของหน่วยงานต้องมีการปรับให้เข้ากับสภาพสังคม

และทันต่อสถานการณ์ที่การบริหารราชการ ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เกิด

ผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอน

การปฏิบัติงาน การกระจายอํานาจการตัดสินใจ การอํานวยความสะดวก และการตอบสนองความ

ต้องการ ของประชาชน แต่ทั้งนี้ต้องมีผู้รับผิดชอบต่อผลของงานซึ่งเป็นหลักการบริหารกิจการ

บ้านเมืองที่ด ี 

 

3. วัตถุประสงค ์ 

   เพื่อให้การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลหัวทะเล ภายใต้กรอบอํานาจ

หน้าที่ตามที่กฎหมายกําหนดให้เป็นไป อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็วและเกิดประโยชน์สูงสุด 

แก่ราชการ  

4. เป้าหมาย  

   คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบลหัวทะเล ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล  

หัวหนา้ส่วนราชการ  

5. พื้นที่ดําเนินการ องค์การบริหารส่วนตําบลหัวทะเล 

6. วิธีดําเนินการ  

   6.1 จัดทําบันทึกเสนอเพื่อพิจารณาขออนุมัติ อนุญาต สั่งการ แต่งตั้ง มอบหมาย  

คณะผู้บริหาร ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล หัวหนา้ส่วนราชการ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ  

   6.2 ดําเนนิการออกคําสั่งฯ  

   6.3 สําเนาคําสั่งฯ แจ้งคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบลหัวทะเล ปลัดองค์การ

บริหารส่วนตําบล หัวหนา้ส่วนราชการทุกส่วน ที่ได้รับมอบหมายทราบ  

7. ระยะเวลาดําเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564  

8. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ  

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ ส่วนราชการทุกส่วน องค์การบริหารส่วนตําบลหัวทะเล 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  

   การบริหารราชการ การดําเนินงาน การปฏิบัติงานเกิดความคล่องตัวและรวดเร็ว 

ตลอดจนการอํานวยความสะดวก และการให้บริการประชาชน/บริการสาธารณะได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 
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2.4 การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลในการดําเนินกิจการ การประพฤติปฏิบัติตนให้เป็น

ที่ประจักษ์  

2.4.1 ยกย่องเชิดชูเกียรติที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม  

1. ชื่อโครงการ : ยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/บุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์  

2. หลักการและเหตุผล  

   สังคมในปัจจุบันอยู่ด้วยความเร่งรีบ แก่งแย่งแข่งขัน เพื่อความอยู่รอดในเชิงเศรษฐกิจ

แบบทุนนิยม ทําให้การมี คุณธรรม จริยธรรมของผู้คนเกิดความเสื่อมถอย เกิดปัญหามากมายใน

ปัจจุบัน ไม่วา่จะเป็นเรื่องการทุจริตทุกระดับทุกภาค ส่วนรวมถึงปัญหาการก่ออาชญากรรมและอื่นๆ 

เพื่อเป็นการส่งเสริมให้คนดีมีที่ยืนในสังคม สร้างแบบอย่างที่ดีแก่คนรุ่นหลัง องค์การบริหารส่วน

ตําบลบ้านชวน จึงจัดให้มีการยกย่อง เชิดชู เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์และมอบรางวัลหรือประกาศ

เกียรติคุณแก่ผู้กระทําความดี เพื่อส่งเสริมสร้างขวัญและกําลังใจแก่คนดี  เหล่านั้นให้ร่วมกัน

สร้างสรรคส์ังคมที่มีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนเป็นแบบอย่าง เพื่อปลุกกระแสการสร้างสังคมแห่ง

ความด ีอย่างเป็นรูปธรรม เนื่องจากความดีและคุณธรรม เป็นรากฐานอันสําคัญในการพัฒนาสังคม 

สู่ความอยู่เย็นเป็นสุข   

3. วัตถุประสงค ์ 

   3.1 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม 

จรยิธรรม  

   3.2 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลที่ให้ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะ

ของท้องถิ่น  

   3.3 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรตแิก่หนว่ยงาน/บุคคลที่ดํารงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง  

   3.4 เพื่อสร้างขวัญ กําลังใจ ตลอดจนปลุกจิตสํานึกและกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนได้มี

แบบอย่างที่ดีอันเป็น กุศโลบาย หนึ่งในการปลูกจิตสํานึกให้สังคมตระหนักถึงคุณค่าแห่งความดีมาก

ยิ่งขึ้น  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต มีการยกย่องเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนเป็น

แบบอย่างที่ดีจํานวนไม่น้อยกว่า 10 คน/ปี  

5. พื้นที่ดําเนินการ พืน้ที่องค์การบริหารส่วนตําบลหัวทะเล 

6. วิธีดําเนินการ  

   จัดให้มีการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/บุคคล ที่ประพฤติ

ปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์ผ่าน ทางสื่อช่องทางต่างๆ ได้แก่ เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตําบลหัว

ทะเล สื่อสังคม (Social Media) เป็นต้น  

7. ระยะเวลาดําเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564 
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8. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ  

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  องค์การบริหารส่วนตําบลหัวทะเล 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ จํานวนหนว่ยงาน/บุคคลที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ   

2.4.2 ยกย่องเชิดชูเกียรติที่ให้ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะของท้องถ่ิน 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่บุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่น ผู้ทํา

คุณประโยชน์หรอืเข้าร่วมใน กิจกรรมขององค์การบรหิารส่วนตําบลหัวทะเล 

2. หลักการและเหตุผล  

   การส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมให้เกิดขึ้นในหน่วยงานและสังคม ถือเป็นการสร้าง

รากฐานอันสําคัญในการพัฒนา สังคมสู่ความอยู่เย็นเป็นสุข โดยเฉพาะเน้นการส่งเสริมและสนับสนุน

ให้คนดํารงชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การมี  คุณธรรม จริยธรรม วิริยะอุตสาหะ  

กล้าหาญ ซื่อสัตย์สุจริต และเสียสละเพื่อส่วนรวม ถือว่าเป็นหลักสําคัญของการทําความดี ดังนั้น 

เพื่อส่งเสริมให้บุคลากร หน่วยงานที่มีความตั้งใจในการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ทําความ

ดีอย่างต่อเนื่องเป็น แบบอย่างแก่ประชาชนตําบลหัวทะเล ผู้ที่ทําคุณประโยชน์หรือเต็มใจเข้าร่วมใน

กิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตําบลหัวทะเล อย่างสม่ําเสมอ องค์การบริหารส่วนตําบลหัวทะเล 

จึงจัดกิจกรรมยกย่องและเชิดชูความดี ความซื่อสัตย์ สุจริต และการต่อต้านการทุจริตแก่บุคคล 

หน่วยงาน องค์กรดีเด่น ผู้ทําความดี มีความซื่อสัตย์สุจริต และผู้ทําคุณประโยชน์หรือเข้าร่วมใน

กิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตําบลหัวทะเล โดยการมอบใบประกาศเกียรติคุณเพื่อยกย่องบุคคล

ผูเ้สียสละและทําคุณประโยชน์ใหก้ับองค์การบริหารส่วนตําบลที่ควรได้รับการยกย่องชมเชย และเป็น

บุคคลตัวอย่าง และจัดกิจกรรมรณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชน หน่วยงาน องค์กรใน

เขตองค์การบริหารส่วนตําบลหัวทะเล มีค่านิยม ยกย่อง เชิดชู และเห็นคุณค่าของการประพฤติ

ปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม  

3. วัตถุประสงค ์ 

   3.1 เพื่อสร้างขวัญและกําลังใจแก่ผู้ทําคุณประโยชน์ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมของ

องค์การบริหารส่วนตําบลหัวทะเล 

   3.2 เพื่อส่งเสริมการสร้างแรงจูงใจให้ประชาชน หน่วยงาน องค์กรทั้งภาครัฐและ

ภาคเอกชนในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลหัวทะเล ตระหนักถึงความซื่อสัตย์สุจริต เสียสละเพื่อ

ประโยชน์สว่นรวม  

   3.3 เพื่อรณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชน หน่วยงาน องค์กรในเขตองค์การ

บริหารส่วนตําบลหัวทะเล มีค่านิยม ยกย่อง เชิดชู และเห็นคุณค่าของการประพฤติปฏิบัติตนตาม

หลักคุณธรรมและจริยธรรม 

 4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
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   - ประชาชน หน่วยงาน องค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในเขตองค์การบริหารส่วน

ตําบลหัวทะเล 

   - ผูท้ําคุณประโยชน์ และมีสว่นร่วมในกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตําบลหัวทะเล 

5. พื้นที่ดําเนินการ พืน้ที่ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลหัวทะเล  

6. วิธีดําเนินการ  

   6.1 จัดประชุมชี้แจงแนวทางการดําเนินกิจกรรมเพื่อสร้างมาตรการร่วมกันในการ

กําหนดหลักเกณฑก์ารพิจารณาใน การคัดเลือกบุคคล หนว่ยงาน องค์กรดีเด่น  

   6.2 คัดเลือกและประกาศยกย่องบุคคล หน่วยงาน องค์กรทําความดี เพื่อให้เป็น

แบบอย่าง   

   6.3 จัดกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติ และมอบใบประกาศแก่บุคคล หน่วยงาน องค์กร

ดีเด่นที่ผ่านการคัดเลือกและได้ คะแนนสูงสุด  

7. ระยะเวลาดําเนินการ ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564 

8. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ สํานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลหัวทะเล 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  

   10.1 ยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่บุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่น ผู้ทําคุณประโยชน์หรือ

เข้าร่วมในกิจกรรมของ องค์การบริหารส่วนตําบลหัวทะเล 

   10.2 ประชาชน หน่วยงาน องค์กรในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลหัวทะเล มีค่านิยม 

ยกย่อง เชดิชู และเห็นคุณค่าของการประพฤติ ปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม   

2.5 มาตรการจัดการในกรณไีด้ทราบ หรอืรับแจ้งหรอืตรวจสอบพบการทุจรติ  

2.5.1 ดําเนินการให้มีข้อตกลงระหว่างบุคลากรในองค์กรได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความ 

ซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จรยิธรรม และการบรหิารราชการกิจการบ้านเมืองท่ีดี  

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “จัดทําข้อตกลงการปฏิบัติราชการ”  

2. หลักการและเหตุผล  

   จากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้

กําหนดดัชนีในการประเมินที่ คํานึงถึงหลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณสากล และวัฒนธรรมของ

ประเทศไทยเป็นหลักรวมถึงข้อเท็จจริงของการทุจริตที่เกิดขึ้น ภายในหน่วยงานของภาครัฐ สาเหตุ

สว่นมากเกิดจากการดําเนินงานของระดับบุคคล หรือเกิดจากปัจจัยทางวัฒนธรรมของ องค์กร หรือ

เกิดจากลักษณะงานและการรับสิ่งของต่างๆ ที่เอื้อให้เกิดการทุจริต ดังนั้น วิธีการบริหารจัดการ

ภายในองค์กรที่ นําไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ค่านิยมและวัฒนธรรมขององค์กรให้กลายเป็นสิ่ง

ที่ยอมรับได้ของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ภายในองค์กร โดยการสร้างความตระหนักถึงความ
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รับผิดชอบและการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตภายในองค์กร ของ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่

ถึงแม้จะเป็นสิ่งที่ยากต่อการดําเนินงานก็ตามแต่เป็นสิ่งสําคัญที่หน่วยงานต้องสร้างให้เกิดการ 

เปลี่ยนแปลงเพื่อนําไปสู่องค์กรที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงาน ตลอดจนเป็นการ

สร้างแนวร่วมในการตอ่ต้าน การทุจริตอันจะส่งผลตอ่สังคม ชุมชน และประเทศเกิดความตระหนักถึง

ภัยจากากรทุจรติและปฏิเสธการทุจริตในทุกรูปแบบ ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตําบลหัวทะเล จึงได้

จัดทํามาตรการ “จัดทําข้อตกลงการปฏิบัติราชการ” ที่กําหนดดัชนีในการประเมินการ ปฏิบัติ

ราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ขึ้น เพื่อเป็นการ

พัฒนาวิธีการดําเนินงาน ภายในองค์กรที่จะนําไปสู่การยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการ

ดําเนนิงานให้สูงขึ้น  

3. วัตถุประสงค ์ 

   3.1 เพื่อให้บุคลากรปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม ตามแนวทาง

การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  

   3.2 เพื่อให้ทุกส่วนราชการ (สํานัก/กอง) นําไปยึดถือและปฏิบัติ  

   3.3 เพื่อเสริมสรา้งวัฒนธรรมองคก์รที่มีความโปร่งใส มีคุณธรรม  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต บุคลากรในองค์กรปฏิบัติตามเกณฑต์ัวชี้วัดข้อตกลงการปฏิบัติราชการ  

5. พื้นที่ดําเนินการ องค์การบริหารส่วนตําบลหัวทะเล 

6. วิธีดําเนินการ  

   6.1 จัดทําข้อตกลงในการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการระหว่างส่วนราชการกับ

ผูบ้ริหารท้องถิ่นที่มีดัชนีในการ ประเมินการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามแนวทางการ

บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  

6.2 รวบรวมรายงานข้อตกลงการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการเสนอผูบ้ริหาร

ทราบ  

6.3 ประชาสัมพันธ์พรอ้มแจ้งให้ทุกส่วนราชการถือปฏิบัติ  

7. ระยะเวลาดําเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564  

8. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ  

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ ทุกสํานัก/กอง องค์การบริหารส่วนตําบลหัวทะเล 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ มีการจัดทําขอ้ตกลงการปฏิบัติราชการ 

