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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  
เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส 
ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(พ.ศ. 2566 - 2570) 
 
 
 
 

ของ 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา 
อ าเภอเดิมบางนางบวช   จังหวัดสุพรรณบรุี 



ค าน า 

  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  2560  มาตรา  65  ก าหนดให้รัฐพึงจัด
ให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล    เพ่ือใช้เป็นกรอบใน
การจัดท าแผนต่าง ๆ   ให้สอดคล้องและบูรณาการกัน     เพ่ือให้เป็นเอกภาพในการขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมาย
ดังกล่าว   การจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส  ส าหรับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)  ขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา  จัดท าข้ึนโดยเป็นไปตาม
กรอบการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ที่ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ  (ส านักงาน  ป.ป.ช.)  ได้พัฒนาขึ้นให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ  20 ปี  (พ.ศ. 2561 - 2580)  
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  (พ.ศ. 2561 - 2570)     ประเด็นที่  (21)    การต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ  แผนการปฏิรูปประเทศ   แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  นโยบายและแผนระดับ-
ชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ และแผนปฏิบัติการด้านการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบโดยน าหลัก
ธรรมาภิบาลส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     มาเป็นกลไกในการพัฒนากรอบการจัดท าแผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริตส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  รวมถึงให้สอดคล้องกับกรอบการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  (Integrity and  Transparency  Assessment : ITA) 
โดยประกอบด้วย  4  มิติ  ดังนี้ 
  มิติที่  1  การสร้างวัฒนธรรมสุจริต 
  มิติที่  2  การบริหารราชการด้วยความโปร่งใส 
  มิติที่  3  การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
  มิติที่  4  การยกระดับกลไกการตรวจสอบการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

  ดังนั้น  เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ  20  ปี  (พ.ศ. 2561 - 2580)  แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ  20 ปี  (พ.ศ. 2561 - 2580) ประเด็นที่  (21)  การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ที่ก าหนดไว้ว่า  “ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ”  ให้เกิดเป็นรูปธรรม  องค์การบริหารส่วน
ต าบลหัวเขา จึงได้แสดงเจตจ านงในการป้องกันและต่อต้านการทุจริต   ด้วยการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)  
เพ่ือใช้เป็นกรอบและแนวทางในการด าเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบล
หัวเขาให้มีการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์   สุจริต  ใช้เป็นเครื่องมือในการด าเนินกิจกรรม  ท าให้บุคลากรทั้ง
ฝ่ายการเมือง   และฝ่ายประจ าขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา    รวมถึงประชาชนในเขตองค์การบริหาร
ส่วนต าบลหัวเขา  มีทัศนคติค่านิยมใน ความซื่อสัตย์   สุจริต   คุณธรรม   จริยธรรม  ต่อการมีส่วนร่วมในการ
ป้องกันการทุจริตต่อไป 
 
 
       
            
                                   องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา 
             อ าเภอเดิมบางนางบวช  จังหวัดสุพรรณบุรี 
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หน้า 
 

 ส่วนที่    1    บทน า                1 
1  การประเมินความเสี่ยงการทุจริต            3 

2  หลักการและเหตุผล            13 

3  วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผน           14 

4  เป้าหมาย             15 

5  ประโยชน์ของการจัดท าแผน           15 
 

 ส่วนที่    2    แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต            16 
   โครงการ / กิจกรรม / มาตรการ  และจ านวนงบประมาณ 
   ที่ด าเนินการ  5  ปี  (พ.ศ. 2566 - 2570) 
   แยกตาม  4  มิติ 
 

 ส่วนที่   3    รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  ตามแผนปฏิบัติการ        29 
         ป้องกันการทุจริต 
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ส่วนที่ ๑  

 บทน า 
 

  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย   พุทธศักราช   2560    มาตรา  65   ก าหนดให้รฐัพึงจัดให้มี
ยุทธศาสตร์ชาติเป็นเปูาหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน  ตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดท าแผน
ต่าง ๆ  ให้สอดคล้องและบูรณาการกัน  เพื่อให้เป็นเอกภาพในการขับเคลื่อนไปสู่เปูาหมายดังกล่าว  โดยมียุทธศาสตร์
ชาติ  20  ปี  (พ.ศ. 2561 - 2570)  เป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกของประเทศไทยตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณา-
จักรไทยที่จะยั่งยืน  เป็นประเทศพัฒนาแล้ว  ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   โดยมีเปูาหมาย
ในการพัฒนาประเทศให้  “ประเทศชาติมั่นคง  ประชาชนมีความสุข  เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  สังคมเป็นธรรม  
ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน”  โดยจะมีการยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ  ทั้งการพัฒนาคนในทุก
มิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี  เก่ง  และมีคุณภาพ  สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม   สร้างการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  (พ.ศ. 2561 - 2580) ในประเด็นที่ (21) 
การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  ก าหนดเปูาหมายไว้ว่า “ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ”
โดยก าหนดตัวชี้วัดไว้ว่า   ในปี  พ.ศ. 2580  ประเทศไทยต้องมีคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต  (Corruption  Per- 
ception  Index : CPI)  อยู่ในอันดับ  1  ใน  20  และ/หรือได้คะแนนไม่ต่ ากว่า  73  คะแนน  (คะแนนเต็ม 100
คะแนน) เพ่ือให้บรรลุผลดังกล่าว  จึงได้น าผลการประเมิน ITA  ไปก าหนดเป็นตัวชี้วัดและค่าเปูาหมายไว้ว่าหน่วยงาน
ที่เข้าร่วมการประเมิน  ITA  ทั้งหมด  (ร้อยละ 100)   ต้องได้คะแนน  90  คะแนนขึ้นไป   โดยในระยะที่  2  (พ.ศ. 
2566 - 2570)   ได้ก าหนดตัวชี้วัดไว้ว่า   ในปี  พ.ศ.  2570     ประเทศไทยต้องมีคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต  
(Corruption  Perception  Index  :  CPI)  อยู่ในอันดับ  1  ใน  43  และ/หรือได้คะแนนไม่ต่ ากว่า  57  คะแนน  
(คะแนนเต็ม  100  คะแนน)   และหน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมิน  ITA   ทั้งหมด  (ร้อยละ 100)   ต้องได้คะแนน  
85  คะแนนขึ้นไป   องค์กรเพ่ือความโปร่งใสนานาชาติ  (Transparency  International  :  TI)  เผยแพร่ผลคะแนน
ดัชนีการรับรู้การทุจริต  (Corruption  Perception  Index  :  CPI)  ประจ าปี  2563   ผลปรากฏว่า  ประเทศไทย 
ได้  36  คะแนน  (คะแนนเต็ม  100  คะแนน)    ซึ่งไม่เปลี่ยนแปลงจากปี  2562   แต่ในส่วนของอันดับได้ปรับตัว
ลดลงเป็นล าดับที่  104  จากอันดับ  101   ย่อมสะท้อนให้เห็นว่า   ประเทศไทยยังต้องแก้ไขปัญหาการทุจริตอย่าง
เร่งด่วน  

  โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นหน่วยงานที่มีความส าคัญยิ่ง  ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 
ปัจจุบัน  มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จ านวน  7,850  แห่ง   ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานของรัฐ
ภายใต้โครงสร้างการจัดระเบียบบริหารราชการตามหลักการกระจายอ านาจการปกครอง ที่มุ่งเน้นการกระจายอ านาจ
จากส่วนกลางลงสู่ท้องถิ่น  และเป็นกลไกหนึ่งในการส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย  เป็นหน่วยงานหลัก
ในการจัดท าบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ   เพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น   ถือเป็นกลไกส าคัญใน
การพัฒนาท้องถิ่นซึ่งน าไปสู่การพัฒนาทั่วทั้งประเทศ    หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปราศจากการทุจริต   น าเงิน
งบประมาณมาพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง  พัฒนาเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนอย่างแท้จริงแล้ว  ประเทศชาติก็จะมี
ความเจริญก้าวหน้าทัดเทียมนานาอารยะประเทศ  การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิดความยั่งยืนรัฐจะต้อง
ให้ความเป็นอิสระแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    โดยยึดหลักแห่งการปกครองชุมชนของตนเองตามเจตนารมณ์ของ
ประชาชนในท้องถิ่น       และส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการจัดท าบริการสาธารณะ 
รวมทั้ง  มีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในระดับพ้ืนที่   ส่วนการก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะท าได้
เท่าท่ีจ าเป็นตามกรอบกฎหมายก าหนด  และต้องเป็นไปเพื่อการคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น 
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  องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา  ได้เล็งเห็นความส าคัญ และร่วมแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการ
ต่อต้านการทุจริตอย่างเห็นได้ชัดเป็นรูปธรรม    ด้วยการจดัท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต   และน าแผนไปสู่การ
ปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม    ตั้งแต่ช่วงปี  พ.ศ.  2561 - 2565     เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบริหารงานด้วย
ความโปร่งใส   มีความเข้มแข็งในการบริหารราชการ  ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  หรือหลักธรรมาภิบาล 
บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน        อันเป็นการยกระดับมาตรฐานในการปูองกันการทุจริตให้ครอบคลุมพ้ืนที่ทั่วทั้ง 
ประเทศ  ด้วยการสร้างกลไกในการปูองกันการทุจริตขึ้นในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   โดยได้มีกรอบการจัดท าแผน 
ปฏิบัติการปูองกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (พ.ศ. 2566 
- 2570)  ให้มีความสอดคล้องกับแผน  3  ระดับที่เก่ียวข้อง  ดังนี้ 

  แผนระดับที่  1   - สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ   
ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

  แผนระดับที่  2   - สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ   
ประเด็นที่  (21)   การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 - แผนการปฏิรูปประเทศ 
ด้านการปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 - แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่  12 
ยุทธศาสตร์ที่  6  การบริหารจัดการในภาครัฐ   
การปูองกันการทุจริตประพฤติมิชอบ  และธรรมาภิบาลในสังคมไทย 
 - นโยบายและแผนระดับชาติ  ว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ  ในส่วนเปูาหมายที่ให้ 
หน่วยงานภาครัฐมีระบบปูองกันและแก้ไขการทุจริต  และประชาชนไม่เพิกเฉยต่อ 
การทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ    โดยมีตัวชี้วัด    คือ   ค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต 
(Corruption  Perception  Index  :  CPI)  ของประเทศไทย    และระดับการมี 
ส่วนร่วมของประชาชนในการต่อต้านการทุจริต 

  แผนระดับที่  3   - แผนปฏิบัติการด้านการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ   
โดยน าหลักธรรมาภิบาล ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      เป็นกลไกในการ 
พัฒนากรอบการจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต    ส าหรับองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น  รวมถึงให้สอดคล้องกับกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  (Integrity and  Transparency  Assess 
Ment  :  ITA )     เพ่ือให้บรรจุค่าเปูาหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
(พ.ศ. 2561 - 2580)   ในประเด็นที่  (21)  การต่อต้านการทุจริตและประพฤติ 
มิชอบ  ก าหนดเปูาหมายไว้ว่า “ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ” 
ที่ก าหนดตัวชี้วัดไว้ว่า   ในปี  พ.ศ.  2570  หนว่ยงานที่เข้าร่วมการประเมิน  ITA 
ทั้งหมด  (ร้อยละ 100)  ต้องได้คะแนน  85  คะแนนขึ้นไป  รวมทั้งประเทศไทย 
ต้องมีคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต  (Corruption  Perception  Index  :  CPI)  
อยู่ในอันดับ  1  ใน  43   และ/หรือได้คะแนนไม่ต่ ากว่า  57  คะแนน   (คะแนน 
เต็ม  100  คะแนน)  
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1. การประเมินความเสี่ยงการทุจริต 

1.1  วัตถุประสงค์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต  
          มาตรการปูองกันการทุจริตสามารถจะช่วยลดความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตในองค์กรได้ 
ดังนั้น  การประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต  การออกแบบและการปฏิบัติงานตามมาตรการควบคุมภายใน
ที่เหมาะสมจะช่วยลดความเสี่ยงด้านการทุจริต     ตลอดจนการสร้างจิตส านึกและค่านิยมในการต่อต้านการ
ทุจริตให้แก่บุคลากรขององค์กรถือเป็นการปูองกันการเกิดการทุจริตในองค์กร ทั้งนี้ การน าเครื่องมือประเมิน
ความเสี่ยงมาใช้ในองค์กรจะช่วยให้เป็นหลักประกันในระดับหนึ่งว่า     การด าเนินการขององค์กรจะไม่มีการ
ทุจริต  หรือในกรณีท่ีพบกับการทุจริตที่ไม่คาดคิดโอกาสที่จะประสบกับปัญหาน้อยกว่าองค์กรอ่ืน   หรือหาก
เกิดความเสียหายขึ้นก็จะเป็นความเสียหายที่น้อยกว่าองค์กรที่ไม่มีการน าเครื่องมือประเมินความเสี่ยงมาใช้ 
เพราะได้มีการเตรียมการปูองกันล่วงหน้าไว้โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจ า   ซึ่งไม่ใช่การเพ่ิม
ภาระงานแต่อย่างใด  
          วัตถุประสงค์หลักของการประเมินความเสี่ยงการทุจริต เพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐมีมาตรการ ระบบ 
หรือ แนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการด าเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต   ซึ่งเป็นมาตรการ
ปูองกันการทุจริตเชิงรุกท่ีมีประสิทธิภาพต่อไป  
 
1.2 การบริหารจัดการความเสี่ยงมีความแตกต่างจากการตรวจสอบภายในอย่างไร  
     การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นการท างานในลักษณะที่ทุกภาระงานต้องประเมินความเสี่ยงก่อน
ปฏิบัติงานทุกครั้ง และแทรกกิจกรรมการตอบโต้ความเสี่ยงไว้ก่อนเริ่มปฏิบัติงานหลักตามภาระงานปกติของ
การเฝูาระวังความเสี่ยงล่วงหน้าจากทุกภาระงานร่วมกัน   โดยเป็นส่วนหนึ่งของความรับผิดชอบปกติที่มีการ
รับรู้และยอมรับจากผู้ที่เกี่ยวข้อง (ผู้น าส่งงานให้)  เป็นลักษณะ Pre-Decision  ส่วนการตรวจสอบภายในจะ
เป็นลักษณะก ากับติดตามความเสี่ยงเป็นการสอบทาน   เป็นลักษณะ Post-Decision  
 
1.3  กรอบการประเมินความเสี่ยงการทุจริต  
               กรอบตามหลักของการควบคุมภายในองค์กร  ตามมาตรฐาน COSO 2013  (Committee  of 
Sponsoring  Organizations  2013)  ซึ่งมาตรฐาน  COSO  เป็นมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับมาตั้งแต่เริ่ม
ออกประกาศใช้เมื่อปี 1992  ส าหรับมาตรฐาน COSO 2013 ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ 17 หลักการ 
ดังนี้  

องค์ประกอบที่ 1 สภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment)  
หลักการที่ 1 องค์กรยึดหลักความซื่อตรงและจริยธรรม  
หลักการที่ 2 คณะกรรมการแสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อการก ากับดูแล  
หลักการที่ 3 คณะกรรมการและฝุายบริหาร มีอ านาจการสั่งการชัดเจน  
หลักการที่ 4 องค์กร จูงใจ รักษาไว้ และจูงใจพนักงาน  
หลักการที่ 5 องค์กรผลักดันให้ทุกต าแหน่งรับผิดชอบต่อการควบคุมภายใน  



 
 

 

4 
องค์ประกอบที่ 2 การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)  

หลักการที่ 6 ก าหนดเปูาหมายชัดเจน  
หลักการที่ 7 ระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงอย่างครอบคลุม  
หลักการที่ 8 พิจารณาโอกาสที่จะเกิดการทุจริต  
หลักการที่ 9 ระบุและประเมินความเปลี่ยนแปลงที่จะกระทบต่อการควบคุมภายใน  

องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)  
หลักการที่ 10 ควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้  
หลักการที่ 11 พัฒนาระบบเทคโนโลยีที่ใช้ในการควบคุม  
หลักการที่ 12 ควบคุมให้นโยบายสามารถปฏิบัติได้  

องค์ประกอบที่ 4 สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication)  
หลักการที่ 13 องค์กรข้อมูลที่เก่ียวข้องและมีคุณภาพ 
หลักการที่ 14 มีการสื่อสารข้อมูลภายในองค์กร ให้การควบคุมภายในด าเนินต่อไปได้  
หลักการที่ 15 มีการสื่อสารกับหน่วยงานภายนอก ในประเด็นที่อาจกระทบต่อการควบคุม 
         ภายใน  

องค์ประกอบที่ 5 กิจกรรมการกากับติดตามและประเมินผล (Monitoring Activities)  
หลักการที่ 16 ติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน  
หลักการที่ 17 ประเมินและสื่อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายในทันเวลาและ 
                   เหมาะสม  

     ทั้งนี้ องค์ประกอบการควบคุมภายในแต่ละองค์ประกอบและหลักการจะต้อง Present & Function 
(มีอยู่จริงและน าไปปฏิบัติได้)  อีกท้ัง  ท างานอย่างสอดคล้องและสัมพันธ์กัน   จึงจะท าให้การควบคุมภายใน
มีประสิทธิผล  

     1.4  องค์ประกอบท่ีท าให้เกิดการทุจริต  
       องค์ประกอบหรือปัจจัยที่น าไปสู่การทุจริต   ประกอบด้วย  Pressure/Incentive   หรือแรงกดดัน
หรือแรงจูงใจ Opportunity  หรือ โอกาส ซึ่งเกิดจากช่องโหว่ของระบบต่างๆ คุณภาพการควบคุมก ากับควบคุม
ภายในขององค์กรมีจุดอ่อน    และ  Rationalization    หรือ การหาเหตุผลสนับสนุนการกระท า    ตามทฤษฎี 
สามเหลี่ยมการทุจริต (Fraud Triangle)  
1.5  ขอบเขตประเมินความเสี่ยงการทุจริต  
   องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา  จะแบ่งความเสี่ยงออกเป็น 3 ด้าน ดังนี้  
     1.5.1 ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต (เฉพาะหน่วยงานที่มีภารกิจให้บริการ
ประชาชนอนุมัติ     หรืออนุญาต    ตามพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทาง
ราชการ พ.ศ. 2558)  
     1.5.2 ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อ านาจและต าแหน่งหน้าที่  
     1.5.3 ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากร
ภาครัฐ  
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การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต 

 
การใช้อ านาจและต าแหน่งหน้าที่ 

 
การใช้จ่ายงบประมาณ และการบริหารจัดการทรัพยากร 

 
1.6 ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต  มี  9 ขั้นตอน ดังนี้  
      1. การะบุความเสี่ยง  
      2. การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง  
      3. เมทริกส์ระดับความเสี่ยง  
      4. การประเมินการควบคุมความเสี่ยง  
      5. แผนบริหารความเสี่ยง  
      6. การจัดท ารายงานผลการเฝูาระวังความเสี่ยง  
      7. จัดท าระบบการบริหารความเสี่ยง  
      8. การจัดท ารายงานการบริหารความเสี่ยง  
      9. การรายงานผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง 
 
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต  
ขั้นตอนที่ 1 การระบุความเสี่ยง (Risk Identification)  
ประเมินความเสี่ยงการทุจริต  ด้าน  
  /  1 ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต  
  /  2 ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อ านาจและต าแหน่งหน้าที่  
  / 3 ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ  
 
ตารางที่ 1 ตารางระบุความเสี่ยง (Know Factor และ Unknow Factor) 
 

  ที ่  
 

                โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต 
            ประเภทความเสี่ยงการทุจริต 
    Know Factor   Unknow Factor 

1 ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณา
อนุมัติ อนุญาต  
-การพิจารณาตรวจสอบและเสนอความเห็นของ 
การอนุมัติ อนุญาต ไม่ด าเนินการตามล าดับค าขอ 

-               √ 
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  ที ่  
 

                โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต 
            ประเภทความเสี่ยงการทุจริต 
    Know Factor   Unknow Factor 

2 ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้
อ านาจและต าแหน่งหน้าที่  
-ความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล เช่น การ
ประเมินความดีความชอบการแต่งตั้ง โยกย้าย 
การด าเนินการทางวินัย เป็นต้น 

-               √ 

3 ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้
จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากร
ภาครัฐ  
-เบิกเงินราชการตามสิทธิเป็นเท็จ เช่น ค่าเช่าบ้าน  
ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก 

-               √ 

Know Factor     : ความเสี่ยงที่เคยเกิด หรือคาดว่าจะเกิดซ้ าสูง มีประวัติอยู่แล้ว 
Unknow Factor : ไม่เคยเกิดหรือไม่มีประวัติมาก่อน แต่มีความเสี่ยงจากการพยากรณ์ในอนาคตว่ามีโอกาสเกิด 
 
ขั้นตอนที่ 2 การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง  
ตารางที่ 2  ตารางแสดงสถานะความเสี่ยง  (แยกตามรายสีไฟจราจร) 

ที ่ โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต เขียว เหลือง ส้ม แดง 
1 การพิจารณาตรวจสอบและเสนอความเห็นของการอนุมัติ 

อนุญาต  ไม่ด าเนินการตามล าดับค าขอ 
√    

2 ความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล  เช่น  การประเมิน- 
ความดีความชอบการแต่งตั้ง โยกย้าย การด าเนินการทาง
วินัย เป็นต้น 

√    

3 เบิกเงินราชการตามสิทธิเป็นเท็จ  เช่น  ค่าเช่าบ้าน  
ค่าเบี้ยเลี้ยง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าที่พัก 

√    

 
ความหมายของสถานะความเสี่ยงตามสีไฟจราจร 
สีเขียว   : ความเสี่ยงระดับต่ า 
สีเหลือง : ความเสี่ยงระดับปานกลาง  และสามารถใช้ความรอบคอบระมัดระวังในระหว่างการปฏิบัติงาน  
            ตามปกติควบคุมดูแลได้  
สีส้ม     : ความเสี่ยงระดับสูง เป็นกระบวนงานที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายคน  หลายหน่วยงานภายในองค์กร   มีหลาย 
            ขั้นตอน จนยากต่อการควบคุม  หรือไม่มีอ านาจควบคุมข้ามหน่วยงานตามหน้าที่ปกติ  
สีแดง    : ความเสี่ยงระดับสูงมาก   เป็นกระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก   คนที่ไม่รู้จัก     ไม่สามารถ 
            ตรวจสอบได้ชัดเจน  ไม่สามารถก ากับติดตามได้อย่างใกล้ชิดหรืออย่างสม่ าเสมอ 



 
 

 

7 
ขั้นตอนที่ 3  เมทริกส์ระดับความเสี่ยง  (Risk level matrix)  
        น าโอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต ที่มีสถานะความเสี่ยงระดับสูงจนถึงความเสี่ยงระดับสูงมาก ที่เป็นสีส้มและ
สีแดง  จากตารางที่ 2 มาท าการหาค่าความเสี่ยงรวม  ซึ่งได้จากระดับความจ าเป็นของการเฝูาระวัง ที่มีค่า 1 - 3 
คูณด้วย ระดับความรุนแรงของผลกระทบที่มีค่า 1 - 3 เช่นกัน  
ตารางที่ 3  SCORING ทะเบียนข้อมูลที่ต้องเฝูาระวัง  2  มิต ิ

 
ที ่

 
โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต 

ระดับความจ าเป็น
ของการเฝ้าระวัง 

   3    2    1 

ระดับความรุนแรง
ของผลกระทบ 

    3    2    1 

ค่าความเสี่ยงรวม
จ าเป็น * รุนแรง 

 
1 การพิจารณาตรวจสอบและเสนอ

ความเห็นของการอนุมัติ อนุญาต  
ไม่ด าเนินการตามล าดับค าขอ  

๒ ๒ ๔ 

2 ความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล 
เช่น การประเมินความดีความชอบ
การแต่งตั้ง  โยกย้าย  การด าเนินการ
ทางวินัย  เป็นต้น  

๒ ๒ ๔ 

3 เบิกเงินราชการตามสิทธิเป็นเท็จ เช่น 
ค่าเช่าบ้าน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ 
ค่าเช่าที่พัก  

๒ ๒ ๔ 

 
ตารางที่ 3.1 ระดับความจ าเป็นของการเฝูาระวัง 

ที ่ โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต กิจกรรมหรือขั้นตอนหลัก 
MUST 

กิจกรรมหรือขั้นตอนรอง 
SHOULD 

1 การพิจารณาตรวจสอบและเสนอความเห็น 
ของการอนุมัติ  อนุญาต  ไม่ด าเนินการ  
ตามล าดับค าขอ 

 
2 

 
- 

2 ความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล เช่น 
การประเมินความดีความชอบ  การแต่งตั้ง 
โยกย้าย  การด าเนินการทางวินัย  เป็นต้น 

 
2 

 
- 

3 เบิกเงินราชการตามสิทธิเป็นเท็จ  เช่น ค่า 
เช่าบ้าน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก 

2 - 

3.1 ระดับความจ าเปน็ของการเฝูาระวัง 
ระดับ 3 : เป็นขั้นตอนหลักของกระบวนการ  และมีความเสี่ยงในการทุจรติสูง 
ระดับ 2 :   เป็นขั้นตอนหลักของกระบวนการ  และมีความเสี่ยงในการทุจริตที่ไม่สูงมาก 
ระดับ 1 : เป็นขั้นตอนรองของกระบวนการ 
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ตารางที ่3.2  ระดับความรุนแรงของผลกระทบ 

ที ่ โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต 1 2 3 
1 การพิจารณาตรวจสอบและเสนอความเห็นของ 

การอนุมัติ อนุญาต ไม่ด าเนินการตามล าดับค าขอ 
 √  

2 ความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล  เช่น  การ 
ประเมินความดีความชอบ  การแต่งตั้ง   โยกย้าย 
การด าเนินการทางวินัย  เป็นต้น 

 √  

3 เบิกเงินราชการตามสิทธิเป็นเท็จ เช่น ค่าเช่าบ้าน 
ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก 

 √  

3.2  ระดับความรุนแรงของผลกระทบ 
ระดับ 3  : มีผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ/ผู้มีส่วนได้เสีย/หน่วยงานก ากับดูแล/พันธมิตร/เครือข่าย/ทางการเงิน 
              ในระดับท่ีรุนแรง 
ระดับ 2  : มีผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ/ผู้มีส่วนได้เสีย/หน่วยงานก ากับดูแล/พันธมิตร/เครือข่าย/ทางการเงิน 
          ในระดับไม่รุนแรง 
ระดับ 1 :  มีผลกระทบต่อกระบวนการภายใน/การเรียนรู้/องค์ความรู้ 
 
ขัน้ตอนที่ 4 การประเมินการควบคุมความเสี่ยง (Risk - Control Matrix Assessment) 
ตารางที่ 4  ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยง 

 
โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต 

คุณภาพ 
การจัดการ 

ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต 
ค่าระดับความ 

เสี่ยงต่ า 
ค่าระดับความ 
เสี่ยงปานกลาง 

ค่าระดับ 
ความเสี่ยงสูง 

การพิจารณาตรวจสอบและเสนอ 
ความเห็นของการอนุมัติ อนุญาต 
ไม่ด าเนินการตามล าดับค าขอ 

ดี √   

ความโปร่งใสในการบริหารงาน 
บุคคล เช่น การประเมินความดี 
ความชอบ  การแต่งตั้ง  โยกย้าย 
การด าเนินการทางวินัย เป็นต้น 

ดี √   

เบิกเงินราชการตามสิทธิเป็นเท็จ 
เช่น  ค่าเช่าบ้าน  ค่าเบี้ยเลี้ยง 
ค่าพาหนะ  ค่าเช่าที่พัก 

ดี √   
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ระดับการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต  แบ่งเป็น  3  ระดับ  ดังนี้  
ดี      : จัดการได้ทันที  ทุกครั้งที่เกิดความเสี่ยง  ไม่กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงาน องค์กรไม่มีผลเสีย 
          ทางการเงิน ไม่มีรายจ่ายเพิ่ม  
พอใช้ : จัดการได้โดยส่วนใหญ่  มีบางครั้งยังจัดการไม่ได้  กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงาน  องค์กรแต่ 
          ยอมรับได้ มีความเข้าใจ  
อ่อน  : จัดการไม่ได้  หรือได้เพียงส่วนน้อย   การจัดการเพ่ิมเกิดจากรายจ่าย      มีผลกระทบถึงผู้ใช้บริการ/ 
          ผู้รับมอบผลงาน  และยอมรับไม่ได้   ไม่มีความเข้าใจ  
 
ขัน้ตอนที่ 5 แผนบริหารความเสี่ยง  
          กรณีท่ีหน่วยงานท าการประเมินการควบคุมความเสี่ยงในตารางที่ 4 ไม่พบว่าความเสี่ยงอยู่ในระดับสูง 
ค่อนข้างสูง ปานกลาง เลย แต่พบว่าความเสี่ยงการทุจริตอยู่ในระดับต่ า หรือ ค่อนข้างต่ า  ให้ท าการจัดท าแผน
บริหารความเสี่ยงในเชิงเฝูาระวังความเสี่ยงการทุจริต 
 
ตารางที ่5  ตารางแผนบริหารความเสี่ยง 
แผนบริหารความเสี่ยงในเชิงเฝูาระวังความเสี่ยงการทุจริต 

ที ่ รูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต มาตรการป้องกันความเสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน 
1 การพิจารณาตรวจสอบและเสนอความเห็น 

ของการอนุมัติ  อนุญาต  ไม่ด าเนินการ   
ตามล าดับค าขอ 

- จัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน  แผนผังขั้นตอนการ 
ปฏิบัติงานให้ละเอียดชัดเจน และเผยแพร่ให้เจ้าหน้าที่ 
ในหน่วยงานได้รับทราบและถือปฏิบัติให้เป็นแนวทาง 
เดียวกัน 
- ก าชับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเสนอเรื่องตามล าดับ 
ค าขอ 

2 ความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล เช่น 
การประเมินความดีความชอบ  การแต่งตั้ง 
โยกย้าย  การด าเนินการทางวินัย  เป็นต้น 

- จัดกิจกรรมฝึกอบรมส่งเสริมด้านคุณธรรม 
จริยธรรม กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบกฎหมาย 
หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล 
กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น 
และเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน 

3 เบิกเงินราชการตามสิทธิเป็นเท็จ  เช่น ค่า 
เช่าบ้าน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก 

- จัดกิจกรรมฝึกอบรม ส่งเสริมด้านคุณธรรม 
จริยธรรม กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบกฎหมาย 
หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องและกิจกรรมให้ความรู้ 
เกี่ยวกับวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น  ให้กับผู้บริหาร- 
ท้องถิ่น  สมาชิกสภาท้องถิ่น  และเจ้าหน้าที่ใน 
หน่วยงาน 
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ขั้นตอนที่ 6 การจัดท ารายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง 
ตารางที่ 6 ตารางจัดท ารายงานผลการเฝูาระวังความเสี่ยง 

ที ่ มาตรการป้องกันความเสี่ยง 
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต สถานะความเสี่ยง 
เขียว เหลือง แดง 

1 - จัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน การพิจารณาตรวจสอบและ √   
แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานให้ เสนอความเห็นของการอนุมัติ 
ละเอียดชัดเจน และเผยแพร่ให้ อนุญาต ไม่ด าเนินการ 
เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานได้รับทราบ ตามล าดับค าขอ 
และถือปฏิบัติให้เป็นแนวทาง 
เดียวกัน 
- ก าชับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 
เสนอเรื่องตามล าดับค าขอ 

2 - จัดกิจกรรมฝึกอบรมส่งเสริมด้าน ความไมโ่ปร่งใสในการ √   
คุณธรรม จริยธรรม กิจกรรมให้ บริหารงานบุคคล  เช่น การ 

 
การ 

ความรู้เกี่ยวกับระเบียบกฎหมาย ประเมินความดีความชอบ 
หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกับการ การแต่ง  ตั้งโยกย้าย  
บริหารงานบุคคล กิจกรรมให้ การด าเนินการทางวินัย 
ความรู้เกี่ยวกับวินัยพนักงานส่วน 
ท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน 

3 - จัดกิจกรรมฝึกอบรม ส่งเสริม เบิกเงินราชการตามสิทธิเป็น √   
ด้านคุณธรรมจริยธรรม กิจกรรมให้ เท็จ เช่น ค่าเช่าบ้าน  

ค่าเบี้ย ความรู้เกี่ยวกับระเบียบกฎหมาย ค่าเบี้ยเลี้ยง  ค่าพาหนะ  
ค่าท่ีพัก หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องและ 

กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับวินัย 
พนักงานส่วนท้องถิ่นให้กับผู้บริหาร 
ท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และ 
เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน 

 
สถานะสีเขียว   :  ไม่เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายความเสี่ยง ยังไม่ต้องท ากิจกรรมเพ่ิม 
สถานะสีเหลือง :  เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายความเสี่ยง แต่แก้ไขได้ทันท่วงที ตามมาตรการ/นโยบาย/โครงการ/ 
                      กิจกรรมที่เตรียมไว้ แผนใช้ได้ผล ความเสี่ยงการทุจริตลดลง  ระดับความรุนแรง < 3 
สถานะสีแดง    :  เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายยังแก้ไขไม่ได้ ควรมีมาตรการ/นโยบาย/โครงการ/กิจกรรม เพ่ิมข้ึน 
                      แผนใช้ไม่ได้ผล ความเสี่ยงการทุจริตไม่ลดลง ระดับความรุนแรง > 3 
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ขั้นตอนที่ 7  จัดท าระบบการบริหารความเสี่ยง 
 

ตารางที่ 7  ตารางจัดท าระบบความเสี่ยง 
7.1 (สถานะสีเขียว) ยังไม่เกิด ให้เฝูาระวังต่อเนื่อง 

ความเสี่ยงการทุจริต (สถานะสีเขียว) ความเห็นเพิ่มเติม 
การพิจารณาตรวจสอบและเสนอความเห็นของ 
การอนุมัติ อนุญาต  ไม่ด าเนินการตามล าดับค าขอ 

ให้เฝูาระวังอย่างต่อเนื่อง 

ความไม่โปร่งใสในการบริหารงานบุคคล เช่น การ 
ประเมินความดคีวามชอบ การแต่งตั้งโยกย้าย  
การด าเนินการทางวินัย 

ให้เฝูาระวังอย่างต่อเนื่อง 

เบิกเงินราชการตามสิทธิเป็นเท็จ เช่น ค่าเช่าบ้าน 
ค่าเบี้ยเลี้ยง  ค่าพาหนะ  ค่าที่พัก 

ให้เฝูาระวังอย่างต่อเนื่อง 

 
 
ขั้นตอนที่ 8 การจัดท ารายงานการบริหารความเสี่ยง 
 
ตารางที่ 8 ตารางรายงานการบริหารความเสี่ยง 

ที ่ สรุปสถานะความเสี่ยงการทุจริต (เขียว เหลือง แดง) 
 เขียว เหลือง แดง 

1 การพิจารณาตรวจสอบและ เสนอ
ความเห็นของการอนุมัติ อนุญาต
ไม่ด าเนินการตามล าดับค าขอ 

√ - - 

2 ความไม่โปร่งใสในการ บริหารงาน
บุคคล เช่น การประเมินความดี 
ความชอบ  การแต่งตั้งโยกย้าย  
การด าเนินการทางวินัย 

√ - - 

3 เบิกเงินราชการตามสิทธิเป็นเท็จ 
เช่น  ค่าเช่าบ้าน  ค่าเบี้ยเลี้ยง  
ค่าพาหนะ ค่าที่พัก 

√ - - 
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ขั้นตอนที่  9  การรายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง 

ตารางที่ 9  แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง 

 
แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต 

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา 

ชื่อแผนบริหาร 
ความเสี่ยง 

แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๕ 

 
 
 
โอกาส/ความเสี่ยง 

การพิจารณาตรวจสอบและเสนอความเห็นของการอนุมัติ อนุญาต 
ไม่ด าเนินการตามล าดับค าขอ 

ความไม่โปร่งใสในการบริหารงานบุคคล เช่น การประเมินความดีความชอบ 
การแต่งตั้งโยกย้าย  การด าเนินการทางวินัย 

เบิกเงินราชการตามสิทธิเป็นเท็จ เช่น ค่าเช่าบ้าน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ 
ค่าท่ีพัก 

สถานะของการ
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้ดำเนินการ 
จัดการความเสี่ยง เฝูาระวัง และติดตามต่อเนื่อง 

เริ่มดำเนินการไปบา้ง แต่ยงัไม่ครบถ้วน 
ต้องการปรบัปรุงแผนบริหารความเสีย่งใหม่ให้เหมาะสม 
เหตุผลอื่น (โปรดระบ)ุ 
..................................................................................................... 
..................................................................................................... 