2.5.2 มีการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการ จังหวัด อําเภอ ที่ได้ดําเนินการตามอํานาจ 

หน้าที่เพื่อการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้งภาครัฐและ 

องค์กรอิสระ”  
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2. หลักการและเหตุผล  

   กลไกการกํากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎหมาย องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นแตล่ะประเภทได้ให้ อํานาจขา้ราชการในหน่วยงานกระทรวงมหาดไทย ทั้งผู้ว่าราชการจังหวัด

และนายอําเภอกํากับดูแลให้องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นดําเนินกิจการเป็นไปตามกฎหมายอย่าง

เคร่งครัดและมีประสิทธิภาพตามอํานาจหน้าที่ที่กําหนดไว้ในกฎหมาย  กลไกองค์กรอิสระเพื่อ

ตรวจสอบการใช้อํานาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งในแง่ของการทุจริตจะเกี่ยวข้อง กับการ

ใช้จ่ายเงนิไปโดยชอบด้วยกฎหมายระเบียบข้อบังคับหรอืไม่ หรอืตรวจสอบเพื่อให้นักการเมืองท้องถิ่น

และองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินกิจการต่างๆ อย่างโปร่งใสและสุจริต ซึ่งหน่วยงานทั้ง

สํานักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) และคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ

ทุจรติแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เป็นองค์กรที่มีหน้าที่สําคัญ ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตําบลหัวทะเล  จึงได้

มาตรการ “ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบ” ขึ้น เพื่อส่งเสริมสนับสนุนกลไกการ ตรวจสอบ

จากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระที่มีหน้าที่ตรวจสอบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มี

ประสิทธิภาพ  

3. วัตถุประสงค ์ 

   เพื่อส่งเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระที่มี

หนา้ที่ตรวจสอบองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นให้มปีระสิทธิภาพ  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต  

   การตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลหัวทะเล  

จากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระเป็นอย่างมี ประสิทธิภาพ  

5. พื้นที่ดําเนินการ องค์การบริหารส่วนตําบลหัวทะเล   

6. วิธีดําเนินการ ให้ความร่วมมอืกับหนว่ยงานตรวจสอบทั้งจากผู้กํากับดูแลและองค์กรอิสระ อาทิ  

   - การรับการตรวจจากสํานักงานตรวจเงนิแผน่ดิน  

   - การรับการตรวจจากคณะทํางานตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการประจําปี 

หรอืคณะทํางาน LPA จังหวัด  

   - การรับการตรวจจากสํานักงาน ป.ป.ท. ตามโครงการ ITA  

7. ระยะเวลาดําเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564  

8. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ    

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ ทุกสํานัก/กอง องค์การบริหารส่วนตําบลหัวทะเล   

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ องค์การบริหารส่วนตําบลหัวทะเล  ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ ควบคุม 

ดูแลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลหัวทะเล   จากหน่วยงานภาครัฐ  

และองค์กรอิสระ   
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2.5.3 ดําเนินการให้มีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย กรณีมีเรื่อง 

ร้องเรียนกล่าวหาบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าที่

โดยมิชอบ  

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “แต่งตั้งผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน”  

2. หลักการและเหตุผล  

   ด้วยองค์การบริหารส่วนตําบลหัวทะเล  มีนโยบายใช้หลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ภาค

ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมโดยเปิดโอกาสให้ประชาชน สามารถเสนอเรื่องร้องเรียน แจ้งเบาะแส 

เสนอข้อคิดเห็น ซึ่งสามารถยื่นคํารอ้งเรียนผ่านช่องทางตา่งๆ ได้แก่ ระบบ อินเตอร์เน็ต ทางโทรศัพท์ 

หรอืแจง้เบาะแสด้วยตนเอง ฉะนั้น เพื่อให้การดําเนินการรับเรื่องร้องเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

สามารถแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้แต่งตั้งคณะทํางาน

รับผิดชอบการรับเรื่องร้องเรียนประจําองค์การบริหารส่วนตําบลหัวทะเล  รวมถึงจัดทําคู่มือ 

ดําเนนิการเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนตําบลตําบลหัวทะเล  ขึ้น เพื่อดําเนินการมาตรการ

จัดการในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆ เจ้าหน้าที่รับผิดชอบได้ถือปฏิบัติให้เป็น

แนวทางเดียวกัน  

3. วัตถุประสงค ์ 

   3.1 เพื่อจัดให้มเีจ้าหนา้ที่ผู้รับผดิชอบดําเนินการรับแจ้งเรื่องรอ้งเรียนต่างๆ  

   3.2 เพื่อจัดให้มีมาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการ

ทุจริตเป็นไปตามขั้นตอนการ ปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์เกี่ยวข้อง

อย่างถูกต้อง  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต มีการมอบหมายแต่งตั้งเจ้าหนา้ที่รับผดิชอบดําเนนิการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน  

5. พื้นที่ดําเนินการ องค์การบริหารส่วนตําบลหัวทะเล   

6. วิธีดําเนินการ  

   6.1 กําหนดผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน  

   6.2 จัดทําคู่มอืดําเนนิการเรื่องรอ้งเรียนขององค์การบริหารส่วนตําบลหัวทะเล   

   6.3 จัดประชุมให้ความรู้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนเพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการ

ปฏิบัติงานและดําเนนิการ แก้ไขปัญหาเรื่องรอ้งเรียนที่ได้รับจากช่องทางการร้องเรียนต่างๆ ให้เป็นไป

ในทิศทางเดียวกัน โดยโปร่งใสและเป็นธรรม  

   6.4 เผยแพร่กระบวนการและขั้นตอนในการดําเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนของ

องค์การบริหารส่วนตําบลหัวทะเล  ให้ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้เสีย คู่สัญญา ประชาชนทั่วไป 

หน่วยงานภายนอกตลอดจนบุคลากรภายในหน่วยงาน สามารถเข้าใจและใช้ประโยชน์จาก  

กระบวนการและขั้นตอนดังกล่าวได้ตรงกับความตอ้งการ  
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7. ระยะเวลาดําเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564  

8. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ  

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ สํานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลหัวทะเล   

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ เจ้าหน้าที่รับผิดชอบดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนดําเนินการจัดการเรื่อง

ร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนตําบลหัวทะเล  ตามคู่มือดําเนินการเรื่องร้องเรียนขององค์การ

บริหารส่วนตําบลหัวทะเล  โดยปฏิบัติตามขั้นตอนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ

และหลักเกณฑ์ ที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน กรณีมีบุคคลภายนอกหรือ

ประชาชนกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของ องค์การบริหารส่วนตําบลหัวทะเล  ว่าทุจริตและปฏิบัติ

ราชการตามอํานาจหน้าที่โดยมิชอบ”  

2. หลักการและเหตุผล  

   สืบเนื่องจากคําสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 69/2557 เรื่อง มาตรการป้องกัน

และแก้ไขปัญหาการทุจริต ประพฤติมิชอบได้กําหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ กําหนด

มาตรการหรือแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาการ ทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและ

หน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการ  มีส่วนร่วม

จากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบเฝ้าระวัง เพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้ ประกอบ

กับนโยบายของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้แถลงนโยบายของรัฐบาลต่อสภานิติ

บัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 ก็ได้กําหนดให้มีการบริหารราชการแผ่นดินที่มี 

ธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจรติและประพฤติมิชอบใน ภาครัฐ เป็นนโยบายสําคัญ

ของรัฐบาล เพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ในการ 

ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมชิอบเป็นไปอย่างมปีระสิทธิภาพ ในการนี้องค์การบริหาร

ส่วนตําบลบ้านชวน  จึงได้จัดทํา มาตรการการดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน กรณีมี

บุคคลภายนอกหรือประชาชนกล่าวหาเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตําบลหัวทะเล  ว่าปฏิบัติ

ราชการตามอํานาจหน้าที่โดยมิชอบขึน้ ทั้งนี ้เพื่อให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้เสียได้ทราบช่องทางการ 

ร้องเรียนแนวทางการพิจารณารับเรื่องรอ้งเรียน และการตอบสนองต่อข้อร้องเรียนในเรื่องการทุจริต

หรือประพฤติมิชอบของ ข้าราชการ และเป็นการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนในการช่วยสอดส่อง

และเฝ้าระวังมิให้เจ้าหน้าที่กระทําการทุจริตหรือ  ประพฤติมิชอบนอกเหนืออํานาจที่ตนมีได้ 

อีกทางหนึ่งด้วย  
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3. วัตถุประสงค ์ 

   3.1 เพื่อสร้างจิตสํานึกให้แก่พนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วน

ตําบลหัวทะเล ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมที่ดี และตระหนักถึงความสําคัญของภัยของการทุจริต

และประพฤติมิชอบ  

   3.2 เพื่อให้การตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ เป็นไป

อย่างรวดเร็ว โปร่งใส เป็นธรรม  

4. เป้าหมาย  

   “เจ้าหน้าที่” หมายถึง พนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตําบล 

หัวทะเล   

5. พื้นที่ดําเนินการ องค์การบริหารส่วนตําบลหัวทะเล   

6. วิธีดําเนินการ  

   6.1 ดําเนินการกําหนดหลักเกณฑ์และแนวทางในการพิจารณาเรื่องร้องเรียนว่ามีมูล

และเข้าองค์ประกอบความผิด การทุจริตและประพฤติมิชอบหรอืไม่  

   6.2 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง กรณีมีเจ้าหน้าที่ทุจริตและปฏิบัติราชการ

ตามอํานาจหน้าที่โดยมิชอบ  

   6.3 กําหนดช่องทางการร้องเรียน แจ้งเบาะแสข้อมูลเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิ

ชอบและพัฒนาช่องทางการ ร้องเรียนให้ง่าย สะดวกและวิธีการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล เพื่อเป็น

หลักประกันและสร้างความมั่นใจแก่ผู้ให้ขอ้มูลในการให้ขอ้มูลที่เป็นประโยชน์แก่หนว่ยงาน  

   6.4 แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ร้องเรียนทราบผลและความคืบหน้าของการดําเนินการ            

ภายใน 30 วัน  

7. ระยะเวลาดําเนินการ - ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564)  

8. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ   

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ สํานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลหัวทะเล   

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  

   ตัวชี้วัด ร้อยละของเรื่องรอ้งเรียนของเจา้หนา้ที่ที่มกีารทุจริตและประพฤติมิชอบ  

   ผลลัพธ์ ภาคประชาชนมีบทบาทในการเฝ้าระวัง และติดตาม ตรวจสอบการทํางานของ

เจ้าหนา้ที ่
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มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน  

3.1 จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางท่ีเป็นการอํานวยความสะดวกแก่ประชาชน

ได้มี ส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ได้ทุกขั้นตอน  

3.1.1 จัดให้มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตําบล 

หัวทะเล  ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น”  

2. หลักการและเหตุผล  

   ตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 บัญญัติให้

หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มี ข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยตามที่กฎหมายกําหนดไว้ให้

ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ณ ที่ทําการของหน่วยงานของรัฐ โดยเรียกสถานที่ที่จัดเก็บรวบรวมข้อมูล

ข่าวสารและให้บริการว่า “ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร” โดยมีเจตนารมณ์ให้ประชาชนมีโอกาส อย่าง

กว้างขวางในการได้รับข่าวสารเกี่ยวกับการดําเนินการต่างๆ ของรัฐ ดังนั้น เพื่อให้การดําเนินการ

ดังกล่าวเป็นไปตามที่กฎหมายกําหนด องค์การบริหารส่วนตําบลหัวทะเล  จึงได้ให้มีสถานที่สําหรับ

ประชาชน เข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสารซึ่งได้รวบรวมไว้ โดยจัดเป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหาร

ส่วนตําบลหัวทะเล  ให้บริการ ณ ศูนย์บริการร่วมองค์การบริหารส่วนตําบลหัวทะเล  โดยมี

สํานักงานปลัดเป็นผู้รับผดิชอบข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่ประชาชน สามารถเข้าตรวจดูได้ เพื่อประชาชน

จะได้สามารถรับรู้สิทธิและหน้าที่ของตนอย่างเต็มที่ ในการแสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิ  

ทางการเมอืงได้โดยถูกต้องตรงกับความเป็นจรงิ ในการรักษาประโยชน์ของตนตอ่ไป  

3. วัตถุประสงค ์ 

   3.1 เพื่อเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์แก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้องและ

ไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง  

   3.2 เพื่อเพิ่มช่องทางให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของ

องค์การบริหารส่วนตําบลหัวทะเล   

4. เป้าหมาย/ผลผลิต ศูนย์ขอ้มูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตําบลหัวทะเล  จํานวน 1 แห่ง  

5. พื้นที่ดําเนินการ ณ ศูนย์ขอ้มูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตําบลหัวทะเล 

6. วิธีดําเนินการ  

   6.1 มีการจัดตัง้ศูนย์ข้อมูลข่าวสารและจัดสถานที่ใหป้ระชาชนเข้าตรวจดูข้อมูล  

   6.2 มีการแตง่ตัง้เจา้หนา้ที่ผู้รับผดิชอบเป็นปัจจุบัน  

   6.3 มีการจัดวางเอกสารข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหาร

งบประมาณ การเงิน การจัดหา พัสดุ การคํานวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงานเป็นไปตาม
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หลักเกณฑ์ วิธีการที่กฎหมาย ระเบียบ กฎข้อบังคับที่ กําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้อง