ผลการด าเนินงาน สถานะความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 256๕   

สถานะความเสี่ยง   สีเขียว  
หมายถึง   ความเสี่ยงระดับต่ า แต่ให้เฝูาระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง 
 
- มีการเน้นย้ าในการประชุมประจ าเดือนพนักงานเป็นประจ าทุกเดือน 
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2. หลักการและเหตุผล 

  ปัจจุบันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นในประเทศไทย ถือเป็นปัญหาเรื้อรังที่นับวันยิ่งจะทวีความรุนแรง
และสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้น  และส่งผลกระทบในวงกว้าง  โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของชาติ เป็นปัญหาล าดับ
ต้น ๆ ที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง  เนื่องจากเกิดขึ้นทุกภาคส่วนในสังคมไทย
ไม่ว่าจะเป็นภาคการเมือง  ภาคราชการ    โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมักถูกมองจากภายนอกสังคมว่าเป็น
องค์กรที่เอ้ือต่อการทุจริตคอร์รัปชั่น  และมักจะปรากฏข่าวการทุจริตตามสื่อและรายงานของทางราชการอยู่เสมอ ซ่ึง
ได้ส่งผลสะเทือนต่อกระแสการกระจายอ านาจ  และความศรัทธาต่อระบบการปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างยิ่ง   ส่งผลให้
ภาพลักษณ์ของประเทศไทยเรื่องการทุรจิตคอร์รัปชั่นมีผลในเชิงลบ    สอดคล้องกับการจัดอันดับดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์
คอร์รัปชั่น (Corruption  Perception  Index - CPI)  ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้ประเมินการทุจริตคอร์รัปชั่นทั่วโลกที่จัดโดย
องค์กรเพ่ือความโปร่งใสนานาชาติ  (Transparency  International - IT)  พบว่า  ผลคะแนนของประเทศไทยประจ าปี   
2563   อยู่ที่  36  คะแนน   จากคะแนนเต็ม  100   ซึ่งไม่เปลี่ยนแปลงจากปี  2562  แต่ในส่วนอันดับได้ปรับตัว
ลงเป็นล าดับที่  104  จากอันดับ  101   ย่อมสะท้อนให้เห็นว่าประเทศไทย  เป็นประเทศที่มีปัญหาคอร์รัปชั่นอยู่ใน
ระดับสูง  ยังต้องแก้ไขปัญหาการทุจริตอย่างเร่งด่วน 

  โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานที่มีความส าคัญยิ่ง    ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ  
ปัจจุบันมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   จ านวน   7,850  แห่ง   ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานของรัฐ                                                      
ภายใต้โครงสร้างการจัดระเบียบบริหารราชการตามหลักการกระจายอ านาจการปกครอง ที่มุ่งเน้นการกระจายอ านาจ 
จากส่วนกลางลงสู่ท้องถิ่น  และเป็นกลไกหนึ่งในการส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย  เป็นหน่วยงานหลัก
ในการจัดบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ   เพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น  ถือเป็นกลไกส าคัญในการ
พัฒนาท้องถิ่น   ซึ่งน าไปสู่การพัฒนาทั่วทั้งประเทศ    หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปราศจากการทุจริตน าเงินงบ- 
ประมาณมาพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง    พัฒนาเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนอย่างแท้จริงแล้ว    ประเทศชาติก็จะมี
ความเจริญก้าวหน้าทัดเทียมนานาอารยะประเทศ  การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิดความยั่งยืนรัฐจะต้อง
ให้ความเป็นอิสระแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    โดยยึดหลักแห่งการปกครองชุมชนของตนเองตามเจตนารมณ์ของ
ประชาชนในท้องถิ่น       และส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการจัดท าบริการสาธารณะ 
รวมทั้ง  มีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในระดับพ้ืนที่   ส่วนการก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะท าได้
เท่าท่ีจ าเป็นตามกรอบกฎหมายก าหนด  และต้องเป็นไปเพื่อการคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น 
  ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ส านักงาน  ป.ป.ช. ได้ด าเนินการส่งเสริมให้ผู้บริหารองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นได้แสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตอย่างเห็นชัดเป็นรูปธรรม ด้วยการจัดท าแผนปฏิบัติ 
การปูองกันการทุจริตและน าแผนไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม  ตั้งแต่ช่วงปี พ.ศ. 2561 - 2565  เพ่ือให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่นบริหารงานด้วยความโปร่งใส   มีความเข้มแข็งในการบริหารราชการ  ตามหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ด ี หรือหลักธรรมาภิบาล  บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน   อันเป็นการยกระดับมาตรฐานในการปูองกัน 
การทุจริตให้ครอบคลุมพ้ืนที่ทั่วทั้งประเทศ       ด้วยการสรา้งกลไกในการปูองกันการทุจริตขึ้นในองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
   ส านักงาน  ป.ป.ช. ได้พัฒนากรอบการจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรม
และความโปร่งใสส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (พ.ศ. 2566 - 2570)  ให้มีความสอดคล้องกับแผน  3 ระดับ
ที่เก่ียวข้อง  ดังนี้  แผนระดับที่  1  สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ     ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ  แผนระดับที่  2  สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ   ประเด็นที่  (21)  การต่อต้านการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ     แผนการปฏิรูปประเทศ   ด้านการปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ     ฉบับที่  12    ในส่วนยุทธศาสตร์ที่  6   การบริหารจัดการในภาครัฐ 
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การปูองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย  และนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความ
มั่นคงแห่งชาติ  ในส่วนเปูาหมายที่ให้หน่วยงานภาครัฐมีระบบปูองกันและแก้ไขการทุจริตและประชาชนไม่เพิกเฉยต่อ 
การทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ  โดยมีตัวชี้วัดคือ  ค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption  Perception  Index - CPI)
ของประเทศไทย  และระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการต่อต้านการทุจริต   แผนระดับท่ี  3   คือแผนปฏิบัติ 
การด้านการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  โดยหลักธรรมาภิบาลส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นกลไก
ในการพัฒนากรอบการจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงให้สอดคล้อง 
กับกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  (Integrity and  Transpa-
rency  AssessMent  :  ITA )     เพ่ือให้บรรจุค่าเปูาหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ   (พ.ศ.  2561 - 
2580)   ในประเด็นที่  (21)  การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  ก าหนดเปูาหมายไว้ว่า “ประเทศไทยปลอด
การทุจริตและประพฤติมิชอบ”   ที่ก าหนดตัวชี้วัดไว้ว่า   ในปี  พ.ศ.  2570   หน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมิน  ITA 
ทั้งหมด  (ร้อยละ 100)  ต้องได้คะแนน  85 คะแนนขึ้นไป  รวมทั้งประเทศไทยต้องมีคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต  
(Corruption  Perception  Index  :  CPI)  อยู่ในอันดับ  1  ใน  43   และ/หรือได้คะแนนไม่ต่ ากว่า  57  คะแนน   
(คะแนนเต็ม  100  คะแนน)  โดยการจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส
ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ประกอบด้วย  4  มิติ  ดังนี้ 
  มิติที่  1  การสร้างวัฒนธรรมสุจริต 
  มิติที่  2  การบริหารราชการด้วยความโปร่งใส 
  มิติที่  3  การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
  มิติที่  4  การยกระดับกลไกการตรวจสอบการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
  ดังนั้น  เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ  20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ 
ชาติ  20 ปี  (พ.ศ. 2561 - 2580)   ประเด็นที่   (21)    การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  ที่ก าหนดไว้ว่า  
“ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ”  ให้เกิดเป็นรูปธรรม  องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา จึงได้แสดง
เจตจ านงในการปูองกันและต่อต้านการทุจริต    ด้วยการจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรม
และความโปร่งใส ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (พ.ศ. 2566 - 2570)   เพ่ือใช้เป็นกรอบและแนวทางในการ
ด าเนินการปูองกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขาให้มีการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์   
สุจริต  ใช้เป็นเครื่องมือในการด าเนินกิจกรรม  ท าให้บุคลากรทั้งฝุายการเมือง และฝุายประจ าขององค์การบริหารส่วน
ต าบลหัวเขา    รวมถึงประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา    มีทัศนคติค่านิยมใน  ความซื่อสัตย์   สุจริต   
คุณธรรม   จริยธรรม   ต่อการมีส่วนร่วมในการปูองกันการทุจริตต่อไป 

3. วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผน 
  1)  เพื่อยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต   ของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  และยกระดับจิตส านึกรับผิดชอบในผลประโยชน์ของสาธารณะของข้าราชการฝุายการเมือง  ข้าราชการฝุาย
บริหาร  บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงประชาชนในท้องถิ่น 
  2)  เพื่อสร้างวัฒนธรรมสุจริต   ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต   ยึดมั่นตามประมวล
จริยธรรม  เพื่อบังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนในท้องถิ่น  ปราศจากพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริต  การขัดกันแห่ง
ผลประโยชน์  และการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ 
  3)  เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการปูองกัน  ตรวจสอบ  และต่อต้านการทุจริต 
  4)  เพื่อพัฒนาระบบ  กลไก  มาตรการ  รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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4. เป้าหมาย 

  1)  ข้าราชการฝุายการเมือง ข้าราชการฝุายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึง    
ประชาชนในท้องถิ่นมีจิตส านึก    และความตะหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนใน
ท้องถิ่น   ปราศจากการก่อให้เกิดข้อสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการจริยธรรม   การขัดกันแห่งผลประโยชน์  
และแสวงประโยชน์โดยมิชอบ 
  2)  เครื่องมือ / มาตรฐานการปฏิบัติงาน  ที่สามารถปูองกันปัญหาเกี่ยวกับการทุจริต  และประพฤติ
มิชอบของข้าราชการ 
  3)  โครงการ / กิจกรรม / มาตรการ   ที่สนับสนุนให้สาธารณะ และภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
ในการตรวจสอบ  การควบคุมและถ่วงดุล  การใช้อ านาจอย่างเหมาะสม   การปฏิบัติ  หรือบริหารราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
  4)  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแผนงานที่มีประสิทธิภาพ  ลดโอกาสในการกระท าการทุจริต และ
ประพฤติมิชอบ  จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วน 
    5)  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ  (Integrity and  Transparency  Assessment  :  ITA )  85  คะแนนขึ้นไป  ร้อยละ  100 
ในปี  พ.ศ. 2570 
 
 

5. ประโยชน์ของการจัดท าแผน 

  1)  ข้าราชการฝุายการเมือง     ข้าราชการฝุายบริหาร     บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รวมถึง  ประชาชนในท้องถิ่นมีจิตส านึกรักท้องถิ่นของตนเอง   อันจะน ามาซึ่งการสร้างค่านิยม  และอุดมการณ์ในการ
ต่อต้านการทุจริต  (Anti - Corruption)   จากการปลูกฝังหลักคุณธรรม   จริยธรรม  หลักธรรมาภิบาล   รวมถึงหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงที่สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการท างานและชีวิตประจ าวัน 
  2)  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถบริหารราชการเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  
(Good  Governance)  มีความโปร่งใส  เป็นธรรม  และตรวจสอบได้ 
  3)  ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตั้งแต่ร่วมคิด   ร่วมท า   ร่วมตัดสินใจ   รวมถึงร่วมตรวจสอบในฐานะ
พลเมืองที่มีจิตส านึกรักท้องถิ่น   อันจะน ามาซึ่งการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนที่มีความเข้มแข็งในการเฝูาระวังการ
ทุจริต 
  4)  สามารถพัฒนาระบบ   กลไก   มาตรการ  รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ทั้งจากภาคในและภาคนอกองค์กรที่มีความเข้มแข็งในการเฝูาระวังการทุจริต 
  5)  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   มีแนวทางการบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพ   ลดโอกาสในการ
กระท าการทุจริตและประพฤติมิชอบ  จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วน    ให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ
ด้านการปูองกันการทุจริต  อันจะส่งผลให้ประชาชนในท้องถิ่นเกิดความภาคภูมิใจ  และให้ความร่วมมือเป็นเครือข่าย
ในการเฝูาระวังการทุจริตที่เข้มแข็งอย่างยั่งยืน 
  6)  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ  (Integrity and  Transparency  Assessment  :  ITA )  ทั้งหมด  (ร้อยละ  100)  ต้องได้
คะนน  85  คะแนนขึ้นไป  รวมทั้งประเทศไทยต้องมีคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต    (Corruption  Perception  
Index  :  CPI)  อยู่ในอันดับ  1  ใน 43  และ/หรือได้คะแนนไม่ต่ ากว่า  57  คะแนน  (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)   
ในปี  พ.ศ. 2570 
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ส่วนที่  2 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต   
เพ่ือยกคุณธรรมและความโปร่งใสส าหรับองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น  (พ.ศ. 2566 - 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา  อ าเภอเดิมบางนางบวช  จังหวัดสุพรรณบุรี 

 
มิติ 

 
ภารกิจตามมิติ 

 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570  
หมายเหตุ งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
1. การสร้าง 
วัฒนธรรมสุจริต 

1.1 การเสริมสร้าง
จิตส านึกและความ 
ตะหนักแก่บุคลากร  
ทั้งข้าราชการการเมือง  
ฝ่ายบริหาร ข้าราชการ
การเมืองฝ่ายสภา
ท้องถิ่น และฝ่ายประจ า
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

1.1.1 เสริมสร้างจิตส านึกและความ    
ตะหนักในการปฏิบัติราชการตามอ านาจ
หน้าที่    และการประพฤติตนตาม
ประมวลจริยธรรม 
(1) มาตรการ  “ส่งเสริมการปฏิบัติงาน
ตามประมวลจริยธรรมขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลหัวเขา 
1.1.2 เสริมสร้างจิตส านึกและความ    
ตะหนักในการยึดม่ันผลประโยชน์ส่วน-
รวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน ที่จะไม่
กระท าการอันเป็นการขัดแห่งผลประ-
โยชน์หรือการมีผลประโยชน์ทับซ้อน 
(2) กิจกรรมให้ความรู้การปูองกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลหัวเขา 
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มิติ 

 
ภารกิจตามมิติ 

 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570  
หมายเหตุ งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
  

 
 
 
 
 
 
1.2 การเสริมสร้าง
จิตส านึกและความ 
ตะหนักแก่ประชาชน 
ทุกภาคส่วนในท้องถิ่น 

1.1.3 เสริมสร้างจิตส านึกและค่านิยม
ความซ่ือสัตย์สุจริตและการต่อต้านการ
ทุจริต 
(3) โครงการส่งเสริมการบริหารงานตาม
หลักธรรมาภิบาลเพ่ือปูองกันการทุจริต 
(4) โครงการฝึกอบรมการปูองกันและ 
การปราบปรามการทุจริต 
1.2.1 เสริมสร้างจิตส านึกและความ    
ตะหนักในการรักษาประโยชน์สาธารณะ
แยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนและผล-
ประโยชน์ส่วนรวม 
(5) กิจกรรมรณรงค์ปลูกฝังวิธีคิดแยกแยะ
ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์
ส่วนรวม 
1.2.2 เสริมสร้างจิตส านึกและความ 
ตะหนักในการปฏิบัติตนตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง 
(6) โครงการตามแนวพระราชด าริหมู่บ้าน
เศรษฐกิจพอเพียง 
 

 
 
 
- 
 

30,000 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 

30,000 

 
 
 
- 
 

30,000 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 

30,000 

 
 
 
- 
 

30,000 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 

30,000 
 

 

 
 
 
- 
 

30,000 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 

30,000 

 
 
 
- 
 

30,000 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 

30,000 

 

 



 
 

 

18 

 
มิติ 

 
ภารกิจตามมิติ 

 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570  
หมายเหตุ งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
  

 
 
 
 
 
 
 
1.3 การสร้างจิตส านึก
และความตะหนักแกเ่ด็ก
และเยาวชน 

1.2.3 เสริมสร้างจิตส านึกและความ 
ตะหนักในความซ่ือสัตย์สุจริต  และการ
ต่อต้านการทุจริต 
(7) โครงการเสริมสร้างค่านิยมต่อต้าน 
การทุจริต 
(8) ยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงานและ
บุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่
ประจักษ์ 
1.3.1 เสริมสร้างจิตส านึกและความ    
ตะหนักในความซ่ือสัตย์สุจริต  และการ
ต่อต้านการทุจริต 
(9) โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
ส าหรับเด็กและเยาวชนต าบลหัวเขา 
(10) โครงการประกวดค าขวัญต่อต้านการ
ทุจริต 
1.3.2 เสริมสร้างจิตส านึกและความ 
ตะหนักให้มีจิตสาธารณะ  และ
รับผิดชอบต่อส่วนรวม 
(11) โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
ส าหรับเด็กและเยาวชนต าบลหัวเขา 
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 รวม  มิติที่  1 จ านวน  11  โครงการ 75,000 75,000 75,000 75,000 75,000  



 
 

 

19 
 

 
มิติ 

 
ภารกิจตามมิติ 

 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570  
หมายเหตุ งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
2. การบริหาร
ราชการด้วย
ความโปร่งใส 

2.1 การเปิดเผยข้อมูล
สาธารณะขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

2.1.1 การเปิดเผยข้อมูลการบริหารงาน
และการด าเนินงาน 
(1) มาตรการปรับปรุงและพัฒนาศูนย์
ข้อมูลข่าวสารเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
แก่ประชาชน 
2.1.2 การเปิดเผยข้อมูลการบริหาร
งบประมาณ  
(2) โครงการเสริมสร้างความโปร่งใสใน
การบริหารงบประมาณ 
2.1.3 การเปิดเผยข้อมูลและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล 
(3) มาตรการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะและ
ก ากับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา 

 
 

20,000 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 

 
 

20,000 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 

 
 

20,000 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 

 
 

20,000 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 

 
 

20,000 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

20 

 
มิติ 

 
ภารกิจตามมิติ 

 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570  
หมายเหตุ งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
 2.2 มาตรการส่งเสริม

คุณธรรมและความ
โปร่งใส 

2.2.1 การแสดงเจตนารมณ์ในการ
ปฏิบัติหน้าที่และบริหารงาน    ด้วย
ความซ่ือสัตย์สุจริตเป็นไปตามหลัก 
ธรรมาภิบาลของผู้บริหาร 
(4) มาตรการแสดงเจตนารมณ์ในการน า
หลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานของ
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา
ด้วยการจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการ
ทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความ
โปร่งใส 
2.2.2 การจัดท ามาตรการส่งเสริม
คุณธรรมและความโปร่งใสภายใน
หน่วยงาน 
(5) มาตรการ  NO  Gift  Policy 
(6) โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมการ
ให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน 
(7) กิจกรรม  “สร้างความโปร่งใสในการ
พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน” 
(8) กิจกรรม  “ควบคุมการเบิกจ่ายเงิน
ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี” 

 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
- 
 
- 
 
- 

 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
- 
 
- 
 
- 

 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
- 
 
- 
 
- 

 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
- 
 
- 
 
- 

 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
- 
 
- 
 
- 

 



 
 

 

21 

 
มิติ 

 
ภารกิจตามมิติ 

 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570  
หมายเหตุ งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
  (9) กิจกรรม  “วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัด

จ้างประจ าปี” 
(10) มาตรการปูองกันผลประโยชน์ทับ
ซ้อนขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา 
(11) โครงการเสริมสร้างความโปร่งใสใน
การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 
(12) โครงการประเมินความพึงพอใจของ
ประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การ
บริหารส่วนต าบลหัวเขา 
(13) กิจกรรมการใช้บัตรคิวในการติดต่อ
ราชการ 
(14) โครงการพัฒนาระบบการให้บริการ
ประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
(E-Service) 
2.2.3 การจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริต 
(15) มาตรการจัดท าแผนปฏิบัติการ
ปูองกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรม
และความโปร่งใส 
 

- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
 
- 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 

- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
 
- 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 

- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
 
- 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 

- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
 
- 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 

- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
 
- 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 

 

 



 
 

 

22 

 
มิติ 

 
ภารกิจตามมิติ 

 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570  
หมายเหตุ งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
 2.3 มาตรการลดการ 

ใช้ดุลยพินิจในการ
ปฏิบัติงาน 

2.3.1 จัดท าข้อตกลงระหว่างบุคลากร
ในองค์กรให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วย
ความซ่ือสัตย์สุจริต  มีคุณธรรม
จริยธรรม  ใช้ดุลยพินิจด้วยความสุจริต
ภายใต้กรอบธรรมาภิบาล 
(16) มาตรการ  “จัดท าข้อตกลงการ
ปฏิบัติราชการตามหลักธรรมาภิบาล” 
(17) กิจกรรม “การจัดท าข้อตกลงการ
ปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วน
ต าบลหัวเขา” 
2.3.2 มีการจัดท าแผนภูมิขั้นตอน/คู่มือ
การปฏิบัติงานและระยะเวลาการด าเนิน 
การเกี่ยวกับการบริการประชาชน  ราย 
ละเอียดที่เกี่ยวข้องในแต่ละขั้นตอน  
เปิดเผย ณ ที่ท าการ และในระบบ
เครือข่ายสารสนเทศขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
(18) โครงการจัดท าคู่มือส าหรับ
ประชาชนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
 

 
 
 
 
 
- 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 

 

 
 
 
 
 
- 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 

 

 
 
 
 
 
- 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 

 

 
 
 
 
 
- 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 

 

 
 
 
 
 
- 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 

 

 

 



 
 

 

23 

 
มิติ 

 
ภารกิจตามมิติ 

 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570  
หมายเหตุ งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
   (19) โครงการจัดท าคู่มือหรือมาตรฐาน

การปฏิบัติงานส าหรับเจ้าหน้าที่องค์การ
บริหารส่วนต าบลหัวเขา 
(20) โครงการจัดท ามาตรฐานการ
ให้บริการประชาชน 
2.3.3 มีการกระจายอ านาจการตัดสินใจ
เกี่ยวกับการสั่ง  อนุญาต  อนุมัติ  ปฏิบัติ
ราชการแทน  หรือการด าเนินการอ่ืนใด
ของผู้มีอ านาจในองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
ชุมชนและประชาชน 
(21) มาตรการออกค าสั่งมอบหมายของ
องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา 
(22) มาตรการกระจายอ านาจของ
องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา 
 

- 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
- 

 

- 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
- 
 

 

- 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
- 
 

 

- 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
- 

 

- 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
- 

 

 

 รวม  มิติที่  2 จ านวน  22  โครงการ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000  
 

 

 



 
 

 

24 
 

มิติ 
 

ภารกิจตามมิติ 
 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570  

หมายเหตุ งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

3. การส่งเสริม
บทบาทและการ 
มีส่วนร่วมของ
ภาคประชาชน 

3.1 การส่งเสริมให้
ประชาชนมีส่วนร่วม
บริหารกิจการของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.2 การรับฟังความ 
คิดเห็น  การรับและ
ตอบสนองเรื่องร้องเรียน 
/ร้องทุกข์ของประชาชน 

3.1.1 การมีส่วนร่วมในการจัดท า
แผนพัฒนา  การจัดท างบประมาณ 
(1) โครงการจัดท าแผนชุมชน แผนพัฒนา 
ท้องถิ่น  และการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานเพ่ือ
น าไปใช้ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(2) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการบริหารกิจการขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลหัวเขา 
3.1.2 การมีส่วนร่วมตรวจสอบ  และ
การประเมินผลการด าเนินงาน 
(3) กิจกรรมการติดตามและประเมินผล 
แผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบล 
หัวเขา 
3.2.1 มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็น
ของประชาชนในการด าเนินกิจการ ตาม
อ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น โดยเฉพาะการด าเนินกิจการที่
จะมีผลกระทบต่อความเป็นอยู่และสุข-
อนามัยของประชาชนในท้องถิ่น 
(4) มาตรการแก้ไขเหตุเดือดร้อนร าคาญ 
ด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

 
 

30,000 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 

 
 

30,000 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 

 
 

30,000 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 

 
 

30,000 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 

 
 

30,000 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 

 

 



 
 

 

25 

 
มิติ 

 
ภารกิจตามมิติ 

 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570  
หมายเหตุ งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.3 ส่งเสริมการมีส่วน 
ร่วมของภาคประชาชน 
และบูรณาการทุกภาค 
ส่วนเพื่อต่อต้านการ
ทุจริต 

3.2.2 มีระบบและช่องทางให้ประชาชน
ในท้องถิ่นสามารถร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
ผ่านช่องทางท่ีหลากหลาย 
(5) มาตรการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/
ร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนต าบล 
หัวเขา 
3.2.3 มีรายงานหรือแจ้งเป็นลายลักษณ์
อักษรให้ประชาชนผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์
ได้ทราบถึงการได้รับเรื่อง  ระยะเวลา 
และผลการด าเนินงานเกี่ยวกับเรื่อง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
(6) กิจกรรมรายงานผลการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงให้ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ทราบ 
3.3.1 ส่งเสริมให้มีเครือข่ายภาค
ประชาชน/องค์กรชุมชน ในการป้องกัน
ตรวจสอบและต่อต้านการทุจริต 
(7) กิจกรรมส่งเสริมชุมชนเฝูาระวังการ 
ทุจริต 

 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 

 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 

 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 

 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 

 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 

 

 

 



 
 

 

26 

 
มิติ 

 
ภารกิจตามมิติ 

 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570  
หมายเหตุ งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
  3.3.2 ส่งเสริมให้เครือข่ายภาค

ประชาชนมีการด าเนินการเฝ้าระวังการ
ทุจริต 
(8) โครงการสร้างเครือข่ายภาคประชาชน
เพ่ือเฝูาระวังการทุจริตขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลหัวเขา 
3.3.3 บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อ
ต่อต้านการทุจริต 
(9) กิจกรรมบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อ
ต่อต้านการทุจริต 

 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 

 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 

 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 

 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 

 

 รวม  มิติที่  3 จ านวน  9  โครงการ 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000  
 

 

 



 
 

 

27 
 

 
มิติ 

 
ภารกิจตามมิติ 

 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570  
หมายเหตุ งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
4. การยกระดับ
กลไกการ
ตรวจสอบการ 
ด าเนินงานของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

4.1 การจัดวางระบบ
ตรวจสอบภายใน  การ
ควบคุมภายใน และการ
บริหารความเสี่ยงการ
ทุจริต 
 
 
 
 
 
 
 
4.2 การส่งเสริมบทบาท
การตรวจสอบของสภา
ท้องถิ่น 

4.1.1 มีการจัดท าและรายงานการ
จัดท าระบบตรวจสอบภายใน 
(1) โครงการจัดท าแผนการตรวจสอบ
ภายในประจ าปี 
4.1.2 มีการจัดท าและรายงานการ
จัดท าระบบควบคุมภายใน 
(2) กิจกรรมติดตามประเมินผลการ
ควบคุมภายใน 
4.1.3 มีการจัดให้มีกระบวนการบริหาร
จัดการความเสี่ยงการทุจริต 
(3) มาตรการบริหารความเสี่ยงการทุจริต
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา 
4.2.1 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
สมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความรู้  ความ
เข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตาม
กฎหมาย  ระเบียบที่เกี่ยวข้องได้ก าหนด
ไว้ 
(4) โครงการส่งเสริมความรู้ด้านกฎ  
ระเบียบ  และกฎหมายที่เก่ียวข้องส าหรับ
ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น 
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มิติ 
 

ภารกิจตามมิติ 
 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570  

หมายเหตุ งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
4.3 มาตรการจัดการ
เรื่องร้องเรียนการทุจริต 

4.2.2 ส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มี
บทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงาน
ของฝ่ายบริหารตามกระบวนการ  และ
วิธีการที่กฎหมาย  ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
ได้ก าหนดไว้  โดยไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด 
(5) โครงการอบรม  สัมมนา  พฒันา-
ศักยภาพ  และศึกษาดงูาน  ของสมาชิกสภา
ท้องถิ่น 
4.3.1 มีแนวปฏิบัติในการด าเนินการ 
ต่อเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบของเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
(6) มาตรการจัดการในกรณีไดท้ราบหรือรับ
แจ้ง  หรือตรวจสอบพบการทุจริตของ
องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา 
4.3.2 จัดให้มีระบบและช่องทางการรับ
เรื่องร้องเรียนที่มีประสิทธิภาพ  สะดวก 
รวดเร็ว  ปลอดภัย  ส าหรับผู้ร้องเรียน 
(7) มาตรการจัดให้มีระบบและช่องทาง 
การรับเรื่องร้องเรียนเก่ียวกับการทุจริตของ
องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา 
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 รวม  มิติที่  4 จ านวน  7  โครงการ 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000  
 รวมทั้งสิ้น จ านวน  49  โครงการ 275,000 275,000 275,000 275,000 275,000  
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ส่วนที่  3 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 

เพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (พ.ศ. 2566 - 2570) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา  อ าเภอเดิมบางนางบวช  จังหวัดสุพรรณบุรี 

มิติที่  1  การสร้างวัฒนธรรมสุจริต 

     1.1  การเสริมสร้างจิตส านึกและความตะหนักแก่บุคลากร  ทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร  ข้าราชการ- 
            การเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่น  และฝ่ายประจ าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  1.1.1  เสริมสร้างจิตส านึกและความตะหนักในการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่และประพฤติตนตาม 
           ประมวลจริยธรรม 

ล าดับที่  1 

1. ชื่อโครงการ  :  มาตรการ  “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนต าบล 
                       หัวเขา” 

2. หลักการและเหตุผล  
 ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา  ได้ประกาศใช้ประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา  
โดยก าหนดกลไก และระบบในการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ    ทั้งนี้     การฝุาฝืนหรอืไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทาง
จริยธรรมดังกล่าว  ให้ถือว่าเป็นการกระท าผิดทางวินัย  ซึ่งมีการก าหนดขั้นตอนการลงโทษตามความร้ายแรงแห่งการ
กระท า     นอกจากนี้   ส านักงาน  ก.พ.  ได้ก าหนดแนวทางการด าเนินการตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
กรณีการเรี่ยไร และกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือก าหนดให้ข้าราชการต้อง
ละเว้นจากการแสวงหาประโยชน์ที่มิชอบ  โดยอาศัยต าแหน่งหน้าที่และไม่กระท าการอันเป็นการขัดกันแห่งประโยชน์
ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม     ตามนัยหนังสือส านักงาน  ก.พ.  ที่  นร  1013.7/ว  11  ลงวันที่  25  ธันวาคม  
2557  ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรน าแนวทางการด าเนินการดังกล่าว มาปรับใช้เป็นแนวทางในการถือปฏิบัติ
โดยอนุโลม 
 ดังนั้น   เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน  และเป็นที่เชื่อถือไว้วางใจของประชาชน   องค์การบริหาร
ส่วนต าบลหัวเขาจึงได้จัดท ามาตรการ    “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนต าบล
หัวเขา”  ขึ้น  เพ่ือให้บุคลากรทั้งฝุายการเมือง  และฝุายประจ าทุกระดับน าไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ 
สุจริต  มีคุณธรรม  จริยธรรม  ไม่กระท าการอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือการมีผลประโยชน์ทับซ้อน 

3. วัตถุประสงค์ 
 1)  เพ่ือเป็นเครื่องมือก ากับความประพฤติของข้าราชการให้มีความโปร่งใส   มีมาตรฐานในการปฏิบัติงานที่
ชัดเจนและเป็นสากล 
 2)  เพ่ือยึดถือเป็นหลักการและแนวทางการปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอ  ทั้งในระดับองค์กร  ระดับบุคคลและ
เป็นเครื่องมือการตรวจสอบการท างานด้านต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา  เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไป
ตามหลักคุณธรรม  จริยธรรม  มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 3)  เพ่ือท าให้เกิดรูปแบบองค์กรอันเป็นที่ยอมรับ   เพ่ิมความน่าเชื่อถือ  เกิดความม่ันใจแก่ผู้รับบริการ  และ
ประชาชนทั่วไป  ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย  
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 4)  เพ่ือให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างองค์กรและข้าราชการในทุกระดับ โดยให้ฝุายบริหารใช้อ านาจในขอบเขต
สร้างระบบความรับผิดชอบของข้าราชการต่อตนเอง    ต่อองค์กร    ต่อผู้บังคับบัญชา   ต่อประชาชน   และต่อสังคม
ตามล าดับ 
 5)  เพ่ือปูองกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ   และความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดข้ึน     รวมทั้ง
เสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน        

4.  กลุ่มเป้าหมาย 
 คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาท้องถิ่น  พนักงาน อบต.  ลูกจ้างประจ า  และพนักงานจ้างทั่วไป  จ านวน 50 คน 

5.  วิธีด าเนินการ 
 1)  จัดท ามาตรการ   “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา” 
 2)  ก าหนดแนวทาง   รูปแบบ  และช่องทางในการเผยแพร่ประมวลจริยธรรมส าหรับบุคคลในองค์กร  และ 
สาธารณชน 
 3)  ประสานงานบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  เพ่ือด าเนินการตามแนวทางและรูปแบบที่ก าหนด 
  4)  ด าเนินการเผยแพร่ประมวลจริยธรรม  เพ่ือใช้เป็นค่านิยมส าหรับองค์กร  ข้าราชการทุกคนพึงยึดถือเป็น
แนวทางปฏิบัติควบคู่ไปกับระเบียบและกฎข้อบังคับอ่ืน ๆ  ตามแนวทางและรูปแบบที่ก าหนด 
 5)  ด าเนินการเผยแพร่  ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับประมวลจริยธรรม  เปิดเผยเป็นการทั่วไปแก่สาธารณชนให้มี
ส่วนร่วมรับรู้  และร่วมติดตามตรวจสอบ   (ตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ   เรื่อง  ก าหนดให้
ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้อง
จัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้   ตามมาตรา  9  วรรคหนึ่ง  (8)   แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ  พ. ศ. 
2540) 

6)  ประเมินผลและติดตามผลการด าเนินการ 
7)  รายงานผลการด าเนินการ  

6.  ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566 - 2570 

7.  งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ  

8.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา 

9.  ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 

1)  มีการเผยแพร่ประมวลจริยธรรม  อย่างน้อย  3  ช่องทาง   
 2)  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภา  พนักงาน อบต.  ลูกจ้างประจ า  และพนักงานจ้างทั่วไป  มีความรู้ความ
เข้าใจแนวทางการปฏิบัติตัวตามประมวลจริยธรรม  ไม่น้อยกว่าร้อยละ  80  (ส ารวจโดยใช้แบบประเมินผล) 
 ผลลัพธ์ 
 คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภา  พนักงาน อบต.  ลูกจ้างประจ า  พนักงานปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วน
ต าบลหัวเขาปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา  (ส ารวจโดยใช้แบบประเมินติดตาม
ผล) 

..................................................... 
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   1.1.2  เสริมสร้างจิตส านึกและความตะหนักในการยึดม่ันผลประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน 
            ที่จะไม่กระท าการอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือการมีผลประโยชน์ 

ล าดับที่  2 

1. ชื่อโครงการ  :  กิจกรรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา           

2. หลักการและเหตุผล 
 ด้วยสถานการณ์หรือการกระท าของบุคคลมีผลประโยชน์ส่วนตนเข้ามาเก่ียวข้อง      จนส่งผลกระทบต่อการ
ตัดสินใจหรือการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่ง  การกระท าดังกล่าวอาจเกิดขึ้นโดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว  ทั้งเจตนาหรือไม่เจตนา
หรือบางเรื่องเป็นการปฏิบัติสืบต่อกันมาจนไม่เห็นว่าจะเป็นสิ่งผิดแต่อย่างใด   พฤติกรรมเหล่านี้เป็นการกระท าความ-
ผิดทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ       ที่ต้องค านึงถึงผลประโยชน์สาธารณะ   (ประโยชน์ของส่วนรวม)   แต่กลับ
ตัดสินใจ  ปฏิบัติหน้าที่โดยค านึงถึงประโยชน์ของตนเองหรือพวกพ้อง          
 ดังนั้น  องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา  จึงได้ด าเนินกิจกรรมให้ความรู้เรื่องการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา  เพื่อปูองกันการทุจริตในการปฏิบัติราชการ 

3. วัตถุประสงค์ 
 1)  เพ่ือให้ความรู้ความเข้าใจแก่พนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       เกี่ยวกับการปูองกันผลประโยชน์
ทับซ้อน 
 2)  เพ่ือเสริมสร้างพฤติกรรม  และวิธีการท างานที่สุจริตโปร่งใสของข้าราชการ   และเจ้าหน้าที่ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลหัวเขา 
 3)  เพ่ือเสริมสร้างให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา  มีจิตส านึก  ค่านิยมและ
วัฒนธรรมเรื่องความซื่อสัตย์  สุจริต  มุ่งมั่นท างานอย่างมีประสิทธิภาพ  มีคุณธรรมอันมั่นคง  ส่งผลให้หน่วยงาน
ปลอดจากการทุจริตคอร์รัปชั่น  มุ่งสู่การเป็นข้าราชการท้องถิ่นไทยใสสะอาด  

4.  กลุ่มเป้าหมาย 
 พนักงานขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา  จ านวน  30  คน 

5.  วิธีด าเนินการ 
 1)  ปรับปรุงขั้นตอน  แนวทางการปฏิบัติงาน  หรือระเบียบเพื่อปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน  และจัดท าร่าง
คู่มือ/แนวทางการปฏิบัติงาน  เพื่อปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 2)  จัดประชุมเพ่ือให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน   และแนวทางการปฏิบัติงานเพ่ือปูองกันผลประโยชน์
ทับซ้อน  แก่บุคลากรของหน่วยงาน 
    3)  เผยแพร่คู่มือ/แนวทางการปฏิบัติงาน  เพ่ือปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อนให้แก่บุคลากรของหน่วยงานและ
สาธารณชน 

4)  รายงานผลการด าเนินการ 

6.  ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566 - 2570  

7.  งบประมาณในการด าเนนิโครงการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
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8.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา 

9.  ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 1)  พนักงานขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา  มีความรู้ความเข้าใจเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน  ร้อยละ 
80  ของจ านวนพนักงานฯ  (ส ารวจโดยใช้แบบประเมินผล/แบบทดสอบความรู้) 
 2)  มีคู่มือ/แนวทางการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน  จ านวน  1  ชุด 
 3)  มีการเผยแพร่คู่มือ/แนวทางการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่สาธารณชน  อย่างน้อย  2  ช่องทาง 
(เช่น  เว็บไซต์หน่วยงาน  บอร์ดประชาสัมพันธ์หน่วยงาน  หนังสือเวียน  เป็นต้น) 
 ผลลัพธ์ 
 พนักงานขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขามีมีความประพฤติปฏิบัติงาน  ยึดมั่นประโยชน์ส่วนรวม  ไม่มี
ผลประโยชน์ทับซ้อน  (ส ารวจโดยใช้แบบประเมินติดตามผล) 

........................................................... 
 

    1.1.3  เสริมสร้างจิตส านึกและค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต  และการต่อต้านการทุจริต 

ล าดับที่  3 

1. ชื่อโครงการ  :  โครงการส่งเสริมการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อป้องกันการทุจริต            

2. หลักการและเหตุผล 

 หลักธรรมาภิบาล  หรือ  การบริหารจัดการที่ดี  (Good  Governance)   เป็นหลักส าคัญในการบริหารและ
การปฏิบัติงานจะต้องมีความสุจริต   โปร่งใส   และสามารถตรวจสอบได้  รวมทั้ง  เป็นการเสริมสร้างจิตส านึกในการ
ท างานและความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง    นอกจากนี้   ยังต้องมีการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม   เพ่ือให้
สามารถปฏิบัติงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ    และน าไปสู่การพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง   อีกท้ัง  สามารถแก้ 
ปัญหาความขัดแย้งภายในองค์กรได้อีกด้วย  จากสภาพปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นที่เป็นปัญหาเรื้อรังที่มีส่วนบั่นทอน
ความเจริญของประเทศไทยมานาน    จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการปูองกัน และแก้ไขปัญหาการทุจริตอย่างจริงจัง  
เพ่ือท าให้ปัญหาการทุจริตลดน้อยลงและหมดไปได้ในที่สุดนั้น  ต้องน าหลักธรรมาภิบาลไปปรับใช้กับทุกภาคส่วนไม่ว่า
จะเป็นภาคส่วนการเมือง  ภาคราชการ  ภาคธุรกิจเอกชน  ตลอดจนภาคประชาสังคมอย่างเข้มงวดจริงจัง   พร้อมทั้ง
ปลูกจิตส านึกของคนไทยร่วมต้านภัยการทุจริต  ควบคู่กับการเปลี่ยนแปลงค่านิยมไปในทิศทางที่ไม่เอ้ือหรือสนับสนุน
การทุจริตคอร์รัปชั่น  
 ดังนั้น  เพ่ือประโยชน์ในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา  จึงจัดท ามาตรการส่งเสริม
การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือปูองกันการทุจริต 

3. วัตถุประสงค์ 
 1)  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่น  และบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา  มีความรู้ความเข้าใจในหลัก
ธรรมาภิบาลส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 2)  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่น  บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา มีความรู้ความเข้าใจและให้ความ 
ส าคัญกับการปูองกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ  (Anti   Corruption)    และมีค่านิยมในการต่อต้าน
การทุจริต 
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 3)  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่น  บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา  มีความรู้ความเข้าใจในหลักและ
แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการท างานและการด าเนินชีวิตได้ 
   4)  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่น    บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา      สามารถน าองค์ความรู้หลัก
ธรรมาภิบาลไปประยุกต์ใช้ในการท างานให้กับองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4.  กลุ่มเป้าหมาย 
 ผู้บริหารท้องถิ่น  สมาชิกสภาท้องถิ่น  พนักงานขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา  จ านวน  50  คน 

5.  วิธีด าเนินการ 
 1)  จัดท าโครงการเพ่ือขออนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่น  

2)  มอบหมายงานให้กับผู้รับผิดชอบโครงการและผู้ที่เกี่ยวข้อง  เพ่ือวางแผนและจัดเตรียมโครงการ 
3)  จัดท าก าหนดการ 

 4)  ประสานงานกับบุคคล  และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   เพื่อจัดหาวิทยากร   เชิญกลุ่มเปูาหมาย   จัดเตรียม
เอกสารประกอบการอบรม  และวัสดุอุปกรณ์ 
 5)  จัดฝึกอบรมตามก าหนดการ 

6)  รายงานผลการด าเนินการ 

6.  ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566 - 2570  

7.  งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

8.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา 

9.  ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 ผู้บริหารท้องถิ่น   สมาชิกสภาท้องถิ่น   พนักงานขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา   ที่เข้าร่วมกิจกรรม/
มาตรการ  ได้รับการทดสอบความรู้ธรรมาภิบาล    ร้อยละ 90     (ทดสอบความรู้ผ่านระบบทดสอบความรู้ธรรมา- 
ภิบาล     ออนไลน์ https://ggde.nacc.go.th) 
 ผลลัพธ์ 
 1)  ผู้บริหารท้องถิ่น  สมาชิกสภาท้องถิ่น  พนักงานขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขาน าหลักธรรมาภิบาล  
มาปรับใช้ในการท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  (ส ารวจโดยใช้แบบประเมินติดตามผล) 
 2)  ผู้บริหารท้องถิ่น  สมาชิกสภาท้องถิ่น  พนักงานขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา ร่วมต่อต้านการ
ทุจริต  (ส ารวจโดยใช้แบบประเมินติดตามผล) 
 3)  ผู้บริหารท้องถิ่น  สมาชิกสภาท้องถิ่น  พนักงานขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขาน าปรัชญาเศรษฐกิจ  
พอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการท างานและการด าเนินชีวิตได้  (ส ารวจโดยใช้แบบประเมินติดตามผล) 

........................................................... 
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ล าดับที่  4 

1. ชื่อโครงการ  :  โครงการฝึกอบรมการป้องกันและการปราบปรามการทุจริต 

2. หลักการและเหตุผล 
 การด าเนินชีวิต   และการปฏิบัติงาน        นอกจากผู้ปฏิบัติงานต้องมีความรู้ความสามารถตามหน้าที่ความ
รับผิดชอบแล้ว  ยังต้องมีคุณธรรมจริยธรรม  และความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ อันจะน าไปสู่การท างานที่มุ่งผล
ส าฤทธิ์และความส าเร็จขององค์กรอย่างยั่งยืน  ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน 
 องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขาจึงได้ตะหนักถึงความส าคัญในการพัฒนาและเสริมสร้างจิตส านึกให้บุคลากร
ตะหนักในการเป็นข้าราชการที่มีเกียรติ   ศักดิ์ศรี   รู้จักความพอเพียง   เป็นตัวอย่างที่ดีของสังคม  ยึดมั่นในคุณธรรม  
ยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง   มีความรู้    ความเข้าใจในเรื่องพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการมีคุณธรรม   จริยธรรม   อันจะ
ส่งผลให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ  และประชาชนผู้รับบริการ  รวมทั้ง สร้างจิตส านึกเรื่องคุณธรรมจริยธรรม
ในการท างานอันจะน าไปสู่การท างานที่มุ่งผลส าฤทธิ์   และความส าเร็จขององค์กรอย่างยั่งยืน    จึงได้ก าหนดให้มีการ
จัดโครงการฝึกอบรมการปูองกันและการปราบปรามการทุจริต   

3. วัตถุประสงค์ 
 1)  เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน าหลักคุณธรรม  จริยธรรม  มา
ประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน  และปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  และมีความสุข 
 2)  เพ่ือเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรสุจริตให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีทัศนคติ  ค่านิยม   ในการปฏิบัติงาน
อย่างซื่อสัตย์สุจริต 

4.  กลุ่มเป้าหมาย 
 เจ้าหน้าที่  บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา  จ านวน  30  คน 

5.  วิธีด าเนินการ 
 1)  จัดท าโครงการเพ่ือขออนุมัติจากผู้มีอ านาจอนุมัติ 
 2)  มอบหมายงานให้กับผู้รับผิดชอบโครงการ  และผู้ที่เกี่ยวข้อง  เพ่ือวางแผนและจัดเตรียมโครงการ 
 3)  จัดท ารูปแบบ  ก าหนดการ  และหัวข้อการอบรม 
 4)  ประสานงานกับบุคคล  และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   เพื่อจัดหาวิทยากร   เชิญกลุ่มเปูาหมาย   จัดเตรียม
เอกสารประกอบการอบรม  และวัสดุอุปกรณ์ 
 5)  ด าเนินการตามรูปแบบและก าหนดการที่ก าหนด 

6)  รายงานผลการด าเนินการ 
7)  เผยแพร่การด าเนินโครงการ  ผ่านเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

6.  ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566 - 2570  

7.  งบประมาณที่ใช้ในด าเนินการ 
 จ านวน  30,000  บาท/ปีงบประมาณ 

8.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา 
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9.  ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 1)  มีการจัดอบรม  จ านวน  1  ครั้ง 

2)  บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจหลักคุณธรรม   จริยธรรม   ปฏิบัติตามระเบียบ   กฎหมาย   และสามารถ
น าไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวันและการปฏิบัติงานได้  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  (ส ารวจโดยใช้แบบทดสอบความรู้/แบบ
ประเมินผล) 
 ผลลัพธ์ 
 บุคลากรน าหลักคุณธรรมจริยธรรมมาปรับใช้ในการด าเนินชีวิตและการปฏิบัติงาน  ก่อให้เกิดวัฒนธรรม
องค์กรสุจริตในหน่วยงาน   (ส ารวจโดยใช้แบบติดตามประเมินผล) 

...................................................... 

     1.2  การสร้างจิตส านึกและความตะหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น 

  1.2.1  เสริมสร้างจิตส านึกและความตะหนักในการรักษาประโยชน์สาธารณะ  แยกแยะผลประโยชน์ส่วนตน 
           และผลประโยชน์ส่วนรวม 

ล าดับที่  5 

1. ชื่อโครงการ  :  กิจกรรมรณรงค์ปลูกฝังวิธีคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม  

2. หลักการและเหตุผล 
 การขัดกันแห่งผลประโยชน์    หรือ   “Conflict  of  Interest”   ได้รับการกล่าวถึงอย่างกว้างขวางในรอบ
หลายปีที่ผ่านมา  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง   ในช่วงระยะเวลาที่ประเทศไทยก าลังเผชิญกับปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นของ 
ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองหรือผู้ด ารงต าแหน่งระดับสูงในองค์กรต่าง ๆ  ซึ่งได้ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศ  รวมทั้งได้สร้างความเสียหายให้กับประชาชนโดยส่วนรวม 
  จากสถานการณ์ข้างต้น  จ าเป็นที่หน่วยงานภาครัฐต้องเร่งปลูกฝังองค์ความรู้ให้ประชาชนมีความเข้าใจเกี่ยว 
กับความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม    รวมทั้ง  ให้ตะหนักถึงผลกระทบจากปัญหา
ความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน และผลประโยชน์ส่วนรวม   หรือเกิดเป็นผลประโยชน์ทับซ้อน    ซึ่งเป็น
ปัญหาเชิงโครงสร้างที่เก่ียวข้องกับหลายมิติ  ทั้งมิติด้านสังคม  การเมืองและการบริหาร ที่ส าคัญสะท้อนถึงวัฒนธรรม
และค่านิยมในการบริหารที่ด้อยพัฒนา  
 ดังนั้น  องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา  จึงได้จัดท ากิจกรรมรณรงค์ปลูกฝังวิธีคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วน
ตนและผลประโยชน์ส่วนรวมข้ึน       เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจให้ประชาชนสามารถแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตน     
และผลประโยชน์ส่วนรวมได้    ส่งเสริมให้ประชาชนใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจ าวัน      ร่วม-
ปกปูองผลประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติ  ท าให้เกิดเป็นค่านิยมที่จะไม่ยอมรับการทุจริต 

3. วัตถุประสงค์ 
 1)  เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจให้ประชาชนสามารถแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม
ได้ 
 2)  เพ่ือสร้างจิตส านึกให้ประชาชนร่วมปกปูองผลประโยชน์ส่วนรวม 
 3)  เพ่ือสร้างจิตส านึกให้ประชาชนรักษาสาธารณประโยชน์และสาธารณูปโภคของชุมชน 
 4)  เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจ าวัน 
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4.  กลุ่มเป้าหมาย 
 ประชาชนในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา  จ านวน  60  คน 

5.  วิธีด าเนินการ 
 1)  จัดท ากิจกรรมรณรงค์ปลูกฝังวิธีคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม 
 2)  มอบหมายงานให้กับผู้รับผิดชอบกิจกรรม  และผู้ที่เกี่ยวข้อง  เพ่ือวางแผนและจัดเตรียมกิจกรรม 
 3)  ประสานงานกับบุคคล  และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   เพื่อจัดหาวิทยากร,   เชิญกลุ่มเปูาหมาย    
 4)  ด าเนินการกิจกรรมรณรงค์ปลูกฝังวิธีคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม 

5)  ประเมินและติดตามผลการด าเนินการ 
6)  รายงานผลการด าเนินการ 

6.  ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566 - 2570  

7.  งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

8.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา 

9.  ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 1)  มีการจัดกิจกรรมรณรงค์ให้กับประชาชน   จ านวน  1  ครั้ง 
 2)  ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ  และสามารถแยกแยะผลประโยชน์ส่วนรวมได้  ร้อยละ  80  ของจ านวน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม  (ส ารวจโดยใช้แบบประเมินผล/แบบทดสอบ) 
 3)  ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจ าวัน ร้อยละ 
80  ของจ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม  (ส ารวจโดยใช้แบบประเมินผล/แบบทดสอบ)  
 ผลลัพธ์ 
 1)  ประชาชนร่วมปกปูองผลประโยชน์ส่วนรวม  และสาธารณประโยชน์  (ส ารวจโดยใชแ้บบประเมินติดตาม
ผล) 
   2)  ประชาชนน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน  (ส ารวจโดยใช้แบบประเมิน
ติดตามผล) 

........................................................... 
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     1.2.2  เสริมสร้างจิตส านึกและความตะหนักในการปฏิบัติตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

ล าดับที่  6 

1. ชื่อโครงการ  :  โครงการตามแนวพระราชด าริหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง             

2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  2560  มาตรา  65  ก าหนดให้รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์
ชาติเป็นเปูาหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน  ตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดท าแผนต่าง ๆ  ให้
สอดคล้องและบูรณาการกัน  เพื่อให้เกิดเป็นพลังผลักตันร่วมกันไปสู่เปูาหมายดังกล่าว   โดยยุทธศาสตร์ชาติ  20 ปี 
(พ.ศ. 2561 - 2580)  เป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกของประเทศไทยตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งจะ 
ต้องน าไปสู่การปฏิบัติเพ่ือให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์  “ประเทศไทยมีความม่ันคง  ม่ังคั่ง  ยั่งยืน  เป็นประเทศ
พัฒนาแล้ว  ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”  เพ่ือความสุขของคนไทยทุกคน 
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความส าคัญกับการปลูกฝังให้คนไทยไม่โกง   โดยการส่งเสริมสนับสนุนให้ทุก-
ภาคส่วนมุ่งสร้างจิตส านึกในการรักษาประโยชน์สาธารณะ  ทัศนคติเชิงบวก  รวมทั้งคุณธรรม  จริยธรรม   และหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้กับทุกกลุ่มในสังคม  ควบคู่กับการปลูกฝังจิตส านึก   ความซื่อสัตย์สุจริต   ค่านิยมที่
ถูกต้อง  สร้างความตะหนักถึงภัยร้ายแรงของการทุจริตและการรู้เท่าทันการทุจริตของสังคมไทย  โดยอาศัยกลไกทาง
สังคมเป็นมาตรการในการลงโทษผู้กระท าผิดหรือผู้กระท าการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 ดังนั้น  องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขาจึงได้ด าเนินโครงการตามแนวพระราชด าริหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง  
เพ่ือให้ประชาชนในพื้นที่น าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน    ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  ตระหนักถึงภัยร้ายแรงของการทุจริต 

3. วัตถุประสงค์ 
 1)  เพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่ประชาชน 
 2)  เพ่ือเสริมสร้างความตะหนักถึงภัยร้ายแรงของการทุจริตให้แก่ประชาชน 
 3)  เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจ าวัน 

4.  กลุ่มเป้าหมาย 
 ประชาชนในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา  จ านวน  60  คน 

5.  วิธีด าเนินการ 
 1)  จัดท าโครงการเพ่ือขออนุมัติจากผู้มีอ านาจอนุมัติ 
 2)  มอบหมายงานให้กับผู้รับผิดชอบโครงการ  และผู้ที่เกี่ยวข้อง  เพ่ือวางแผนและจัดเตรียมโครงการ 
 3)  ก าหนดรูปแบบ  ก าหนดการ  และหัวข้อการอบรม 
 4)  ประสานงานกับบุคคล  และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   เพื่อจัดหาวิทยากร,   เชิญกลุ่มเปูาหมาย  จัดเตรียม
เอกสารประกอบการอบรม  และวัสดุอุปกรณ์   
 5)  ด าเนินการตามรูปแบบและก าหนดการที่ก าหนด 

6)  รายงานผลการด าเนินการ 

6.  ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566 - 2570  

7.  งบประมาณด าเนินการ 
 จ านวน  30,000  บาท/ปีงบประมาณ 
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8.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา 

9.  ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 1)  มีการจัดอบรม  จ านวน  1  ครั้ง 
 2)  ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  สามารถน าไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวันได้
ไม่น้อยกว่าร้อยละ  80  (ส ารวจโดยใช้แบบประเมินผล) 
 ผลลัพธ์ 
 ประชาชนน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวันได้      ไม่น้อยกว่าร้อยละ  80  
(ส ารวจโดยใช้แบบประเมินติดตามผล) 

........................................................... 
 

     1.2.3  เสริมสร้างจิตส านึกและความตะหนักในความซ่ือสัตย์สุจริต  และการต่อต้านการทุจริต 

ล าดับที่  7 

1. ชื่อโครงการ  :  โครงการเสริมสร้างค่านิยมต่อต้านการทุจริต             

2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานของรัฐภายใต้โครงสร้างการจัดระเบียบบริหารราชการตามหลักการ
กระจายอ านาจการปกครอง  เป็นหน่วยงานหลักในการจัดท าบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ   เพ่ือประโยชน์
ของประชาชนในท้องถิ่น  ถือเป็นกลไกส าคัญในการพัฒนาท้องถิ่นซึ่งน าไปสู่การพัฒนาทั่วทั้งประเทศ  ทั้งนี้  พระราช- 
บัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2542   ตลอดจนหน้าที่
อ่ืนตามที่กฎหมายก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และในการปฏิบัติหน้าที่นั้นต้องเป็นไป
เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน  โดยค านึงถึงหลักธรรมาภิบาล  โดยเฉพาะการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
  รวมทั้ง  แผนการปฏิรูปด้านการปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  ได้ก าหนดกลยุทธ์ด้าน
การปูองกันและเฝูาระวังที่มุ่งเน้นการเร่งสร้างการรับรู้   และจิตส านึกของประชาชนในการต่อต้านการทุจริตประพฤติ-
มิชอบ  ส่งเสริมให้ประชาชนรวมตัวกันรังเกียจการทุจริตและมีส่วนร่วมในการต่อต้านทุจริต  รวมถึงสร้างลักษณะนิสัย
ไม่โกงและไม่ยอมให้ผู้ใดโกง  เพ่ือต่อต้านการทุจริต  โดยเริ่มจากเด็ก  เยาวชน  และผู้ปกครอง 
 ดังนั้น  องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา  จึงให้ความส าคัญกับการต่อต้านการทุจริต โดยเริ่มจากการสร้างจิต-
ส านึกให้เด็ก  เยาวชน  และประชาชนต่อต้านการทุจริต  โดยได้จัดท าโครงการเสริมสร้างค่านิยมการต่อต้านการทุจริต
เพ่ือเป็นการปลูกฝังค่านิยม   ให้มีทัศนคติ   วิสัยทัศน์ในการต่อต้านการทุจริต   รวมทั้ง   รณรงค์ให้ประชาชนจากทุก
ภาคส่วนมีวินัย  เคารพกฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  ที่เป็นกลไกในการแก้ไขปัญหาการทุจริตให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

3. วัตถุประสงค์ 
 1)  เพ่ือส่งเสริม  และสร้างจิตส านึกให้ตะหนักถึงการสร้างค่านิยมและการเฝูาระวังต่อต้านการทุจริต   ให้แก่
เด็ก  เยาวชนและประชาชน 
 2)  เพ่ือรณรงค์ให้เด็ก  เยาวชน  ประชาชน   มีความรู้ความเข้าใจและประพฤติปฏิบัติตนตามมาตรฐานทาง
คุณธรรมและจริยธรรม 
 3)  เพ่ือประชาสัมพันธ์บุคคลตัวอย่างที่ดีด ารงตามหลักคุณธรรมจริยธรรมไปสู่องค์กรหรือบุคคลภายนอก 
 4)  เพ่ือเป็นการวางรากฐานในการปูองกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นไปสู่ประชาชนทุกภาคส่วน 
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4.  กลุ่มเป้าหมาย 
 เด็ก  เยาวชน  และประชาชนในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา  จ านวน  50  คน 

5.  วิธีด าเนินการ 
 1)  จัดหาข้อความที่เก่ียวข้องกับการสร้างค่านิยมการต่อต้านการทุจริต 
 2)  จัดท าสื่อในรูปแบบตามช่องทางที่ก าหนดไว้ 
 3)  เผยแพร่ให้ประชาชน  รวมทั้ง  นักเรียนในโรงเรียนต่าง ๆ  ภายในเขตพ้ืนที่ 
 4)  จัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านการทุจริตในสถานศึกษาและชุมชนในเวทีต่าง ๆ   
 5)  ประเมินติดตามผลการด าเนินการ 

6)  รายงานผลการด าเนินการ 

6.  ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566 - 2570  

7.  งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

8.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา 

9.  ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 1)  เผยแพร่สื่อการสร้างค่านิยมต่อต้านการทุจริต  ไม่น้อยกว่า  3  ช่องทาง 
 2)  มีการรณรงค์ในสถานศึกษาและชุมชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล  ไม่น้อยกว่า  5  แห่ง 
 ผลลัพธ์ 
 1)  เด็ก  เยาวชน  และประชาชนในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความรู้ความเข้าใจ  และมีความตะหนัก
ร่วมกันในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น   ไม่น้อยกว่าร้อยละ  70  (ส ารวจโดยใช้แบบประเมินผล) 
 2)  ประชาชนร่วมเป็นเครือข่ายต่อต้านการทุจริต  ไม่น้อยกว่าร้อยละ  70  ของประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ  
(ส ารวจจากรายชื่อเครือข่ายต่อต้านการทุจริต) 

........................................................... 

ล าดับที่  8 

1. ชื่อโครงการ  :  ยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงานและบุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์             

2. หลักการและเหตุผล 
 สังคมในปัจจุบันอยู่ด้วยความเร่งรีบ  แก่งแย่งแข่งขัน  เพ่ือความอยู่รอดในเชิงเศรษฐกิจแบบทุนนิยม  ท าให้
การมีคุณธรรม  จริยธรรมของผู้คนเกิดความเสื่อมถอย   เกิดปัญหามากมายในปัจจุบัน    ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการทุจริต
ทุกระดับ  ทุกภาคส่วน  รวมถึงปัญหาการก่ออาชญากรรมและอ่ืน ๆ                
  เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้คนดีมีที่ยืนในสังคม  สร้างแบบอย่างที่ดีแก่คนรุ่นหลัง องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา  
จึงได้จัดให้มีการยกย่อง   เชิดชูเกียรติ   เผยแพร่ประชาสัมพันธ์  และมอบรางวัล  หรือประกาศเกียรติคุณแก่ผู้กระท า
ความด ี   เพ่ือส่งเสริมสร้างขวัญ  และก าลังใจแก่คนดีเหล่านั้น     ให้ร่วมกันสร้างสรรค์สังคมท่ีมีคุณธรรม   จริยธรรม 
ตลอดจนเป็นแบบอย่าง   เพื่อปลุกระแสการสร้างสังคมแห่งความดีอย่างเป็นรูปธรรม   เนื่องจากความดีและคุณธรรม 
เป็นรากฐานอันส าคัญในการพัฒนาสังคม  สู่ความอยู่เย็นเป็น 
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3. วัตถุประสงค์ 
 1)  เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงานและบุคคลที่มีความซื่อสัตย์  สุจริต  มีคุณธรรม  จริยธรรม 
 2)  เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงานและบุคคลที่ให้ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะของท้องถิ่น 
 3)  เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงานและบุคคลที่ด ารงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
 4)  เพ่ือสร้างขวัญ   ก าลังใจ   ตลอดจนปลุกจิตส านึก  และกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนได้มีแบบอย่างท่ีดีอันเป็น
กุศโลบายหนึ่งในการปลุกจิตส านึกให้สังคมตระหนักถึงคุณค่าแห่งความดีมากยิ่งข้ึน 

4.  กลุ่มเป้าหมาย 
 หน่วยงานและบุคคลในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา   

5.  วิธีด าเนินการ 
 1)  แต่งตั้งคณะท างานยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงานและบุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์ 
 2)  คณะท างานก าหนดหลักเกณฑ์ยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงานและบุคคล   ที่ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่
ประจักษ์ 
 3)  จัดท าประกาศหลักเกณฑ์ยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงานและบุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์
และเผยแพร่ให้แก่สาธารณชนทราบผ่านช่องทางต่าง ๆ 
 4)  คณะท างานฯ  ด าเนินการพิจารณาคัดเลือกหน่วยงานและบุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์   
 5)  ประกาศผลการยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงานและบุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์      และ
เผยแพร่ให้แก่สาธารณชนทราบผ่านช่องทางต่าง ๆ 
 6)  ด าเนินการจัดพิธีการมอบประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงานและบุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่
ประจักษ์ 

7)  รายงานผลการด าเนินงาน 

6.  ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566 - 2570  

7.  งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

8.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา 

9.  ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 จ านวนหน่วยงานและบุคคลที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ 
 ผลลัพธ์ 
 1)  มีหน่วยงานและบุคคลต้นแบบที่ดีปรากฏต่อสังคม 
 2)  ประชาชนในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีขวัญก าลังใจ  และมีจิตส านึกปฏิบัติตนเป็นประโยชน์
ต่อสังคม  มีความซื่อสัตย์สุจริต 

........................................................... 
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     1.3  การสร้างจิตส านึกและความตะหนักแก่เด็กและเยาวชน 

  1.3.1  เสริมสร้างจิตส านึกและความตะหนักในความซื่อสัตย์สุจริต  และการต่อต้านการทุจริต 

ล าดับที่  9 

1. ชื่อโครงการ  :  โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมส าหรับเด็ก และเยาวชนต าบลหัวเขา            

2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 
 พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2542 
มาตรา  16  ให้เทศบาล   เมืองพัทยา   และองค์การบริหารส่วนต าบล    มีอ านาจหน้าที่ในการจัดระบบการบริการ-
สาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง  ดังนี้  (9)  จัดการศึกษา  (10) การสังคมสงเคราะห์และ
การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก  สตรี  คนชรา  และผู้ด้อยโอกาส   และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  2542
มาตรา 6  ที่ก าหนดให้การจัดการศึกษาเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย  จิตใจ  สติปัญญา 
ความรู้ และคุณธรรมในการด าเนินชีวิต  สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข  มีศาสนาที่ตนนับถือเป็นเครื่องมือ
ยึดเหนี่ยวจิตใจ  มาตรา  41  ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสิทธิจัดการศึกษาในระดับใดระดับหนึ่งหรือทุก
ระดับ  ตามความพร้อมความเหมาะสม  และความต้องการภายในท้องถิ่น              
 องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา  ได้ตระหนักและให้ความส าคัญกับเด็กและเยาวชน  เป็นพลังที่ส าคัญในการ
พัฒนาประเทศชาติในอนาคต  จึงได้ด าเนินโครงการโรงเรียนคุณธรรม  เพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนด้านจิตใจ  ปลูกฝัง
คุณธรรมจริยธรรม  และศีลธรรมตามหลักพระพุทธศาสนา  อันเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติตนที่ดี   ให้มีทักษะ
ในการด าเนินชีวิต  “เก่ง  ดี  และมีความสุข”  ซึ่งเป็นการสร้างภูมิต้านทานให้กับตนเองด้วยคุณธรรม   ให้เป็นผู้มีชีวิต
อยู่อย่างรู้เท่าทันโลก  น าพาชีวิตสู่ความส าเร็จ  เพ่ือเกื้อกูลแก่ตนเองและประเทศชาติในที่สุด   
3. วัตถุประสงค์ 
 1)  เพ่ือให้ผู้เรียนมีวินัย   มีความรับผิดชอบ   มีจิตสาธารณะ   และปฏิบัติตามหลักธรรมเบื้องต้นของศาสนา
ที่ตนนับถือ 
 2)  เพ่ือให้นักเรียนมีความซื่อสัตย์ สุจริต  มีความกตัญญูกตเวที  มีเมตตา  กรุณาเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่และเสียสละ
เพ่ือส่วนรวม 
 3)  เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนเป็นคนดี  คนเก่ง  และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
 4)  เพ่ือสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชนในต าบลหัวเขาในการต่อต้านการทุจริต 
4.  กลุ่มเป้าหมาย 
 นักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่  ๕ - ๖  โรงเรียนสังกัด  สพฐ.  ในพ้ืนที่ จ านวน  ๑๐0  คน 

5.  วิธีด าเนินการ 
 1)  จัดท าโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
 2)  แต่งตั้งคณะกรรมการและประสานงานคณะวิทยากร 
 3)  ด าเนินการตามโครงการ 

4)  สรุปผลการด าเนินการตามโครงการ 
5)  รายงานผลการด าเนินการ 
 

6.  ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566 - 2570  
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7.  งบประมาณด าเนินการ 
 จ านวน  ๑๕,๐๐๐  บาท/ปีงบประมาณ 

8.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา 

9.  ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 1)  เด็กและเยาวชนขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขาได้รับการฝึกอบรม  จ านวน  100  คน 
 2)  เด็กและเยาวชนเกิดความตะหนักรู้   สามารถแยกแยะถูก  ผิด  ชั่ว  ดี  สามารถน าความรู้ประสบการณ์
ที่ได้รับมาปรับใช้กับตนเอง   และสังคมส่วนรวมได้อย่างมีความสุข    ร้อยละ   80   (ส ารวจโดยใช้แบบประเมินผล/
แบบทดสอบ)  
 ผลลัพธ์ 
 1)  เด็กและเยาวชนเป็นคนดีมีคุณธรรม    จริยธรรม    มีความซื่อสัตย์    สุจริต    ไม่น้อยกว่าร้อยละ  80   
(ส ารวจโดยใช้แบบประเมินติดตามผล) 
   2)  เด็กและเยาวชนมีภูมิคุ้มกันทางสังคม     ไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชั่น  และการโกงทุกรูปแบบ  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ  80  (ส ารวจโดยใช้แบบประเมินติดตามผล) 
 3)  เด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะ  และพร้อมที่จะเสียสละประโยชน์ส่วนตน  เพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวม 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ  80  (ส ารวจโดยใช้แบบประเมินติดตามผล) 

........................................................... 
 