เผยแพร่ใหป้ระชาชนทราบและตรวจสอบได้ ข้อมูลครบตามรายการที่กําหนด  

   6.4 มีการจัดประชุมให้ความรู้แก่บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกี่ยวกับการ

ปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ข้อมูล ข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540  

   6.5 มีการให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ  

พ.ศ. 2540  

   6.6 มีบริการอินเตอรเ์น็ตสําหรับใหบ้ริการประชาชนทั่วไป  

   6.7 มีการจัดเก็บสถิตผิูม้ารับบริการและสรุปผลเสนอผู้บริหาร  

7. ระยะเวลาดําเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564 

8. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ   

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ สํานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลตําบลหัวทะเล   

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ จํานวนศูนย์ขอ้มูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตําบลหัวทะเล   

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “อบรมให้ความรู้ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ  

พ.ศ. 2540”  

2. หลักการและเหตุผล  

   คุณธรรม จริยธรรมเป็นหนึ่งในหลักธรรมาภิบาลที่หน่วยงานภาครัฐทุกแห่งพึงปฏิบัติ

เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการที่ดี และส่งเสริมองค์กรให้มีศักยภาพและประสิทธิภาพ ซึ่งรวมไปถึง

ความโปร่งใสการทํางานที่จําเป็นต้องมีในทุกหน่วยงาน โดยเฉพาะหน่วยงานภาครัฐ โดยหนึ่งใน

แนวทางที่จะช่วยให้เกิดความโปร่งใสในการทํางานคือการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ตามที่ รัฐธรรมนูญ

แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 มาตรา 58 บัญญัติเกี่ยวกับสิทธิการรับรู้หรือรับทราบข้อมูล

ข่าวสารของ ราชการว่า “บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับทราบข้อมูลหรือข่าวสารสาธารณะในครอบครอง

ของหน่วยราชการ หนว่ยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น” และตามพระราชบัญญัติ

ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ได้ระบุหลักการและ เหตุผลของพระราชบัญญัติข้อมูล

ข่าวสารของราชการว่าในระบอบประชาธิปไตย การให้ประชาชนมีโอกาสกว้างขวางในการ  ได้รับ

ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดําเนินการต่างๆ ของรัฐเป็นสิ่งจําเป็น เพื่อที่ประชาชนจะสามารถแสดง

ความคิดเห็นและใช้ สิทธิทางการเมืองได้โดยถูกต้องมากยิ่งขึ้น การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของ

องค์การบริหารส่วนตําบลหัวทะเล  ให้ประชาชนรับรู้อย่างถูกต้อง รวดเร็วจากการทํางานที่มี

ประสิทธิภาพ จงึเป็นสิ่งที่จําเป็นอย่างยิ่งซึ่งสอดคล้องกับแผนการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วน

ตําบลหัวทะเล  ดังนั้น เพื่อเสริมสร้างให้องค์การบริหารส่วนตําบลหัวทะเล  มีความโปร่งใสในการ

ทํางานมากยิ่งขึ้น จึงได้จัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม นําความโปร่งใสสู่องค์กร เพื่อให้

บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบลและตัวแทนชุมชนได้รับรู้สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของ 
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ราชการและเรียนรู้เรื่องคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใส และเมื่อเกิดความเข้าใจแล้วจะ

สามารถขยายผลบอกต่อไปยังผู้ใกล้ชิดสร้างเครือขา่ยความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนตําบล

หัวทะเล กับภาคประชาชนให้มคีวามเข้มแข็งยิ่งขึ้น  

3. วัตถุประสงค ์ 

   เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมตระหนักถึงความสําคัญของการมีคุณธรรม จริยธรรมและ

ความโปร่งใสในการทํางานและมี  ความรู้ เกี่ยวกับสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตาม

พระราชบัญญัติขอ้มูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต ผูเ้ข้าร่วมอบรม จํานวน 60 คน  

5. พื้นที่ดําเนินการ องค์การบริหารส่วนตําบลหัวทะเล   

6. วิธีดําเนินการ  

   ขั้นตอนที่ 1 สํารวจความต้องการอบรม  

   ขั้นตอนที่ 2 ออกแบบหลักสูตร  

   ขั้นตอนที่ 3 ดําเนนิกิจกรรม  

   ขั้นตอนที่ 4 วัดผลความรู้  

   ขั้นตอนที่ 5 ติดตามและประเมินผล  

7. ระยะเวลาดําเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564 

8. งบประมาณดําเนินการ จํานวน ๑๐,๐๐๐ บาท 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ สํานักงานปลัด  องค์การบริหารส่วนตําบลหัวทะเล   

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ จํานวนผู้เข้าร่วมอบรมร้อยละของผลการเรียนรู้เฉลี่ยร้อยละความพึงพอใจ

ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

3.1.2 มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ 

การเงิน การจัดหาพัสดุ การคํานวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงาน เป็นไปตาม

หลักเกณฑ์ วิธีการที่กฎหมาย ระเบียบ กฎข้อบังคับ ที่กําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ต้องเผยแพร่ให้ประชาชนทราบและ ตรวจสอบได้ 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารท่ีสําคัญและหลากหลาย”  

2. หลักการและเหตุผล  

   ด้วยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 

กําหนดให้หน่วยงานของรัฐ จะต้องจัดให้มกีารเผยแพรข่้อมูลที่สําคัญๆ ของหนว่ยงาน เช่น โครงสร้าง

และการจัดองค์กร อํานาจหน้าที่ แผนงาน โครงการ และอื่นๆ ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตําบล 

บ้านชวน  จึงได้จัดทํามาตรการ “เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สําคัญและหลากหลาย” ขึ้น เพื่อให้
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ประชาชน สามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าที่และเข้าถึงข้อมูลตามภารกิจหลัก

ขององค์การบริหารส่วนตําบลหัวทะเลได้ง่ายและสะดวกมากขึ้น  

3. วัตถุประสงค ์ 

   3.1 เพื่อให้มกีารเผยแพรข่้อมูลขา่วสารที่สําคัญและเข้าถึงง่าย  

   3.2 เพื่อให้มกีารเผยแพรข่้อมูลขา่วสารที่หลากหลาย  

   3.3 เพื่อให้ประชาชนหรอืผูร้ับบริการสามารถเข้าถึงขอ้มูลข่าวสารได้สะดวกมากยิ่งขึน้  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต มีขอ้มูลประเภทต่างๆ เผยแพร่ตอ่ประชาชนในพื้นที่และเข้าถึงได้โดยสะดวก  

5. พื้นที่ดําเนินการ พืน้ที่ทั้งในและนอกเขตองค์การบริหารส่วนตําบลหัวทะเล   

6. วิธีดําเนินการ จัดให้มขี้อมูลขา่วสารประเภทต่างๆ เผยแพร่ใหป้ระชาชนทั้งในและนอกพืน้ที่ ได้แก่  

   - แผนพัฒนาท้องถิ่น  

   - งบประมาณรายจ่ายประจําปี  

   - แผนการดําเนินงาน  

   - แผนอัตรากําลัง  

    - แผนการจัดหาพัสดุ  

   - ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา  

   - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง  

   - ข้อมูลรายรับและรายจ่าย  

   - งบแสดงฐานะทางการเงิน  

   - รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น  

   - รายงานผลการปฏิบัติงานประจําปี  

   - รายงานผลคะแนนการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการ  

   - ผลสํารวจความพึงพอใจของประชาชน  

7. ระยะเวลาดําเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564    

8. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ องค์การบริหารส่วนตําบลหัวทะเล   

10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ จํานวนข้อมูลขา่วสารที่ได้รับการเผยแพร่    
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3.1.3 มีการปิดประกาศ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่เป็นประโยชน์

กับการ มีส่วนร่วมตรวจสอบของประชาชน 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “จัดให้มีช่องทางที่ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารขององค์การ

บริหารส่วนตําบลตําบลหัวทะเล”  

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของมาตรการ  

   ด้วยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 

กําหนดให้หน่วยงานของรัฐ จะต้องจัดให้มกีารเผยแพรข่้อมูลที่สําคัญๆ ของหนว่ยงาน เช่น โครงสร้าง

และการจัดองค์กร อํานาจหน้าที่ แผนงาน โครงการ และอื่นๆ ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตําบลหัว

ทะเล  จึงได้ตระหนักและเห็นความสําคัญของการเผยแพร่ข้อมูลที่สําคัญๆ ของหน่วยงานผ่านทาง 

ช่องทางที่หลากหลาย เพื่อให้การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ หน่วย

ประชาสัมพันธ์ ณ ที่ทําการ ของหน่วยงาน เว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสังคม (Social Media) 

หมายเลขโทรศัพท์เฉพาะ การเผยแพร่ข้อมูลทางสื่อ สิ่งพิมพ์ต่างๆ โทรทัศน์ วิทยุ สื่ออิเล็กทรอนิกส์

อื่นๆ ทั้งนี ้เพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอํานาจ หน้าที่และเข้าถึงข้อมูล

ตามภารกิจหลักขององค์การบริหารส่วนตําบลหัวทะเล  ได้ง่ายและสะดวกมากขึ้น  

3. วัตถุประสงค ์ 

   3.1 เพื่อให้มช่ีองทางการเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารของหน่วยงานที่หลากหลาย  

   3.2 เพื่อให้ประชาชนหรอืผูร้ับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกมากยิ่งขึ้น  

   3.3 เพื่อให้มช่ีองทางในการรับเรื่องรอ้งเรียนที่เข้าถึงประชาชนได้ง่าย  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต ช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานจํานวน 

ไม่น้อยกว่า 7 ช่องทาง  

5. พื้นที่ดําเนินการ พืน้ที่ทั้งในและนอกเขตองค์การบริหารส่วนตําบลหัวทะเล   

6. วิธีดําเนินการ จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอํานวยความสะดวกแก่

ประชาชน ได้แก่  

   - บอร์ดหน้าที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบลหัวทะเล   

   - ประกาศเสียงตามสาย/วิทยุชุมชน/หอกระจายข่าว/รถกระจายเสียง/หน่วย

ประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่  

   - ศูนย์ขอ้มูลข่าวสารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีเจา้หนา้ที่ให้บริการประจําและให้

ประชาชนสืบค้นได้เอง  

   - จัดส่งเอกสารเผยแพร่รายงานประจําปี  

   - ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านสื่อมวลชน/

การจัดแถลงขา่ว  
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   - หนังสือพมิพ์หรอืวิทยุท้องถิ่น  

   - ประกาศผ่านเว็บไซต์/เว็บบอร์ด/เฟสบุ๊ค ที่มีข้อมูลผลการดําเนินงานขององค์กร

ปกครองสว่นท้องถิ่น  

   - รายการ TV  

   - รายการทาง Youtube ออนไลน์  

7. ระยะเวลาดําเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564  

8. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ  

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ องค์การบริหารส่วนตําบลหัวทะเล   

10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ จํานวนช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน 

1. ชื่อโครงการ : โครงการสื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมขององค์การบรหิารส่วนตําบลหัวทะเล  

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของมาตรการ  

   ในภาวะสังคมปัจจุบัน ความเจรญิก้าวหน้าด้านวิชาการ และเทคโนโลยีต่างๆ ก้าวหน้าไป

มากเครื่องมือสื่อสาร อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ที่ทันสมัย และมีประสิทธิภาพสูง การนําเอาเทคโนโลยี

ต่างๆ เข้ามาใช้ในการดําเนินงานผ่านสื่อการ ประชาสัมพันธ์ เพื่อให้บรรลุผลสําเร็จ และรวดเร็วยิ่งขึ้น 

โดยเฉพาะการสรุปเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจได้ง่ายในช่วงระยะเวลา สั้นๆ หรือช่วงระยะเวลาอัน

จํากัดนั้นเป็นเรื่องที่ต้องปูพื้นฐาน สร้างความน่าเชื่อถือ และน่าสนใจให้กับกิจกรรม/โครงการของ  

องค์การบริหารส่วนตําบล ให้สามารถมองเห็นภาพหรือเห็นความเกี่ยวโยงกันของกิจกรรม/โครงการ

ต่างๆ ได้ชัดเจนถูกต้อง ฉะนั้นการสร้าง ความสัมพันธ์กับประชาชนต้องการให้ประชาชนเข้าถึงและมี

ส่วนร่วมรับรู้ในภารกิจขององค์การบริหารส่วนตําบล จึงจําเป็นต้องพิจารณาในการ เลือกสื่อให้

เหมาะสมกับสภาวการณ์นั้นๆ การใช้สื่อเทคนิคและวิธีการเป็นอย่างไรบ้าง ในแต่ละขั้นตอนที่ต่างกัน

เป็นสิ่งสําคัญ ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนยอมรับและให้ความร่วมมือสนับสนุน ซึ่งจะมีผลต่อการพัฒนา

ตามภารกิจ บทบาท หน้าที่ อย่างโปร่งใส และยุติธรรม  

3. วัตถุประสงค ์ 

   1. เพื่อประชาสัมพันธ์การดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตําบลให้ประชาชนได้รับ

ทราบโดยผ่านทางสื่อประเภทต่างๆ ได้แก่ สื่อสิ่งพิมพ์, สื่อวิทยุ, โทรทัศน์, สื่อ Social network ผ่าน

ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์  

   2. เพื่อสร้างจิตสํานึกให้เกิดการเรียนรู้ รับรู้และเข้าใจในภารกิจการปฏิบัติงานของ

องค์การบริหารส่วนตําบลอย่างถูกต้องและโปร่งใส  

   3. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมและรับผิดชอบในภารกิจขององค์การบริหาร 

ตําบล  

   4. เพื่อให้เกิดความหวงแหนและภาคภูมใิจในท้องถิ่นของตน  



71 

   5. เพื่อนําเสนอผลงาน/โครงการโดดเด่น ให้เป็นที่ทราบกันอย่างแพร่หลาย  

   6. เพื่อความสัมพันธ์ที่ดีและเชื่อมความสามัคคีระหว่างองค์การบริหารส่วนตําบล 

สื่อมวลชนและประชาชน  

4. เป้าหมาย เพื่อผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ภารกิจขององค์การบริหารส่วนตําบลหัวทะเล  

ให้แก่ประชาชนโดยทั่วไปอย่างกว้างขวาง  

   4.1 จัดทําวารสารรายงานประจําปี เพื่อรวบรวมภารกิจ การดําเนินงานขององค์การ

บริหารส่วนตําบล  

   4.2 จัดทําวารสารแถลงผลงานคณะผูบ้ริหาร  

   4.3 จัดทําแผ่นพับประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตําบล และคู่มือการให้บริการ

ประชาชน  

   4.4 จัดทํา Presentation นําเสนอผลงานกิจกรรม/โครงการขององค์การบริหาร 

ส่วนตําบล  

   4.5 จัดทําภาพเคลื่อนไหว/ภาพยนตร์  

   4.6 จัดทําคู่มอืสําหรับประชาชน   

   4.7 รถโฆษณาเคลื่อนที่  

   4.8 ป้ายประชาสัมพันธ์  

   4.9 จดหมายอิเล็กทรอนิกส์  

   4.10 จัดทํา spot  

   4.11 เสียงตามสาย  

   4.12 อื่นๆ   

5. พื้นที่ดําเนินการ ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลหัวทะเล  

6. วิธีดําเนินการ  

   6.1 เสนออนุมัติโครงการ  

   6.2 ดําเนนิการประชุม  

   6.3 มอบหมายงาน/จัดทําการร่วมนําเสนอร่างรูปแบบ  

   6.4 ผลติสื่อประเภทต่างๆ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างเหมาะสมตามภารกิจขององค์การ

บริหารส่วนตําบล  

   6.5 ติดตามและประเมินผลโครงการ  

7. ระยะเวลาดําเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 -2564  

8. งบประมาณดําเนินการ จํานวน 10,000 บาท 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ สํานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลหัวทะเล   

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
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   ใช้แบบสอบถามความพึงพอใจในการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตําบลหัวทะเล  

ซึ่งออกแบบโดยคณะกรรมการตดิตามและ ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลหัวทะเล  

เป็นตัวชีว้ัด โดยกําหนดตัวช้ีวัด ดังนี้  

         - ประชาชนได้รับทราบเข้าใจถึงบทบาท ภารกิจขององค์การบริหารส่วนตําบลและมี

ความพึงพอใจในสื่อเอกสารในการประชาสัมพันธ์ ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 60 

3.2 การรับฟังความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน  

3.2.1 มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในการดําเนินกิจการตามอํานาจ

หน้าที่ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะการดําเนินกิจการที่จะมีผลกระทบต่อ

ความเป็นอยู่ และสุขอนามัย ของประชาชนในท้องถ่ิน 

1. ชื่อโครงการ : การดําเนินงานศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์องค์การบริหารส่วนตําบลหัวทะเล  

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  

   องค์การบริหารส่วนตําบลหัวทะเล เป็นหน่วยงานภาครัฐที่เน้นการให้บริการประชาชน 

และมีเป้าหมายให้มีการบริการประชาชนในด้าน ต่างๆ ที่อยู่ในอํานาจหน้าที่ด้วยความรวดเร็ว มี

ประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์ต่อประชาชนผู้รับบริการโดยตรง โดยถือว่า ประชาชนเป็นศูนย์กลาง

ที่จะได้รับการบริการอย่างสะดวกรวดเร็ว และลดภาระของประชาชนเป็นสําคัญ  ดังนั้น เพื่อให้การ

ดําเนินงานด้านบริการเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเป็นการอํานวยความสะดวกและตอบสนองความ  

ต้องการของประชาชน องค์การบริหารส่วนตําบลหัวทะเล จึงมีการจัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์

เพื่อไว้สําหรับรับเรื่องร้องเรียน/รอ้งทุกข์ จากประชาชนที่ได้รับความเดือดรอ้นต่างๆ  

3. วัตถุประสงค ์ 

   3.1 เพื่อรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ และจะได้แก้ไขปัญหาได้

อย่างถูกต้องหรอืนํามาเป็น ข้อมูลในการทําแผนงานโครงการแก้ไขปัญหาต่อไป  

   3.2 เพื่ออํานวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาติดต่อราชการ ณ สํานักงานองค์การ

บริหารส่วนตําบลหัวทะเล 

   3.3 เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุลากรขององค์การบริหารส่วนตําบลกับ

ประชาชนในพื้นที ่ 

4. เป้าหมาย  

   ให้บริการรับเรื่องร้องเรียน/รอ้งทุกข์ จากประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับความเดือดร้อนรําคาญ

หรือผู้มีส่วนได้เสียที่ เกี่ยวข้อง โดยการปฏิบัติราชการต้องสามารถให้บริการได้อย่างมีคุณภาพ 

สามารถดําเนินการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ กําหนด สร้างความเชื่อมั่นไว้วางใจ รวมถึง

ตอบสนองตามความคาดหวัง/ความต้องการของประชาชนผู้รับบริการ และผู้มีส่วน  ได้ส่วนเสียที่มี
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ความหลากหลายและมีความแตกต่างกันได้อย่างเหมาะสมและมีการจัดเตรียมระบบการแก้ไขหรือ

บรรเทาปัญหา และผลกระทบใดๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นตามมาได้  

5. วิธีดําเนินการ  

   5.1 จัดทําคําสั่งแตง่ตัง้เจา้หนา้ที่ผู้รับผดิชอบรับเรื่องรอ้งเรียน/รอ้งทุกข์  

   5.2 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบช่องทางในการร้องทุกข์/รอ้งเรียน  

   5.3 นําเรื่องเสนอคณะผู้บริหารพิจารณาสั่งการเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ไขปัญหา

ตามความจําเป็นและเร่งดว่น  

   5.4 แจ้งผลการปฏิบัติงานให้ผู้รอ้งทราบ   

6. ระยะเวลาดําเนินการ ให้บริการในวัน เวลาราชการวันจันทร์ – วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 

16.30 น. โดยชอ่งทางร้องทุกข์/ ร้องเรียน ดังนี้  

   6.1 สํานักงานองค์การบริหารส่วนตําบลหัวทะเล 

   6.2 ทางโทรศัพท์หมายเลข  

   6.3 ทางเว็บไซต์  

   6.4 ทางไปรษณีย์  

7. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ  

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ สํานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลหัวทะเล 

9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  

   9.1 มีสถิติจํานวนเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน ประจําสัปดาห์/ประจําเดือน ทําให้เห็นว่า

ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการ สอดส่องดูแลสังคมและการอยู่ร่วมกัน แสดงให้เห็นถึงการเปิดโอกาส

ให้ประชาชนมสี่วนรว่มในการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตําบลหัวทะเล 

   9.2 สามารถดําเนินการแก้ไขปรับปรุงตามเรื่องที่ประชาชนรอ้งเรียน/รอ้งทุกข์  

   9.3 แจ้งผลการดําเนนิการให้ผู้รอ้งเรียนทราบภายใน 15 วัน 
 

3.2.2 มีช่องทางให้ประชาชนในท้องถ่ินสามารถร้องเรยีน/ร้องทุกข์ได้โดยสะดวก 

1. ชื่อโครงการ : โครงการองค์การบรหิารส่วนตําบลหัวทะเลเคลื่อนท่ี  

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  

   องค์การบริหารส่วนตําบลหัวทะเล เป็นหน่วยงานภาครัฐที่เน้นการให้บริการประชาชน 

และมีเป้าหมายให้มีการบริการประชาชนในด้าน ต่างๆ ที่อยู่ในอํานาจหน้าที่ด้วยความรวดเร็ว มี

ประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์ต่อประชาชนผู้รับบริการโดยตรง โดยถือว่า ประชาชนเป็นศูนย์กลาง

ที่จะได้รับการบริการอย่างสะดวกรวดเร็วและลดภาระของประชาชนเป็นสําคัญ  ดังนั้น เพื่อให้การ

ดําเนินงานด้านบริการประชาชนเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเป็นการให้บริการในเชิงรุก จึงได้จัดทํา  

โครงการองค์การบริหารส่วนตําบลตําบลหัวทะเลเคลื่อนที่ เพื่อสํารวจความต้องการของประชาชน
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ตามครัวเรือนว่าต้องการให้องค์การบริหารส่วนตําบลดําเนินการให้บริการ ในด้านใดบ้าง และ

ให้บริการงานด้านต่างๆ ซึ่งอยู่ในอํานาจหน้าที่ อาจดําเนินการด้วยตนเองหรือร่วมมือกับองค์กร

เอกชนโดย เน้นให้บริการฟรีแก่ประชาชน หรือหากจําเป็นต้องคิดว่าบริการก็ให้คิดในอัตราถูกที่สุด 

เพื่อให้ประชาชนเดือดรอ้นน้อยที่สุด ร่วมกับการประชุมเวทีประชาคมทําแผนพัฒนาชุมชน  

3. วัตถุประสงค ์ 

   3.1 เพื่ออํานวยความสะดวกแก่ประชาชนโดยไม่ต้องเดินทางมารับบริการ ณ สํานักงาน

องค์การบริหารส่วนตําบล ซึ่งอาจเสียค่าใช้จ่าย หรอืเสียเวลาเพิ่มขึ้น  

   3.2 เพื่อรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ และจะได้แก้ไขปัญหาได้

อย่างถูกต้องหรอืนํามาเป็น ข้อมูลในการทําแผนงาน โครงการแก้ไขปัญหาต่อไป  

   3.3 เพื่อเสริมสรา้งความสัมพันธ์อันดรีะหว่างบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบลกับ

ประชาชนในพื้นที ่ 

4. เป้าหมาย/ผลลัพธ์  

   นําบริการในหน้าที่ของทุกส่วนงานขององค์การบริหารส่วนตําบล ออกไปให้บริการแก่

ประชาชนหมุนเวียนชุมชนต่างๆ ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลทั้งหมด  

5. พื้นที่ดําเนินการ  

   ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลหัวทะเล  

6. วิธีดําเนินการ  

   1. จัดทําโครงการเสนอคณะผู้บริหารพิจารณาอนุมัติ  

   2. ประสานงานกับทุกกองทุกฝ่าย เพื่อคัดเลือกกิจกรรมและงานในหน้าที่ที่จะนําไป

ให้บริการแก่ประชาชน  

   3. กําหนดสถานที่ วัน เวลา ในการออกใหบ้ริการเคลื่อนที่  

   4. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบล่วงหน้าทางเสียงตามสาย    

5. นํากิจกรรมงานในหน้าที่ออกบริการประชาชน  

6. ประเมินผลการปฏิบัติงาน  

 7. ระยะเวลาดําเนินการ กําหนดออกให้องค์การบริหารส่วนตําบลเคลื่อนที่ในเดือนมีนาคม  

ของทุกปี  

 8. งบประมาณดําเนินการ จํานวน  10,000 บาท 

 9. ผู้รับผิดชอบโครงการ สํานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลหัวทะเล 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  

   10.1 มีสถิติจํานวนประชาชนทุกชุมชนที่อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบล ซึ่งได้เข้า

ร่วมโครงการฯ ได้รับบริการที่สะดวก รวดเร็ว ประหยัด พร้อมทั้งได้รับทราบนโยบายต่างๆ ของ

องค์การบริหารส่วนตําบลหัวทะเลอย่างทั่วถึง  
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   10.2 ประชาชนทุกชุมชนที่อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบล มีโอกาสได้แสดงความ

คิดเห็นโดยมีเจา้หนา้ที่ขององค์การบริหารส่วนตําบลร่วมรับฟัง ทั้งในเรื่องการดําเนินงานขององค์การ

บริหารส่วนตําบล และความตอ้งการดา้นสาธารณูปโภคของประชาชน 

3.2.3 มีรายงานหรือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ประชาชนผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ได้ทราบถึง

การ ได้รับเรื่อง ระยะเวลา และผลการดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการแก้ไขเหตุเดือดร้อนรําคาญ ด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  

   กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตําบลหัวทะเล เป็นส่วนงานที่มี

อํานาจหน้าที่โดยตรงในการดูแลด้านการสาธารณสุข  และสิ่งแวดล้อมให้แก่ประชาชน ตาม

พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ซึ่งมุ่งเน้นการบริการให้ประชาชนอยู่ใน สภาพ

สิ่งแวดล้อมที่ดีเอื้อต่อการดํารงชีวิตได้อย่างปกติสุข ดังนั้น เมื่อมีกรณีการแจ้งเรื่องราวหรือร้องทุกข์

อันมลีักษณะที่ เกี่ยวข้องกับสภาพสิ่งแวดล้อมที่มีเหตุเดือดร้อนรําคาญ เช่น กลิ่นเหม็น เสียงดัง กอง

สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมจึงมีหน้าที่เร่ง ดําเนินการตรวจสอบและแก้ไขเหตุเดือดร้อนรําคาญนั้น

เพื่อแก้ไขปัญหาใหป้ระชาชนโดยเร็ว  

3. วัตถุประสงค ์ 

   3.1 เพื่อรับแจ้งปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่เกี่ยวกับเหตุเดือดร้อน

รําคาญตามพระราชบัญญัติการ สาธารณสุข พ.ศ. 2535 และจะได้แก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้อง

รวดเร็ว  

   3.2 เพื่อเป็นการบริการประชาชนให้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีเสมอ  

   3.3 เพื่อเป็นการกําหนดขั้นตอนการดําเนินงานของเจา้หนา้ที่  

4. เป้าหมาย  

   รับแจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์เกี่ยวกับเหตุเดือดร้อนรําคาญ จากประชาชนในพื้นที่

องค์การบริหารส่วนตําบลหัวทะเล 

5. วิธีดําเนินการ  

   5.1 จัดทําคําสั่งแตง่ตัง้เจา้หนา้ที่ผู้รับผดิชอบดําเนินการเกี่ยวกับเหตุเดือดรอ้นรําคาญ  

   5.2 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบช่องทางในการแจ้งเหตุเดือดรอ้นรําคาญ  

   5.3 รับแจ้งโดยตรงหรอืรับเรื่องผ่านศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์องค์การบริหารส่วนตําบล

หัวทะเล 

   5.4 ดําเนินการออกตรวจพื้นที่เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ และนําเรื่องเสนอต่อคณะ

ผูบ้ริหารพิจารณาสั่งการเจา้หน้าที่ ผูเ้กี่ยวข้อง เพื่อแก้ไขปัญหาตามความจําเป็นและเร่งดว่น  

    5.5 แจ้งผลการปฏิบัติงานให้ผู้รอ้งทราบ 15 วัน นับแต่วันรับแจง้  
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6. ระยะเวลาดําเนินการ  

   ให้บริการในวัน เวลาราชการวันจันทร์ – วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น. 