ล าดับที่  10 

1. ชื่อโครงการ  :  โครงการประกวดค าขวัญต่อต้านการทุจริต            

2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 
 ปัจจุบันประชาชนจ านวนไม่น้อยเห็นปัญหาเรื่องการทุจริตคอร์รัปชั่นเป็นเรื่องที่ยอมรับได้    หากตนเองได้รับ
ผลประโยชน์ด้วย   สะท้อนให้เห็นว่าเด็ก   เยาวชนไทยขาดการปลูกฝังด้านคุณธรรม   จริยธรรม   อย่างยั่งยืน   หาก
ปล่อยให้ค่านิยมทีไ่ม่ถูกต้องเช่นนี้เกิดขึ้นต่อไป  ความล้มเหลวของคุณธรรมจริยธรรมจะเกิดข้ึนกับสังคมไทย   และส่ง 
ผลเสียต่อสังคมในด้านอื่น ๆ  ตามมาอีก 
  พระราชบัญญัติก าหนดแผน และข้ันตอนกระจายอ านาจ   ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2542  
มาตรา  16   ให้เทศบาล    เมืองพัทยา    และองค์การบริหารส่วนต าบล    มีอ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบการ
บริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง  ดังนี้ (9) จัดการศึกษา (10) การสังคมสงเคราะห์
และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก  สตรี  คนชราและผู้ด้อยโอกาส  และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พุทธศักราช  
2542  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่  3)  พ.ศ.  2553   มาตรา  6  ที่ต้องการพัฒนาคนไทยให้เป็นคนที่สมบูรณ์
ทั้งด้านร่างกาย  จิตใจ   อารมณ์   สังคมและสติปัญญา  ความรู้  มีคุณธรรมและจริยธรรมในการด ารงชีวิต   สามารถ
อยู่รวมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข   องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขาจึงได้จัดกิจกรรมการประกวดค าขวัญต่อต้านการ
ทุจริตขึ้น  เพ่ือกระตุ้นให้เด็ก  และเยาวชนตื่นตัวเห็นความส าคัญ  หันมาสนใจปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นที่เกิดข้ึน  
และพร้อมที่จะเป็นก าลังส าคัญในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นและการโกงทุกรูปแบบ  และเป็นการปูองกันและ
แก้ไขปัญหาทุจริต 
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3. วัตถุประสงค์ 
 1)  เพ่ือเป็นการสร้างจิตส านึกด้านจริยธรรมและคุณธรรมให้เด็กและเยาวชน      ไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริต
คอร์รัปชั่น  และการโกงทุกรูปแบบ 
 2)  เพ่ือเสริมสร้างค่านิยมที่ถูกต้องให้กับเด็กและเยาวชน    และให้เกิดจิตส านึกท่ีจะยึดมั่นในการท าความดี 
มีความซื่อสัตย์สุจริต 
 3)  เพ่ือส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน  ได้ฝึกฝนทักษะในการเขียนค าขวัญอย่างสร้างสรรค์มีคุณค่าในทางภาษา
ที่สื่อถึงการต่อต้านการทุจริต 
 4)  เพ่ือให้เด็กและเยาวชน  รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  และสร้างสรรค์ 

4.  กลุ่มเป้าหมาย 
 เด็กและเยาวชน  ในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา  จ านวน  50  คน 

5.  วิธีด าเนินการ 
 1)  จัดท าโครงการเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
 2)  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการประกวด 
 3)  ประชาสัมพันธ์ให้เด็ก  และเยาวชนส่งค าขวัญเข้าประกวด 
 4)  ตัดสินการประกวดตามหลักเกณฑ์ท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขาก าหนด 
 5)  ท าพิธีมอบรางวัล 

6)  ติดตามประเมินผลการด าเนินการ 
7)  รายงานผลการด าเนินการ 

6.  ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566 - 2570  

7.  งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

8.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา 

9.  ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

 ผลผลิต 
 ได้ค าขวัญต่อต้านการทุจริต   จ านวน  5  ชุด 

 ผลลัพธ์ 
 เด็กและเยาวชนเกิดความตะหนักรู้  ตื่นตัวเห็นความส าคัญ  หันมาสนใจปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นที่เกิดขึ้น 
และพร้อมที่จะเป็นก าลังส าคัญในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น   และการโกงทุกรูปแบบ  ไม่น้อยกว่าร้อยละ  80  
ของผู้เข้าร่วมประกวด  (ส ารวจโดยใช้แบบประเมินผล) 
  

........................................................... 
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     1.3.2  เสริมสร้างจิตส านึกและความตะหนักให้มีจิตสาธารณะ  และรับผิดชอบต่อส่วนรวม 

ล าดับที่  11 

1. ชื่อโครงการ  :  โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมส าหรับเด็ก และเยาวชนต าบลหัวเขา             

2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 
 พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2542 
มาตรา  16  ให้เทศบาล   เมืองพัทยา   และองค์การบริหารส่วนต าบล    มีอ านาจหน้าที่ในการจัดระบบการบริการ-
สาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง  ดังนี้  (9)  จัดการศึกษา  (10) การสังคมสงเคราะห์และ
การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก  สตรี  คนชรา  และผู้ด้อยโอกาส   และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  2542
มาตรา 6  ที่ก าหนดให้การจัดการศึกษาเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย  จิตใจ  สติปัญญา 
ความรู้ และคุณธรรมในการด าเนินชีวิต  สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข  มีศาสนาที่ตนนับถือเป็นเครื่องมือ
ยึดเหนี่ยวจิตใจ  มาตรา  41  ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสิทธิจัดการศึกษาในระดับใดระดับหนึ่งหรือทุก
ระดับ  ตามความพร้อมความเหมาะสม  และความต้องการภายในท้องถิ่น              
 องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา  ได้ตระหนักและให้ความส าคัญกับเด็กและเยาวชน  เป็นพลังที่ส าคัญในการ
พัฒนาประเทศชาติในอนาคต  จึงได้ด าเนินโครงการโรงเรียนคุณธรรม  เพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนด้านจิตใจ  ปลูกฝัง
คุณธรรมจริยธรรม  และศีลธรรมตามหลักพระพุทธศาสนา  อันเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติตนที่ดี   ให้มีทักษะ
ในการด าเนินชีวิต  “เก่ง  ดี  และมีความสุข”  ซึ่งเป็นการสร้างภูมิต้านทานให้กับตนเองด้วยคุณธรรม   ให้เป็นผู้มีชีวิต
อยู่อย่างรู้เท่าทันโลก  น าพาชีวิตสู่ความส าเร็จ  เพ่ือเกื้อกูลแก่ตนเองและประเทศชาติในที่สุด   

3. วัตถุประสงค์ 
 1)  เพ่ือให้ผู้เรียนมีวินัย   มีความรับผิดชอบ   มีจิตสาธารณะ   และปฏิบัติตามหลักธรรมเบื้องต้นของศาสนา
ที่ตนนับถือ 
 2)  เพ่ือให้นักเรียนมีความซื่อสัตย์ สุจริต  มีความกตัญญูกตเวที  มีเมตตา  กรุณาเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่และเสียสละ
เพ่ือส่วนรวม 
 3)  เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนเป็นคนดี  คนเก่ง  และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
 4)  เพ่ือสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชนในต าบลหัวเขาในการต่อต้านการทุจริต 

4.  กลุ่มเป้าหมาย 
 นักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ ๕ - ๖  โรงเรียนสังกัด  สพฐ.  ในพ้ืนที่ จ านวน  ๑๐0  คน 

5.  วิธีการด าเนินการ 

 1)  จัดท าโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
 2)  แต่งตั้งคณะกรรมการและประสานงานคณะวิทยากร 
 3)  ด าเนินการตามโครงการ 

4)  สรุปผลการด าเนินการตามโครงการ 
5)  รายงานผลการด าเนินการ 

6.  ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566 - 2570  
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7.  งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

8.  ผู้รับผิดชอบ 
 กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา 

9.  ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  ๕-๖  ของโรงเรียนในสังกัด  สพฐ.  ในเขตต าบลหัวเขา     ได้รับการอบรม           
ตามโครงการ  ร้อยละ  100 
 ผลลัพธ์ 
 1)  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  ๕-๖  ของโรงเรียนในสังกัด  สพฐ.  ในเขตต าบลหัวเขา     น าหลักความรู้
ด้านหลักธรรมมาปฏิบัติและน ามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน   ไม่น้อยกว่าร้อยละ  80  (ส ารวจโดยใช้แบบประเมิน
ติดตาม/แบบสอบถามครู) 
 2)  เด็ก  นักเรียน    ได้ซึมซับความรู้ด้านคุณธรรม    จริยธรรม  และหลักธรรมทางศาสนาไปใช้ด าเนินชีวิต   
ให้เป็นคนดี  คนเก่ง  และมีความสุข ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (ส ารวจโดยใช้แบบประเมินติดตาม/แบบบันทึกความดี) 

........................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

46 

มิติที่  2  การบริหารราชการด้วยความโปร่งใส 

     2.1  การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  2.1.1  การเปิดเผยข้อมูลการบริหารงานและการด าเนินงาน 

ล าดับที่  1 

1. ชื่อโครงการ  :  มาตรการปรับปรุงและพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสาร  เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน            

2. หลักการและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ  พ.ศ.  2540  บัญญัติให้รัฐต้องจัดการให้ประชาชนมีโอกาสกว้าง 
ขวางในการได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการด าเนินการต่าง ๆ  ของรัฐเป็นสิ่งจ าเป็น  เพื่อที่ประชาชนจะสามารถแสดง
ความคิดเห็นและใช้สิทธิทางการเมืองได้โดยถูกต้องกับความเป็นจริง  และมีสิทธิได้รู้ข้อมูลข่าวสารของราชการ            
 ดังนั้น  เพื่อให้การด าเนินการดังกล่าวเป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด  องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา จึงได้มี                                         
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสาร  รวมทั้ง  ด าเนินการปรับปรุงข้อมูลข่าวสารให้
ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน   ผ่านช่องทางในสื่อต่าง ๆ  ของหน่วยงาน  

3. วัตถุประสงค์ 
 1)  เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์แก่ประชาชนอย่างครบถ้วน  ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 
 2)  เพ่ือมีหน่วยประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานส าหรับประชาชน 
 3)  เพ่ือจัดแสดงข้อมูลการด าเนินงานตามบทบาทภารกิจหน้าที่ต่อสาธารณชน 
 4)  เพ่ิมช่องทางให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบข้อมูลและการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วน
ต าบลหัวเขา  

4.  กลุ่มเป้าหมาย 
 ศูนยข์้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา   

5.  วิธีด าเนินการ 
 1)  จัดตั้งคณะท างานปรับปรุงและพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน  เพื่อด าเนินการให้มีการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 
 2)  แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 
 3)  จัดตั้งหน่วยประชาสัมพันธ์  ณ  ที่ท าการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 4)  จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่บทบาทและอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  รวมทั้งมีการ
แสดงข้อมูลการด าเนินงานตามบทบาทภารกิจอย่างชัดเจน  ถูกต้อง  ครบถ้วน  สมบูรณ์  และเป็นปัจจุบันทางเว็บไซต์
ของหน่วยงานและสื่ออ่ืน ๆ 
 5)  จัดท าข้อมูลแสดงการด าเนินงานและผลการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา เพ่ือเผยแพร่
ต่อสาธารณชน  ผ่านสื่อช่องทางต่าง ๆ  ของหน่วยงานเป็นระยะ  สม่ าเสมอ  โดยให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหาร 
งานบุคคล  การบริหารงบประมาณ  การเงิน   การจัดหาพัสดุ  การค านวณราคากลาง   การจัดซื้อจัดจ้าง  การใช้จ่าย
งบประมาณ   รายงานผลการปฏิบัติงาน   ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์   วิธีการที่กฎหมาย   ระเบียบ   กฎ   ข้อบังคับที่
ก าหนดแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน  ถูกต้อง  และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 
    6)  จัดให้มีช่องทางการสื่อสาร เพื่ออ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้รับบริการ  ที่จะติดต่อสอบถามหรือ
ขอข้อมูล  หรือรับฟังค าติชม / แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินงาน / การให้บริการ  เช่น 
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      - มีหมายเลขโทรศัพท์เฉพาะที่  มีเจ้าหน้าที่ให้บริการข้อมูลตลอดระยะเวลาท าการ 
      - แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ  เพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้รับบริการที่จะติดต่อสอบถาม/
ขอข้อมูล / แสดงความคิดเห็น 
      - มีช่องทางการสื่อสารในรูปแบบต่าง ๆ  เช่น  การจัดตั้งศูนย์บริการร่วม   กล่อง / ตู้รับฟังความคิดเห็น 
การประชุมรับฟังความคิดเห็น  สื่อสังคมออนไลน์  เว็บบอร์ด  เป็นต้น 
 7)  ปรับปรุงระบบการให้ข้อมูลการด าเนินงานของหน่วยงานผ่านหมายเลขโทรศัพท์เฉพาะ  และ/หรือระบบ 
Call  Center 
 8)  จัดให้มีบริการอินเตอร์เน็ตส าหรับให้บริการประชาชนทั่วไป 

9)  จัดท ารายงานผลสถิติผู้มารับบริการ  รวมทั้งข้อเสนอแนะในการใช้บริการ  และสรุปผลเสนอผู้บริหาร 

6.  ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566 - 2570  

7.  งบประมาณด าเนินการ 
 จ านวน  20,000  บาท/ปีงบประมาณ 

8.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา 

9.  ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 1)  มจี านวนช่องทางการประชาสัมพันธ์  อย่างน้อย  5  ช่องทาง 
 2)  มีการปรับปรุงและพัฒนาข้อมูลข่าวสารของศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา     ให้มี
ข้อมูลที่ครบถ้วนถูกต้องเป็นปัจจุบัน 
 ผลลัพธ์ 
 ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร  ไม่ต่ ากว่าร้อยละ  80  (ใช้แบบส ารวจความ 
พึงพอใจการใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร) 

........................................................... 
 

   2.1.2  การเปิดเผยข้อมูลการบริหารเงินงบประมาณ 

ล าดับที่  2 

1. ชื่อโครงการ  :  โครงการเสริมสร้างความโปร่งใสในการบริหารงบประมาณ           

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 เนื่องจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะด้วยตนเอง  ทั้งในเรื่องการ
จัดหารายได้และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่าง ๆ  ตามภารกิจและการจัดท าบริการสาธารณะ  แต่ต้องเป็นไป
ตามอ านาจหน้าที่และกฎหมายที่ก าหนดไว้  ดังนั้น  การที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ
และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน  จะต้องบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์  สุจริต  มีความโปร่งใส  และสามารถ
ตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล           
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 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ  พ.ศ. 2540  และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ.  2546  มาตรา  23  ที่ก าหนดให้การจัดซื้อจัดจ้าง  ให้ส่วนราชการด าเนินการโดย
เปิดเผยและเที่ยงธรรม  โดยพิจารณาถึงประโยชน์และผลเสียทางสังคม  ภาระต่อประชาชน  คุณภาพ  วัตถุประสงค์ที่
จะใช้  ราคา  และประโยชน์ระยะยาวที่จะได้รับประกอบกัน            
 ดังนั้น  เพ่ือให้การบริหารงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขาเป็นไปอย่างโปร่งใส  ตรวจสอบได้  
เกิดประสิทธิภาพ  และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถิ่น   จึงด าเนินโครงการเสริมสร้างความโปร่งใสในการ
บริหารงบประมาณ  เพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ - จัดจ้าง  ได้ทุกโครงการและกิจกรรม 

3. วัตถุประสงค์ 
 1)  เพ่ือให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ - จัดจ้าง  ตามโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา 
 2)  เพ่ือเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ   สามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 
 3)  เพ่ือปูองกันการทุจริตในองค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา   

4.  กลุ่มเป้าหมาย 
 1)  บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา   
 2)  ประชาชนในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา 

5.  วิธีด าเนินการ 
 1)  รวบรวมข้อมูลแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี  แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ 
 2)  เผยแพร่แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี  แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ ให้ประชาชนได้ทราบ
ผ่านทางเว็บไซต์และช่องทางต่าง ๆ 
 3)  จัดเวทีรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากบุคลากรภายใน  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  เพ่ือพัฒนาและปรับปรุง
การใช้จ่ายเงินงบประมาณให้มีความโปร่งใส   คุ้มค่า   และสร้างการมีส่วนร่วมในการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่าย
งบประมาณ 
 4)  ฝึกอบรมให้บุคลากรภายใน  และประชาชนให้มีความรู้เกี่ยวข้องกับการพัสดุ 
 5)  จัดให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง   การจัดหาพสัดุ   การตรวจรับพัสดุ   เช่น  
สังเกตการณ์   ติดตามผลการด าเนินการในการจัดซื้อจัดจ้าง   การจัดหาพัสดุ   การตรวจรับพัสดุ   เป็นต้น 
    6)  ประชุมก ากับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี 

7)  รายงานผลการด าเนินการ  และเผยแพร่ผลการด าเนินงานให้บุคลากรภายในหน่วยงานและสาธารณชน
ให้ทราบโดยทั่วกัน  ผ่านช่องทางต่าง ๆ  ได้แก่ 

     7.1)  ผลการด าเนินโครงการ 
     7.2)  รายงานการก ากับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี 
     7.3)  รายงานสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี  ตามวงรอบที่กฎหมาย/ระเบียบก าหนด 
     7.4)  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน  และรายปี 

6.  ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566 - 2570  

7.  งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
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8.  ผู้รับผิดชอบ 
 กองคลัง  องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา 

9.  ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 1)  มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการเงิน  การคลัง  และการพัสดุ  ไม่น้อยกว่า  3  ช่องทาง 
 2)  มกีารจัดเวทีเพ่ือรับฟังความคิดเห็น  เพื่อพัฒนาการใช้จ่ายงบประมาณ  จ านวน  1  ครั้ง 
 ผลลัพธ์ 
 จ านวนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง  ลดลง 

........................................................... 
 

    2.1.3  การเปิดเผยข้อมูลและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

ล าดับที่  3 

1. ชื่อโครงการ  :  มาตรการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ      และก ากับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะของ 
                       องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา            

2. หลักการและเหตุผล 
 องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา  มีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะ   ทั้งในเรื่องการจัดหารายได้
และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่าง ๆ  ตามภารกิจและการจัดท าบริการสาธารณะ   การที่องค์การบริหารส่วน
ต าบลหัวเขา  จะบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ  และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน    จะต้องบริหารงานด้วยความ-
ซื่อสัตย์  สุจริต  มีความโปร่งใส  และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล   
 ดังนั้น   เพ่ือสร้างความโปร่งใสในการบริหารราชการ   และเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถตรวจสอบข้อมูล
ข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขาได ้   จึงไดจ้ัดท ามาตรการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ   และมาตรการก ากับ
ติดตามการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา    เพ่ือให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้เป็น 
ไปตามกฎหมาย   ระเบียบ   กฎ   ข้อบังคับที่ก าหนดไว้    รวมทั้ง   จัดให้มีการปิดประกาศ  เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน  เพื่อส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนใน
การติดตามตรวจสอบการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา 

3. วัตถุประสงค์ 
 1)  เพ่ือให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้เป็นไปตามกฎหมาย   ระเบียบ   กฎ   ข้อบังคับที่ก าหนดไว้    เช่น  
ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับ  การบริหารงานบุคคล    การบริหารงบประมาณ     การเงิน    การจัดหาพัสดุ    การจัดซื้อ  
จัดจ้าง  ฯลฯ 
 2)  เพ่ือก ากับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานที่เก่ียวข้องให้เป็นไปตามกฎหมาย    ระเบียบ  
กฎ  ข้อบังคับที่ก าหนด 
 3)  เพ่ือก ากับติดตามหน่วยงานที่เก่ียวข้องให้ปิดประกาศ    เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติ
ราชการที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน 
   4)  เพ่ือให้การบริหารราชการเกิดความโปร่งใส  และประชาชนสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 

4.  กลุ่มเป้าหมาย 
 ทุกส านัก/กอง  ในองค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา   
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5.  วิธีด าเนินการ 
 1)  จัดตั้งคณะท างานจัดท ามาตรการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ และก ากับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา 
 2)  ประชุมคณะท างานฯ 
      2.1)  ก าหนดแนวทาง / มาตรการ  เพ่ือก ากับติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เผยแพร่ข้อมูลขององค์การ
บริหารส่วนต าบลหัวเขา  ต่อสาธารณชน     โดยพิจารณาให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับสาธารณชนให้เป็น
ปัจจุบันทางเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   และสื่อออนไลน์รูปแบบอ่ืน ๆ   และช่องทางที่หลากหลาย   ใน  
5  ประเด็น  ดังนี้ 
            2.1.1)  ข้อมูลพื้นฐาน   ได้แก่   โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของหน่วยงาน       ข้อมูลผู้บริหาร  
อ านาจหน้าที่  แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน  ข้อมูลการติดต่อ  กฎหมายที่เกี่ยวข้อง  ข่าวประชาสัมพันธ์  
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล  เครือข่ายสังคมออนไลน์  (Social  Network) 
            2.1.2)  การบริหารงาน   ได้แก่    แผนการด าเนินงาน    รายงานการก ากับติดตามการด าเนินงาน-
ประจ าปี  รอบ  6  เดือน     รายงานการก ากับติดตามการด าเนินงานประจ าปี      คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน    
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ    ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ     รายงานผลการส ารวจความพึงพอใจการให้บริการ  
E-Service 
            2.1.3)  การบริหารเงินงบประมาณ    ได้แก่   แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี    รายงานการ-
ก ากับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีรอบ  6 เดือน  รายงานการก ากับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ  ประกาศต่าง ๆ  เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ   สรุปผล
การจัดซื้อจัดจ้าง  หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน 
            2.1.4)  การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  ได้แก่  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล   การ
ด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล   หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล   รายงานผล
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
  2.1.5)  การส่งเสริมความโปร่งใส  ได้แก่  การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต    และการเปิดโอกาส
ให้เกิดการมีส่วนร่วม 
      2.2)  ก าหนดแนวทาง / มาตรการ  ก ากับติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง     เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการให้ 
บริการต่าง ๆ  กฎเกณฑ์  ข้อกฎหมาย  ข้อบังคับ  และสถานที่ให้บริการอย่างชัดเจน  เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อประชาชน 
 3)  ติดตามผลการด าเนินการตามมาตรการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ     และก ากับติดตามการเผยแพร่ข้อมูล-
สาธารณะขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา 

4)  รายงานผลการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ        และก ากับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะขององค์การ
บริหารส่วนต าบลหัวเขาให้ผู้บริหารทราบ 

6.  ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566 - 2570  

7.  งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

8.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ทุกส านัก/กอง  องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา 
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9.  ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 1)  มีการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะที่เป็นประโยชน์กับสาธารณชนให้เป็นปัจจุบันทางเว็บไซต์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  และสื่อออนไลน์รูปแบบอ่ืน ๆ  และช่องทางที่หลากหลาย  ใน  5  ประเด็น  ดังนี้ 

     -  ข้อมูลพื้นฐาน 
     -  การบริหารงาน 
     -  การบริหารเงินงบประมาณ 
     -  การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
     -  การส่งเสริมความโปร่งใส 
2)  มีการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะให้เป็นไปตามกฎหมาย  ระเบียบ  กฎ  ข้อบังคับที่ก าหนดไว้ 
3)  ก ากับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามกฎหมาย  ระเบียบ  กฎ 

ข้อบังคับที่ก าหนด 
4)  ก ากับติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ปิดประกาศ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ

ที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน                                  
 ผลลัพธ์ 
 1)  ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       ไม่ต่ ากว่า
ร้อยละ  80  (ส ารวจโดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจ) 
 2)  ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา 

........................................................... 
 

     2.2  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส 

  2.2.1  การแสดงเจตนารมณ์ในการปฏิบัติหน้าที่และบริหารงานด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต     เป็นไปตามหลัก 
           ธรรมาภิบาลของผู้บริหาร 

ล าดับที่  4 

1. ชื่อโครงการ  :  มาตรการแสดงเจตนารมณ์ในการน าหลักคุณธรรม      มาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหาร 
                       องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา    ด้วยการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  เพื่อยก 
     ระดับคุณธรรมและความโปร่งใส            

2. หลักการและเหตุผล 
 องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา     เล็งเห็นถึงความส าคัญในการปูองกันและปราบปรามการทุจริต  ในระดับ
ท้องถิ่น  และคาดหวังว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะเป็นกลไกที่ส าคัญในการสร้างวัฒนธรรมสุจริต  รวมทั้งผู้บริหาร
มีความมุ่งมั่นที่จะบริหารราชการให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนในท้องถิ่น        มีการบริหารให้เป็นไปตามหลักการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี    ให้ความส าคัญกับการต่อต้านการทุจริต และการมีส่วนร่วมของประชาชน    จึงได้มีการ
ด าเนินการจัดท ามาตรการแสดงเจตนารมณ์ในการน าหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงาน      ของผู้บริหารองค์การ-
บริหารส่วนต าบลหัวเขา   ด้วยการจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต     เพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส  

3. วัตถุประสงค์ 
 1)  เพ่ือส่งเสริมให้ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขาแสดงเจตนารมณ์ในการน าหลักคุณธรรมมาใช้ใน
การบริหารงานของผู้บริหาร   ด้วยการจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส 
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 2)  เพ่ือประชาสัมพันธ์การจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต    เพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขาสู่การรับรู้ของสาธารณชน 
 3)  เพ่ือขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต    เพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส  ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลหัวเขา  

4.  กลุ่มเป้าหมาย 
 1)  ผู้บริหารท้องถิ่น  สมาชิกสภาท้องถิ่น  พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง 
 2)  ประชาชน   

5.  วิธีด าเนินการ 
 1)  จัดท ามาตรการและขออนุมัติต่อผู้มีอ านาจ 
 2)  ก าหนดรูปแบบ/แนวทาง/ช่องทางในการแสดงเจตนารมณ์ฯ 
 3)  จัดท าประกาศเจตนารมณ์ในการน าหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหาร     และเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน 
 4)  ผู้บริหารก าหนดนโยบาย / มาตรการ / แผนงาน   เพ่ือพัฒนาหน่วยงาน   ด้วยการจัดท าแผนปฏิบัติการ
ปูองกันการทุจริตฯ 
 5)  จัดตั้งคณะท างานเพ่ือจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 
    6)  จัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตฯ 
 7)  เผยแพร่แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตฯ  ตามช่องทางและรูปแบบที่ก าหนด 
 8)  ผู้บริหารควบคุมติดตามให้ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 
 9)  ติดตาม  ประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 

10)  รายงานผลการด าเนินการ 

6.  ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566 - 2570  

7.  งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

8.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา 

9.  ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 1)  มปีระกาศเจตนารมณ์ในการน าหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหาร  เพื่อยกระดับคุณธรรม
และความโปร่งใส 
 2)  มนีโยบาย/มาตรการ/แผนงานของผู้บริหาร เพ่ือพัฒนาหน่วยงานเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส 
 3)  มีแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนต าบล
หัวเขา  พ.ศ. 2566 - 2570 
 ผลลัพธ์ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา  มีผลการประเมิน ITA  ผา่นเกณฑ์การประเมิน  (85  คะแนนขึ้นไป) 

........................................................... 
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   2.2.2  การจัดท ามาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 

ล าดับที่  5 

1. ชื่อโครงการ  :  มาตรการ  NO  Gift  Policy           

2. หลักการและเหตุผล 
 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  (พ.ศ. 2561 - 2580)   ประเด็นที่  (21)   การต่อต้านการทุจริต  และ
ประพฤติมิชอบ ได้ก าหนดแผนปูองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยก าหนดให้การพัฒนาค่านิยมของนักการเมือง
ให้มีเจตนารมณ์ที่แน่วแน่ในการท าตนเป็นแบบอย่างที่ดี  มีคุณธรรม จริยธรรม  ความซื่อสัตย์สุจริต  เห็นแก่ประโยชน์
ส่วนรวม  เป็นแนวทางหนึ่งในการพัฒนาเพ่ือน าไปสู่เปูาหมาย  “ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ”                                    
 อีกท้ัง แผนการปฏิรูปประเทศ  ด้านการปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประเด็นปฏิรูป
ด้านการปูองปราม  ได้ก าหนดกลยุทธ์ให้หัวหน้าส่วนราชการ  หัวหน้าหน่วยงานของรัฐหรือผู้บังคับบัญชา มีมาตรการ
เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรในการปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ       และเป็นตัวอย่างในการ
บริหารงานด้วยความซื่อตรงและรับผิดชอบ  กรณีปล่อยปละละเลยไม่ด าเนินการให้ถือเป็นความผิดวินัยหรือความผิด
ทางอาญา                                                                                                  
 องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา      เล็งเห็นถึงความส าคัญในการปูองกันและปราบปรามการทุจริตในระดับ
ท้องถิ่นเอง  มีความมุ่งมั่นที่จะบริหารราชการให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนในท้องถิ่น   มีการบริหารให้เป็นไปตาม
หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี     ให้ความส าคัญกับการต่อต้านการทุจริต     และการมีส่วนร่วมของประชาชน  
ผู้บริหารได้ให้ความส าคัญกับการบริหารงานเพ่ือปูองกันการทุจริตเป็นอย่างยิ่ง    จึงได้เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรใน
การปูองกันการทุจริตโดยการจัดท ามาตรการ  NO  Gift  Policy ขึ้น เพื่อหลีกเลี่ยงการกระท าอันอาจมีผลต่อดุลพินิจ
หรือการตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่  ซึ่งจะน าไปสู่การเลือกปฏิบัติ  หรือก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน          

3. วัตถุประสงค์ 
 1)  เพ่ือเสริมสร้างวัฒนธรรมในการปูองกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา 
 2)  เพ่ือแสดงเจตจ านงสุจริตของผู้บริหารท้องถิ่น  สมาชิกสภาท้องถิ่น  และบุคลากรขององค์การบริหารส่วน
ต าบลหัวเขา  มีวัฒนธรรมองค์กร  NO  Gift  Policy  

4.  กลุ่มเป้าหมาย 
 ผู้บริหารท้องถิ่น  สมาชิกสภาท้องถิ่น  บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

5.  วิธีด าเนินการ 
 1)  ผู้บริหารและบุคลากรจัดประชุม  เพ่ือร่วมกันจัดท ามาตรการ  “NO  Gift  Policy  ไม่รับ - ไม่ให้” 
 2)  จัดท าประกาศใช้ NO  Gift  Policy  พร้อมแนวทางการด าเนินการตามมาตรการ  NO  Gift  Policy 
 3)  ผู้บริหารประกาศใช้  NO  Gift  Policy 
 4)  เผยแพร่ประกาศใช้  NO  Gift  Policy  ให้แก่บุคคลภายในองค์กรและสาธารณชนให้รับทราบโดยทั่วกัน 
   5)  ประเมินผลและติดตามผลการใช้มาตรการ  NO  Gift  Policy 

6)  รายงานผลการด าเนินการ   

6.  ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566 - 2570  

7.  งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
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8.  ผู้รับผิดชอบ 
 กองการศึกษาศาสนาวัฒนธรรม  องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา 

9.  ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 1)  มีการประกาศใช้  NO  Gift  Policy  จ านวน  1  ฉบับ 
 2)  ผู้บริหารท้องถิ่น  สมาชิกสภาท้องถิ่น  บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา  ด าเนินการตาม
แนวทาง  NO  Gift  Policy  จ านวนร้อยละ  100  (ส ารวจโดยใช้แบบประเมิน/แบบส ารวจ) 
 ผลลัพธ์ 
 ผู้บริหารท้องถิ่น  สมาชิกสภาท้องถิ่น บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่มีเรื่องร้องเรียนเรื่องสินบน 

........................................................... 

ล าดับที่  6 

1. ชื่อโครงการ  :  โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมการให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน           

2. หลักการและเหตุผล 
 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ.  2546   มาตรา  52  ก าหนดให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  จัดท าหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  โดยอย่างน้อยต้องมีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการลด
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  การอ านวยความสะดวก  และตอบสนองความต้องการของประชาชน     ตลอดจนจัดให้มีการ
รับฟังและส ารวจความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการ     เพ่ือปรับปรุงการบริหารงานให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของประชาชนมากที่สุด     ประกอบกับการบริการสาธารณะแก่ประชาชนในท้องถิ่น   ต้องให้ความส าคัญในการสร้าง
ความเป็นธรรม   ไม่เลือกปฏิบัติ   โดยน าแนวทางตามหลักการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล  (Good  Gover-
nance)   หรือหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีมาประยุกต์ใช้    โดยเฉพาะหลักนิติธรรม  และความเสมอภาค   ที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องค านึงถึงการจัดท าบริการสาธารณะที่ครอบคลุมตามอ านาจหน้าที่   และเปิดโอกาส
ให้ประชาชนเข้าถึงบริการนั้น ๆ  ได้อย่างทั่วถึง    รวมถึงการอนุมัติ   อนุญาต   และการใช้อ านาจอื่น ๆ   ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ต้องด าเนินการโดยยึดหลักกฎหมาย  ระเบียบ   และค านึงถึงความถูกต้องชอบธรรม    ไม่เลือก
ปฏิบัติ  และไม่มีการเรียกร้องผลประโยชน์เพื่อตนเองหรือพวกพ้อง  ทั้งนี้  ต้องปฏิบัติต่อประชาชนในพื้นท่ีและผู้ที่มา
ประกอบกิจการในพ้ืนที่อย่างเท่าเทียมกันไม่เลือกปฏิบัติ                                                   
 เพ่ือให้หน่วยงานมีการพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล และอ านวยความสะดวก
ให้แก่ประชาชนผู้รับบริการ  สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น  และเพ่ือให้เกิดความพึงพอใจ
แก่ประชาชนโดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ  และเพ่ือก ากับให้การใช้ดุลยพินิจ  และใช้อ านาจหน้าที่ของบุคลากร
ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน  เกิดผล 
สัมฤทธิ์ต่อภารกิจขององค์กร  เกิดความโปร่งใส  ตรวจสอบได้  มีประสิทธิภาพและความคุ้มค่า    องค์การบริหารส่วน
ต าบลหัวเขา  จึงได้จัดท าโครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมการให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน       

3. วัตถุประสงค์ 
 1)  เพ่ือยกระดับมาตรฐานการให้บริการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาลของ
องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา 
 2)  เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในภารกิจตามที่กฎหมายก าหนดขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา   ให้ 
บริการประชาชนอย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ 
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 3)  เพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้รับบริการ  สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนใน
ท้องถิ่น 
 4)  เพ่ือให้ประชาชนผู้มารับบริการเกิดความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ      และเกิดความเชื่อมั่นใน
องค์กร   

4.  กลุ่มเป้าหมาย 
 เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา   

5.  วิธีด าเนินการ 
 1)  ผู้บริหารก าหนดประเด็นการให้บริการอย่างเท่าเทียมกันไว้ในพันธกิจของหน่วยงาน 
 2)  แต่งตั้งคณะท างาน  เพ่ือด าเนินงานตามพันธกิจการให้บริการอย่างเท่าเทียม 
 3)  ประชุมคณะท างาน  เพ่ือก าหนดแนวทาง/แผนงานในการด าเนินงาน 
 4)  จัดท าแนวทาง/แผนงานการด าเนินงาน 
   5)  ชี้แจงแนวทาง/แผนงานการด าเนินงานให้แก่ผู้ปฏิบัติงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 6)  ด าเนินการตามแนวทาง/แผนการด าเนินงาน 
 7)  ประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ 

8)  รายงานผลการด าเนินการ   

6.  ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566 - 2570  

7.  งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

8.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ทุกส านัก/กอง  ในองค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา 

9.  ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 1)  มีการก าหนดประเด็นการให้บริการอย่างเท่าเทียมกันเป็นพันธกิจของหน่วยงาน 
 2)  มีแนวทาง/แผนการด าเนินงาน  ในการให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน 
 ผลลัพธ์ 

1)  ประชาชนผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขามีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ไมน่้อยกว่าร้อยละ  80  (ส ารวจโดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ) 

2) จ านวนข้อร้องเรียนการให้บริการสาธารณะที่ไม่เป็นธรรม  เลือกปฏิบัติ  ลดลง 
........................................................... 
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ล าดับที่  7 

1. ชื่อโครงการ  :  กิจกรรม  “สร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน”           

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 การพิจารณาความดีความชอบ   หรือการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน    เป็นกระบวนการหนึ่งของการบริหาร
ผลการปฏิบัติราชการ ซึ่งให้หลักการการให้รางวัลเป็นแรงจูงใจให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดแรงกระตุ้นในการพัฒนาผลงาน  ซึ่ง 
องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขาได้ให้ความส าคัญในเรื่องการพิจารณาความดีความชอบ    หรือการพิจารณาเลื่อนขั้น
เงินเดือนเป็นเรื่องล าดับต้น ๆ  ของเรื่องการบริหารงานบุคคล    โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการใช้ดุลยพินิจของผู้บังคับ-
บัญชาในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้ใต้บังคับบัญชา  ดังนั้น  องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขาจึงไดด้ าเนิน 
กิจกรรมการสร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน     

3. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือให้การบริหารงานบุคคลด้านการเลื่อนขั้นเงินเดือนมีความโปร่งใส  เป็นธรรมและสามารถตรวจสอบได้ 

4.  กลุ่มเป้าหมาย 
 ข้าราชการองค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา   

5.  วิธีด าเนินการ 
 1)  แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  โดยแต่งตั้งปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นประธานกรรมการ  และหัวหน้าส่วนราชการเป็นกรรมการ
และข้าราชการที่รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่เป็นเลขานุการ 
 2)  แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   โดยประกอบ 
ด้วยประธานกรรมการ    หัวหน้าส่วนและผู้บริหารสถานศึกษาเป็นกรรมการ    และข้าราชการที่รับผิดชอบงานการ
เจ้าหน้าที่เป็นเลขานุการ 
 3)  ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ของข้าราชการองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  เพ่ือกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการที่ผู้บังคับบัญชาได้พิจารณาไว้  โดยเจ้าหน้าที่ให้ค าปรึกษา 
และเสนอความเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานและความเป็นธรรมของการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 4)  คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นรวบรวมและเสนอผลการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการให้แก่คณะกรรมการพิจารณา
เลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   5)  คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   พิจารณาทบทวนผล
การพิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามที่คณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
ข้าราชการเสนอมา  

6.  ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566 - 2570  

7.  งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

8.  ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา 
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9.  ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 บุคลากรของหน่วยงานมีความพึงพอใจต่อระบบของการเลื่อนขั้นเงินเดือน   ไม่ต่ ากว่าร้อยละ  80   (ส ารวจ
โดยแบบประเมิน) 
 ผลลัพธ์ 

ข้อร้องเรียนในการเลื่อนขั้นเลื่อนเงินเดือนลดลง 
........................................................... 

ล าดับที่  8 

1. ชื่อโครงการ  :  กิจกรรม  “ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี” 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ.  2546    และท่ีแก้ไข
เพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2562    ซึ่งก าหนดให้มีการบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าใน
เชิงภารกิจของรัฐ    และเกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชน     และการปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.  ๒๕๖๐  และกฎหมายอ่ืน ๆ  ที่เกี่ยวข้อง                                        

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงได้จัดท ากิจกรรม  “ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าป”ี  เพ่ือติดตาม  ควบคุม   และตรวจสอบการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง  เกิดความคุ้มค่า
และมีประสิทธิภาพ   ลดข้อผิดพลาดในการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี    และด าเนินงาน
ตามข้ันตอนของระเบียบ  ประกาศกระทรวงมหาดไทย  และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง   ซึ่งถือเป็นเรื่องส าคัญท่ีองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องท าตามกฎหมาย  ระเบียบ   และมีความจ าเป็นต่อการบริหารงานขององค์การบริหารส่วน
ต าบลหัวเขา                

3. วัตถุประสงค์ 
 1)  เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรในองค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขามีส่วนร่วมในการติดตามความก้าวหน้าในการ
เบิกจ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา 
 2)  เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรในองค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขามีส่วนร่วมในการตรวจสอบการเบิกจ่าย
งบประมาณ 
 3)  เพ่ือลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน  ที่อาจจะท าให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ 

4.  กลุ่มเป้าหมาย 
 บุคลากรฝุายบัญชี  กองคลัง  องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา   

5.  วิธีด าเนินการ 
 1)  จัดตั้งคณะท างานควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
 2)  จัดประชุมบุคลากรทุกส านัก/กอง  เพ่ือติดตามความก้าวหน้าการเบิกจ่ายงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  มีการรายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจ าเดือน/ประจ าไตรมาส 
 3)  จัดตั้งคณะท างานเพ่ือตรวจสอบการเบิกจ่ายงบประมาณในลักษณะการสอบยันความถูกต้อง  (Cross 
Check) 
 4)  ด าเนินการตรวจสอบการเบิกจ่ายงบประมาณตามท่ีคณะท างานก าหนด 
 5)  รายงานผลการด าเนินการ 
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6.  ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566 - 2570  

7.  งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

8.  ผู้รับผิดชอบ 
 กองคลัง  องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา 

9.  ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 1)  มีการจัดประชุมเพ่ือติดตามความก้าวหน้า/รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ  อย่างน้อยไตรมาสละ  1 ครั้ง 
 2)  มีการด าเนินการตรวจสอบการเบิกจ่ายงบประมาณในลักษณะการสอบยันความถูกต้อง (Cross  Check)    
 ผลลัพธ์ 

ข้อผิดพลาดในการเบิกจ่ายงบประมาณลดลง  ร้อยละ  80 
........................................................... 

ล าดับที่  9 

1. ชื่อโครงการ  :  กิจกรรม  “วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี” 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ.  2546    และท่ีแก้ไข
เพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2562    ซึ่งก าหนดให้มีการบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าใน
เชิงภารกิจของรัฐ    และเกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชน     องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา  จึงได้ด าเนินกิจกรรม  
“วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี”     เพ่ือปรับปรุงการจัดหาพัสดุให้มีความโปร่งใส และมีประสิทธิภาพในการ
จัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณถัดไป                                        

3. วัตถุประสงค์ 
 1)  เพ่ือทราบปัญหาอุปสรรคในการจัดซื้อจัดจ้าง 
 2)  เพ่ือให้ได้ข้อมูลในการวางแผนการบริหารงานการจัดซื้อจัดจ้างให้มีประสิทธิภาพ 
 3)  เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการจัดหาพัสดุ 

4.  กลุ่มเป้าหมาย 
 ผู้รับผิดชอบปฏิบัติงานด้านพัสดุ   

5.  วิธีด าเนินการ 
 1)  จัดเก็บข้อมูลในการจัดซื้อจัดจ้าง 
 2)  วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
 3)  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
 4)  รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างแก่ผู้บริหาร  เพ่ือปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างใน
ปีงบประมาณถัดไป 
 5)  เผยแพร่ข้อมูลให้บุคลากรของหน่วยงานและประชาชนได้รับทราบทั่วกัน 
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6.  ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566 - 2570  

7.  งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

8.  ผู้รับผิดชอบ 
 กองคลัง  องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา 

9.  ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 1)  รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี  จ านวน  1  ฉบับ 
 2)  มีการเผยแพร่ผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีแก่สาธารณชน  อย่างน้อย  3  ช่องทาง    
 ผลลัพธ์ 

ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง  ในปีงบประมาณถัดไปลดลง 
........................................................... 

ล าดับที่  10 

1. ชื่อโครงการ  :  มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ.  2546    และท่ีแก้ไข
เพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2562   ก าหนดให้มีการบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิง
ภารกิจของรัฐและเกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชน   รวมทั้ง พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกัน
และปราบปรามการทุจริต  พ.ศ. 2561   ได้ก าหนดการด าเนินการเพ่ือปูองกันมิให้เกิดการขัดกันระหว่างประโยชน์
ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม   
 ทั้งนี้  องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา   ให้ความส าคัญกับการด าเนินการเพ่ือปูองกันมิให้เกิดการด าเนินการ
ที่ขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม  จึงได้จัดท า  “มาตรการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อนของ
องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา” 

3. วัตถุประสงค์ 
 1)  เพ่ือให้การปฏิบัติงานโปร่งใส  สามารถตรวจสอบได้ 
 2)  เพ่ือให้หน่วยงานมีระบบปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 3)  เพ่ือปูองกันการใช้จ่ายเงินเพ่ือส่งเสริมธุรกิจของตนและพวกพ้อง 

4.  กลุ่มเป้าหมาย 
 เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ   

5.  วิธีด าเนินการ 
 1)  จัดท ามาตรการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา 
 2)  จัดท าประกาศ  และแนวทางการด าเนินการ   ตามมาตรการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การ
บริหารส่วนต าบลหัวเขา  และเผยแพร่ให้สาธารณชนได้ทราบทั่วกัน 
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 3)  จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานในการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองานในการ
จัดหาพัสดุ  และเผยแพร่ให้สาธารณชนได้ทราบทั่วกัน 
 4)  ปรับปรุงขั้นตอนการจัดหาพัสดุ  โดยมีการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนอ
งานในการจัดหาพัสดุ  เพื่อปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 5)  ด าเนินการตามมาตรการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน 
 6)  รายงานผลการด าเนินการ  และเผยแพร่รายงานผลแก่สาธารณชน 

6.  ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566 - 2570  

7.  งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

8.  ผู้รับผิดชอบ 
 กองคลัง  องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา 

9.  ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 มีประกาศใช้มาตรการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน  จ านวน  1  ฉบับ    
 ผลลัพธ์ 

จ านวนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง  ลดลง 
........................................................... 

ล าดับที่  11 

1. ชื่อโครงการ  :  โครงการเสริมสร้างความโปร่งใสในการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ           

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 เนื่องจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะด้วยตนเอง   ทั้งในเรื่อง
การจัดหารายได้และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่าง ๆ   ตามภารกิจและการจัดท าบริการสาธารณะ   แต่ต้อง
เป็นไปตามอ านาจหน้าที่  และกฎหมายที่ก าหนดไว้     ดังนั้น   การที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะบริหารงานให้มี
ประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน  จะต้องบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์  สุจริต  มีความโปร่งใสและ
สามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล                                                                   

เพ่ือให้การบริหารการใช้ทรัพย์สินของทางราชการเป็นไปอย่างโปร่งใส  ตรวจสอบได้  เกิดประสิทธิภาพและ
เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถิ่น     จึงมีความจ าเป็นต้องด าเนินโครงการเสริมสร้างความโปร่งใสในการใช้
ทรัพย์สินของทางราชการ    เพ่ือให้มีการบริหารทรัพย์สินของทางราชการที่โปร่งใส    เปิดเผย    ตรวจสอบได้   เกิด
ประสิทธิภาพ 

3. วัตถุประสงค์ 
 1)  เพ่ือเสริมสร้างความโปร่งใสในการบริหารทรัพย์สินของหน่วยงาน 
 2)  เพ่ือปูองกันไม่ให้เกิดการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินของทางราชการเพ่ือประโยชน์ส่วนตน 

4.  กลุ่มเป้าหมาย 
 1)  บุคลากรของหน่วยงาน 
 2)  ประชาชน   
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5.  วิธีด าเนินการ 
 1)  จัดท าประกาศแนวทางปฏิบัติ/ระเบียบการใช้ทรัพย์สินของราชการ  การยืมทรัพย์สินของราชการตาม
กฎหมาย  โดยก าหนดขั้นตอนปฏิบัติที่ชัดเจน  มีแบบการขออนุญาต/การอนุมัติยืมที่มีรูปแบบที่สะดวก     เปิดเผย
และตรวจสอบได้  ทั้งกรณีการยืมของบุคคลภายในและบุคคลภายนอก  หรือภาคเอกชน 
 2)  จัดท าคู่มือเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการ  การยืมทรัพย์สินของราชการ 
 3)  เผยแพร่ประชาสัมพันธ์แนวทางปฏิบัติ/ระเบียบการใช้ทรัพย์สินของราชการ  การยืมทรัพย์สิน  แผนผัง
ขั้นตอนในการด าเนินการให้บุคลากรและประชาชนได้รับทราบทางช่องทางต่าง ๆ 
 4)  ด าเนินการติดตาม  ตรวจสอบการด าเนินการตามแนวทางปฏิบัติ / ระเบียบของการใช้ทรัพย์สิน  ของ
ราชการ  การยืมทรัพย์สินของราชการ  โดยวางระบบการจัดท าระเบียนการเบิกทรัพย์สินของราชการ     ทะเบียน
การยืมทรัพย์สินของราชการอย่างเป็นระบบ 
   5)  รายงานผลการด าเนินงาน 

6.  ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566 - 2570  

7.  งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

8.  ผู้รับผิดชอบ 
 กองคลัง  องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา 

9.  ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 มีประกาศแนวทางปฏิบัติ/ระเบียบการใช้ทรัพย์สินของราชการ  การยืมทรัพย์สินของราชการตามกฎหมาย
อย่างน้อย  จ านวน  1  ฉบับ    
 ผลลัพธ์ 

จ านวนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการแสวงหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของราชการ  ลดลง 
........................................................... 

ล าดับที่  12 

1. ชื่อโครงการ  :  โครงการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วน 
                       ต าบลหัวเขา           

2. หลักการและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2542   
ไดก้ าหนดอ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      โดยให้มีอ านาจและ
หน้าที่จัดระบบบริการสาธารณะ  เพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น    บริหารกิจการในเขตองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น    และภายใต้โครงสร้างการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    มุ่งหวังให้เกิดความคล่องตัวในการ
ปฏิบัติราชการ  ประชาชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วม  และตรวจสอบการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ 
มากขึ้น   โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องน าหลักการบริหารจัดการที่ดี   หรือธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารงาน
ซึ่งจะส่งผลให้ตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง  ทั้งนี้การเพ่ิมข้ึนของประชากร  ตลอด 
จนภาวการณ์ในยุคโลกาภิวัตน์ที่ประชาชนมีช่องทางในการเข้าถึงแหล่งข้อมูลได้มากขึ้น      ย่อมส่งผลกระทบต่อการ 
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ด าเนินกิจกรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการให้บริการทั้งในเชิงปริมาณ   และเชิง
คุณภาพจึงได้จัดท าโครงการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เพ่ือให้สามารถพัฒนาการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ  ให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน  และสามารถปรับปรุง
การปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ   ประสิทธิผล   ตามหลักการบริหารจัดการที่ดี หรือ
หลักธรรมาภิบาลต่อไป   

3. วัตถุประสงค์ 
 1)  เพ่ือประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา 
 2)  เพ่ือทราบถึงปัญหา  อุปสรรค  และข้อเสนอแนะจากการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วน
ต าบลหัวเขา 
 3)  เพ่ือสร้างช่องทางให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการให้บริการขององค์การ
บริหารส่วนต าบลหัวเขา 

4.  กลุ่มเป้าหมาย 
 ประชาชนผู้รับบริการในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา   

5.  วิธีด าเนินการ 
 1)  เก็บรวบรวมข้อมูลในการให้บริการประชาชนตามอ านาจหน้าที่และภารกิจขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  อย่างน้อยต้องครอบคลุมด้านต่าง ๆ  ดังนี้ 
      1.1)  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
      1.2)  ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
      1.3)  ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม  และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
      1.4)  ด้านการวางแผน  การส่งเสริมการลงทุน  พาณิชยกรรม  และการท่องเที่ยว 
      1.5)  ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อม 
      1.6)  ด้านการศึกษา  ศาสนา  ศิลปะ  วัฒนธรรม  จารตีประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 2)  จัดท าระบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้มาติดต่อ หรือรับบริการ  ณ  จุดให้บริการในรูปแบบ 
ที่ง่ายและสะดวก  เช่น  ประเมินผ่าน  OR  Code  หรือระบบกดปุุมแสดงความพึงพอใจแบบธนาคาร 
 3)  จัดให้ประชาชนได้ประเมินความพึงพอใจในการให้บริการของหน่วยงาน 
 4)  สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ   และรายงานผลการประเมินให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ    อย่างน้อย  
ปีละ  2  ครั้ง 
   5)  เผยแพร่ผลการประเมินความพึงพอใจให้บุคลากรภายในหน่วยงาน  และสาธารณชน   ได้รับทราบผ่าน 
ช่องทางที่หลากหลาย   อาทิ   เว็บไซต์   สื่อสังคมออนไลน์   บอร์ดประชาสัมพันธ์   จดหมายข่าว    เสียงตามสาย  
หอกระจายข่าว  เป็นต้น 

6.  ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566 - 2570  

7.  งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

8.  ผู้รับผิดชอบ 
 ทุกส านัก/กอง  ในองค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา 
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9.  ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 มีระบบ/ช่องทางให้ประชาชนประเมินความพึงพอใจในการให้บริการของหน่วยงาน   
 ผลลัพธ์ 

จ านวนข้อร้องเรียนการให้บริการสาธารณะที่ไม่เป็นธรรม  เลือกปฏิบัติ  ลดลง 
........................................................... 

ล าดับที่  13 

1. ชื่อโครงการ  :  กิจกรรมการใช้บัตรคิวในการติดต่อราชการ           

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งที่มีอ านาจ 
หน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น  ทั้งนี้  การให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนผู้มาขอรับ
บริการติดต่อกับหน่วยงานต่าง ๆ  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น      มักจะประสบปัญหาด้านการอ านวยความ
สะดวกอย่างเสมอภาค   เป็นธรรม   อันเนื่องมาจากภารกิจ  และผู้มาขอรับบริการเป็นจ านวนมาก   ซึ่งเจ้าหน้าที่ไม่
สามารถให้บริการได้อย่างทันท่วงที   การตอบสนองความต้องการเกิดความล่าช้าไม่เป็นธรรม    และการให้บริการไม่
เป็นระบบ   มีการแซงคิว   ซึ่งเป็นช่องทางหนึ่งในการทุจริต   ประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ถือเป็นพฤติกรรมที่ไม่พึง
ประสงค์  ทั้งผู้มาขอรับบริการและผู้ให้บริการ  ส่งผลต่อมาตรฐานการให้บริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ 
    พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ.  2546    มาตรา  6   ที่
ก าหนดให้การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  ได้แก่  การบริหารราชการเพ่ือบรรลุเปูาหมายโดยก่อให้เกิดประโยชน์สุข
แก่ประชาชน   มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ  ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกิดความจ าเป็น
และประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวก  และได้รับการตอบสนองความต้องการ    ทั้งนี้    ตามพระราชบัญญัติ
การอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ  พ.ศ. 2558           

ดังนั้น   องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา    จึงได้มุ่งเน้นที่จะให้บริการประชาชนแล้วเสร็จ  ในระยะเวลาที่
เหมาะสม  ให้บริการโดยจัดล าดับ ก่อน - หลัง   เพ่ือเป็นการสร้างความพึงพอใจ    และความทัดเทียมกันในการให้                   
บริการประชาชนโดยไม่เลือกปฏิบัติ  จึงไดจ้ัดกิจกรรมการใช้บัตรคิวในการติดต่อราชการส าหรับผู้มาติดต่อราชการ 

3. วัตถุประสงค์ 
 1)  เพ่ือสร้างกลไกในการปฏิบัติราชการด้านการอ านวยความสะดวก   ความเสมอภาค   เป็นธรรมต่อผู้มา 
รับบริการ 
 2)  เพ่ือให้ประชาชนผู้มาขอรับบริการได้รับความสะดวก  รวดเร็ว  สามารถตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน 
 3)  เพ่ือให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการที่ให้และเกิดความคุ้มค่าในการขอรับบริการ 
 4)  เพ่ือเป็นเกราะปูองกันในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่มิให้กระท าการแสวงหาประโยชน์  หรือกระท า
การประพฤติมิชอบต่อต าแหน่งหน้าที่  อันเป็นเหตุแห่งการทุจริตต่อหน้าที่ 

4.  กลุ่มเป้าหมาย 
 ประชาชนในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา   

5.  วิธีด าเนินการ 
 1)  จัดท าค าสั่งคณะท างาน  เพ่ือก าหนดตัวบุคลากร  ผู้รับผิดชอบ  ในการดูแล  ก ากับการให้บริการ 
 2)  ประชุมชี้แจงแนวทาง  ก าหนดรูปแบบวิธีการ  ขั้นตอนการปฏิบัติ 
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 3)  จัดท าบัตรคิวในรูปแบบต่าง ๆ  ตามความจ าเป็นและเหมาะสม  
 4)  ปิดประกาศประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ  ถึงขั้นตอนการรับบริการบัตรคิว  และการใช้บริการ 
ตามล าดับคิว 
   5)  จัดท าแบบประเมินผลความพึงพอใจของผู้มาขอรับบริการ 
 6)  สรุปผลการให้บริการตามแบบประเมินความพึงพอใจเป็นรายสัปดาห์/รายเดือน  เพื่อน ามาปรับปรุง 
แก้ไข  การให้บริการอย่างมีคุณภาพ 
 7)  รายงานผลการด าเนินการ 

6.  ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566 - 2570  

7.  งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

8.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา 

9.  ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 มีการใช้บัตรคิว  ส าหรับให้บริการแก่ประชาชนตามล าดับก่อน - หลัง  ส าหรับหน่วยงานที่ให้บริการ 
 ผลลัพธ์ 

1)  ประชาชนมีความพึงพอใจในการให้บริการของหน่วยงาน  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  ของผู้มาขอรับบริการ
(ส ารวจโดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ) 

2)  การให้บริการเกิดความโปร่งใส  ข้อร้องเรียนการทุจริตต่อหน้าที่ลดลง 
........................................................... 

ล าดับที่  14 

1. ชื่อโครงการ  :  โครงการพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์  (E-Service)           

2. หลักการและเหตุผล 
 การขับเคลื่อนองค์กรโดยการพัฒนาระบบงานบริการ   ให้อยู่ในรูปแบบระบบอิเล็กทรอนิกส์  (E-Service)  
ได้เข้ามามีบทบาทส าคัญอย่างยิ่ง  โดยท าให้ผู้รับบริการได้รับความสะดวก  รวดเร็ว  ด้วยความโปร่งใสและสามารถ
ปรับตัวให้ตรงกับความต้องการใหม่ ๆ  ได้ตลอดเวลา  ประกอบการปรับปรุงรูปแบบการบริการด้วย E-Service จะ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ   (พ.ศ. 2561 - 2580)   ดา้นการปรับสมดุล   และพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐ    ประเด็นยุทธศาสตร์ที่   4.1.2   ภาครัฐมีความเชื่อมโยง  ในการให้บริการสาธารณะต่าง ๆ   ผ่านการน า
เทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้    มีระบบการบริหารจัดการข้อมูลที่มีความเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงาน และแหล่ง- 
ข้อมูลต่าง ๆ  น าไปสู่การวิเคราะห์  การจัดการข้อมูลขนาดใหญ่   เพ่ือการพัฒนานโยบายและการให้บริการภาครัฐ  
นอกจากนั้น  การพัฒนางานบริการภาครัฐในรูปแบบ E-Service   นับได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนนโยบาย
รัฐบาลดิจิทัล    ซึ่งให้ทุกหน่วยงานน าเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ เพ่ือพัฒนาคุณภาพงานบริการประชาชนอย่างเต็มท่ี   
เพ่ือเพ่ิมความสะดวก  รวดเร็ว  แม่นย า  และมีประสิทธิภาพ   อีกทั้ง  ต้องเป็นระบบที่ประชาชนสามารถตรวจสอบ
ความโปร่งใสในการท างานของภาครัฐได้อีกด้วย  ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือเป็นหน่วยงานภาครัฐที่มีหน้าที่
บริการสาธารณะ  และอ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชนตามภารกิจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
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ดังนั้น    จึงได้จัดท าโครงการพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์   (E-Service)   

เพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้รับบริการ  โดยท าให้ผู้รับบริการได้รับความสะดวก  รวดเร็ว  และมีความ 
โปร่งใส 

3. วัตถุประสงค์ 
 1)  เพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่ผู้มาขอรับบริการ    โดยผู้ขอรับบริการไม่จ าเป็นต้องเดินทางมาติดต่อ  
ด้วยตนเองอีก 
 2)  เพ่ือลดค่าใช้จ่ายในการมาติดต่อขอรับบริการของประชาชน 
 3)  เพ่ือยกระดับการพัฒนาการให้บริการ  และสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 

4.  กลุ่มเป้าหมาย 
 ประชาชนผู้รับบริการในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา   

5.  วิธีด าเนินการ 
 1)  แต่งตั้งคณะท างานในการจัดท าระบบการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์  (E-Service) 
 2)  ก าหนดภารกิจในการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์  (E-Service) 
 3)  จัดท าระบบการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์  (E-Service)  โดยประชาชนผู้รับบริการ
สามารถขอรับบริการตามอ านาจหน้าที่  หรือภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านทางเว็บไซต์หรือเครือข่าย
อินเตอร์เน็ต   โดยเป็นช่องทางที่ช่วยอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้มาขอรับบริการ   โดยผู้ขอรับบริการไม่จ าเป็นต้อง 
เดินทางมาติดต่อด้วยตนเองอีก  เช่น 
      - ระบบยื่นค าร้องออนไลน์ผ่านทาง  Google  Form  เพ่ือขอจัดเก็บก่ิงไม้ใบไม้ 
      - ระบบยื่นค าร้องออนไลน์ผ่านทาง  Google  Form  เพ่ือขอรับบริการถังขยะ 
      - ระบบยื่นช าระภาษีออนไลน์ 
      - ระบบกรอกข้อมูลค าขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/เบี้ยคนพิการ  ที่มีช่องทางการแนบไฟล์ 
เอกสารหลักฐาน  โดยผู้ขอรับบริการไม่ต้องเดินทางมาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 4)  เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ระบบการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์  (E-Service)  ผ่านสื่อ 
อิเล็กทรอนิกส์  เช่น  เว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  สื่อออนไลน์  ฯลฯ 
 5)  จัดท าคู่มือ / แนวทางการใช้งานระบบการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์  (E-Service)   
 6)  จัดท าข้อมูลสถิติการให้บริการ  E-Service  โดยแยกข้อมูลเป็นรายเดือนให้ครบทุกเดือน 
 7)  ติดตามประเมินผลการด าเนินงาน 
   8)  รายงานผลการด าเนินการ 

6.  ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566 - 2570  

7.  งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

8.  ผู้รับผิดชอบ 
 ทุกส านัก/กอง  ในองค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา 

9.  ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 มีระบบการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์  (E-Service)  อย่างน้อย  1  ภารกิจ  
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 ผลลัพธ์ 

1)  ประชาชนผู้รับบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของ
หน่วยงาน  ไม่น้อยกว่าร้อยละ  80  (ส ารวจโดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ) 

2)  จ านวนข้อร้องเรียนการให้บริการสาธารณะที่ไม่เป็นธรรม  เลือกปฏิบัติ  ลดลง 
........................................................... 

   2.2.3  การจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 

ล าดับที่  15 

1. ชื่อโครงการ  :  มาตรการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส           

2. หลักการและเหตุผล  
 องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขาให้ความส าคัญกับการปูองกันการทุจริตและยกระดับมาตรฐานการปูองกัน
การทุจริต  ให้มีความโปร่งใส   ความสุจริต   และบังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน  จึงได้ด าเนินการจัดท า  “แผน- 
ปฏิบัติการปูองกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 
2570)  เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขาบริหารงานเพื่อปูองกันการทุจริต   ตามหลักธรรมาภิบาล   และยก 
ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน          

3. วัตถุประสงค์ 
 1)  เพ่ือยกระดับการบริหารงาน  เพ่ือปูองกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา 
 2)  เพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา   

4.  กลุ่มเป้าหมาย 
 องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา   

5.  วิธีด าเนินการ 
 1)  จัดตั้งคณะท างานจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 2)  ประชุมคณะท างานฯ   เพื่อศึกษารูปแบบกรอบรายละเอียดในการจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการ- 
ทุจริต,  วิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงการทุจริต,  จัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตฯ 
 3)  เผยแพร่แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตฯ  ตามรูปแบบ  ช่องทาง  ที่ก าหนด  รวมถึงรายงานการท า 
แผนฯ  แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  เช่น รายงานการท าแผนฯ  ให้แก่  ส านักงาน  ป.ป.ช. ทางระบบผ่านระบบรายงาน 
และติดตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (E-PlanNACC) 
ทางเว็บไซต์  ส านักงาน  ป.ป.ช.  http//www.nacc.go.th  เป็นต้น 
 4)  ประชุมชี้แจงสร้างความรู้ความเข้าใจในการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตฯ   ให้แก่ 
เจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง  น าแผนฯ  ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 5)  ปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตฯ 
   6)  ติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตฯ 

7)  รายงานผลการด าเนินการแก่ผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   เช่น  รายงานการท าแผนฯ   ให้แก่  
ส านักงาน ป.ป.ช. ทางระบบผ่านระบบรายงานและติดตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   (E-PlanNACC)   ทางเว็บไซต์   ส านักงาน  ป.ป.ช.  http//www.nacc.go.th   
เป็นต้น 
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 8)  เผยแพร่รายงานผลการด าเนินงานให้สาธารณชนทราบผ่านช่องทางต่าง ๆ 

6.  ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566 - 2570  

7.  งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

8.  ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา 

9.  ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 มีแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต  เพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนต าบล 
หัวเขา   พ.ศ. 2566 - 2570 
 ผลลัพธ์ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา  มีผลการประเมิน  ITA  ผ่านเกณฑ์การประเมิน  (85  คะแนนขึ้นไป) 

........................................................... 