โดยชอ่งทางร้องทุกข์/ ร้องเรียน ได้แก่  

    1) ไปรษณีย์  

    2) โทรศัพท์  

    3) โทรสาร  

    4) เว็บไซต์  

    5) เฟสบุ๊ค  

7. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตําบลหัวทะเล 

9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  

   9.1 มีสถิติจํานวนเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียนเหตุเดือดร้อนรําคาญเป็นประจําทุกเดือน ทํา

ให้เห็นว่าประชาชนได้มีส่วนร่วม ในการสอดส่องดูแลสังคมและการอยู่ร่วมกัน แสดงให้เห็นถึงการ

เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการสอดส่องดูแลการ ดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตําบล

หัวทะเล 

   9.2 สามารถดําเนินการแก้ไขปรับปรุงเหตุเดือดร้อนรําคาญตามเรื่องที่ประชาชนแจ้ง

เหตุหรอืร้องเรียน/รอ้งทุกข์  

   9.3 ออกตรวจพื้นที่และแจง้ผลการดําเนินการให้ผูร้้องเรียนทราบภายใน 15 วัน 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์

รับทราบ 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  

   การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ในการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ เป็นสิ่งสําคัญเพราะการปฏิบัติ

หนา้ที่ราชการทุกครั้งจะต้องมี การตรวจสอบ กลั่นกรองการใช้อํานาจ โดยการเปิดโอกาสให้ทุกภาค

ส่วนได้รับทราบข้อเท็จจริง ข้อกฎหมายที่ถูกต้องและต้อง เป็นธรรมกับทุกฝ่าย เมื่อดําเนินการตาม

ขั้นตอนเรื่องการรอ้งเรียนรอ้งทุกข์เสร็จแล้วให้แจ้งผู้ร้องรับทราบโดยเร็วไม่เกิน 15 วัน  

3. วัตถุประสงค ์ 

   3.1 เพื่อปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดลดปัญหาทุจรติ  

   3.2 เพื่อให้เกิดการปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างถูกต้องโดยการนําข้อเสนอแนะจากหน่วย

ตรวจสอบมาปฏิบัติ  

   3.3 เพื่อให้ผู้ร้องได้รับทราบขั้นตอนของการดําเนินการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์และ

ส่งเสริมภาคประชาชนรว่ม ตรวจสอบการดําเนินงานของทางราชการ  



77 

4. เป้าหมายการดําเนินการ ผูร้้องเรียนร้องทุกข์ทุกราย  

5. พื้นที่ดําเนินการ องค์การบริหารส่วนตําบลหัวทะเล  

6. วิธีการดําเนินการ ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วเสร็จแจง้ผู้รอ้งโดยเร็วไม่เกิน 15 วันทําการ  

7. ระยะเวลาดําเนินการ ปีงบประมาณ 2562 – 2564  

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ สํานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลหัวทะเล 

9. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ  

10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  

   10.1 การปฏิบัติหนา้ที่ราชการถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย เป็นธรรมกับทุกฝ่าย  

   10.2 ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติงานด้านการรอ้งเรียนรอ้งทุกข์ 

3.3 การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  

3.3.1 ดําเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทําแผนพัฒนา การจัดทํางบประมาณ 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองค์การ

บริหารส่วนตําบลตําบลหัวทะเล 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  

   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ. 2558 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๙ กําหนดให้มีองค์กรและโครงสร้างของ

องค์กรจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปของคณะกรรมการ  ดังนั้น เพื่อให้

องค์การบริหารส่วนตําบลหัวทะเล ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบองค์การบริหารส่วน

ตําบล มีองค์กรในการจัดทําแผนพัฒนาตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทํา

แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2558 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

องค์การบริหารส่วนตําบลหัวทะเล จึงแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองค์การ

บริหารส่วนตําบลหัวทะเลขึน้  

3. วัตถุประสงค ์ 

   เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบลและตัวแทนประชาชนจากทุกภาค

ส่วนได้มีสว่นร่วมและแสดงความคดิเห็นในการ จัดทําร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหาร

ส่วนตําบลหัวทะเลและแผนพัฒนาสี่ปีองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านชวนให้สอดคล้องกับประเด็น

หลักการพัฒนาที่ ประชาคมองค์การบริหารส่วนตําบลฯ และคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหาร

ส่วนตําบลหัวทะเลกําหนดดว้ยความถูกต้อง โปร่งใส และสุจริต  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต  

   คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลหัวทะเล  

5. พื้นที่ดําเนินการ องค์การบริหารส่วนตําบลหัวทะเล 
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6. วิธีดําเนินการ  

   6.1 จัดประชุมคณะกรรมการหมู่บ้าน เพื่อคัดเลือกผู้แทนประชาคมองค์การบริหารส่วน

ตําบลหัวทะเล  

7. ระยะเวลาดําเนินการ  

   คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลหัวทะเล มีวาระ

การดํารงตําแหน่ง 2 ปี ตามที่ระเบียบฯ กําหนด องค์การบริหารส่วนตําบลจึงต้องดําเนินการ

คัดเลือกบุคคลในตําแหน่งดังกล่าวมาดํารง ตําแหน่งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนา

องค์การบริหารส่วนตําบลหัวทะเล แทนกรรมการฯ ที่ครบวาระการดํารงตําแหน่ง ภายในระเบียบ

กําหนดเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กร

ปกครองสว่นท้องถิ่น พ.ศ. 2558 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

8. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ  

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ งานวิเคราะหน์โยบายและแผน องค์การบริหารส่วนตําบลหัวทะเล 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  

   องค์การบริหารส่วนตําบลหัวทะเล มีคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนา

องค์การบริหารส่วนตําบลหัวทะเล เพื่อเป็นองค์กรในการยกร่างหรือจัดทําร่าง แผนยุทธศาสตร์การ

พัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลตําบลหัวทะเลและร่างแผนพัฒนาสี่ปีองค์การบริหารส่วนตําบลหัว

ทะเล  เพื่อใช้เป็นแผนพัฒนาในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลหัวทะเลความ ต้องการของ

ประชาคมและชุมชนในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลหัวทะเล  ด้วยความถูกต้อง โปร่งใส สุจริต และ

ให้ความสําคัญในการตอ่ต้านการ ทุจรติ 

3.3.2 ดําเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดหาพัสดุ 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “แต่งตั้งตัวแทนประชาคมเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจ 

รับงานจ้าง”  

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  

   ตามที่องค์การบริหารส่วนตําบลหัวทะเล  ได้ดําเนินการตามข้อบัญญัติงบประมาณ

รายจ่ายประจําปีในด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรอบปีงบประมาณ และ

ส่งเสริมให้ภาคประชาชน (ประชาคม) ให้มีส่วนร่วมอย่างแข็งขันกับ มาตรการการป้องกันการทุจริต

ในองค์การบริหารส่วนตําบลหัวทะเล 

3. วัตถุประสงค ์ 

   เพื่อเป็นกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผ่านการประชาคม) ในการมีส่วนร่วมกับองค์การ

บริหารส่วนตําบลหัวทะเล อย่างแข็งขันสําหรับการทํางานของ องค์การบริหารส่วนตําบลหัวทะเล ได้

มีกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บังคับ กําหนดให้ภาคประชาชนและ ส่งเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผ่าน
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การประชาคม) ให้มีสว่นร่วมอย่างแข็งขัน กับมาตรการการป้องกันการทุจริตใน องค์การบริหารส่วน

ตําบลนั่นคือได้ทําหนา้ที่อย่างถูกต้อง  

4. เป้าหมาย ตัวแทนประชาคมหมูบ่้านทั้ง 12 หมูบ่้าน  

5. วิธีการดําเนินการ  

   5.1 ส่งเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยผ่านการประชาคม) ให้มีส่วนร่วมกับองค์การ

บริหารส่วนตําบลหัวทะเล อย่างแข็งขัน สําหรับการทํางานขององค์การบริหารส่วนตําบลหัวทะเล ได้

มีกฎหมายระเบียบ ขอ้บังคับ กําหนดให้ภาคประชาสังคม (ตัวแทน ประชาคม) ต้องไปมีส่วนเกี่ยวข้อง

กับองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านชวนในหลายๆ ส่วน เช่น ให้ตัวแทนประชาคมมีส่วนร่วมเป็น 

กรรมการตามระเบียบฯ ว่าด้วยการพัสดุ เช่น เป็นกรรมการเปิดซองสอบราคาเป็นกรรมการ

พิจารณาผลการประกวดราคาเป็น คณะกรรมการตรวจรับพัสดุเป็นกรรมการตรวจการจา้ง ฯลฯ  

   5.2 มีการฝึกอบรมตัวแทนประชาคมให้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องระเบียบฯว่าด้วยการ

พัสดุ เพื่อเรยีนรู้ทําความเข้าใจ ระเบียบต่างๆ จะได้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง  

6. ระยะเวลาการดําเนินการ ดําเนนิการทุกปีงบประมาณ  

7. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ  

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตําบลหัวทะเล 

9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  

   9.1 ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการดําเนินงานและตรวจสอบการดําเนินงานของ

องค์การบริหารส่วนตําบลหัวทะเล  

   9.2 ภาคประชาชนทราบและตระหนักถึงสิทธิ หน้าที่และบทบาทในการมีส่วนร่วมและ

ตรวจสอบการดําเนินงานของ หนว่ยงานท้องถิ่นของตนเอง 
 

3.3.3 ดําเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการตรวจสอบโดยคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติตาม

หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ บ้านเมืองท่ีดขีององค์การบรหิารส่วนตําบลหัวทะเล 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  

   ตามแนวทางและวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่ง

สอดคล้องกับหมวด 5 และ หมวด 7 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร

กิจการบ้านเมืองที่ด ีพ.ศ. 2546  

   1. การบริหารราชการเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ  

   2. การบริหารราชการอย่างมปีระสิทธิภาพและเกิดความคุ้มคา่ในเชิงภารกิจของรัฐ  

   3. การปรับปรุงภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

   4. การประเมนิผลการปฏิบัติราชการ  
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               ดังนั้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตําบลหัวทะเลให้

เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้ เสริมสร้างบทบาทของประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมกับประชาชน/

ตําบล//หมู่บ้าน และเพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางและ วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งสอดคล้องกับหมวด 5 และหมวด 7 แห่งพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วย

หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ด ีพ.ศ. 2546  

3. วัตถุประสงค ์ 

   1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานองค์การบริหารส่วนตําบล ให้เกิดความ

โปร่งใส ตรวจสอบได้ เสริมสรา้ง บทบาทของประชาชน  

   2. เพื่อเปิดโอกาสใหป้ระชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็นในการบริหารงาน

ขององค์การบริหารส่วนตําบลหัวทะเล 

4. เป้าหมาย ผูแ้ทนหมูบ่้าน ผูแ้ทนสภาท้องถิ่น ผูท้รงคุณวุฒิ ผูแ้ทนพนักงานส่วนตําบล  

5. พื้นที่ดําเนินการ องค์การบริหารส่วนตําบลหัวทะเล 

6. วิธีดําเนินการโครงการ  

   6.1 จัดทําคําสั่งแตง่ตัง้คณะกรรมการ  

   6.2 ประเมินผลการปฏิบัติราชการ ในองค์การบริหารส่วนตําบลหัวทะเล ตาม

หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี  

   6.3 รายงานผลการพิจารณาให้ผูบ้ริหารทราบ ตามหลักเกณฑฯ์ กําหนด  

7. ระยะเวลาดําเนินการ - ปี (ปีงบประมาณ 2562 – 2564)  

8. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ  

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ สํานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลหัวทะเล 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ เป็นการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนได้เข้ามาร่วมในการตัดสินใจในการบริหารงาน

ขององค์การบริหารส่วนตําบลหัวทะเล หรือ โครงการที่มีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชนทํา

ให้องค์การบริหารส่วนตําบลหัวทะเล มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
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มิติที่ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กร