     2.3  มาตรการลดการใช้ดุลพินิจในการปฏิบัติงาน 

  2.3.1  จัดท าข้อตกลงระหว่างบุคลากรในองค์กรให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต  มีคุณธรรม 
            จริยธรรม  ใช้ดุลพินิจด้วยความสุจริตภายใต้กรอบธรรมาภิบาล 

ล าดับที่  16 

1. ชื่อโครงการ  :  มาตรการ  “จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการตามหลักธรรมาภิบาล”            

2. หลักการและเหตุผล 
 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้ก าหนดดัชนีในการประเมิน
ที่ค านึงถึงหลักธรรมาภิบาล  จรรยาบรรณสากล  และวัฒนธรรมของประเทศไทยเป็นหลัก  รวมถึงข้อเท็จจริงของการ
ทุจริตที่เกิดขึ้นภายในหน่วยงานของภาครัฐ     สาเหตุส่วนมากเกิดจากการด าเนินงานของระดับบุคคล    หรือเกิดจาก
ปัจจัยทางวัฒนธรรมขององค์กร  หรือเกิดจากลักษณะงานและการรับสิ่งของต่าง ๆ  ที่เอ้ือให้เกิดการทุจริต  ดังนั้น วิธี 
การบริหารจัดการภายในองค์กรที่น าไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  ค่านิยมและวัฒนธรรมขององค์กรให้กลายเป็นสิ่ง
ที่ยอมรับได้ของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ภายในองค์กร   โดยการสร้างความตระหนักถึงความรับผิดชอบ และการมีส่วน
ร่วมในการต่อต้านการทุจริตภายในองค์กรของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่    ถึงแม้จะเป็นสิ่งที่ยากต่อการด าเนินงานก็ตาม  
แต่เป็นสิ่งส าคัญที่หน่วยงานต้องสร้างให้เกิดการเปลี่ยนแปลง  เพื่อน าไปสู่องค์กรที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงาน    ตลอดจนเป็นการสร้างแนวร่วมในการต่อต้านการทุจริตอันจะส่งผลต่อสังคม   ชุมชน   และประเทศเกิด
ความตระหนักถึงภัยจากการทุจริตและปฏิเสธการทุจริตในทุกรูปแบบ 
  ดังนั้น   องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขาจึงได้จัดท ามาตรการ    “จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการตามหลัก
ธรรมาภิบาล”   ที่ก าหนดดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์     สุจริต     ตามหลักธรรมาภิบาล  
เพ่ือเป็นการพัฒนาวิธีการด าเนินงานภายในองค์กร           ที่จะน าไปสู่การยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานให้สูงขึ้น  
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3. วัตถุประสงค์ 
 1)  เพ่ือให้บุคลากรปฏิบัติราชการตามหลักธรรมาภิบาล                 
 2)  เพ่ือเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มีความโปร่งใส  มีคุณธรรม 

4.  กลุ่มเป้าหมาย 
 บุคลากรในองค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา  

5.  วิธีด าเนินการ 
 1)  จัดท ามาตรการ  “จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการตามหลักธรรมาภิบาล” 
 2)  จัดท าประกาศ  และแนวทางการด าเนินการ  ตามมาตรการจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการตามหลัก
ธรรมาภิบาล 
 3)  ทุกส่วนราชการจัดท าข้อตกลงในการปฏิบัติราชการระหว่างส่วนราชการกับผู้บริหารท้องถิ่นที่มีดัชนีใน
การประเมินการปฏิบัติราชการตามหลักธรรมาภิบาล  เช่น 
      - ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรมไม่เลือกปฏิบัติ 
      - ไม่ให้มีการเรียกรับผลประโยชน์ส่วนตัว  เพ่ือแลกเปลี่ยนกับการให้บริการตามอ านาจหน้าที่ 
      - ไม่ให้เจ้าหน้าที่ให้บริการเอื้อประโยชน์หรือเลือกปฏิบัติต่อผู้ใช้บริการ เนื่องจากความสัมพันธ์ส่วนตัว 
      เป็นต้น 
 โดยก าหนดจัดท าเป็นข้อตกลงรายบุคคลระหว่างผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชา  ได้แก่ 
      - ผู้บริหารหน่วยงาน  กับ  ผู้อ านวยการส านัก/กอง 
      - ผู้อ านวยการส านัก/กอง  กับ  เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานใต้บังคับบัญชา 
 4)  รวบรวมข้อตกลงการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการเสนอผู้บริหาร  เพ่ือขอความเห็นชอบและอนุมัติ 
 5)  ชี้แจงให้ทุกส่วนราชการถือปฏิบัติ 
 6)  ประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลง 

7)  รายงานผลการด าเนินการ 

6.  ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566 - 2570  

7.  งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

8.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ทุกส านัก/กอง  ขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา 

9.  ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 มีการจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการตามหลักธรรมาภิบาลในระดับบุคคล 
 ผลลัพธ์ 
 จ านวนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต/การปฏิบัติงานของหน่วยงานลดลง 

........................................................... 
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ล าดับที่  17 

1. ชื่อโครงการ  :  กิจกรรม  “การจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา”            

2. หลักการและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  (ฉบับที่  5)  พ.ศ.  2545    มาตรา  3/1   บัญญัติว่าการ
ปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้ค านึงถึงความรับผิดชอบ
ของผู้ปฏิบัติงาน  การมีส่วนร่วมของประชาชน  การเปิดเผยข้อมูล  การติดตาม  ตรวจสอบ   และการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน  ทั้งนี้  ตามความเหมาะสมของแต่ละภารกิจ  ประกอบกับ  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ.  2546   มาตรา  12  ก าหนดไว้ว่า   เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติราชการให้เกิดผล
สัมฤทธิ์  ก.พ.ร.  อาจเสนอต่อคณะรัฐมนตรี เพ่ือก าหนดมาตรการก ากับการปฏิบัติราชการ  โดยวิธีการจัดท าข้อตกลง
เป็นลายลักษณ์อักษร   หรือโดยวิธีการอ่ืนใด   เพ่ือแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ  รวมทั้ง   มาตรา  45  
ก าหนดให้ส่วนราชการจัดให้มีคณะผู้ประเมินอิสระ ด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการเกี่ยวกับ
ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ  คุณภาพการให้บริการ  ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ  ความคุ้มค่าในภารกิจ   ทั้งนี้
ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และระยะเวลาที่ก าหนด                                  
  องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขาจึงได้จัดให้มีการจัดท าข้อตกลงและติดตามผลการปฏิบัติราชการ  โดยมีการ
ลงนามในข้อตกลงการปฏิบัติราชการระหว่างนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขากับปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล
หัวเขา  และหัวหน้าส านักปลัด/ผู้อ านวยการกอง  และให้มีการลงนามจัดท าข้อตกลงทุกปี  เพ่ือประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา               

3. วัตถุประสงค์ 
 1)  เพ่ือให้การปฏิบัติราชการตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการของหน่วยงานระดับส านัก/กอง/ฝุาย  เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล  และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด                 
 2)  เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  ระดับ  ส านัก/กอง   ตามข้อตกลงการปฏิบัติ
ราชการ  

4.  กลุ่มเป้าหมาย 
 องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา  

5.  วิธีด าเนินการ 
 1)  จัดท าข้อตกลงผลงานกับผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน โดยจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติ
ราชการ  ในระดับส านัก/กอง  เพ่ือให้การด าเนินงานตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการดังกล่าว  บรรลุเปูาหมายอย่างมี
ประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล  และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด  และรับสิ่งจูงใจตามระดับผลงาน  โดยได้มีการลงนาม
บันทึกข้อตกลงกากรปฏิบัติราชการระหว่างนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับหัวหน้าหน่วยงานในสังกัด  พร้อมคณะท างานได้ร่วมกันพิจารณาและเลือกตัวชี้วัด
ในประเด็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการแต่ละมิติ  ดังนี้ 
      1.1)  การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน 
      1.2)  การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจ 
      1.3)  การบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจ 
      1.4)  การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
      1.5)  การอ านวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 
      1.6)  การพัฒนาความรู้และการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
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 2)  ชี้แจง  ส านัก/กองต่าง ๆ  และผู้ปฏิบัติงานทราบ  และท าความเข้าใจเกี่ยวกับตัวชี้วัด  และกรอบการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 3)  ติดตามผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดให้มีผลการปฏิบัติราชการอย่างเหมาะสม  เช่น 
      - ศึกษาข้อมูล  และเอกสารหลักฐานต่าง ๆ  เช่น  รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติ
ราชการ  รอบ  6  เดือน  9  เดือน  และ  12  เดือน  และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการตามตัวชี้วัด  เป็นต้น 
      - ติดตามผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด  โดยการประสานงานกับผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด  และผู้จัดเก็บข้อมูล  
เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปตามเปูาหมายที่ก าหนด  และการมีส่วนร่วมของผู้บริหารของหน่วยงานในการก ากับดูแล
และติดตามผลการด าเนินงาน  ดังกล่าว 
 4)  รับฟังความคิดเห็นของหน่วยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัด    เพ่ือให้การด าเนินงานบรรลุตามเปูาหมาย  หรือ
ตัวชี้วัดที่ก าหนด 
 5)  วัดผลลัพธ์ที่ได้จากการปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับค่าเปูาหมาย  และเกณฑ์การให้คะแนน 
 6)  ประสานงานกับหน่วยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ     กรณีท่ีการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการในเบื้องต้นไม่เป็นไปตามเปูาหมายที่ก าหนด        เพ่ือหาแนวทางแก้ไขให้การปฏิบัติงานบรรลุผลสัมฤทธิ์ตาม
เปูาหมายที่ก าหนดไว้ 

7)  รายงานผลการด าเนินงาน 

6.  ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566 - 2570 

7.  งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

8.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ทุกส านัก/กอง  ขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา 

9.  ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 มีการจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ  ระดับส านัก/กอง 
 ผลลัพธ์ 
 จ านวนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต/การปฏิบัติงานของหน่วยงานลดลง 

........................................................... 
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  2.3.2  มีการจัดท าแผนภูมิ  ขั้นตอน / คู่มือการปฏิบัติงานและระยะเวลาการด าเนินการเกี่ยวกับการบริการ 
            ประชาชน  รายละเอียดที่เกี่ยวข้องในแต่ละขั้นตอน  เปิดเผย  ณ  ที่ท าการ  และในระบบเครือข่าย 
             สารสนเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ล าดับที่  18 

1. ชื่อโครงการ  :  โครงการจัดท าคู่มือส าหรับประชาชนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์            

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ปัจจุบันหน่วยงานภาครัฐ  มีกฎหมายว่าด้วยการอนุญาตจ านวนมาก     ก าหนดให้การประกอบกิจการของ
ประชาชนต้องผ่านการอนุญาต  อนุมัติการออกใบอนุญาต  การขึ้นทะเบียน   และการแจ้งในการขออนุญาตด าเนิน 
การต่าง ๆ  กับหน่วยงานของรัฐไม่ว่าแห่งเดียวหรือหลายแห่ง    อีกท้ัง   กฎหมายบางฉบับไม่ได้ก าหนด  ระยะเวลา
เอกสารและหลักฐานที่จ าเป็น   รวมถึง ขั้นตอนในการพิจารณาไว้อย่างชัดเจน   ท าให้เกิดความคลุมเครือ  ไม่ชัดเจน 
อันเป็นการสร้างภาระแก่ประชาชนอย่างมาก     และเป็นอุปสรรคต่อการเพ่ิมขีดความสามารถในการประกอบธุรกิจ
ของประเทศไทยในเวทีการค้าโลก   ดังนั้น  เพื่อให้มีกฎหมายกลางที่มีหลักเกณฑ์  วิธีการ  ขั้นตอน  ระยะเวลา  ค่า- 
ใช้จ่าย  เอกสารหรือหลักฐานที่ใช้ประกอบค าขอ   สถานที่ให้บริการ  ค่าธรรมเนียม    อีกท้ัง  เป็นการลดต้นทุนของ
ประชาชน   และเพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการของภาครัฐให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ     ลดการใช้
ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่   เปิดเผยขั้นตอน   ระยะเวลาให้ประชาชนทราบที่ชัดเจน    จึงจ าเป็นต้องจัดท าคู่มือส าหรับ
ประชาชนผ่านระบบสารสนเทศ  ตามพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ
พ.ศ. 2558  ที่ก าหนดให้การกระท าใดจะต้องได้รับอนุญาต  ผู้อนุญาตจะต้องจัดท า  “คู่มือส าหรับประชาชน”  เพ่ือ
อ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้มาขอรับบริการโดยตรง  หรือหน่วยงานภาคเอกชนที่มารับบริการจากหน่วยงาน
ของรัฐ  โดยสามารถสืบค้นได้จากเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                                      

3. วัตถุประสงค์ 
 1)  เพ่ือให้มีคู่มือส าหรับประชาชน  ตามพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของ
ทางราชการ  พ.ศ. 2558  ก าหนด                 
 2)  เพ่ือเป็นการอ านวยความสะดวกในการติดต่อขอรับบริการของประชาชน โดยให้มีข้อมูลที่ชัดเจนเกี่ยวกับ
หลักเกณฑ์  วิธีการ  ขั้นตอน  ระยะเวลา  ค่าใช้จ่าย  เอกสารหรือหลักฐานที่ใช้ประกอบค าขอ  สถานที่ให้บริการ 
 3)  เพ่ือลดค่าใช้จ่ายในการมาติดต่อขอรับบริการของประชาชน 
 4)  เพ่ือยกระดับการพัฒนาการให้บริการ  และสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

4.  กลุ่มเป้าหมาย 
 ประชาชนและผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา  

5.  วิธีด าเนินการ 
 1)  ก าหนดกรอบเนื้อหาสาระในการจัดท าคู่มือส าหรับประชาชน 
 2)  จัดท าคู่มือส าหรับประชาชน   อย่างน้อยต้องประกอบด้วย  หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขในการยื่น
ค าขอ  ขั้นตอน  และระยะเวลาในการพิจารณา  รายการเอกสาร  หรือหลักฐานที่ต้องใช้  เป็นต้น 
 3)  ปิดประกาศคู่มือส าหรับประชาชน  ณ  จุดบริการ  และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
 4)  ติดตามประเมินผลการด าเนินงาน 

6.  ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566 - 2570  
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7.  งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

8.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ทุกส านัก/กอง  ขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา 

9.  ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 มีคู่มือส าหรับประชาชน  ตามพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทาง
ราชการ  พ.ศ. 2558  ก าหนด  เผยแพร่ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
 ผลลัพธ์ 
 1)  ประชาชนผู้รับบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ไม่น้อยกว่าร้อยละ  80  (ส ารวจโดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ) 
  2)  จ านวนข้อร้องเรียนการให้บริการสาธารณะที่ไม่เป็นธรรม  เลือกปฏิบัติ  ลดลง 

........................................................... 

ล าดับที่  19 

1. ชื่อโครงการ  :  โครงการจัดท าคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานส าหรับเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนต าบล 
                      หัวเขา           

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2542   
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่ 2)  พ.ศ.  2549  ได้ก าหนดอ านาจและหน้าที่  รวมทั้งภารกิจเกี่ยวกับบริการสาธารณะ
แก่ประชาชนในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไว้เป็นจ านวนมาก    โดยบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ซึ่งมีหน้าที่    
ให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนในท้องถิ่นมีภารกิจที่ต้องปฏิบัติงานที่หลากหลาย 
  ดังนั้น  จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องจัดท าคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นมาตรฐาน
เดียวกัน  โดยคู่มือการปฏิบัติงาน  (Work  Manual)  เปรียบเสมือนแผนที่บอกเส้นทางการท างานที่มีจุดเริ่มต้น  และ
จุดสิ้นสุดของกระบวนการ  ระบุถึงขั้นตอน  และรายละเอียดของกระบวนการต่าง ๆ  มักจัดท าข้ึนส าหรับงานที่มี
ความซับซ้อน  มีหลายขั้นตอน  และเกี่ยวข้องกับหลายคน  สามารถปรับปรุง  เปลี่ยนแปลงเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการ
ปฏิบัติงาน  ทั้งนี้  เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานไว้ใช้อ้างอิงมิให้เกิดความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน 

3. วัตถุประสงค์ 
 1)  เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นมาตรฐานเดียวกัน 
 2)  เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานทราบและเข้าใจว่าควรท าอะไรก่อนและหลัง  ควรปฏิบัติงานอย่างไร  เมื่อใด  กับใคร 
 3)  เพ่ือให้การปฏิบัติงานสอดคล้องกับนโยบาย  วิสัยทัศน์  ภารกิจ  และเปูาหมายขององค์กร 
 4)  เพ่ือให้ผู้บริหารติดตามงานได้ทุกขั้นตอน 

4.  กลุ่มเป้าหมาย 
 บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา  

5.  วิธีด าเนินการ 
 1)  แต่งตั้งคณะท างานในการจัดท าคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน  ส าหรับเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
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 2)  ก าหนดกรอบเนื้อหาสาระในการจัดท าคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานส าหรับเจ้าหน้าที่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
 3)  จัดท าคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานส าหรับเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ยึดถือปฏิบัติ 
ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน  โดยมีรายละเอียดของการปฏิบัติงาน  เช่น  เป็นคู่มือปฏิบัติงานภารกิจใด ส าหรับเจ้าหน้าที่  
หรือพนักงานต าแหน่งใด  ก าหนดวิธีการ  ขั้นตอนในการปฏิบัติงาน 
 4)  ปิดประกาศคู่มือ  หรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน   ส าหรับเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    เพ่ือให้
บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   และประชาชนทราบ   โดยเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์   เช่น 
เว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  สื่อออนไลน์  ฯลฯ 
 5)  ติดตามประเมินผลการด าเนินงาน 
 6)  รายงานผลการด าเนินการ 

6.  ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566 - 2570  

7.  งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

8.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ทุกส านัก/กอง  ขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา 

9.  ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 มีคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานส าหรับเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     ท าให้การปฏิบัติงานเป็น
มาตรฐานเดียวกัน 
 ผลลัพธ์ 
  ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ลดลง 

........................................................... 

ล าดับที่  20 

1. ชื่อโครงการ  :  โครงการจัดท ามาตรฐานการให้บริการประชาชน  

2. หลักการและเหตุผล 
 องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา  ให้ความส าคัญในการสร้างความเป็นธรรม/ไม่เลือกปฏิบัติในการให้บริการ
สาธารณะ/บริการประชาชนให้เกิดข้ึนในพ้ืนที่    โดยน าแนวทางตามหลักการบริหารจัดการ   ตามหลักธรรมาภิบาล 
(Good  Governance)  หรือหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีมาประยุกต์ใช้  โดยเฉพาะหลักนิติธรรมและความ
เสมอภาค     ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องค านึงถึงการจัดท าบริการสาธารณะที่ครอบคลุมตามอ านาจหน้าที่
และเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงบริการนั้น ๆ  ได้อย่างทั่วถึง  รวมถึงการอนุมัติ  อนุญาต  และการใช้อ านาจอื่น ๆ  
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องด าเนินการ โดยยึดหลักกฎหมาย  ระเบียบ  และค านึงถึงความถูกต้องชอบธรรม  
ไม่เลือกปฏิบัติ  และไม่มีการเรียกร้องผลประโยชน์เพื่อตนเองหรือพวกพ้อง   ทั้งนี้  ต้องปฏิบัติต่อประชาชนในพ้ืนที่  
และผู้ที่มาประกอบกิจการในพ้ืนที่อย่างเท่าเทียมกันไม่เลือกปฏิบัติ  โดยไม่แบ่งแยกด้าน  เพศ  ถิ่นก าเนิด   เชื้อชาติ  
ภาษา  อายุ  ความพิการ  สภาพทางกายภาพหรือสุขภาพ  สถานะของบุคคล  ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม  ความ
เชื่อทางศาสนา  การศึกษา และอ่ืน ๆ  สอดคล้องกับมาตรา  8  แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ 
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บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ.  2546   ที่ได้ก าหนดให้ส่วนราชการจะต้องด าเนินการ   โดยถือว่าประชาชนเป็น
ศูนย์กลางที่จะได้รับการบริการจากรัฐ   และการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการต้องเป็นไปโดยความซื่อสัตย์   สุจริต  
สามารถตรวจสอบได้  

ดังนั้น    เพ่ือให้หน่วยงานมีการให้บริการประชาชนมีมาตรฐานเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล   สามารถตอบ 
สนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น  และเพ่ือให้เกิดความพึงพอใจแก่ประชาชนโดยทัดเทียมกันและไม่เลือก
ปฏิบัติ  จึงได้จัดท าโครงการมาตรฐานการให้บริการประชาชน 

3. วัตถุประสงค์ 
 1)  เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในภารกิจตามที่กฎหมายก าหนดของหน่วยงานให้บริการประชาชน  เป็นไป
ตามมาตรฐานที่ก าหนด  อย่างเป็นธรรมและไมเ่ลือกปฏิบัติ 
 2)  เพ่ือให้ประชาชนผู้รับบริการรับทราบแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับวิธีการและมาตรฐานการให้บริการ 
 3)  เพ่ือให้ประชาชนผู้มารับบริการ  สามารถติดตามตรวจสอบการให้บริการได้ 

4.  กลุ่มเป้าหมาย 
 ประชาชนผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา   

5.  วิธีด าเนินการ 
 1)  จัดตั้งคณะท างานจัดท ามาตรฐานการให้บริการประชาชน 
 2)  จัดให้มีการประชุมคณะท างานจัดท ามาตรฐานการให้บริการประชาชน 
 3)  จัดท าประกาศมาตรฐานการให้บริการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับวิธีการและมาตรฐานที่ใช้ให้บริการและ
ประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน 
 4)  ปรับปรุงข้อมูลการให้บริการในหน่วยงานให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนด  เช่น  
      - ปรับปรุงแผนผังก าหนดผู้รับผิดชอบให้เป็นปัจจุบัน 
      - ปรับปรุงปูายแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการแก่ประชาชน  
 5)  เผยแพร่มาตรฐานการให้บริการประชาชน  ณ  ที่ท าการและในระบบเครือข่ายสารสนเทศของหน่วยงาน 
เช่น       - จัดท าปูายแสดงแผนภูมิขั้นตอน  มาตรฐานระยะเวลาให้บริการอย่างชัดเจน  พร้อมระบุผู้รับผิดชอบให้ 
บริการ  ในทุกกระบวนการ  ณ  จุดให้บริการ 
      - จัดท าเอกสาร/แผ่นพับประชาสัมพันธ์เผยแพร่มาตรฐานและแนวทางปฏิบัติการให้บริการประชาชน 
      - จัดท า/เตรียมแบบฟอร์มค าร้องต่าง ๆ  พร้อมตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มทุกงานบริการ 
 6)  มีการติดตามประเมินผลการให้บริการตามมาตรฐานที่ก าหนด  โดยการประเมินความพึงพอใจในการให้ 
บริการ 
   7)  รายงานผลการด าเนินการ 

6.  ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566 - 2570  

7.  งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

8.  ผู้รับผิดชอบ 
 ทุกส านัก/กอง  ขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา 
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9.  ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 1)  หน่วยงานมีมาตรฐานและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับวิธีการให้บริการประชาชน 
 2)  มีการเปิดเผยขั้นตอนและมาตรฐานระยะเวลาให้บริการอย่างชัดเจน  พร้อมระบุผู้รับผิดชอบงานการให้ 
บริการในทุกกระบวนการ  ณ  ที่ท าการ  และในเว็บไซต์หน่วยงาน 
 ผลลัพธ์ 

1)  ประชาชนผู้รับบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มีความพึงพอใจการให้บริการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  ไม่น้อยกว่าร้อยละ  80   

2)  จ านวนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการให้บริการประชาชน  ลดลง 
........................................................... 

  2.3.3  มีการกระจายอ านาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง    อนุญาต    อนุมัติ    ปฏิบัติราชการแทน    หรือ 
            การด าเนินการอ่ืนใดของผู้มีอ านาจในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ 
            ชุมชนและประชาชน 

ล าดับที่  21 

1. ชื่อโครงการ  :  มาตรการออกค าสั่งมอบหมายขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา            

2. หลักการและเหตุผล 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งที่มีอ านาจ
หน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น      ตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2542 และ
หน้าที่ตามกฎหมายอื่น ที่ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ต้องท าอีกมากมายในการให้บริการสาธารณะ
แก่ประชาชน    ทั้งนี้  ผู้มารับบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น   มักจะประสบปัญหาด้านการอ านวยความ 
สะดวกในการติดต่อราชการ   เนื่องจากภารกิจมีมากมาย  ไปรวมอยู่กับฝุายผู้บริหาร  ไม่มีการกระจายอ านาจ  หรือ
มอบหมายอ านาจหน้าที่ในการสั่งการ   อนุมัติ   อนุญาต   ไปยังหัวหน้าหน่วยงาน  ระดับส านัก  กองต่าง ๆ  ซึ่งเป็น
อุปสรรคอย่างยิ่งต่อการให้บริการ ท าให้การบริการเกิดความล่าช้า  ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกอันอาจเป็นสาเหตุ
หนึ่งของการกระท าการทุจริตประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่  ส่งผลให้ระบบการให้บริการภาครัฐ
เสื่อมประสิทธิภาพ 
    เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ    ให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  พ.ศ. 2542  ได้ก าหนดอ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
โดยให้มีอ านาจและหน้าที่จัดระบบบริการสาธารณะ  เพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น    บริหารกิจการในเขต
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    และภายใต้โครงสร้างการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    มุ่งหวังให้เกิด
ความคล่องตัวในการปฏิบัติราชการ   ประชาชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วม  และตรวจสอบการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้มากขึ้น  โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องน าหลักการบริหารจัดการที่ดี  หรือธรรมาภิบาล  
มาใช้ในการบริหารงาน  ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน 

ดังนั้น  เพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  ตอบสนองความต้องการ
ของประชาชน  ลดขั้นตอนการให้บริการ และไม่สร้างเงื่อนไขข้ันตอนที่มีความยุ่งยาก  จึงจ าเป็นต้องมีมาตรการออก
ค าสั่งมอบหมายขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา 
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3. วัตถุประสงค์ 
 1)  เพ่ือเป็นการลดขั้นตอนการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก   รวดเร็ว   เป็นธรรม   ตอบสนอง  
ความต้องการของประชาชน                 
 2)  เพ่ือให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการจากหน่วยงาน 
 3)  เพ่ือเป็นการกระจายอ านาจการตัดสินใจในการสั่ง  อนุญาต  อนุมัติของผู้บริหารทุกระดับ 
 4)  เพ่ือปูองกันการผูกขาดอ านาจหน้าที่ในการใช้ดุลพินิจ  อันอาจเป็นเหตุแห่งการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ในต าแหน่งหน้าที่ราชการ 

4.  กลุ่มเป้าหมาย 
 องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา  

5.  วิธีด าเนินการ 
 1)  จัดท าค าสั่งมอบหมายงานในการสั่ง  อนุญาต  อนุมัติ  ตามกฎหมาย  ระเบียบฯ  ข้อบังคับ  และหนังสือ 
สั่งการ  เช่น  ค าสั่งมอบหมายงานของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  และหัวหน้า
ส่วนราชการ  จ านวน  4  ฉบับ   

     - นายกองค์การบริหารส่วนต าบล  มอบหมายให้รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล   
     - นายกองค์การบริหารส่วนต าบล  มอบหมายให้ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  รองปลัดองค์การบริหาร 
       ส่วนต าบล  และหัวหน้าส่วนราชการ 
     - ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  มอบหมายให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
     - ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  มอบหมายให้หัวหน้าส่วนราชการ   
เป็นต้น  

 2)  จัดท าหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการ  และผู้รับมอบอ านาจให้ปฏิบัติราชการแทนรับทราบ   และถือ
ปฏิบัติ 
 3)  จัดท าประกาศ  ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
 4)  ให้ผู้รับมอบหมายงานตามค าสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามค าสั่งที่ได้มอบหมายในทุกเดือน 

6.  ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566 - 2570  

7.  งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

8.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัด  ขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา 

9.  ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 มีค าสั่งมอบหมายงานให้ผู้ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติราชการแทน  จ านวนไม่น้อยกว่า  4  ฉบับ 
 ผลลัพธ์ 
 1)  ประชาชนผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา  มีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ไม่น้อยกว่าร้อยละ  80   
  2)  จ านวนข้อร้องเรียนการให้บริการ/จ านวนเรื่องร้องเรียนทุจริต  ลดลง 

........................................................... 
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ล าดับที่  22 

1. ชื่อโครงการ  :  มาตรการกระจายอ านาจขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา            

2. หลักการและเหตุผล 
 องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา  เป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง  ที่มี
อ านาจหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น       ตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  ผู้มารับบริการติดต่อกับหน่วยงานต่าง ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมักจะประสบปัญหาด้านการอ านวย
ความสะดวกในการติดต่อราชการ  เนื่องจากภารกิจมีมากมายไปรวมอยู่กับฝุายผู้บริหาร  ไม่มีการกระจายอ านาจหรือ
มอบหมายอ านาจหน้าที่ในการสั่งการ  อนุมัติ  อนุญาต  ไปยังหัวหน้าหน่วยงาน  ระดับส านัก และกองต่าง ๆ  ซึ่งเป็น
อุปสรรคอย่างยิ่งต่อการให้บริการ  ท าให้การบริการเกิดความล่าช้า  ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกอันอาจเป็นสาเหตุ
หนึ่งของการกระท าการทุจริตประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่  ส่งผลให้ระบบการให้บริการภาครัฐ
เสื่อมประสิทธิภาพ 
          พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์  และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ.  2546  มาตรา  6  และ
มาตรา  37  ที่ก าหนดให้การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน และเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของ
รัฐ  ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจ าเป็น   ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวกและได้รับการตอบสนอง
ความต้องการ  การบริหารงานมีประสิทธิภาพ  คุ้มค่า  ดังนั้น  เพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปตามหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมอืงที่ดี  ตอบสนองความต้องการของประชาชน  ลดขั้นตอนการให้บริการ  และไม่สร้างเงื่อนไขขั้นตอน  
ที่มีความยุ่งยาก  จึงจ าเป็นต้องมีมาตรการกระจายอ านาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

3. วัตถุประสงค์ 
 1)  เพ่ือเป็นการลดขั้นตอนการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก   รวดเร็ว   เป็นธรรม   ตอบสนอง  
ความต้องการของประชาชน                 
 2)  เพ่ือให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการจากหน่วยงาน 
 3)  เพ่ือเป็นการกระจายอ านาจการตัดสินใจในการสั่ง  อนุญาต  อนุมัติของผู้บริหารทุกระดับ 
 4)  เพ่ือปูองกันการผูกขาดอ านาจหน้าที่ในการใช้ดุลพินิจ  อันอาจเป็นเหตุแห่งการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ในต าแหน่งหน้าที่ราชการ 

4.  กลุ่มเป้าหมาย 
 องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา  

5.  วิธีด าเนินการ 
 1)  ด าเนินการชี้แจงให้ข้อมูลหน้าที่ความรับผิดชอบและผู้รับผิดชอบ  แก่บุคลากรในหน่วยงาน 
 2)  เพ่ิมการมอบอ านาจบางเรื่องให้ระดับรองผู้บริหารหรือพนักงานท้องถิ่นในการอนุมัติ  อนุญาต 
 3)  จัดท าค าสั่งมอบหมายผู้รักษาราชการแทน  กรณีไม่อาจปฏิบัติงานได้ 
 4)  จัดท าค าสั่งมอบหมายงานในการสั่ง  อนุญาต  อนุมัติ  ตามกฎหมาย  ระเบียบฯ  ข้อบังคับ  และหนังสือ 
สั่งการ  เช่น  ค าสั่งมอบหมายงานของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  และหัวหน้า
ส่วนราชการ  
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     - นายกองค์การบริหารส่วนต าบล  มอบหมายให้รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล   
     - นายกองค์การบริหารส่วนต าบล  มอบหมายให้ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  รองปลัดองค์การบริหาร 
       ส่วนต าบล  และหัวหน้าส่วนราชการ 
     - ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  มอบหมายให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
     - ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  มอบหมายให้หัวหน้าส่วนราชการ 
5)  กรณีการลงนามอนุมัติ  อนุญาตตามกฎหมายเฉพาะ มีการจัดท าบัญชีสรุปการมอบอ านาจแนบท้ายค าสั่ง 
6)  กรณีอ านาจเฉพาะของผู้บริหารไม่สามารถมอบอ านาจได้    หรือผู้บริหารท้องถิ่นมอบอ านาจให้ผู้มีหน้าที่

รับผิดชอบโดยตรง  ให้จัดท าเป็นค าสั่งและประกาศให้ประชาชนทราบด้วย    
 7)  จัดท าหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการ  และผู้รับมอบอ านาจให้ปฏิบัติราชการแทนรับทราบ   และถือ
ปฏิบัติ 
 8)  จัดท าประกาศ  ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
 9)  ให้ผู้รับมอบหมายงานตามค าสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามค าสั่งที่ได้มอบหมายในทุกเดือน 
 10)  รายงานผลการด าเนินการ 

6.  ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566 - 2570  

7.  งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

8.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัด  ขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา 

9.  ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 มีค าสั่งมอบหมายงาน , มอบอ านาจ , รักษาราชการแทน  จ านวนไม่น้อยกว่า  4  ฉบับ 
 ผลลัพธ์ 
 1)  ประชาชนผู้รับบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ไม่น้อยกว่าร้อยละ  80  (ส ารวจโดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ)  
  2)  จ านวนข้อร้องเรียนการให้บริการ/จ านวนเรื่องร้องเรียนทุจริต  ลดลง 

........................................................... 
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มิติที่  3  การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 

     3.1  การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  3.1.1  การมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนา  การจัดท างบประมาณ 

ล าดับที่  1 

1. ชื่อโครงการ  :  โครงการจัดท าแผนชุมชน  แผนพัฒนาท้องถิ่น  และการจัดเก็บข้อมูลพ้ืนฐาน  เพื่อน าไปใช้ 
                      ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น            

2. หลักการและเหตุผล 
 องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขาเห็นความส าคัญของการส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมอย่างกว้างขวาง   และ
เท่าเทียม  โดยให้ประชาชน  กลุ่มองค์กร  ชุมชน  เครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน   ได้มีโอกาสแสดงออกถึงศักยภาพ  
ความคิดเห็น ความต้องการ เปิดโอกาสให้ภาคประชาชนได้มีส่วนร่วมในการรับรู้  ร่วมก าหนดแนวทางการด าเนินงาน
ร่วมตัดสินใจ  ร่วมติดตาม  ตรวจสอบการด าเนินงานขององคก์ารบริหารส่วนต าบลหัวเขา     ด้วยการจัดท าโครงการ
จัดเวทีประชาคมขึ้น  เพ่ือจะได้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการด าเนินกิจการตามอ านาจหน้าที่
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา   โดยเฉพาะการด าเนินกิจการที่จะมีผลกระทบต่อความเป็นอยู่   และสุขอนามัย
ของประชาชนในชุมชน   เพื่อน ามาเป็นข้อมูลการพัฒนา   ปรับปรุง   จัดท าแผนชุมชน   แผนพัฒนาท้องถิ่น  อย่างมี
ประสิทธิภาพ  และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนอย่างแท้จริง             

3. วัตถุประสงค์ 
 1)  เพ่ือจัดให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่เกี่ยวข้อง    ในการด าเนินกิจการตามอ านาจ
หน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา 
 2)  เพ่ือรับทราบปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชน 
 3)  เพ่ือเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ร่วมกระบวนการ  ร่วมคิด  ร่วมท า  ร่วมแก้ปัญหา  และส่งเสริมระบอบ-
ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม 
 4)  เพ่ือน ามาเป็นข้อมูลการพัฒนา  ปรับปรุง  จัดท าแผนชุมชน  แผนพัฒนาท้องถิ่น  อย่างมีประสิทธิภาพ 
 5)  เพ่ือส่งเสริมให้เกิดเครือข่ายภาคประชาสังคม 
 6)  เพ่ือจัดเก็บข้อมูลพ้ืนฐานที่เป็นมาตรฐาน  สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการจัดท าแผนชุมชนและวางแผน
พัฒนาท้องถิ่น 

4.  กลุ่มเป้าหมาย 
 ชุมชน/หมู่บ้าน/ต าบล  ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา   

5.  วิธีด าเนินการ 
 1)  จัดท าค าสั่งมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการจัดเวทีประชาคม 
 2)  จัดเวทีประชาคม   โดยส่งเสริมและเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถแสดงความคิดเห็น        หรือเข้าร่วม
ประชุมประชาคม  เพ่ือก าหนดทิศทาง  นโยบาย  หรือแผนพัฒนาท้องถิ่นด้วยความสมัครใจ  ตามวันเวลาและสถานที่
ที่เหมาะสมสอดคล้องกับวิถีชุมชน   ไม่ชี้น า   และครอบคลุมจ านวนประชากรตามสัดส่วนทุกพ้ืนที่     อย่างเสมอภาค  
และเท่าเทียมกัน 
 3)  น าผล/ข้อเสนอต่าง ๆ  จากการประชาคม/รับฟังความคิดเห็นของประชาชนไปขับเคลื่อนอย่างเป็น
รูปธรรม  ผ่านการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
 4)  ติดตามประเมินผลการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  เสนอผู้บริหาร  และประกาศให้ประชาชนทราบ 
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6.  ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566 - 2570  

7.  งบประมาณด าเนินการ 
 จ านวน  30,000  บาท/ปีงบประมาณ 

8.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา 

9.  ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 มีการจัดประชุมเวทีประชาคมในชุมชน   ครอบคลุมประชากรตามสัดส่วนทุกพ้ืนที่  อย่างเสมอภาค   และ
เท่าเทียมกัน 
 ผลลัพธ์ 
 1)  ได้รับทราบปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในแต่ละหมู่บ้าน 

2)  เกิดเครือข่ายภาคประชาชน 
3)  มีข้อมูลพ้ืนฐานชุมชนที่ได้มาตรฐาน  ส าหรับใช้ในการวางแผนพัฒนาชุมชนและพัฒนาท้องถิ่น 

........................................................... 

ล าดับที่  2 

1. ชื่อโครงการ  :  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนต าบล 
                       หัวเขา 

2. หลักการและเหตุผล 
 องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา  มีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะ    ทั้งในเรื่องการจัดหารายได้
และการใช้จ่ายเงิน  และการบริหารงานต่าง ๆ  ตามภารกิจและการจัดท าบริการสาธารณะ  การที่องค์การบริหารส่วน
ต าบลหัวเขาจะบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ    และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน     จะต้องบริหารงานด้วยความ-
ซื่อสัตย์  สุจริต  มีความโปร่งใส  และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 
  เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา      ให้
สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง        ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมในการจัดท าแผน 
พัฒนาท้องถิ่น   การจัดท างบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา   และร่วมด าเนินการโครงการ     รวมทั้ง
ติดตามโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น    ส่งผลให้เกิดการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ   และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่
ประชาชนต่อไป  

3. วัตถุประสงค์ 
 1)  เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอข้อคิดเห็นในการจัดกิจกรรม/การด าเนินการต่าง ๆ 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา 
 2)  เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการติดตามการจัดท าแผน/โครงการต่าง ๆ  ของตน 
 3)  เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการติดตามการปฏิบัติราชการ  ให้มีความถูกต้อง  โปร่งใส   
 4)  เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนเข้าใจถึงบทบาทของตนในการสนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรม/
มาตรการต่าง ๆ  ที่องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขาด าเนินการ  
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4.  กลุ่มเป้าหมาย 
 ประชาชนในพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา   

5.  วิธีด าเนินการ 
 1)  จัดให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ  ขององค์การบริหารส่วน-
ต าบลหัวเขา  โดยใช้เวทีประชุม  หรือการอบรมในกิจกรรมนั้น ๆ 
 2)  จัดให้มี/ปรับปรุง  ประกาศสภาท้องถิ่น  เรื่อง  ระเบียบว่าด้วยการให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมและ
การปรึกษาของสภาท้องถิ่น   ตามระเบียบฯ   ให้มีความเหมาะสมกับบริบทแต่ละพ้ืนที่    รวมทั้ง   ประชาสัมพันธ์
เกี่ยวกับวันเวลา  และก าหนดการประชุมสภาท้องถิ่น 

6.  ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566 - 2570  

7.  งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

8.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ทุกส านัก/กอง  ขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา 

9.  ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 1)  มีการจัดเวทใีห้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอข้อคิดเห็นในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  และมี
ช่องทางให้ประชาชนสามารถติดตามการจัดท าแผน/โครงการต่าง ๆ 
 2)  องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขามีการแต่งตั้งภาคประชาชนร่วมเป็นกรรมการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
และคณะท างานในกิจกรรมต่าง ๆ  ขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา 
 ผลลัพธ์ 
 เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนในการด าเนินการด้านต่าง ๆ  ตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เพ่ิมข้ึน 

........................................................... 
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  3.1.2  การมีส่วนร่วมตรวจสอบ  และการประเมินผลการด าเนินงาน 

ล าดับที่  3 

1. ชื่อโครงการ  :  กิจกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา            

2. หลักการและเหตุผล 
 ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น    ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องด าเนินการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ  ซึ่งเป็นกระบวนการวัดผลการบริหารและปฏิบัติราชการว่าสัมฤทธิ์ผลตามเปูาหมายหรือไม่   ตลอดจน
เป็นการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       เพ่ือน าผลที่ได้จากการประเมินมาใช้ในการ
ปรับปรุง  แก้ไข  ส่งเสริม  พัฒนา  ขยายหรือยุติการด าเนินภารกิจต่าง ๆ ต่อไป                            
  เพ่ือให้การประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มีการขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรม 
ซึ่งจะส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีมาตรฐานในการปฏิบัติราชการ    ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน    และการ
อ านวยความสะดวก  และการตอบสนองความต้องการของประชาชน  เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน  โดยใช้วิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  และส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
จึงด าเนินการจัดกิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา  

3. วัตถุประสงค์ 
 1)  เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการ  และร่วมปรับปรุง
แก้ไขโครงการต่าง ๆ  ในแผนพัฒนาท้องถิ่น                 
 2)  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา    ให้เกิดความโปร่งใส  
ตรวจสอบได ้ 
 3)  เพ่ือเป็นการเฝูาระวังการทุจริตในการบริหารจัดการตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา 

4.  กลุ่มเป้าหมาย 
 ประชาชนในพื้นท่ีขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา  

5.  วิธีด าเนินการ 
 1)  ประสานกับส่วนราชการและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง  เพ่ือรวบรวมข้อมูล 
 2)  จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
      (1)  สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือก       จ านวน  2  คน 
      (2)  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก    จ านวน  2  คน 
      (3)  ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จ านวน  2  คน 
      (4)  หัวหน้าสว่นการบริหารที่คัดเลือกกันเอง   จ านวน  2  คน 
      (5)  ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก   จ านวน  2  คน 
      ให้คณะกรรมเลือกกรรมการหนึ่งคนท าหน้าที่ประธานคณะกรรมการ    และกรรมการอีกหนึ่งคน    ท า
หน้าทีเ่ลขานุการของคณะกรรมการ  โดยให้คณะกรรมการฯ  มีอ านาจหน้าที ่ ดังนี้ 
  (1)  ก าหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
  (2)  ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
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  (3)  รายงานผลและเสนอความคิดเห็น   ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วัน
รายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว  และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปี
ละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
  (4)  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างาน  เพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
 3)  ประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 
 4)  ด าเนินการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 

5)  รายงานผลและเสนอความเห็นจากการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพื่อให้
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

6)  ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ 
7)  เผยแพร่ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนทราบ  ผ่านช่องทางที่หลากหลาย  

เช่น  เว็บไซต์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  สื่อออนไลน์  เสียงตามสาย  บอร์ดประชาสัมพันธ์  ฯลฯ 
8)  รายงานผลการด าเนินการ 

6.  ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566 - 2570  

7.  งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

8.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา 

9.  ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 1)  มีการแต่งตั้งภาคประชาชนร่วมเป็นคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 
 2)  ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการ    และร่วมปรับปรุงแก้ไขโครงการ
ต่าง ๆ  ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 ผลลัพธ์ 
 ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา 

........................................................... 
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     3.2  การรับฟังความคิดเห็น  การรับ  และตอบสนอง  เรื่องร้องเรียน / ร้องทุกข์ของประชาชน 

  3.2.1  มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการด าเนนิกิจการ  ตามอ านาจหน้าที่ขององค์กร 
            ปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยเฉพาะการด าเนินกจิการที่มีผลกระทบต่อความเป็นอยู่และสุขอนามัยของ 
            ประชาชนในท้องถิ่น 

ล าดับที่  4 

1. ชื่อโครงการ  :  มาตรการแก้ไขเหตุเดือดร้อนร าคาญ  ด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม            

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ด้วยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม   องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา    มีอ านาจหน้าที่โดยตรงในการดูแล
ด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมให้แก่ประชาชน    ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ. 2535   ซึ่งมุ่งเน้น
การบริการให้ประชาชนอยู่ในสภาพสิ่งแวดล้อมท่ีดี     เอื้อต่อการด ารงชีวิตได้อย่างปกติสุข      ดังนั้น   เมื่อมีการแจ้ง
เรื่องราวหรือร้องทุกข์อันมีลักษณะที่เก่ียวข้องกับสภาพสิ่งแวดล้อมท่ีมีเหตุเดือดร้อนร าคาญ  เช่น  กลิ่นเหม็น  เสียงดัง  
อากาศเป็นพิษ  เป็นต้น  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา  จึงมีหน้าที่เร่งด าเนินการ
ตรวจสอบ  และแก้ไขเหตุเดือดร้อนร าคาญนั้น  เพ่ือแก้ไขปัญหาให้ประชาชนโดยเร็ว      จึงจัดท ามาตรการแก้ไขเหตุ
เดือดร้อนร าคาญ ด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ขึ้น  เพ่ือก ากับติดตามในการจัดการเรื่องราวร้องเหตุเดือดร้อน
ร าคาญ  ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  รวมทั้ง  พัฒนาปรับปรุงขั้นตอนช่องทางการร้องเรียนเหตุเดือนร้อนร าคาญ  
กระบวนการจัดการแก้ไขปัญหา    ช่องทางการติดตามผล    และการแจ้งผลการด าเนินการเรื่องเหตุเดือดร้อนร าคาญ  
ให้มีความรวดเร็ว เป็นธรรม  สะดวกและเหมาะสม  รวมทั้งจัดให้มีการประชาสัมพันธ์  เผยแพร่กระบวนการร้องเรียน  
และข้ันตอนให้ประชาชนรับทราบอย่างทั่วถึง          

3. วัตถุประสงค์ 
 1)  เพ่ือให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลขั้นตอน   วิธีการเกี่ยวกับการแก้ไขเหตุเดือดร้อนร าคาญ    ด้านการ
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา 
 2)  เพื่อก ากับติดตามการจัดการเรื่องเหตุเดือดร้อนร าคาญด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมขององค์การ
บริหารส่วนต าบลหัวเขา ให้สามารถตอบสนองความต้องการ  หรือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนได้อย่าง
เหมาะสม 
 3)  พัฒนาปรับปรุงขั้นตอน  ช่องทางการร้องเรียน  กระบวนการจัดการแก้ไขปัญหา  ช่องทางการติดตามผล
และการแจ้งผลการด าเนินการเรื่องเหตุเดือดร้อนร าคาญ   ด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม      ให้มีความรวดเร็ว  
สะดวก  และเหมาะสม 

4.  กลุ่มเป้าหมาย 
 ประชาชนในต าบลหัวเขา  จ านวน  100  คน   

5.  วิธีด าเนินการ 
 1)  แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด าเนินการเกี่ยวกับเหตุเดือดร้อนร าคาญ          ด้านการสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา 
 2)  ก ากับติดตามการจัดการเหตุเดือดร้อนร าคาญ    ด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม        ให้สามารถ
ตอบสนองความต้องการหรือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนได้อย่างเหมาะสม     รวดเร็ว   และสะดวก 
 3)  ให้มีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่กระบวนการร้องเรียน  และขั้นตอนแจ้งเหตุเดือดร้อนร าคาญ  ด้านการ
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  ให้ประชาชนรับทราบอย่างทั่วถึง 
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 4)  ด าเนินการออกตรวจพื้นที่ตามที่ได้รับแจ้งเหตุเดือดร้อนร าคาญ    ด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
และน าเรื่องเสนอต่อคณะผู้บริหารพิจารณาสั่งการเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง   เพ่ือแก้ไขปัญหาตามความจ าเป็น      และ
เร่งด่วน 
 5)  ก าหนดให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบเหตุเดือดร้อนร าคาญ  ด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม    แจ้งผลการ
ด าเนินการหรือความก้าวหน้าเรื่องเหตุเดือดร้อนร าคาญ  ภายใน  15  วัน    หากไม่สามารถด าเนินการได้ทัน ภายใน  
15  วัน    ต้องชี้แจงให้ผู้ร้องเรียนทราบ  รวมทั้ง  มีช่องทางในการติดตามเรื่องร้องเรียนเหตุเดือดร้อนร าคาญ    ให้ผู้
ร้องเรียนสามารถติดตามผลได้ด้วยตนเอง 
 6)  ประกาศ / ประชาสัมพันธ์มาตรการแก้ไขเหตุเดือดร้อนร าคาญ  ด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมของ
องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขาให้ทุกหน่วยรับทราบ  และเปิดเผยต่อสาธารณชน 
 7)  จัดท าฐานข้อมูลเรื่องเหตุเดือดร้อนร าคาญ  ด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม   มีการวิเคราะห์  และ
ก าหนดแนวทางในการปูองกัน  และแก้ไขไม่ให้เกิดปัญหาในลักษณะเดิมขึ้นอีก 
 8)  รายงานสรุปผลการด าเนินการเหตุเดือดร้อนร าคาญ  ด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม    พร้อมระบุ
ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข  และเผยแพร่ให้สาธารณชนทราบ 
 9)  ประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้ใช้บริการ 
 10)  รายงานสรุปผลการด าเนินการเรื่องร้องเรียน  พร้อมปัญหา  อุปสรรค  และแนวทางแก้ไข   ให้ผู้บริหาร
รับทราบ  และเผยแพร่ให้สาธารณชนทราบ 

6.  ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566 - 2570  

7.  งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

8.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา 

9.  ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 1)  มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ / หน่วยงาน  ที่รับผิดชอบเรื่องเหตุเดือดร้อนร าคาญ     ด้านการสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 
 2)  มีการแจ้งผลการด าเนินการหรือความก้าวหน้าผลเรื่องร้องเรียนเหตุเดือดร้อนร าคาญด้านการสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม  ให้ผู้ร้องเรียนทราบ   รวมทั้ง  มีช่องทางในการติดตามเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนสามารถติดตามผล 
ได้ด้วยตนเอง 
 3)  มีการก ากับติดตามการจัดการเรื่องเหตุเดือดร้อนร าคาญ     ด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม    ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา ให้สามารถตอบสนองความต้องการ หรือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน
ได้อย่างเหมาะสม  ตามมาตรการที่ก าหนดไว้    
 ผลลัพธ์ 
 ประชาชนเกิดความพึงพอใจต่อการด าเนินการเรื่องร้องเรียนเหตุเดือดร้อนร าคาญ  ด้านการสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม  ขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา  ไม่ต่ ากว่าร้อยละ  80 

........................................................... 
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  3.2.2  มีระบบและช่องทางให้ประชาชนในท้องถิ่นสามารถร้องเรียน / ร้องทุกข์  ผ่านช่องทางท่ีหลากหลาย 

ล าดับที่  5 

1. ชื่อโครงการ  :  มาตรการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา            

2. หลักการและเหตุผล 
 องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขาเห็นความส าคัญในการรับฟังความคิดเห็น  การตอบสนองเรื่องราวร้องทุกข์
และเรื่องร้องเรียนของประชาชน   เพ่ือเป็นข้อมูลในการน ามาพัฒนา    ปรับปรุงการด าเนินงานบริการสาธารณะและ
การบริหารราชการของหน่วยงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล   โปร่งใส    จึงได้จัดท ามาตรการจัด 
การเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน  ขึ้น  เพื่อก ากับติดตามในการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น   ให้สามารถตอบสนองความต้องการ  หรือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน  รวมทั้ง  พัฒนา
ปรับปรุงขัน้ตอนช่องทางการร้องเรียน  กระบวนการจัดการแก้ไขปัญหา  ช่องทางการติดตามผล  และการแจ้งผลการ
ด าเนินการเรื่องร้องทุกข์  และเรื่องร้องเรียนต่าง ๆ  ให้มีความรวดเร็ว  เป็นธรรม  สะดวกและเหมาะสม  รวมทั้ง  จัด
ให้มีการประชาสัมพันธ์  เผยแพร่กระบวนการร้องเรียน  และขั้นตอนให้ประชาชนรับทราบอย่างทั่วถึง          

3. วัตถุประสงค์ 
 1)  เพ่ือก ากับติดตามการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา ให้สามารถ
ตอบสนองความต้องการ  หรือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนได้อย่างเหมาะสม 
 2)  พัฒนาปรับปรุงขั้นตอน  ช่องทางการร้องเรียน  กระบวนการจัดการแก้ไขปัญหา  ช่องทางการติดตามผล
และการแจ้งผลการด าเนินการเรื่องร้องทุกข์และร้องเรียนต่าง ๆ  ให้มีความรวดเร็ว  สะดวก  และเหมาะสม 

4.  กลุ่มเป้าหมาย 
 องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา   

5.  วิธีด าเนินการ 
 1)  จัดตั้งคณะท างานมาตรการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา 
 2)  ประชุมคณะท างานมาตรการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ / ร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา  
เพ่ือก ากับติดตามการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน  ให้สามารถตอบสนองความต้องการหรือแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนให้แก่ประชาชนได้อย่างเหมาะสม  รวดเร็ว  และสะดวก 
 3)  คณะท างานฯ  ก าหนดมาตรการในการก ากับติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ดังนี้ 
      3.1)  การจัดการเรื่องร้องเรียนทั่วไป 
     - ก าหนดให้มีการจัดตั้ง/ปรับปรุงศูนย์เรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนต าบล
หัวเขา 
     - ก ากับติดตามให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดให้มีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่กระบวนการร้องเรียน
และข้ันตอนให้ประชาชนรับทราบอย่างทั่วถึง 
     - ก าหนดให้มีเจ้าหน้าที่/หน่วยงานผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน 
     - ก าหนดให้มีการพัฒนาปรับปรุงขั้นตอน  ช่องทางการร้องเรียน  กระบวนการจัดการแก้ไขปัญหา  
ช่องทางการติดตามผล  และการแจ้งผลการด าเนินการเรื่องร้องทุกข์และเรื่องร้องเรียนต่าง ๆ 
     - ก าหนดให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน / ร้องทุกข์    ด าเนินการแก้ไขข้อร้องเรียนอย่าง
เหมาะสมภายใน  15  วัน  หากไม่สามารถด าเนินการได้ทันภายใน  15  วัน  ต้องชี้แจงให้ผู้ร้องเรียนทราบ 
     - ก าหนดให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์  มีการแจ้งผลการด าเนินการหรือความ 
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ก้าวหน้าผลเรื่องร้องเรียน  ให้ผู้ร้องเรียนทราบ    รวมทั้ง  มีช่องทางในการติดตามเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนสามารถ
ติดตามผลได้ด้วยตนเอง 
      3.2)  การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต  และประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน 
     - จัดท าคู่มือหรือแนวทางด าเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน  โดยคู่มือดังกล่าวแสดงรายละเอียด  เช่น  รายละเอียดวิธีการที่บุคคลภายนอกจะท าการ
ร้องเรียน รายละเอียดขั้นตอนหรือวิธีการในการจัดการต่อเรื่องร้องเรียน  ส่วนงานที่รับผิดชอบ  ระยะเวลาด าเนินการ
เป็นต้น 
     - ก าหนดให้มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบอย่างชัดเจน 
     - ก าหนดช่องทางที่บุคคลภายนอก    สามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติ-
มิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานผ่านทางช่องทางออนไลน์  โดยแยกต่างหากจากช่องทางท่ัวไปเพ่ือเป็นการคุ้มครอง
ข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแส 
     - จัดท าข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน 
     - จัดท าข้อมูลความก้าวหน้าการจัดการเรื่องร้องเรียน  เช่น  จ านวนเรื่อง  เรื่องที่ด าเนินการแล้ว
เสร็จ  เรื่องที่อยู่ระหว่างด าเนินการ  ฯลฯ  
 4)  จัดท าคู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรับเรื่องร้องเรียน    ร้องทุกข์    และคู่มือแนวทางการจัดการต่อเรื่อง-
ร้องเรียนการทุจริต  แนวทางด าเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่
ของหน่วยงาน  เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติให้มีประสิทธิภาพเป็นมาตรฐานเดียวกัน 
 5)  ประกาศ / ประชาสัมพันธ์มาตรการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ / ร้องเรียน  ขององค์การบริหารส่วนต าบล
หัวเขาให้ทุกหน่วยรับทราบ  และเปิดเผยต่อสาธารณชน 
 6)  จัดท าฐานข้อมูลเรื่องร้องเรียน   มีการวิเคราะห์  และก าหนดแนวทางในการปูองกัน  และแก้ไขไม่ให้เกิด
ปัญหาในลักษณะเดิมข้ึนอีก 
 7)  รายงานสรุปผลการด าเนินการเรื่องร้องเรียน  พร้อมระบุปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข  และเผยแพร่
ให้สาธารณชนทราบ 
 8)  คณะท างานฯ  ก ากับติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ด าเนินการตามมาตรการ 
 9)  ประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้ใช้บริการ 
 10)  รายงานสรุปผลการด าเนินการเรื่องร้องเรียน  พร้อมปัญหา  อุปสรรค  และแนวทางแก้ไข   ให้ผู้บริหาร
รับทราบ  และเผยแพร่ให้สาธารณชนทราบ 

6.  ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566 - 2570  

7.  งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

8.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา 

9.  ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 

1) มีศูนย์หรือหน่วยรับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
2) มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่/หน่วยงานที่รับผิดชอบรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
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3) มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบช่องทางในการร้องทุกข์ / ร้องเรียน   และกระบวนการ 

ขั้นตอนเรื่องร้องเรียน 
4) มีการแจ้งผลการด าเนินการหรือความก้าวหน้า  ผลเรื่องร้องเรียน  ให้ผู้ร้องเรียนทราบ  รวมทั้งมีช่องทาง 

ในการติดตามเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนสามารถติดตามผลได้ด้วยตนเอง 
 5)  มีการก ากับติดตามการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ / ร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา       ให้
สามารถตอบสนองความต้องการ  หรือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนได้อย่างเหมาะสม  ตามมาตรการที่
ก าหนดไว้   
 ผลลัพธ์ 
 ประชาชนเกิดความพึงพอใจต่อการด าเนินการเรื่องร้องทุกข์ / ร้องเรียน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ  80 

........................................................... 

  3.2.3  มีรายงาน  หรือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ประชาชนผู้ร้องเรียน / ร้องทุกข์ได้ทราบถึงการได้รับเรื่อง 
            ระยะเวลา  และผลการด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 

ล าดับที่  6 

1. ชื่อโครงการ  :  กิจกรรมรายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ทราบ            
2. หลักการและเหตุผล 
 องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขาเห็นความส าคัญในการรับฟังความคิดเห็น  การตอบสนองเรื่องราวร้องทุกข์
และเรื่องร้องเรียนของประชาชน   เพ่ือเป็นข้อมูลในการน ามาพัฒนา    ปรับปรุงการด าเนินงานบริการสาธารณะและ
การบริหารราชการของหน่วยงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล   โปร่งใส    จึงได้มีหน่วยรับเรื่องราว
ร้องเรียน/ร้องทุกข์  มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ทีร่ับผิดชอบในการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ขึ้น  การปฏิบัติหน้าที่ราชการ
จะต้องมีการตรวจสอบ  กลั่นกรองการใช้อ านาจ โดยการเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้รับทราบข้อเท็จจริงตามระเบียบ
กฎหมาย  และต้องเป็นธรรมกับทุกฝุาย   ให้สามารถตอบสนองความต้องการ  หรือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่
ประชาชน  รวมทั้ง  การแจ้งผลการด าเนินการเรื่องร้องทุกข์  และเรื่องร้องเรียนต่าง ๆ  ให้มีความรวดเร็ว   เป็นธรรม  
สะดวกและเหมาะสม  และให้มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบอย่างทั่วถึง          

3. วัตถุประสงค์ 
 1)  เพ่ือก ากับติดตามการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา ให้สามารถ
ตอบสนองความต้องการ  หรือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนตามระยะเวลาได้อย่างเหมาะสม 
 2)  เพ่ือแจ้งช่องทางการติดตามผล   และการแจ้งผลการด าเนินการเรื่องร้องทุกข์และร้องเรียนต่าง ๆ  ให้มี
ความรวดเร็ว  สะดวก  และเหมาะสม 

4.  กลุ่มเป้าหมาย 
 ประชาชนในเขตพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา   

5.  วิธีด าเนินการ 
 1)  เจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์  ติดตามให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดให้มีการประชาสัมพันธ์
เผยแพร่กระบวนการร้องเรียน  ขั้นตอน  และระยะเวลา  ให้ประชาชนรับทราบอย่างทั่วถึง 
 2)  ก าหนดให้มีช่องทางการติดตามผล  และการแจ้งผลการด าเนินการเรื่องร้องทุกข์และเรื่องร้องเรียนต่าง ๆ 
 3)  ด าเนินการแก้ไขข้อร้องเรียนอย่างเหมาะสม  ภายใน  15  วัน  หากไม่สามารถด าเนินการได้ทัน  ภายใน  
15  วัน  ต้องชี้แจงให้ผู้ร้องเรียนทราบ 
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 4)  ก าหนดให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์  มีการแจ้งผลการด าเนินการหรือความก้าวหน้า 
ผลเรื่องรอ้งเรียน  ให้ผู้ร้องเรียนทราบ  รวมทั้ง  มีช่องทางในการติดตามเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนสามารถติดตามผล 
ได้ด้วยตนเอง  
 5)  รายงานสรุปผลการด าเนินการเรื่องร้องเรียน  และเผยแพร่ให้สาธารณชนทราบ 
 6)  รายงานสรุปผลการด าเนินการเรื่องร้องเรียน  พร้อมปัญหา  อุปสรรค  และแนวทางแก้ไข   ให้ผู้บริหาร
รับทราบ  และเผยแพร่ให้สาธารณชนทราบ 

6.  ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566 - 2570  

7.  งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

8.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา 

9.  ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 

1)  มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่/หน่วยงานที่รับผิดชอบรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
2)  มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบช่องทางในการร้องทุกข์ / ร้องเรียน   และกระบวนการ 

ขั้นตอนเรื่องร้องเรียน 
3)  มีการแจ้งผลการด าเนินการหรือความก้าวหน้า  ผลเรื่องร้องเรียน  ให้ผู้ร้องเรียนทราบ  รวมทั้งมีช่องทาง 

ในการติดตามเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนสามารถติดตามผลได้ด้วยตนเอง 
 4)  มีการก ากับตดิตามการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขาให้สามารถ
ตอบสนองความต้องการ  หรือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนได้อย่างเหมาะสมตามมาตรการที่ก าหนดไว้   
 ผลลัพธ์ 
 ประชาชนเกิดความพึงพอใจต่อการด าเนินการเรื่องร้องทุกข์ / ร้องเรียน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ  80 

................................................................ 
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     3.3  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน  และบูรณาการทุกภาคส่วน  เพื่อต่อต้านการทุจริต 

  3.3.1  ส่งเสริมให้มีเครือข่ายภาคประชาชน/องค์กรชุมชน  ในการป้องกันตรวจสอบและการต่อต้านการทุจริต 

ล าดับที่  7 

1. ชื่อโครงการ  :  กิจกรรมส่งเสริมชุมชนเฝ้าระวังการทุจริต            

2. หลักการและเหตุผล 
 ค่านิยมและวัฒนธรรมของสังคมไทยในปัจจุบัน  เป็นปัญหาและอุปสรรคส าคัญในการปูองกันและปราบปราม
การทุจริต    เนื่องจากโครงสร้างทางสังคมเป็นระบบอุปถัมภ์     การเล็งเห็นผลประโยชน์ของตน  หรือพวกพ้องดีกว่า
ส่วนรวม  การยกย่องเชิดชูคนรวย   การแสวงหาผลประโยชน์จากการเป็นพรรคพวกของนักการเมือง  หรือผู้มีอิทธิพล 
รวมถึง  ความเสื่อมของจิตส านึกและค่านิยมของประชาชนส่วนหนึ่งที่ลดน้อยถอยลง  และยังมองเห็นว่าการทุจริตเป็น
เรื่องปกติทั่วไปที่ได้รับผลตอบแทนคุ้มค่า หรือในบางกรณีก็ละเลย  เพิกเฉย  และไม่อยากเข้าไปยุ่งเกี่ยว  นอกจากนั้น
สภาพปัญหาบางส่วนก็มักเกิดจากการใช้อ านาจของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มุ่งแสวงหาผลประโยชน์   ปัญหาการทุจริตเป็น
ปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ  สังคม  และความม่ันคงของประเทศ   กระบวนการแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้
สัมฤทธิผลอย่างมีประสิทธิภาพ   จึงจ าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการที่จะปูองกันและปราบปราม
การทุจริตอย่างจริงจังและต่อเนื่อง  โดยเฉพาะภาคประชาชน             
 เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการเฝูาระวัง  ติดตาม  ตรวจสอบการทุจริต   จึงได้จัดท า
กิจกรรมส่งเสริมชุมชนเฝูาระวังการทุจริต   เพ่ือส่งเสริมองค์ความรู้การต่อต้านการทุจริตให้กับภาคประชาชน  รวมถึง
ส่งเสริมสิทธิในการรับรู้และเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร  เพื่อให้มีส่วนร่วมในการปูองกันและปราบปรามการทุจริต  

3. วัตถุประสงค์ 
 1)  เพ่ือส่งเสริมองค์ความรู้ในการต่อต้านการทุจริตให้ภาคประชาชน 
 2)  เพ่ือส่งเสริมการสร้างชุมชนเฝูาระวังการทุจริต     

4.  กลุ่มเป้าหมาย 
 ประชาชนในเขตพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา   

5.  วิธีด าเนินการ 
 1)  จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์  และเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต  ผ่านช่องทางสื่อประชา-
สัมพันธ์ของหน่วยงาน  ได้แก่  บอร์ดประชาสัมพันธ์  ณ  หมู่บ้านต่าง ๆ  บอร์ดประชาสัมพันธ์  ณ  ที่ท าการ  เว็บไซต์
ของหน่วยงาน 
 2)  จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตตามเวทีชาวบ้านในโอกาสต่าง ๆ  หรือกิจกรรมต่าง ๆ 
ของหน่วยงาน 
 3)  ส่งเสริมให้มีการจัดตั้งชุมชนเฝูาระวัง  ติดตาม  ตรวจสอบการทุจริตในหน่วยงานของรัฐ 

4)  สนับสนุนการด าเนินการในกิจกรรมของชุมชนเฝูาระวังการทุจริต 
5)  เชิญผู้แทนของชุมชนเฝูาระวังการทุจริต  เข้าร่วมสังเกตการณ์ในขั้นตอนต่าง ๆ  ของกระบวนการบริหาร

งบประมาณ  การจัดซื้อจัดจ้าง  การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา 

6.  ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566 - 2570  

7.  งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
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8.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา 

9.  ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 1)  มีการเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตให้ภาคประชาชน  ผ่านช่องทางสื่อประชาสัมพันธ์
ของหน่วยงาน  อย่างน้อย  3  ช่องทาง 
 2)  มีชุมชนเฝูาระวังการทุจริตเกิดข้ึน 
 ผลลัพธ์ 
 การทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ลดลงไม่ต่ ากว่าร้อยละ  10 

........................................................... 

    3.3.2  ส่งเสริมให้เครือข่ายภาคประชาชนมีการด าเนินการเฝ้าระวังการทุจริต 

ล าดับที่  8 

1. ชื่อโครงการ  :  โครงการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนเพื่อเฝ้าระวังการทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบล 
                       หัวเขา            

2. หลักการและเหตุผล 
 สภาพปัญหาการทุจริตก็มักเกิดจากการใช้อ านาจของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มุ่งแสวงหาผลประโยชน์  ปัญหาการ
ทุจริตจึงเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ  สังคม  และความมั่นคงของประเทศ  กระบวนการแก้ไขปัญหา
ดังกล่าวให้สัมฤทธิ์ผลอย่างมีประสิทธิภาพ    จึงจ าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการที่จะปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริตอย่างจริงจังและต่อเนื่อง  โดยเฉพาะเครือข่ายภาคประชาชน   
 เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเครือข่ายภาคประชาชนในการเฝูาระวัง  ติดตาม  ตรวจสอบการทุจริต   จึงได้
จัดท ากิจกรรมสร้างเครือข่ายภาคประชาชนเพื่อเฝูาระวังการทุจริต    เพ่ือส่งเสริมองค์ความรู้การต่อต้านการทุจริตให้ 
กับภาคประชาชน    รวมถึง  ส่งเสริมสิทธิในการรับรู้ และเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร    เพ่ือให้มสี่วนร่วมในการปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริตให้แก่เครือข่ายภาคประชาชน  

3. วัตถุประสงค์ 
 1)  เพ่ือส่งเสริมให้เกิดเครือข่ายภาคประชาชนในการปูองกัน  และเฝูาระวังการทุจริตในชุมชน 
 2)  เพ่ือบูรณาการทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการปูองกันและต่อต้านการทุจริต     

4.  กลุ่มเป้าหมาย 
 ประชาชนในเขตพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา   

5.  วิธีด าเนินการ 
 1)  ประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือด าเนินการจัดตั้งเครือข่ายภาคประชาชน  โดยรับสมัครสมาชิกเครือข่าย
ภาคประชาชนด้วยความสมัครใจ 
 2)  ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนในการปูองกัน  เฝูาระวัง  และต่อต้านการทุจริต 
 3)  ส่งเสริมให้ประชาชนชี้เบาะแส  เมื่อพบเห็นการกระท าการทุจริต  ร่วมเป็นเครือข่าย  มีส่วนร่วมในการ
ตรวจสอบ  และเฝูาระวังการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

4)  เผยแพร่หลักการ  แนวความคิดที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริต  เช่น  มีเวที  บอร์ด  เว็บไซต์  หรือ
ช่องทางอ่ืน ๆ 
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5)  จัดตั้งเครือข่าย  และผนึกความร่วมมือกับทุกภาคส่วน    เพ่ือเฝูาระวัง  และต่อต้านการทุจริต    (ภาครัฐ  

ภาคธุรกิจเอกชน  ภาคประชาสังคม)  
 6)  ติดตามประเมินผลการด าเนินการ 
 7)  รายงานผลการด าเนินการ 

6.  ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566 - 2570  

7.  งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

8.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา 

9.  ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 มีประชาชนเป็นเครือข่ายเฝูาระวัง  ปูองกัน  และต่อต้านการทุจริต   ขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา  
จ านวน  12  คน 
 ผลลัพธ์ 
 ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการปูองกัน  เฝูาระวัง  และต่อต้านการทุจริตเพ่ิมมากข้ึน 

........................................................... 