ปกครองส่วน ท้องถ่ิน  

4.1 มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายใน ตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 

กําหนด  

4.1.1 มีการจัดทําและรายงานการจัดทําระบบควบคุมภายในให้ผู้กํากับดูแล 
 

1. ชื่อโครงการ : โครงการจัดทําแผนการตรวจสอบภายในประจําปี ประจําปีงบประมาณ  

พ.ศ.2562 -2564 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  

   การตรวจสอบภายในเป็นปัจจัยสําคัญที่จะช่วยใหก้ารดําเนินงานตามภารกิจขององค์การ

บริหารส่วนตําบลหัวทะเล เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทั้งยังช่วยป้องกันหรือลด

ความเสี่ยงจากการดําเนินงานผิดพลาดและลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งการตรวจสอบภายใน

นั้นยังถือเป็นส่วนประกอบสําคัญที่แทรกอยู่ในการปฏิบัติงานตามปกติ ซึ่งจะต้องมีการกระทํา  อย่าง

เป็นขั้นตอนที่ถูกต้องตามระเบียบ และกฎหมายที่กําหนด โดยผูบ้ริหารสามารถนําแผนการตรวจสอบ

ภายในมาใช้โดยรวม เป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการบริหาร เพื่อใหส้ามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการ

ดําเนินงานอีกทั้งยังเป็นแนวทางการปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นแนวทางการตรวจสอบภายในที่ชัดเจน ดังนั้น 

การจัดทําแผนการตรวจสอบภายในอย่างมีมาตรฐานประกอบกับมี ระเบียบ ข้อบังคับ ตลอดจน

กฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องจะทําให้การปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตําบลหัวทะเล เป็นไปอย่าง

ถูกต้องและเป็นไป ตามวัตถุประสงค์ของทางราชการ  

3. วัตถุประสงค ์ 

   3.1 เพื่อจัดวางระบบการควบคุมภายในตามระเบียบ คตง. วา่ด้วยการกําหนดมาตรฐาน

ควบคุมภายใน พ.ศ. 2544  

   3.2 เพื่อพิสูจนค์วามถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆ ทางด้านการบัญชี 

และด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  

   3.3 เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจว่าเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ 

ข้อบังคับ คําสั่ง มติ คณะรัฐมนตรี และนโยบายที่กําหนด  

   3.4 เพื่อตรวจสอบหาระบบการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจว่าเพียงพอ  

และเหมาะสม  

   3.5 เพื่อเป็นหลักประกันการใช้และระวังทรัพย์สินต่างๆ ของส่วนราชการเป็นไปอย่าง

เหมาะสม  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต องค์การบริหารส่วนตําบลหัวทะเล 

5. พื้นที่ดําเนินการ องค์การบริหารส่วนตําบลหัวทะเล  
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6. วิธีการดําเนินการ  

   6.1 จัดทําแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน  

   6.2 ตรวจสอบความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆ ด้วยเทคนิค และ

วิธีการตรวจสอบที่ยอมรับโดยทั่วไป ปริมาณมากน้อยตามความจําเป็นและเหมาะสม โดยคํานึงถึง

ประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในและ ความสําคัญของเรื่องที่ตรวจสอบ รวมทั้งวิเคราะห์

และประเมินผลการบริหารและการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ  

   6.3 ตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน การพัสดุและ

ทรัพย์สิน รวมทั้งการบริหารงาน ด้านอื่นๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไปตามนโยบาย 

กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง และมติคณะรัฐมนตรี ตลอดจนตรวจสอบระบบการดูแลรักษา 

และความปลอดภัยของทรัพย์สิน และการใช้ทรัพยากรทุกประเภท ว่าเป็นไปโดยมี  ประสิทธิภาพ 

ประสิทธิผล และประหยัด  

   6.4 สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน และ/หรือ ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่งที่

ทางราชการกําหนด เพื่อให้ มั่นใจได้ว่าสามารถนําไปสู่การปฏิบัติงานที่ตรงตามวัตถุประสงค์และ

สอดคล้องกับนโยบาย  

   6.5 รายงานผลการตรวจสอบและตดิตามประเมินผล   

7. ระยะเวลาการดําเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564  

8. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ  

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ สํานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลหัวทะเล 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  

   10.1 บุคลากรมีความเข้าใจและปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ โดยมุ่ง

ผลสัมฤทธิ์ของงานมากขึ้น  

   10.2 ความเสี่ยงในการเบิกจ่ายเงนิลดน้อยลง  

   10.3 การใชท้รัพยากรของสํานัก/กอง/หน่วยงาน ที่มอียู่อย่างคุ้มค่า ประหยัด  

   10.4 ลูกหนี้ภาษีโรงเรอืนและที่ดนิค้างชําระลดน้อยลง 

1. ชื่อโครงการ : โครงการจัดทํารายงานการควบคุมภายใน  

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  

   ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกําหนดมาตรฐานการควบคุม

ภายใน พ.ศ. 2544 กําหนดให้ หน่วยรับตรวจติดตามประเมินผลการควบคุมภายในที่ได้กําหนดไว้ 

รายงานต่อผู้กํากับดูแลและคณะกรรมการตรวจเงนิแผ่นดนิ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเก้าสิบวัน

นับจากวันสิ้นปีงบประมาณ ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติถูกต้องและเป็นไปตามที่ระเบียบฯ กําหนด 
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องค์การบริหารส่วนตําบลตําบลหัวทะเล  จึงได้มีการจัดทําและรายงานการควบคุมภายในตามที่

คณะกรรมการตรวจเงนิแผ่นดนิกําหนด เป็นประจําทุกปี  

3. วัตถุประสงค ์ 

   1. เพื่อติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับองค์กรขององค์การบริหารส่วน

ตําบลหัวทะเล 

   2. เพื่อสรุปรายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายในให้นายกองค์การบริหารส่วน

ตําบลหัวทะเลทราบตามแบบที่ระเบียบฯ กําหนด  

   3. เพื่อรายงานการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในต่อผู้กํากับดูแลและ

คณะกรรมการตรวจเงนิแผ่นดนิ ตามกําหนด  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต ส่วนราชการทุกส่วนขององค์การบริหารส่วนตําบลหัวทะเล 

5. พื้นที่ดําเนินการ ส่วนราชการทุกส่วนขององค์การบริหารส่วนตําบลหัวทะเล 

6. วิธีดําเนินการ  

   1. แตง่ตัง้คณะกรรมการตดิตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค์กร  

   2. แตง่ตัง้คณะกรรมการตดิตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหนว่ยงานย่อย  

   3. ผูบ้ริหารมหีนังสือแจง้ให้ทุกส่วนราชการตดิตามและประเมินผลการควบคุมภายใน  

   4. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย 

ดําเนนิการประเมนิองค์ประกอบ ตามแบบ ปย.1 และประเมินผลการปรับปรุงการควบคุมภายในตาม

แบบ ปย.2  

   5. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับองค์กร ดําเนินการ

รวบรวม เพื่อจัดทํารายงานการ ควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ข้อ 6 ระดับองค์กร และนําเสนอ

ผูบ้ริหาร พร้อมจัดส่งรายงานให้ผู้กํากับดูแลและคณะกรรมการ ตรวจเงนิแผ่นดิน    

7. ระยะเวลาการดําเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564  

8. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณดําเนนิการ  

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ สํานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลหัวทะเล 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  

   1. บุคลากรมีความรูค้วามเข้าใจในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด  

   2. ลดโอกาสความผิดพลาด ป้องกันและลดความเสี่ยงตอ่การปฏิบัติงาน  

   3. เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองคก์รและประชาชนโดยรวม 
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4.1.2 มีการติดตามประเมินระบบควบคุมภายใน โดยดําเนินการให้มีการจัดทําแผนการ

ปรับปรุง หรือบริหารความเสี่ยง และรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุง

ควบคุมภายในให้ผู้กํากับ ดูแล 
 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน  

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  

   ระบบการควบคุมภายในเป็นกลไกที่สําคัญและเป็นเครื่องมือในการบริหารงานใน

หน่วยงานไม่ว่าจะเป็นในภาครัฐ หรือเอกชนทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ระบบการควบคุมภายในจะ

ช่วยควบคุมหรอืลดความเสี่ยงของหน่วยงานให้อยู่ในระดับ ที่ยอมรับได้ซึ่งจะทําให้ปฏิบัติงานและการ

จัดการของหน่วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ ในอดีตที่ผ่านมาการบริหารงานของ  หน่วยงานภาครัฐ 

ได้มีการควบคุมภายในตามที่กระทรวงการคลังประกาศให้ใช้เป็นเรื่องๆ ไป ซึ่งอาจอยู่ในรูปของ

กฎหมาย ระเบียบ ระบบบัญช ีหนังสอืสั่งการ และหนังสือตอบข้อหารอืต่างๆ โดยส่วนใหญ่ จะเน้นไป

ที่การควบคุมด้านการเงินและบัญชี และการปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบหรือกฎเกณฑ์ที่ทาง

ราชการกําหนดไว้ ซึ่งไม่ครอบคลุมถึงการจัดการด้านอื่นๆ นอกเหนือจากด้านการเงินและบัญชีใน

หน่วยงาน จึงไม่สามารถสะท้อนภาพถึงผลการดําเนินงานในภาพรวมของหน่วยงานได้  ระบบการ

ควบคุมภายในที่ดี ควรเป็นระบบการควบคุมที่ครอบคลุมงานทุกด้านและสามารถสะท้อนภาพให้เห็น

เป็นองค์รวมของ หน่วยงานนั้นๆ ว่ามีการดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่เพียงใด 

การที่ระบบการควบคุมภายในของรัฐยังไม่ ครอบคลุมทุกระบบงาน อาจเป็นช่องทางรั่วไหลทําให้เกิด

ความเสียหายในหน่วยงานและการดําเนินงานไม่สัมฤทธิ์ผล ทั้งนี้ สาเหตุส่วนหนึ่งอาจเกิดจากการ

กําหนดหน้าที่และมอบหมายงานในหน่วยงานไม่เหมาะสม การมอบหมายการปฏิบัติงานทั้ง 

กระบวนการให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งเพียงคนเดียว การควบคุมสอบทานและการตรวจสอบยังไม่มี

ประสิทธิภาพเพียงพอตลอดจน ขาดการประเมินและการบริหารความเสี่ยงการควบคุมภายในของ

หน่วยงานที่กําหนดขึ้น และพัฒนาให้ระบบการควบคุม ภายในดังกล่าวทันสมัยอยู่เสมอ องค์การ

บริหารส่วนตําบลหัวทะเล  พิจารณาแล้วเห็นว่าเพื่อให้องค์กรมีแนวทางในการกําหนดระบบการ

ควบคุมภายใน ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน่วยงานจึงได้

กําหนดกิจกรรมการติดตามประเมินผลการ ควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตําบลหัวทะเลขึน้  

3. วัตถุประสงค ์ 

   3.1 เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทําให้การใช้

ทรัพยากรเป็นไปอย่างประหยัด และคุ้มค่า โดยลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ซ้ําซ้อนหรือไม่จําเป็น  

ลดความเสี่ยงหรอืผลเสียหายด้านการเงินหรอืด้านอื่นๆ ที่อาจมขีึน้  
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   3.2 เพื่อให้มีข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้องครบถ้วนและเชื่อถือได้ สร้างความ

มั่นใจแก่ผู้บริหารในการ ตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารและการปฏิบัติงาน และบุคคลภายนอกที่

เกี่ยวข้อง  

   3.3 เพื่อให้บุคลากรมีการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย เงื่อนไขสัญญา ข้อตกลง 

ระเบียบข้อบังคับต่างๆ ของ หนว่ยงานอย่างถูกต้องและครบถ้วน  

4. เป้าหมาย  

   เพื่อให้การควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตําบลหัวทะเล  เป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน่วยงาน อีกทั้งยังเป็นการควบคุมหรือลดความ

เสี่ยงของหน่วยงานให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งจะทําให้การปฏิบัติงานและการจัดงานของหน่วยงาน

บรรลุตามวัตถุประสงค์  

5. วิธีดําเนินการ  

   5.1 แต่งตั้งคณะทํางานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบ

คณะกรรมการตรวจเงนิแผ่นดนิว่าด้วยการ กําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ข้อ 6     

   5.2 ประชุมคณะทํางานเพื่อปรับปรุงพัฒนาระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง

เพื่อให้การปฏิบัติตามภารกิจและ ตามนโยบายของรัฐบาลกระทรวงมหาดไทย และตามแผนพัฒนา

องค์การบริหารส่วนตําบลหัวทะเล เป็นไปอย่างมปีระสิทธิภาพและประสิทธิผล  

   5.3 การรวบรวมผลการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในให้คณะทํางานฯ เพื่อ

สรุปข้อมูล  

   5.4 รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคต่างๆ ให้ผู้บริหารทราบ  

6. สถานที่/ระยะเวลาดําเนินการ องค์การบริหารส่วนตําบลหัวทะเล - ปี (ปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2562 – 2564)  

7. หน่วยงานรับผิดชอบ ทุกกอง/สํานัก ขององค์การบริหารส่วนตําบลหัวทะเล 

8. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ  

9. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  

   1. การดําเนินงานของหน่วยงานบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ  

   2. การใชท้รัพยากรเป็นไปอย่างมปีระสิทธิภาพ ประหยัด และคุ้มค่า  

   3. มีข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้อง ครบถ้วนและเชื่อถือได้ สามารถนําไปใช้ใน