    3.3.3  บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต 

ล าดับที่  9 

1. ชื่อโครงการ  :  กิจกรรมบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต  

2. หลักการและเหตุผล 
 ปัญหาการทุจริตเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ  สังคม  และความม่ันคงของประเทศ  กระบวน 
การแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้สัมฤทธิ์ผลอย่างมีประสิทธิภาพ    จึงจ าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ในการ
ที่จะปูองกัน  และปราบปรามการทุจริตอย่างจริงจังและต่อเนื่อง       ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการ
ติดตาม  ตรวจสอบการทุจริต   
 การจะแก้ไขปัญหาการทุจริตได้บรรลุผล    ต้องเกิดจากการบูรณาการทุกภาคส่วน   ในการปูองกันการทุจริต  
ร่วมรับผิดชอบต่อปัญหาการทุจริต   องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา   จึงได้จัดท ากิจกรรมบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อ
ต่อต้านการทุจริต   เพ่ือร่วมสร้างกลไกให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมกันส่งเสริม    สนับสนุน   และสร้างค่านิยมในการต่อต้าน
การทุจริต  จนเกิดเครือข่ายและความร่วมมือในการต่อต้านการทุจริตอย่างเข้มแข็งต่อไป    

3. วัตถุประสงค์ 
 1)  เพ่ือสร้างกลไกในการบูรณาการทุกภาคส่วนได้ร่วมกันส่งเสริม    สนับสนุน    และสร้างค่านิยมในการ
ต่อต้านการทุจริต 
 2)  เพ่ือพัฒนาเครือข่ายและสร้างความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการต่อต้านการทุจริตอย่างเข้มแข็ง     

4.  กลุ่มเป้าหมาย 
 ภาครัฐ   ภาคเอกชน   ภาครัฐวิสาหกิจ   สถานศึกษา   และภาคประชาชน ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล
หัวเขา  
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5.  วิธีด าเนินการ 
 1)  จัดตั้งคณะท างานเพ่ือบูรณาการทุกภาคส่วน    เพื่อต่อต้านการทุจริต   จากภาครัฐ    ภาคเอกชน   ภาค
รัฐวิสาหกิจ  สถานศึกษา  และภาคประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา 
 2)  ก าหนดแนวทาง  หรือแผนงานในการบูรณาการ   เพ่ือต่อต้านการทุจริต    ร่วมกับภาครัฐ    ภาคเอกชน  
ภาครัฐวิสาหกิจ   สถานศึกษา   และภาคประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา 
 3)  หน่วยงานบูรณาการต่อต้านการทุจริต  จัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริม  สนับสนุน  และสร้างค่านิยมในการ
ต่อต้านการทุจริต  ให้บุคลากรในหน่วยงานของตน  และประชาชน 

4)  หน่วยงานบูรณาการต่อต้านการทุจริต  ส่งเสริม  และสนับสนุนกันและกัน ในการขับเคลื่อนตามแนวทาง
แผนงานกิจกรรมในการบูรณาการ  เพื่อต่อต้านการทุจริต   

5)  สรุปรายงานผลต่อผู้บริหาร  และเผยแพร่รายงานผลต่อสาธารณชน 

6.  ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566 - 2570  

7.  งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

8.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา 

9.  ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 เกิดเครือข่ายและความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการต่อต้านการทุจริต  อย่างน้อย  1  เครือข่าย 
 ผลลัพธ์ 
 มีการบูรณาการทุกภาคส่วน  เพื่อส่งเสริม  สนับสนุน  และสร้างค่านิยมในการต่อต้านการทุจริต 

........................................................... 
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มิติที่  4  การยกระดับกลไกการตรวจสอบการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

     4.1  การจัดวางระบบตรวจสอบภายใน  การควบคุมภายใน  และการบริหารความเสี่ยงการทุจริต 

  4.1.1  มีการจัดท าและรายงานการจัดท าระบบตรวจสอบภายใน 

ล าดับที่  1 

1. ชื่อโครงการ  :  โครงการจัดท าแผนการตรวจสอบภายในประจ าปี            

2. หลักการและเหตุผล 
 การตรวจสอบภายในเป็นหลักประกันขององค์กรในด้านการประเมินประสิทธิผล และประสิทธิภาพของระบบ
การควบคุมภายในที่เหมาะสม ทั้งในด้านการเงินและการบริหารงาน  เพ่ือส่งเสริมการปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์
และเปูาหมายขององค์กร         โดยการเสนอรายงานการตรวจสอบภายในเกี่ยวกับกิจกรรมการเพ่ิมมูลค่าขององค์กร  
รวมทั้ง   การเป็นผู้ให้ค าปรึกษากับฝุายบริหารในการปรับปรุงประสิทธิภาพการท างานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิผล   และดูแล
ให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า    อีกท้ัง  ยังช่วยปูองกันหรือลดความเสี่ยงจากการด าเนินงานผิดพลาด
และลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น  ซึ่งการตรวจสอบภายในนั้นยังถือเป็นส่วนประกอบส าคัญท่ีแทรกอยู่ในการปฏิบัติ-
งานตามปกติ   ซึ่งจะต้องมีการกระท าอย่างเป็นขั้นตอนที่ถูกต้องตามระเบียบ  และกฎหมายที่ก าหนด    โดยผู้บริหาร
สามารถน าแผนการตรวจสอบภายในมาใช้โดยรวมเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหาร  เพ่ือจะช่วยให้สามารถบรรลุ 
วัตถุประสงค์ของการด าเนินงานได้อย่างถูกต้อง  และยังเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพอีกด้วย ดังนั้น
การจัดท าแผนการตรวจสอบภายในอย่างมีมาตรฐาน   ประกอบกับมีระเบียบ  ข้อบังคับ  ตลอดจนกฎหมายต่าง ๆ  ที่
เกี่ยวข้องจะท าให้การปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา เป็นไปอย่างถูกต้องและเป็นไปตามวัตถุประสงค์
ของทางราชการ           

3. วัตถุประสงค์ 
 1)  เพ่ือส่งเสริมให้เกิดกระบวนการก ากับดูแลที่ดี  และความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน  ปูองกันการประพฤติ
มิชอบหรือการทุจริต  และเป็นการลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น  จนท าให้การด าเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 
 2)  เพ่ือเป็นมาตรการถ่วงดุลแห่งอ านาจ (Check  and Balance) ส่งเสริมให้เกิดการจัดสรรการใช้ทรัพยากร
ขององค์กรเป็นไปอย่างเหมาะสมตามล าดับความส าคัญ  เพื่อให้ได้ผลงานที่เป็นประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร 
 3)  เพ่ือน าผลการตรวจสอบภายในไปใช้ในการปรับปรุงให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติ-
งานและปูองกันการทุจริต ลดโอกาสความร้ายแรงและความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึน  รวมทั้งเพ่ือเพ่ิมโอกาสของความส าเร็จ
ของงาน 

4.  กลุ่มเป้าหมาย 
 บุคลากรในองค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา   

5.  วิธีด าเนินการ 
 1)  จัดท าแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน   โดยก าหนดให้มีหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ   และให้มี
ความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ 
 2)  สอบทานความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่าง ๆ  ด้วยเทคนิค  และวิธีการตรวจสอบที่
ยอมรับโดยทั่วไป  ปริมาณมากน้อยตามความจ าเป็นและเหมาะสม  โดยค านึงถึงประสิทธิภาพของระบบการควบคุม
ภายในและความส าคัญของเรื่องที่ตรวจสอบ  รวมทั้ง  วิเคราะห์และประเมินผลการบริหารและการปฏิบัติงานของ
หน่วยรับตรวจ 
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 3)  สอบทานการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ  การเงิน  การพัสดุและทรัพย์สิน   รวมทั้ง  การ
บริหารงานด้านอื่น ๆ  ขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา  ให้เป็นไปตามนโยบาย   กฎหมาย   ระเบียบ   ข้อบังคับ  
ค าสั่ง  และมติคณะรัฐมนตรี  ตลอดจนตรวจสอบระบบการดูแลรักษา  และความปลอดภัยของทรัพย์สิน  และการใช้
ทรัพยากรทุกประเภทว่าเป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล  และประหยัด 
 4)  สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน  และ/หรือ ระเบียบ  ข้อบังคับ  ค าสั่งที่ทางราชการก าหนด
เพ่ือให้มั่นใจได้ว่าสามารถน าไปสู่การปฏิบัติงานที่ตรงตามวัตถุประสงค์และสอดคล้องกับนโยบาย 
 5)  รายงานผลการตรวจสอบภายใน  และติดตามประเมินผลต่อผู้บริหาร  เพ่ือน าข้อมูลไปใช้ในการปรับปรุง
ประสิทธิภาพการท างาน   ลดโอกาสความร้ายแรงและความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึน  และปูองกันการทุจริต   รวมทั้ง  เพ่ือ
เพ่ิมโอกาสของความส าเร็จของงาน  และเปิดเผยรายงานต่อสาธารณชน 

6.  ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566 - 2570  

7.  งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

8.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 หน่วยตรวจสอบภายใน  องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา 

9.  ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 1)  มีหน่วยตรวจสอบภายใน/เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน  ที่มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ 
 2)  มีแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
 ผลลัพธ์ 
 1)  มีการน าผลการตรวจสอบภายในไปปรับปรุง  เพื่อให้การปูองกันการทุจริตมีประสิทธิภาพ 

2)  บุคลากรมีความเข้าใจและปฏิบัติตามกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับ  อย่างเคร่งครัด   โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์
ของงาน 

3)  การทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ลดลงร้อยละ  5  
........................................................... 

    4.1.2  มีการจัดท าและรายงานการจัดท าระบบควบคุมภายใน 

ล าดับที่  2 

1. ชื่อโครงการ  :  กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน            

2. หลักการและเหตุผล 
 ระบบควบคุมภายในเป็นกลไกท่ีส าคัญและเป็นเครื่องมือในการบริหารงานในหน่วยงาน   ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ
หรือเอกชน  ทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่   ระบบการควบคุมภายในจะช่วยควบคุมหรือลดความเสี่ยงของหน่วยงานให้
อยู่ในระดับที่ยอมรับได้  ซึ่งจะท าให้ปฏิบัติงานและการจัดการของหน่วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค์   ในอดีตที่ผ่านมา
การบริหารงานของหน่วยงานภาครัฐ  ได้มีการควบคุมภายในตามที่กระทรวงการคลังประกาศให้ใช้เป็นเรื่อง ๆ ไป  ซ่ึง
อาจอยู่ในรูปของกฎหมาย  ระเบียบ  ระบบบัญชี  หนังสือสั่งการ   และหนังสือตอบข้อหารือต่าง ๆ   โดยส่วนใหญ่จะ
เน้นไปที่การควบคุมด้านการเงินและบัญชี   และการปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบหรือกฎเกณฑ์ที่ทางราชการก าหนด
ไว้ซึ่งไม่ครอบคลุมถึงการจัดการด้านอื่น ๆ  นอกเหนือจากด้านการเงินและบัญชีในหน่วยงาน    จึงไม่สามารถสะท้อน- 
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ภาพถึงผลการด าเนินงานในภาพรวมของหน่วยงานได้    ระบบการควบคุมภายในที่ดี      ควรเป็นระบบการควบคุมท่ี
ครอบคลุมงานทุกด้าน    และสามารถสะท้อนภาพให้เห็นเป็นองค์รวมของหน่วยงานนั้น ๆ      ว่ามีการด าเนินงานที่มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่เพียงใด   การที่ระบบการควบคุมภายในของรัฐยังไม่ครอบคลุมทุกระบบงานอาจ
เป็นช่องทางรั่วไหล  ท าให้เกิดความเสียหายในหน่วยงานและการด าเนินงานไม่สัมฤทธิ์ผล   ทั้งนี้  สาเหตุส่วนหนึ่งอาจ
เกิดจากการก าหนดหน้าที่และมอบหมายงานในหน่วยงานไม่เหมาะสม   การมอบหมายการปฏิบัติงานทั้งกระบวนการ
ให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งเพียงคนเดียว  การควบคุมสอบทานและการตรวจสอบยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ   ตลอดจน
ขาดการประเมินและการบริหารความเสี่ยง    การควบคุมภายในของหน่วยงานที่ก าหนดขึ้น   และพัฒนาให้ระบบการ
ควบคุมภายในดังกล่าว  ทันสมัยอยู่เสมอ 
 เพ่ือให้องค์กรมีแนวทางในการก าหนดระบบการควบคุมภายในให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  และเหมาะสม
กับการปฏิบัติงานในหน่วยงาน  จึงได้ก าหนดกิจกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในขึ้น  

3. วัตถุประสงค์ 
 1)  เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล      ท าให้การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่าง
ประหยัดและคุ้มค่า  โดยลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ซ้ าซ้อนหรือไม่จ าเป็น  ลดความเสี่ยงหรือผลเสียหายด้านการเงิน
หรือด้านอ่ืน ๆ  ที่อาจมีขึ้น   
 2)  เพ่ือให้มีข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้องครบถ้วน   และเชื่อถือได้    สร้างความม่ันใจแก่ผู้บริหาร
ในการตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารและการปฏิบัติงาน  และบุคคลภายนอกที่เก่ียวข้อง 
 3)  เพ่ือให้บุคลากรมีการปฏิบัติตามนโยบาย  กฎหมาย  เงื่อนไขสัญญา  ข้อตกลง  ระเบียบ  ข้อบังคับต่าง ๆ 
ของหน่วยงานอย่างถูกต้องและครบถ้วน 
 4)  เพ่ือให้การควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา  เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม
กับการปฏิบัติงานในหน่วยงาน   อีกท้ัง  ยังเป็นการควบคุมหรือลดความเสี่ยงของหน่วยงานให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
ซึ่งจะท าให้การปฏิบัติงานและการจัดงานของหน่วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ 

4.  กลุ่มเป้าหมาย 
 บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา   

5.  วิธีด าเนินการ 
 1)  แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายใน    ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน
และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ  พ.ศ. 2561  ข้อ  5 
 2)  จัดท ารายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน   ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ  พ.ศ. 2561  ข้อ  8  ประกอบด้วย 
    (1)  การรับรองว่าการควบคุมภายในของหน่วยงาน เป็นไปตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติที่กระทรวง 
การคลังก าหนด  (หนังสือรับรองการควบคุมภายใน  :  ปค. 1/ปค. 2/ปค. 3) 
    (2)  การประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน   (รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุม
ภายใน  :  ปค. 4) 
    (3)  การประเมินผลการควบคุมภายในของภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน (รายงานการประเมินผล
การควบคุมภายใน  :  ปค. 5) 
    (4)  ความเห็นของผู้ตรวจสอบภายในเกี่ยวกับการสอบทานการควบคุมภายในของหน่วยงาน      (รายงาน
การประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน  :  ปค. 6) 
 3)  เสนอรายงานผลการควบคุมภายใน     ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์
ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ  พ.ศ. 2561  ข้อ  9 
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 4)  น าผลการประเมินไปปรับปรุงงานและระบบควบคุมภายใน  เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น 
 5)  เผยแพร่รายงานการควบคุมภายในให้สาธารณชนได้ทราบ  ณ  ที่ท าการ  และเว็บไซต์ของหน่วยงานและ
สื่อสังคมออนไลน์ของหน่วยงาน 

6.  ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566 - 2570  

7.  งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณด าเนินการ 

8.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา 

9.  ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 1)  มีรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน     ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ  พ.ศ. 2561 
 2)  สรุปข้อมูลผลการควบคุมภายในและจัดท าแผนปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพในการปูองกันการทุจริต  
โดยกิจกรรมการควบคุมภายใน  ร้อยละ  80  ได้ด าเนินการแก้ไข 
 ผลลัพธ์ 
 1)  ระดับความพึงพอใจของผู้ที่เก่ียวข้องในการจัดท ารายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (ร้อยละ 80
ในระดับมาก) 

2)  การเผยแพร่รายงานการควบคุมภายในให้สาธารณชนได้ทราบ  ส่งผลให้การปฏิบัติราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีความโปร่งใส 

3)  การทุจริตในองค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา  ลดลงร้อยละ  5   
........................................................... 

    4.1.3  มีการจัดให้มีกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต 

ล าดับที่  3 

1. ชื่อโครงการ  :  มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา            

2. หลักการและเหตุผล 
 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ   (พ.ศ. 2561 - 2580)    ประเด็นที่  (21)   การต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ   ก าหนดเปูาหมายไว้ว่า   ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ   โดยก าหนดตัวชี้วัดไว้ว่า 
ในปี  พ.ศ. 2580  ประเทศไทยต้องมีคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต  (Corruption  Perception  Index - CPI) อยู่
ในระดับ 1  ใน 20  และ/หรือได้คะแนนไม่ต่ ากว่า  73 คะแนน  นอกจากนี้ ยังได้น าผลการประเมิน ITA  ไปก าหนด
ตัวชี้วัดและค่าเปูาหมายไว้ว่า   หน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมิน  ITA  ทั้งหมด  (ร้อยละ  100)   ต้องได้คะแนน  90  
คะแนนขึ้นไป   โดยในระยะที่  2  (พ.ศ. 2566 - 2570)  ได้ก าหนดตัวชี้วัดไว้ว่า   ในปี  พ.ศ. 2570  ประเทศไทย
ต้องมีคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต  (Corruption  Perception  Index - CPI)  อยู่ในอันดับ  1 ใน 43  และ/หรือ
ได้คะแนนไม่ต่ ากว่า   57  คะแนน    และหน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมิน  ITA   ทั้งหมด   (ร้อยละ  100)   ต้องได้
คะแนน 85 คะแนนขึ้นไป  ซึ่งได้ก าหนดแผนปูองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ  โดยก าหนดให้การปรับ  “ระบบ”
เพ่ือลดจ านวนคดีทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานภาครัฐเป็นแนวทางหนึ่งในการพัฒนา    เพื่อน าไปสู่เปูาหมาย 
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“ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ” 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานที่มีความส าคัญยิ่งในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ  เป็นหน่วยงาน
ของรัฐภายใต้โครงสร้างการจัดระเบียบบริหารราชการตามหลักการกระจายอ านาจการปกครอง  ที่มุ่งเน้นการกระจาย
อ านาจจากส่วนกลางลงสู่ท้องถิ่นและเป็นกลไกหนึ่งในการส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เป็นหน่วยงาน
หลักในการจัดท าบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น   ถือเป็นกลไกส าคัญ
ในการพัฒนาท้องถิ่นซึ่งน าไปสู่การพัฒนาทั่วทั้งประเทศ 
 ดังนั้น  องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา  จึงไดเ้ล็งเห็นถึงความส าคัญในการปูองกันและปราบปรามการทุจริต
ในระดับท้องถิ่นเองจึงก าหนดด าเนินมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา
เพ่ือเป็นการปูองกันไม่ให้เกิดการทุจริตขึ้นในองค์กร  

3. วัตถุประสงค์ 
 1)  เพ่ือบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา 
 2)  เพ่ือปูองกันการทุจริตไม่ให้เกิดข้ึนในองค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา 

4.  กลุ่มเป้าหมาย 
 หน่วยงานภายในขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขาทุกหน่วยงาน  (ส านัก/กอง)   

5.  วิธีด าเนินการ 
 1)  จัดท ามาตรการและขออนุมัติด าเนินการต่อผู้มีอ านาจ 
 2)  จัดตั้งคณะท างาน  เพ่ือบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต 
 3)  คณะท างานด าเนินการประเมินความเสี่ยงการด าเนินงาน / การปฏิบัติหน้าที่ / การด าเนินโครงการที่อาจ
ก่อให้เกิดการทุจริต 
 4)  คณะท างานด าเนินการจัดท า  นวัตกรรม / มาตรการ / ระบบ / แนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยง
ของการด าเนินการที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต 
 5)  ด าเนินการเผยแพร่การประเมินความเสี่ยง  ซึ่งข้อมูลประกอบด้วยเหตุการณ์ความเสี่ยง  ระดับความเสี่ยง 
มาตรการและการด าเนินการในการบริหารความเสี่ยง  บนเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และช่องทางอ่ืน ๆ 
 6)  มีการประชุมชี้แจงท าความเข้าใจมาตรการและการด าเนินการในการบริหารความเสี่ยงการทุจริต   ให้แก่
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน   หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   ให้ปฏิบัติตามมาตรการการบริหารความเสี่ยงการทุจริตอย่างเคร่งครัด 
 7)  ติดตาม  ประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต 
 8)  รายงานผลการด าเนินการ 

6.  ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566 - 2570  

7.  งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

8.  ผู้รับผิดชอบ 
 ทุกส านัก/กอง  ขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา 

9.  ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 1)  มีรายงานการประเมินความเสี่ยงของการด าเนินงาน / การปฏิบัติหน้าที่ / การด าเนินโครงการ  ที่อาจก่อ 
ให้เกิดการทุจริต  จ านวน  1  ชุด 
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 2)  มีนวัตกรรม / มาตรการ / ระบบ / แนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการด าเนินการ    ที่อาจ
ก่อให้เกิดการทุจริต  อย่างน้อยจ านวน  5  เรื่อง 
 3)  มีการเผยแพร่ผลการประเมินความเสี่ยง  ซึ่งข้อมูลประกอบด้วย  เหตุการณ์ความเสี่ยง  ระดับความเสี่ยง 
มาตรการ   และการด าเนินการในการบริหารความเสี่ยง   อย่างน้อย  1  ช่องทาง   (เผยแพร่บนเว็บไซต์ขององค์กร-
ปกครองส่วนท้องถิ่น) 
 ผลลัพธ์ 

เรื่องร้องเรียนการทุจริต / คดีการทุจริตประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา  ลดลง   
........................................................... 

     4.2  การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถิ่น 

  4.2.1  ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความรู้  ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไป 
            ตามกฎหมาย  ระเบียบที่เกี่ยวข้องได้ก าหนดไว้ 

ล าดับที่  4 

1. ชื่อโครงการ  :  โครงการส่งเสริมความรู้ด้านกฎ   ระเบียบ   และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง   ส าหรับผู้บริหารและ 
                       สมาชิกสภาท้องถิ่น            

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 การบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   มีกฎหมาย   ระเบียบ   ประกาศ   ค าสั่ง  เงื่อนไข  และ
หลักเกณฑ์ต่าง ๆ  ที่สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นได้รับการเลือกตั้งมาจากประชาชนต้องรู้ และยึดเป็นแนว 
ทางการปฏิบัติหน้าที่การด าเนินการอย่างเคร่งครัด     ปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นประจ าไม่ได้เกิดจากเรื่องขาดความรอบคอบ  
ความช านาญ   ประสบการณ์  หรือขาดความรู้   กฎหมาย  ระเบียบ   ประกาศ  ค าสั่ง  เงื่อนไขและหลักเกณฑ์ต่าง ๆ  
ที่มักมีการปรับปรุง   เปลี่ยนแปลง   หรือเพ่ิมเติมเสมอเท่านั้น   หากแต่เกิดจากความรู้ความเข้าใจหรือการตีความข้อ
กฎหมาย  ระเบียบ  หรือกฎเกณฑ์  เงื่อนไขท่ีเกี่ยวข้องอย่างผิด ๆ  ส่งผลให้สมาชิกท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น   โดย 
เฉพาะผู้บริหารท้องถิ่นต้องตกเป็นผู้กระท าผิดกฎหมาย  ก่อให้เกิดความเสียหายแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   และ
ท าให้การแก้ไขปัญหาของประชาชนหรือการพัฒนาท้องถิ่น  ขาดประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล  ส่งผลให้การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องล่าช้า 

ดังนั้น  เพ่ือให้ผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา เพ่ิมพูนความรู้  ความเข้าใจ ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น   พ.ศ.  2547  มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการยื่นบัญชี
แสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน    กฎหมายการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม      และ
แนวทางการปฏิบัติส าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ   เรื่องการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ    รวมทั้ง
กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต   และกฎหมายอื่น ๆ  ที่เก่ียวข้อง     จึงได้
จดัท าโครงการส่งเสริมความรู้ด้านกฎ  ระเบียบ  และกฎหมายที่เกี่ยวข้องส าหรับผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น                    

3. วัตถุประสงค์ 
 1)  เพ่ือให้ผู้บริหาร  และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา  ได้เพ่ิมพูนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ระเบียบ  กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
 2)  เพ่ือพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร   และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา  ให้มีความพร้อมในองค์-
ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย  และระเบียบที่เก่ียวข้อง  เป็นแนวทางการปฏิบัติหน้าที่และบริหารราชการ 
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4.  กลุ่มเป้าหมาย 
 ผู้บริหาร  และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา   

5.  วิธีด าเนินการ 
 1)  จัดท าโครงการ/แผนงาน 
 2)  ก าหนดกรอบเนื้อหาสาระในการส่งเสริมความรู้ด้านกฎ  ระเบียบ  และกฎหมายที่เก่ียวข้อง       ส าหรับ
ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น 
 3)  จัดเตรียมการอบรม  ได้แก่  จัดท าก าหนดการ  ประสานวิทยากร  จัดท าเอกสารประกอบการอบรม  จัด 
เตรียมสถานที่  เชิญกลุ่มเปูาหมาย  ฯลฯ 
 4)  อบรมให้ความรู้ตามก าหนดการ 
 5)  ประเมินผลและสรุปผลการด าเนินการ 
 6)  รายงานผลการด าเนินการ 

6.  ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566 - 2570  

7.  งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

8.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา 

9.  ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 1)  มกีารจัดอบรมความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง       ส าหรับผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น
อย่างน้อย  1  ครั้งต่อปี 
 2)  ผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขามีองค์ความรู้ด้านกฎหมาย  ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
เพ่ือเป็นแนวทางการปฏิบัติหน้าที่และบริหารราชการ   ไม่ต่ ากว่าร้อยละ  80  ของจ านวนผู้เข้ารับการอบรม 
 ผลลัพธ์ 
 ผู้บริหาร  และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา    บริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มีความโปร่งใสเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบ  

........................................................... 
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         4.2.2  ส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร    ตาม 
                   กระบวนการ  และวิธีการที่กฎหมาย  ระเบียบที่เกี่ยวข้องได้ก าหนดไว้  โดยไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด 

ล าดับที่  5 

1. ชื่อโครงการ  :  โครงการอบรม  สัมมนา  พัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงาน  ของสมาชิกสภาท้องถิ่น            

2. หลักการและเหตุผล 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทความส าคัญยิ่งต่อการพัฒนาทางการเมือง  เศรษฐกิจ  และสังคม   ด้วย
เหตุผลดังกล่าว    การพัฒนาศักยภาพทักษะ  และความรู้ของสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ใน
ภารกิจการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝุายบริหาร  มีความรู้ในข้อบังคับการประชุมสภา   วิธีการตรวจสอบของสภา  
การตั้งกระทู้  และระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
  การส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝุายบริหาร   เป็นกลไกส าคัญ
ที่ใช้ส าหรับติดตาม   ตรวจสอบ   ประเมินผลการปฏิบัติงานของฝุายบริหาร   ซึ่งอ านาจในการบริหารปัจจุบันองค์กร-
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระเต็มที่ในการด าเนินงาน   มีงบประมาณเป็นของตนเอง   แต่ถึงแม้จะเป็นอิสระ  ส่วนกลาง
ก็จะคอยควบคุมดูแลการด าเนินงานต่าง ๆ   ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปโดยความเรียบร้อย และถูกต้อง  
เพ่ือก าหนดแนวทางการพัฒนาร่วมกัน     นอกจากจะท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบรรยากาศการท างานแบบมี
ส่วนร่วมและมีประสิทธิภาพ   ยังสร้างความน่าเชื่อถือให้กับองค์กร    สามารถน าไปสู่ความโปร่งใสในองค์กรปกครอง-
ส่วนท้องถิ่นและลดการทุจริต                              
 จึงไดม้ีการจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่น   เพ่ือเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน     สามารถน าความรู้ไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ   และมีประสิทธิผล  
เกิดกลไกการปฏิบัติงานโปร่งใสและสามารถตรวจสอบ  ช่วยลดปัญหาการทุจริต  ส่งผลต่อการพัฒนาองค์กร  

3. วัตถุประสงค์ 
 1)  เพ่ือส่งเสริมศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่นในการตรวจสอบ   ติดตาม   และประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ฝุายบริหาร 
 2)  เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจที่เก่ียวข้องกับบทบาทและอ านาจหน้าที่ของสมาชิกสภาท้องถิ่น 

4.  กลุ่มเป้าหมาย 
 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา   

5.  วิธีด าเนินการ 
 1)  จัดท าคู่มือระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้อง  เพ่ือให้สมาชิกสภาท้องถิ่นใช้ส าหรับการประชุม 
 2)  จัดอบรมให้ความรู้ที่เก่ียวข้องกับบทบาทและอ านาจหน้าที่ของสมาชิกสภาท้องถิ่นและความรู้ในข้อบังคับ
การประชุมสภา  วิธีการตรวจสอบของสภา  การตั้งกระทู้  และระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  อย่างน้อยปีละ  1  ครั้ง 
 3)  แต่งตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการตรวจสอบการด าเนินการต่าง ๆ    เช่น    การจัดซื้อจัดจ้าง
โครงการต่าง ๆ  การแปรญัตติร่างข้อบัญญัติประจ าปี  การตรวจสอบรายงานการประชุม  การติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา  การจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา 

6.  ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566 - 2570  

7.  งบประมาณด าเนินการ 
 จ านวน  150,000  บาท/ปงีบประมาณ 
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8.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา 

9.  ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 1)  จัดอบรมให้ความรู้ที่เก่ียวข้องกับบทบาทและอ านาจหน้าที่ของสมาชิกสภาท้องถิ่นและความรู้ในข้อบังคับ
การประชุมสภา  วิธีการตรวจสอบของสภา  การตั้งกระทู้  และระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  อย่างน้อยปีละ  1  ครั้ง 
 2)  สมาชิกสภาท้องถิ่นมีความรู้ความเข้าใจ  บทบาทและอ านาจหน้าที่  และสามารถปฏิบัติภารกิจได้ถูกต้อง
ตามระเบียบ  กฎหมาย 
 ผลลัพธ์ 
 สมาชิกสภาท้องถิ่นสามารถน าองค์ความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในการตรวจสอบ    ติดตาม    และประเมินผลการ-
ปฏิบัติงานของฝุายบริหาร  ด้วยความเป็นธรรม  ตรงไปตรงมา  

........................................................... 

     4.3  มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 

  4.3.1  มีแนวปฏิบัติในการด าเนินการต่อเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่องค์กร- 
            ปกครองส่วนท้องถิ่น 

ล าดับที่  6 

1. ชื่อโครงการ  :  มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบ  หรือรับแจ้ง  หรือตรวจสอบพบการทุจริตขององค์การ- 
                       บริหารส่วนต าบลหัวเขา            

2. หลักการและเหตุผล 
 ปัจจุบันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นในประเทศไทยถือเป็นปัญหาเรื้อรังที่นับวันยิ่งจะทวีความรุนแรง และสลับ 
ซับซ้อนมากยิ่งขึ้นและส่งผลกระทบในวงกว้าง   โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของชาติ  เป็นปัญหาล าดับต้น ๆ  ที่
ขัดขวางการพัฒนาประเทศท้ังในด้านเศรษฐกิจ  สังคมและการเมือง  เนื่องจากเกิดขึ้นทุกภาคส่วนในสังคมไทย   ไม่ว่า
จะเป็นภาคการเมือง  ภาคราชการ  โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมักถูกมองจากภายนอกสังคมว่าเป็นองค์กร
ที่เอ้ือต่อการทุจริตคอร์รัปชั่นและมักจะปรากฏข่าวการทุจริตตามสื่อและรายงานของทางราชการอยู่เสมอ  ซึ่งได้ส่งผล
สะเทือนต่อกระแสการกระจายอ านาจ      และความศรัทธาต่อระบบการปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างยิ่ง        ส่งผลให้
ภาพลักษณ์ของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอร์รัปชั่นมีผลในเชิงลบ                           

องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา    มีนโยบายใช้หลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารงาน     ส่งเสริมให้ภาค-
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม   โดยเปิดโอกาสให้บุคลากรภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนสามารถ
เสนอเรื่องร้องเรียน  แจ้งเบาะแส  เสนอข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการทุจริต  จึงได้ด าเนินการจัดท ามาตรการจัดการในกรณี
ได้ทราบหรือรับแจ้ง  หรือตรวจสอบพบการทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา                             

3. วัตถุประสงค์ 
 1)  เพ่ือให้การตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ  เป็นไปอย่างรวดเร็ว   โปร่งใส  
เป็นธรรม 
 2)  เพ่ือให้การบริหารงานของหน่วยงานเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลและปูองกันการทุจริตของหน่วยงาน 
 3)  เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรของหน่วยงานปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล 
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4.  กลุ่มเป้าหมาย 
 บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา   

5.  วิธีด าเนินการ 
 1)  ก าหนดช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต  และก าหนดเจ้าหน้าที่รับผิดชอบด าเนินการ   ให้เป็นไป
ตามกฎหมาย  กรณีมีเรื่องร้องเรียนกล่าวหาบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่
โดยมิชอบ 
 2)  ก าหนดกระบวนการขั้นตอนในการด าเนินการร้องเรียน 
 3)  ประกาศเผยแพร่กระบวนการข้ันตอนในการด าเนินการร้องเรียน    ให้บุคลากร  และประชาชนทราบ  
โดยทั่วกัน 
 4)  ก าหนดกระบวนการจัดการข้อร้องเรียน / แนวทางด าเนินการต่อเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของ
เจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 5)  ก าหนดกระบวนการและขั้นตอนในการลงโทษผู้กระท าผิดการทุจริต 
 6)  ก าหนดช่องทางการติดตามเรื่องร้องเรียนได้ด้วยตนเอง  และมีการรายงานผลการด าเนินการหรือ
ความก้าวหน้าเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทราบ 
 7)  ก าหนดกระบวนการติดตาม  ตรวจสอบผู้กระท าผิดการทุจริตอย่างมีประสิทธิภาพ 
 8)  จัดท าคู่มือ/แนวทางการด าเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องทุจริตและประพฤติมิชอบของ
เจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยเฉพาะ    ต้องแยกออกจากคู่มือการจัดการเรื่องร้องเรียนทั่วไป  และ
เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยพิจารณาให้มีรายละเอียดอย่างน้อย  ดังนี้ 
      (1)  วธิีการที่บุคคลภายนอกจะท าการร้องเรียน 
      (2)  ขั้นตอน/วิธีการจัดการเรื่องร้องเรียน 
      (3)  ส านักหรือกอง/เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ  และ 
      (4)  ระยะเวลาในการด าเนินการ 
และประกาศเผยแพร่กระบวนการข้ันตอนในการด าเนินการร้องเรียนให้บุคลากร  และประชาชนทราบโดยทั่วกัน 
 9)  จัดประชุมให้ความรู้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน  เพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงานและ
ด าเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนที่ได้รับจากช่องทางการร้องเรียนต่าง ๆ   ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน   โดย
โปร่งใสและเป็นธรรม 
 10)  จัดท าข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต 
 11)  รายงานผลการด าเนินการ 

6.  ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566 - 2570  

7.  งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

8.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา 

9.  ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 มีมาตรการจัดการในกรณีได้ทราบ  หรือรับแจ้ง  หรือตรวจสอบพบการทุจริต 
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 ผลลัพธ์ 
 ภาคประชาชนมีบทบาทในการเฝูาระวัง  และติดตาม  ตรวจสอบการท างานของเจ้าหน้าที่  (พิจารณาจาก  
จ านวนข้อร้องเรียนจากประชาชน , จ านวนเบาะแสที่ประชาชนแจ้งหน่วยงาน  

........................................................... 

         4.3.2  จัดให้มีระบบและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนที่มีประสิทธิภาพ   สะดวก   รวดเร็ว   ปลอดภัย 
                   ส าหรับผู้ร้องเรียน 

ล าดับที่  7 

1. ชื่อโครงการ  :  มาตรการจัดให้มีระบบและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตขององค์การบริหาร 
                       ส่วนต าบลหัวเขา            

2. หลักการและเหตุผล 
 ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นในประเทศไทยถือเป็นปัญหาเรื้อรังที่นับวันยิ่งจะทวีความรุนแรงและสลับซับซ้อน
มากยิ่งขึ้นและส่งผลกระทบในวงกว้าง  โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของชาติ  เป็นปัญหาล าดับต้น ๆ  ที่ขัดขวาง
การพัฒนาประเทศท้ังในด้านเศรษฐกิจ  สังคม และการเมือง  เนื่องจากเกิดข้ึนทุกภาคส่วนในสังคมไทย   ไม่ว่าจะเป็น
ภาคการเมือง  ภาคราชการ   โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมักถูกมองจากภายนอกสังคมว่าเป็นองค์กรที่เอ้ือ
ต่อการทุจริตคอร์รัปชั่น   และมักจะปรากฏข่าวการทุจริตตามสื่อและรายงานของทางราชการอยู่เสมอ     ซึ่งได้ส่งผล
สะเทือนต่อกระแสการกระจายอ านาจและความศรัทธาต่อระบบการปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างยิ่ง ส่งผลให้ภาพลักษณ์
ของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอร์รัปชั่นมีผลในเชิงลบ                                 
 องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา     มีนโยบายใช้หลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารงาน    ส่งเสริมให้ภาค-
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม  โดยเปิดโอกาสให้บุคลากรภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนสามารถเสนอ
เรื่องร้องเรียน  แจ้งเบาะแส   เสนอข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการทุจริตขององค์กร    จึงได้ด าเนินการจัดท ามาตรการจัดให้มี
ระบบและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา                       

3. วัตถุประสงค์ 
 1)  เพ่ือให้มีระบบ / ช่องทาง  การรับเรื่องร้องเรียนที่มีประสิทธิภาพ   สะดวก   ปลอดภัย  ส าหรับบุคลากร
และประชาชน 
 2)  เพ่ือให้การตรวจสอบ เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ  เป็นไปอย่างรวดเร็ว  โปร่งใส
เป็นธรรม 

4.  กลุ่มเป้าหมาย 
 ภาคประชาชนและบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา   

5.  วิธีด าเนินการ 
 1)  พัฒนาระบบ  และช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตผ่านทางช่องทางออนไลน์       ให้อยู่บนหน้า
เว็บไซต์หลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   (ต้องแยกต่างหากจากช่องทางทั่วไป    เพ่ือเป็นการคุ้มครองข้อมูลของ
ผู้แจ้งเบาะแส   เพ่ือให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ)   และจัดให้มี
ช่องทางการติดตามเรื่องร้องเรียนได้ด้วยตนเอง  และมีการรายงานผลการด าเนินการหรือความก้าวหน้าเรื่องร้องเรียน
ให้ผู้ร้องเรียนทราบ 
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 2)  ด าเนินการให้มีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย  กรณีมีเรื่องร้องเรียนกล่าวหา
บุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่โดยมิชอบ 
 3)  ด าเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียนการทุจริต       ให้บุคลากร  และประชาชนทราบ
โดยทั่วกัน 
 4)  ด าเนินการจัดท าและเผยแพร่ข้อมูลเชิงสถิติ  เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่
ของหน่วยงานบนเว็บไซต์หลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 5)  รายงานผลการด าเนินการให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบ 

6.  ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566 - 2570  

7.  งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

8.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา 

9.  ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 มีระบบและช่องทาง  การรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตที่สะดวก   รวดเร็ว   และปลอดภัย     ส าหรับ
ผู้ร้องเรียน 
 ผลลัพธ์ 
 ภาคประชาชนมีบทบาทในการเฝูาระวัง   และติดตาม   ตรวจสอบการท างานของเจ้าหน้าที่  (พิจารณาจาก
จ านวนข้อร้องเรียนจากประชาชน , จ านวนเบาะแสที่ประชาชนแจ้งหน่วยงาน) 

........................................................... 

 