การตัดสินใจ  

   4. การปฏิบัติในหน่วยงานเป็นไปอย่างมีระบบและอยู่ในกรอบของกฎหมาย ระเบียบ 

ข้อบังคับที่วางไว้  

   5. เป็นเครื่องมอืช่วยผูบ้ริหารในการกํากับดูแลการปฏิบัติงานดีอย่างดยีิ่ง  
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10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  

   10.1 มีรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามมาตรฐาน ข้อ 6 ที่เสร็จตาม

กําหนดเวลา  

   10.2 กิจกรรมการควบคุมภายใน ร้อยละ 80 ได้ดําเนินการแก้ไข  

   10.3 ร้อยละของหน่วยงานรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในครบทุกงาน  

   10.4 มีการจัดการความรูท้ี่เกี่ยวข้องกับการควบคุมภายใน  

   10.5 ระดับความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดทํารายงานการประเมินผลการ

ควบคุมภายใน (ร้อยละ 80 ในระดับมาก) 

4.2 การสนับสนุนให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติ หรือการบริหารราชการ

ตามช่องทางท่ีสามารถดําเนินการได้  

4.2.1 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล เกี่ยวกับ

การ บรรจุ แต่งตั้ง โอน ย้ายข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง 
 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม ตรวจสอบ กํากับ ดูแลการ

บริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุ แต่งตั้ง การโอน ย้าย  

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  

   การบริหารงานบุคคลเป็นกระบวนการเกี่ยวกับบุคคลถือว่าเป็นสิ่งสําคัญหรือเป็นหัวใจ

ขององค์กรจึงมักจะกําหนด หน้าที่ของงานเป็นเรื่องๆ การวางนโยบาย การวางแผน การวางระเบียบ

และข้อบังคับที่ปฏิบัติงานในองค์กรหรือหน่วยงาน เพื่อให้มีประสิทธิภาพและเพื่อให้การปฏิบัติงาน

บรรลุตามวัตถุประสงค์ องค์การบริหารส่วนตําบลหัวทะเล จึงได้กําหนดมาตรการส่งเสริมให้

ประชาชนมีส่วนร่วม ตรวจสอบ กํากับ ดูแลการ บริหารงานบุคคล โดยพิจารณาจากประเด็นการ

บริหารงานบุคคลโดยยึดมั่นในหลักคุณธรรมในเรื่องการบรรจุ แต่งตั้ง การโอน ย้าย การเลื่อนระดับ 

และการเลื่อนขั้นเงินเดือน โดยถือปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการโดยเคร่งครัด  

เพื่อให้การ บริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตําบลตําบลหัวทะเลเป็นไปอย่างโปร่งใส และ

สามารถตรวจสอบได้  

3. วัตถุประสงค ์ 

   3.1 เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วม การตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลให้

เป็นไปด้วยความโปร่งใสและเป็น ธรรม  

   3.2 เพื่อให้เป็นแนวทางในการตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการ

บรรจุแต่งตั้งการโอน ย้าย  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต พนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้าง ที่มีการดําเนินการด้านการบริหารงาน

บุคคล  
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5. พื้นที่ดําเนินการ องค์การบริหารส่วนตําบลหัวทะเล   

6. วิธีการดําเนินการ ตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการ บรรจุแต่งตั้ง  

การโอน ย้าย  

   - แต่งตั้งกรรมการจากภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ตรวจสอบ กํากับ ดูแลบริหารงาน

บุคคลในการบรรจุแต่งตั้ง องค์การบริหารส่วนตําบลหัวทะเล ได้ดําเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ 

ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด  

   - การสรรหาการบรรจุแต่งตั้งได้มีการประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานอื่น และ ก.อบต.

จังหวัดอื่น รวมถึง ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนภายในตําบลทราบโดยการประกาศเสียงตามสาย

ภายในหมูบ่้าน  

   – มีการประชาสัมพันธ์ลงในเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตําบลหัวทะเล  

   - มีการติดประกาศประชาสัมพันธ์ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนตําบล

หัวทะเล 

   - ในการบรรจุแต่งตั้งได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจากหน่วยงานอื่นเป็นกรรมการ 

รวมถึงมกีารแต่งตั้งประชาชนเพื่อ ตรวจสอบขั้นตอนการดําเนินการในการบรรจุแต่งตัง้  

   - การบรรจุแต่งตั้งจะต้องได้รับการตรวจสอบคุณสมบัติและความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล (ก.อบต.จังหวัด)  ก่อน  

   - ในการออกคําสั่งการบรรจุแต่งตั้งองค์การบริหารส่วนตําบลหัวทะเล  จะออกคําสั่ง

แต่งตั้งได้ต้องไม่ก่อนวันที่องค์การบริหารส่วนตําบลหัวทะเล รับมติ คณะกรรมการพนักงานส่วน

ตําบล การเลื่อนระดับ/เลื่อนตําแหน่ง  

   - แต่งตั้งกรรมการจากภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ตรวจสอบ กํากับ ดูแลการ

บริหารงานบุคคลในการเลื่อนระดับ/การเลื่อน ตําแหน่ง องค์การบริหารส่วนตําบลหัวทะเล ได้

ดําเนนิการตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสอืสั่งการขอ้บังคับที่เกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัด  

   - มีการแจ้งผู้ที่มีคุณสมบัติทราบโดยการบันทึกข้อความแจ้งผู้มีคุณสมบัติที่จะเลื่อน

ระดับ/เลื่อนตําแหน่ง  

   - มีการประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานอื่น และจังหวัดอื่น รวมถึงประชาสัมพันธ์ให้

ประชาชนภายในตําบล ทราบโดยการประกาศเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน และมีการประชาสัมพันธ์

ลงในเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตําบลหัวทะเล 

   - มีขัน้ตอนการตรวจสอบคุณสมบัติผู้ขอรับการประเมินเพื่อเลื่อนระดับ/เลื่อนตําแหน่ง  

   - มีการแตง่ตัง้คณะกรรมการจากหน่วยงานอื่นเข้าร่วมเป็นกรรมการประเมินผลงานการ

เลื่อนระดับ/การเลื่อน ตําแหน่งเพื่อความโปร่งใส  

   - มีการออกคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการในการดําเนินการอย่างชัดเจน  
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   - ผู้ขอรับการประเมินสามารถซักถามข้อสงสัยหรือโต้แย้งผลการประเมิน หรือ

ตรวจสอบการดําเนินการที่ตนเองเห็น ว่าไม่เป็นธรรมได้  

   - การเลื่อนระดับ/การเลื่อนตําแหน่ง จะต้องได้รับการตรวจสอบคุณสมบัติและความ

เห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล (ก.อบต.จังหวัด)  ก่อน  

   - ในการออกคําสั่งการเลื่อนระดับ/การเลื่อนตําแหน่ง องค์การบริหารส่วนตําบลหัวทะเล 

จะออกคําสั่งแต่งตั้งได้ต้องไม่ก่อน วันที่มีมติคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล (ก.อบต.จังหวัด)  

การเลื่อนขัน้เงินเดือน  

   - แต่งตั้งกรรมการจากภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ตรวจสอบ กํากับ ดูแลบริหารงาน

บุคคล ในการที่องค์การบริหารส่วนตําบลหัวทะเล ได้ดําเนินการเลื่อนขั้นเงินเดือนตามกฎหมาย 

ระเบียบ หนังสอืสั่งการ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัด  

   - มีการจัดทําประกาศหลักเกณฑ์หรือแนวทางนากรปฏิบัติงาน และประกาศเผยแพร่

หลักเกณฑ์ให้บุคลากรทราบ  

   - มีการแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานและ

คณะกรรมการพิจารณาการเลื่อนขั้น เงินเดือน เพื่อพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนให้เป็นไปอย่าง

ยุติธรรม  

   - มีการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน และ

คณะกรรมการพิจารณาการเลื่อนขั้น เงินเดือน มีการนําข้อมูลมาใช้ประกอบการตัดสินใจ เพื่อ

ประกอบการพิจารณาความดคีวามชอบ เช่น ข้อมูลประสทิธิภาพและ ประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน 

ความสามารถและความอุตสาหะ การรักษาวินัย การปฏิบัติตนเหมาะสม และข้อมูลการลา เป็นต้น  

   - มีการแจ้งผลการประเมินให้พนักงานทราบ พร้อมเปิดโอกาสให้ซักถาม ตอบข้อสงสัย 

และโต้แย้งผลการประเมินที่ ไม่เป็นธรรม  

   - นายกองค์การบริหารตําบลหัวทะเล ออกคําสั่งการเลื่อนขั้นเงินเดือนตามมติ

คณะกรรมการพิจารณาการเลื่อนขั้น เงินเดือน และมีการติดประกาศผลการเลื่อนขั้นเงินเดือนให้

พนักงานทราบโดยทั่วกัน  

7. ระยะเวลาการดําเนินการ - ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564)  

8. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ  

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ งานบริหารงานบุคคล สํานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลหัวทะเล  

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  

   ตัวชี้วัด กําหนดเป็นระดับขั้นของความสําเร็จ แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดับ 

โดยพิจารณาจากความก้าวหน้าของ ขั้นตอนการดําเนินงานตามเป้าหมายของแตล่ะระดับ  
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   ผลลัพธ์ ประชาชนมสี่วนรว่มในการตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับ

การบรรจุ การโอน ย้าย ขององค์การ องค์การบริหารส่วนตําบลหัวทะเล  และมีแนวทางในการ

ปฏิบัติงานอย่างชัดเจน พร้อมทั้งเปิดเผยและสามารถอธิบายผลที่เกิดขึ้นดังกล่าวได้ 
 

4.2.2 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงบประมาณ  

การรับ- จ่ายเงนิ การหาประโยชน์จากทรัพย์สินของทางราชการ 
 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการรายงานผลการใช้จ่ายเงินให้ประชาชนได้รับทราบ  

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  

   การปฏิบัติงานด้านการคลังเป็นการทํางานที่ต้องอาศัยระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการ 

ตลอดจนมติคณะรัฐมนตรี วิธีการทํางานต้องอยู่ในกรอบ และต้องมีระบบการบริการที่รวดเร็ว 

ถูกต้อง ประชาชนหรือผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจสร้าง ความสะดวกให้แก่ประชาชนมากที่สุด

ถูกต้องทั้งระเบียบกฎหมาย ข้อเท็จจริง ไม่มีข้อผิดพลาดบริการด้วยความเสมอภาคกัน  ไม่เลือก

ปฏิบัติเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน การบริหารการเงินการคลังเกิดความโปร่งใสไม่เกิด

การทุจริตคอรร์ัปชัน มีการทํางานมกีระบวนการที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ รายงานการเงินจาก

หน่วยงานภายในและภายนอกไม่พบข้อบกพร่อง มีกระบวนการทางการคลังที่เปิดเผยข้อมูลอื่นต่อ

ประชาชน  

3. วัตถุประสงค ์ 

   3.1 เพื่อให้เกิดความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้  

   3.2 การใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าและเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถซักถามและ

ตรวจสอบได้  

   3.3 ปฏิบัติงานถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง  

   3.4 ในการบริหารจัดการต้องทําอย่างเปิดเผยสามารถตรวจสอบได้ จึงต้องมีการ

ปรับปรุงแก้ไขการทํางานขององค์กร ให้มคีวามโปร่งใส สามารถเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร เปิดโอกาสให้

ประชาชนสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลหัวทะเล 

5. พื้นที่ดําเนินการ องค์การบริหารส่วนตําบลหัวทะเล  

6. วิธีดําเนินการ  

   จัดทํางบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับ

เงิน การเบิกจ่ายเงนิ การฝากเงนิ การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงนิขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยเปิดเผยเพื่อให้ ประชาชนทราบ ณ สํานักงานองค์การบริหาร

ส่วนตําบลหัวทะเลภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปี และจัดทํารายงานแสดงผลการดําเนินงาน  ตามที่
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กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกําหนด เพื่อนําเสนอผู้บริหารท้องถิ่น และประกาศสําเนารายงาน

ดังกล่าวโดยเปิดเผย เพื่อให้ประชาชนทราบทุกสามเดือน  

7. ระยะเวลาดําเนินการ ตลอดปีงบประมาณ 2562 – 2564 และดําเนนิการอย่างตอ่เนื่อง  

8. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ  

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตําบลหัวทะเล 

10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  

   10.1 มีการพัฒนาการบริหารด้านการเงนิการคลังและงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ  

   10.2 มีการเบิกจ่ายถูกต้อง รวดเร็ว เกิดความประหยัด  

   10.3 มีการเสริมสรา้งการมีสว่นร่วมของประชาชนในพื้นที่หรือผูร้ับบริการ 

4.2.3 ส่งเสรมิให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ กํากับ ดูแลการจัดหาพัสดุ 
 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างจากตัวแทนชุมชน  

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  

   องค์การบริหารส่วนตําบลหัวทะเล  เห็นถึงประโยชน์จากแนวคิดการบริหารราชการแบบ

มีส่วนร่วมตามเจตนารมณ์ของ รัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 

5) พ.ศ. 2545 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การ บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 

และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2556 – 2561) องค์การบริหารส่วน

ตําบลบ้านชวน จึงได้ดําเนินการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยการกําหนดให้มีการจัดหา

คณะกรรมการจัดซื้อ จัดจ้างจากตัวแทนชุมชน เพื่อให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมโดยผ่านช่องทาง

หรือกลไกในการร่วมเป็นคณะกรรมการในการ ตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วน

ตําบลทุกขั้นตอน ซึ่งหมายความรวมถึงประชาชนสามารถมีโอกาสในการ ได้รับข้อมูลข่าวสารและ

แสดงความคิดเห็น ได้เรียนรู้การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมหรือการบริหารราชการในระบบเปิด

จาก การปฏิบัติจริง ส่วนองค์การบริหารส่วนตําบลสามารถพัฒนาระดับการเปิดโอกาสให้ประชาชน

เข้ามามีสว่นร่วมกับภาครัฐมากขึน้ เพื่อกระตุ้นการปรับเปลี่ยนสู่การบริหารราชการที่เปิดเผย โปร่งใส 

เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนและพัฒนาระบบ ราชการเพื่อตอบสนองความต้องการและเพื่อ

ประโยชน์ของประชาชนเป็นสําคัญ  

3. วัตถุประสงค ์ 

   3.1 เพื่อสนับสนุนให้ตัวแทนภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง 

ขององค์การบริหารส่วนตําบลหัวทะเล 

   3.2 เพื่อป้องกันการทุจริตในด้านที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณขององค์การบริหารส่วน

ตําบลหัวทะเล ให้เกิดการพัฒนาได้อย่างคุ้มค่า  

4. เป้าหมาย ตัวแทนชุมชนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตําบลหัวทะเล  
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5. พื้นที่ดําเนินการ องค์การบริหารส่วนตําบลหัวทะเล 

6. วิธีดําเนินการ  

   6.1 คัดเลือกตัวแทนหมู่บ้านจากการประชุมประชาคม เพื่อเลือกตัวแทนหมู่บ้านเข้าร่วม

เป็นคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ได้แก่ กรรมการตรวจการจ้าง  

   6.2 จัดทําคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย

ว่าด้วยการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 และแก้ไขเพิ่มเติม มิได้กําหนดให้มีการ

แตง่ตัง้ให้มีผู้แทนหมูบ่้านเข้าร่วมเป็นกรรมการ แต่องค์การบริหารส่วนตําบลหัวทะเล ให้ความสําคัญ

ในการมีตัวแทนหมู่บ้านเข้าร่วมตรวจสอบเพื่อให้การดําเนินงานเป็นไป อย่างซื่อตรง โปร่งใส โดย

ตัวแทนชุมชนไม่ตอ้งรว่มรับผิดหากเกิดความเสียหาย  

   6.3 จัดประชุมให้ความรู้ความเข้าใจแก่คณะกรรมการ เมื่อมีการจัดซื้อจัดจ้างทุกครั้ง 

เพื่อให้เจ้าหน้าที่และตัวแทนหมู่บ้านมีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ และทราบกระบวนการจัดซื้อจัด

จา้งและตรวจการจ้างอย่างละเอียดและถูกต้อง  

7. ระยะเวลาดําเนินการ - ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564)  

8. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ  

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตําบลหัวทะเล 

10. ผลลัพธ์ การจัดซือ้จัดจา้งขององค์การบริหารส่วนตําบลหัวทะเล  มีความโปร่งใส โดยมีตัวแทน

ประชาชนรว่มตรวจสอบและไม่เกิด ปัญหาการทุจริตคอรร์ัปชัน 

4.3 การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถ่ิน  

4.3.1 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติ

หน้าที่ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องได้กําหนดไว้ 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการส่งเสรมิและพัฒนาศักยภาพสมาชกิสภาท้องถิ่น  

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  

   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทความสําคัญยิ่งต่อการพัฒนาทางการเมือง 

เศรษฐกิจ และสังคม ด้วยเหตุผล ดังกล่าวการพัฒนาศักยภาพทักษะและความรู้ของสมาชิกสภา

ท้องถิ่นให้มีความพร้อมที่จะรับภารกิจและการจัดบริการให้แก่ ชุมชนจึงเป็นเรื่องที่สําคัญอย่างยิ่ง 

ประกอบกับการให้การศึกษาอบรมเป็นสิ่งสําคัญประการหนึ่งที่องค์การบริหารส่วนตําบลหัวทะเล  

ได้ดําเนินการ เพื่อให้สมาชิกสภาท้องถิ่นมีความรู้และทักษะด้านการปกครองส่วนท้องถิ่น มีความรู้

ความเข้าใจในการปฏิบัติ หน้าที่ รวมถึงมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบข้อกฎหมายต่างๆ ที่

เกีย่วข้องกับท้องถิ่นด้วย เพื่อพัฒนาตนเองและสามารถ นําความรูไ้ปใช้ใหเ้ป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติ

หน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตําบลหัวทะเล  จึงได้มี

การจัดส่งสมาชิกสภาท้องถิ่นให้เข้ารับการฝึกอบรมและศึกษาดูงานอยู่  เสมอ เพื่อเป็นการเพิ่ม
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ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและสามารถนํามาพัฒนาองค์กร พัฒนาท้องถิ่น ให้ท้องถิ่นมีความ  

เจริญก้าวหน้า  

3. วัตถุประสงค ์ 

   3.1 เพื่อสร้างการเรียนรู้และประสบการณ์การทํางานให้กับสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มี

ความเข้าใจในการทํางานตาม บทบาทและอํานาจหน้าที่  

   3.2 เพื่อให้สมาชิกสภาท้องถิ่นได้มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง  

เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย  

   3.3 เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกสภาท้องถิ่นได้เพิ่มศักยภาพในการพัฒนาท้องถิ่นได้อย่าง

ถูกต้อง   

4. เป้าหมาย/ผลผลิต สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลหัวทะเล จํานวน 24 คน  

5. พื้นที่ดําเนินการ ทั้งในองค์การบริหารส่วนตําบลหัวทะเล และหนว่ยงานที่จัดฝึกอบรม  

6. วิธีการดําเนินการ  

   6.1 ตรวจสอบหลักสูตรการฝึกอบรมทั้งภายในองค์การบริหารส่วนตําบลและหน่วยงาน 

ภายนอก เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดส่งสมาชิกสภาท้องถิ่นเข้ารับการอบรมหรือร่วมประชุมสัมมนา

แล้วแต่กรณ ี 

   6.2 เมื่อพิจารณาความเหมาะสมของหลักสูตรเรียบร้อยแล้ว ดําเนินการเสนอ

ผูบ้ังคับบัญชาเพื่อส่งสมาชิกสภา ท้องถิ่นเข้ารับการฝึกอบรม หรือเข้าร่วมประชุม หรือดําเนินการจัด

ฝกึอบรมเองโดยสํานัก/กองงานที่รับผดิชอบ  

   6.3 แจ้งให้สมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ผ่านการฝึกอบรมจัดทํารายงานสรุปผลการฝึกอบรม

เสนอประธานสภา โดยผ่าน นายกองค์การบริหารส่วนตําบลหัวทะเล  

   6.4 ดําเนนิการประเมนิผลการฝึกอบรมของสมาชิกสภาท้องถิ่น และรายงานเสนอนายก

องค์การบริหารส่วนตําบลหัวทะเล ทราบ  

7. ระยะเวลาดําเนินการ - ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564)  

8. งบประมาณดําเนินการ จํานวน 50,000 บาท 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ สํานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลหัวทะเล 

10. ผลลัพธ์  

   10.1 สมาชิกสภาท้องถิ่นมีความรู้ความเข้าใจในการทํางานตามบทบาทและอํานาจ

หนา้ที ่ 

   10.2 สมาชิกสภาท้องถิ่นได้รับการเรียนรู้และประสบการณก์ารทํางานใหม่ๆ  

   10.3 การปฏิบัติงานของสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย  
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11. ตัวชี้วัด จํานวนสมาชิกสภาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตําบลหัวทะเล  จํานวน 24 คน 

ได้รับการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน 

4.3.2 ส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่าย

บริหารตาม กระบวนการ และวิธีการที่กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องได้กําหนดไว้ โดยไม่ฝักใฝ่

ฝ่ายใด 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการ

ปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร  

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  

   การส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่าย

บริหาร เป็นกลไกสําคัญที่ใช้ สําหรับติดตาม ตรวจสอบ ประเมนิผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร ซึ่ง

อํานาจในการบริหารปัจจุบันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระเต็มที่ในการดําเนินงาน มี

งบประมาณเป็นของตนเอง แต่ถึงแม้จะเป็นอิสระ ส่วนกลางก็จะคอยควบคุมดูแลการดําเนินงาน

ต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปโดยความเรียบร้อยและถูกต้อง เพื่อกําหนดแนว

ทางการพัฒนาร่วมกัน นอกจากจะทําให้องค์การบริหารส่วนตําบลมีบรรยากาศการทํางานแบบมี

ส่วนร่วมและมีประสิทธิภาพ ยังสร้างความน่าเชื่อถือให้กับองค์กร สามารถนําไปสู่ความโปร่งใสใน

องค์กรและลดการทุจริต   องค์การบริหารส่วนตําบลหัวทะเล จึงได้ดําเนินกิจกรรมส่งเสริมสมาชิก

สภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการ ปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารขึ้น เพื่อกําหนดบทบาทของ

สมาชิกสภาท้องถิ่นในการเป็นหน่วยตรวจสอบ โดยให้สมาชิกสภาร่วมเป็นคณะกรรมการในการ

ดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตําบลเพื่อให้การปฏิบัติงานโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ อีก

ทั้งยังเป็นการช่วยลดปัญหาการทุจริตได้  

3. วัตถุประสงค ์ 

   3.1 เพื่อเป็นกลไกสําหรับตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่าย

บริหาร  

   3.2 เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและลดการทุจริต สามารถตรวจสอบได้  

   3.3 สมาชิกสภาท้องถิ่นเข้าใจบทบาท หนา้ที่ของตนเองมากขึ้น  

4. เป้าหมาย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลหัวทะเล จํานวน 24 คน  

5. พื้นที่ดําเนินการ องค์การบริหารส่วนตําบลหัวทะเล 

6. วิธีการดําเนินงาน  

   6.1 จัดทําคู่มือระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สมาชิกสภาท้องถิ่นใช้สําหรับการ

ประชุม  
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   6.2 แต่งตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการตรวจสอบการดําเนินการต่างๆ เช่น 

การจัดซือ้จัดจา้งโครงการ ต่างๆ การแปรญัตติร่างข้อบัญญัติประจําปี การตรวจรายงานการประชุม 

การตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนา ฯลฯ  

   6.3 สมาชิกสภาท้องถิ่นตั้งกระทู้ถามการบริหารงานในการประชุมสภาองค์การบริหาร

ส่วนตําบลตําบลหัวทะเล  

7. ระยะเวลาดําเนินงาน - ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564)  

8. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ  

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ สํานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลหัวทะเล 

10. ผลลัพธ์  

   10.1 สมาชิกสภาท้องถิ่นเข้าใจบทบาทหน้าที่ และร่วมตรวจสอบการปฏิบัติงาน 

ของฝ่ายบริหาร  

   10.2 การปฏิบัติงานต่างๆ มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 

4.4 เสริมพลังการมสี่วนร่วมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้าน             

การทุจริต  

4.4.1 ส่งเสรมิให้มีการดําเนินการเฝ้าระวังการทุจริต 
 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการเฝ้าระวังการคอร์รัปชั่นโดยภาคประชาชน  

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  

   คอร์รัปชัน หมายถึง การใช้ตําแหน่งหน้าที่สาธารณะเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว

หรือผลประโยชน์ของพวกพ้อง โดยมิชอบด้วยกฎหมายและศีลธรรม เจ้าหน้าที่ของรัฐมีหน้าที่รักษา

ผลประโยชน์ของส่วนรวม หากใช้ตําแหน่งหน้าที่ที่ได้รับ  มอบหมายกระทําการเพื่อผลประโยชน์

ส่วนตัวหรือพวกพ้อง ก็ถือว่ามีการกระทําคอร์รัปชันการป้องกันและปราบปรามการ ทุจริตและ

ประพฤติมิชอบในวงราชการ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง

ที่ดี พ.ศ. 2546 และสอดคล้องกับเกณฑ์ คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) มุ่งเน้นการ

พัฒนาคุณภาพและธรรมาภบิาลของหนว่ยงานภาครัฐ ทั้งนี้ เพื่อให้การ บริหารราชการเป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาลอันจะทําให้ประชาชนเกิดความมั่นใจศรัทธา และไว้วางใจในการ  

บริหารราชการแผ่นดนิของรัฐบาล  

3. วัตถุประสงค ์ 

   สนับสนุนให้ภาคประชาชนร่วมกันเฝ้าระวังการคอร์รัปชันขององค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต คณะกรรมการชุมชนหรือตัวแทนประชาชนในชุมชนองค์การบริหารส่วน

ตําบลหัวทะเล 
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5. พื้นที่ดําเนินการ องค์การบริหารส่วนตําบลหัวทะเล 

6. วิธีดําเนินการ  

   6.1 เชิญคณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการ

คอร์รัปชนั  

   6.2 เชญิคณะกรรมการชุมชน หรอืตัวแทนชุมชนเป็นคณะกรรมการเฝ้าระวังการคอร์รัป

ชันขององค์กรปกครองสว่น ท้องถิ่น  

7. ระยะเวลาดําเนินการ - ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564)  

8. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ  

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ สํานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลหัวทะเล 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  

   10.1 คณะกรรมการชุมชนมีความรู้ ความเข้าใจเรื่องการคอร์รัปชันและสามารถ

ตรวจสอบการคอร์รัปชันได้  

   10.2 มีการมอบหมายใหค้ณะกรรมการชุมชน หรอืตัวแทนชุมชนเป็นหน่วยเฝ้าระวังการ

คอร์รัปชันในระดับองค์การบริหารส่วนตําบล 


