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ส่วนที1่ 

บทน ำ 
1.กำรวเิครำะห์ควำมเสีย่งในกำรเกดิกำรทจุรติในองค์กำรบรหิำรสว่นต ำบลทำ่หลวง 
 กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงในกำรเกิดกำรทุจริตในองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำหลวง  มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ต้องกำรบ่งชี้ควำมเสี่ยงของกำรทุจริตที่มีอยู่ในองค์กรโดยกำรประเมินโอกำสของกำรทุจริตที่อำจเกิดขึ้น 
ตลอดจนบุคคลหรือหน่วยงำนที่อำจเกี่ยวข้องกับกำรกระท ำทุจริต  เพื่อพิจำรณำว่ำกำรควบคุมและกำรป้องกัน
กำรทุจริตที่มีอยู่ในปัจจุบันมีประสิทธิภำพและประสิทธิผลหรือไม่ 
 ลักษณะกำรทุจริตในส่วนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำหลวง   

1.  กำรทุจริตด้ำนงบประมำณ  กำรท ำบัญชี  กำรจัดซื้อจัดจ้ำง  และกำรเงินกำรคลัง  ส่วนใหญ่เกิดจำก
กำรละเลย 

2. สภำพหรือปัญหำที่เกิดจำกตัวบุคคล 
3. สภำพหรือลักษณะปัญหำของกำรทุจริตที่เกิดจำกกำรขำดควำมรู้ควำมเข้ำใจและขำดคุณธรรม

จริยธรรม 
4. สภำพกำรทุจริตอันเกิดจำกช่องว่ำงของกฎระเบียบและกฎหมำย 
5. สภำพหรือลักษณะปัญหำที่เกิดจำกกำรขำดประชำสัมพันธ์ให้ประชำชนทรำบ 
6. สภำพหรือลักษณะปัญหำของกำรทุจริตที่เกิดจำกกำรตรวจสอบขำดควำมหลำกหลำยในกำร

ตรวจสอบจำกภำคส่วนต่ำงๆ 
7. สภำพหรือลักษณะปัญหำของกำรทุจริตที่เกิดจำกอ ำนำจ  บำรมี  และอิทธิพลท้องถิ่น 

 
สำเหตุและปัจจัยที่น ำไปสู่กำรทุจริตขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 

1.  โอกำส  แม้ว่ำในปัจจุบันมีหน่วยงำนและกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริตแต่พบว่ำ  ยังคงมีช่องว่ำงที่ท ำให้ เกิดโอกำสของกำรทุจริต  ซึ่ง
โอกำสดังกล่ำวเกิดขึ้นจำกกำรบังคับใช้กฎหมำยที่ไม่เข้มแข็ง  กฎหมำย  กฎระเบียบไม่
รัดกุม  และอ ำนำจหน้ำที่โดยเฉพำะข้ำรำชกำรระดับสูงก็เป็นอีกโอกำสหนึ่งที่ท ำให้เกิด
กำรทุจริต 

2. สิ่งจูงใจ  เป็นที่ยอมรับว่ำสภำวะทำงเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นเรื่องของวัตถุนิยม  สังคมทุนนิยม  
ท ำให้คนในปัจจุบันมุ่งเน้นที่กำรสร้ำงควำมร่ ำรวย  ด้วยเหตุนี้จึงเป็นแรงจูงใจให้
เจ้ำหน้ำที่มีแนวโน้มที่จะท ำพฤติกรรมกำรทุจริตมำกยิ่งข้ึน 

3. กำรขำดกลไกในกำรตรวจสอบควำมโปร่งใส  กำรทุจริตในปัจจุบันมีรูปแบบที่ซับซ้อนขึ้น
โดยเฉพำะกำรทุจริตในเชิงนโยบำยที่ท ำให้กำรทุจริตกลำยเป็นควำมชอบธรรมในสำยตำ
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ของประชำชน  ขำดกลไกกำรตรวจสอบควำมโปร่งใสที่มีประสิทธิภำพ  ดังนั้นจึงเป็นกำร
ยำกท่ีจะเข้ำไปตรวจสอบกำรทุจริตของบุคคลเหล่ำนี้ 

4. กำรผูกขำด  ในบำงกรณีกำรด ำเนินงำนของภำครัฐ  ได้แก่  กำรจัดซื้อ-จัดจ้ำง  เป็นเรื่อง
ของกำรผูกขำด  ดังนั้นจึงมีควำมเกี่ยวข้องเป็นห่วงโซ่ผลประโยชน์ทำงธุรกิจ  ในบำงครั้ง
พบบริษัทมีกำรให้สินบนแก่เจ้ำหน้ำที่เพ่ือให้ตนเองได้รับสิทธิในกำรด ำเนินงำนโครงกำร
ของภำครัฐ  รูปแบบของกำรผูกขำด  ได้แก่กำรผู้ขำดในโครงกำรก่อสร้ำงและโครงสร้ำง
พ้ืนฐำนภำครัฐ 

5. กำรได้รับค่ำตอบแทนที่ไม่เหมำะสม  รำยได้ไม่เพียงพอต่อรำยจ่ำย  ควำมยำกจนถือเป็น
ปัจจัยหนึ่งที่ท ำให้ข้ำรำชกำรมีพฤติกรรมกำรทุจริต  เพรำะควำมต้องกำรที่จะมีสภำพ
ควำมเป็นอยู่ที่ดีขึ้น  ท ำให้เจ้ำหน้ำที่ต้องแสวงหำช่องทำงเพ่ือเพ่ิม”รำยได้พิเศษ”ให้กับ
ตนเองและครอบครัว 

6. กำรขำดจริยธรรม  คุณธรรม  ในสมัยโบรำณ  ควำมซื่อสัตย์สุจริตเป็นคุณธรรมที่ได้รับ
กำรเน้นเป็นพิเศษถือว่ำเป็นเครื่องวัดควำมดีของคน  แต่ในปัจจุบัน  พบว่ำ  คนมีควำม
ละอำยต่อบำปและเกรงกลัวบำปน้อยลง   และมีควำมเห็นแก่ตัวมำกยิ่งขึ้น  มองแต่
ประโยชน์ส่วนตนเป็นที่ตั้งมำกกว่ำที่จะยึดผลประโยชน์ส่วนรวม 

7. มีค่ำนิยมที่ผิด  ปัจจุบันค่ำนิยมของสังคมได้เปลี่ยนจำกยกย่องคนดี  คนที่มีควำมซื่อสัตย์
สุจริตเป็นยกย่องคนที่มีเงิน  คนที่เป็นเศรษฐี  มหำเศรษฐี  คนที่มีต ำแหน่งหน้ำที่กำรงำน
สูง  ด้วยเหตุนี้  ผู้ที่มีค่ำนิยมท่ีผิดเห็นว่ำกำรทุจริตเป็นวิถีชีวิตเป็นเรื่องปกติธรรมดำ  เห็น
คนซื่อเป็นคนเซ่อ  เห็นคนโกงเป็นคนฉลำด  ย่อมจะท ำกำรทุจริตฉ้อรำษฎร์บังหลวง  
โดยไม่มีควำมละอำยต่อบุญและบำป  และไม่เกรงกลัวต่อกฎหมำยของบ้ำนเมือง 

2.  หลักกำรและเหตุผล 
 ปัจจุบันปัญหำกำรทุจริตคอร์รัปชันในประเทศไทยถือเป็นปัญหำเรื้อรังที่นับวันยิ่งจะทวีควำมรุนแรง
และสลับซับซ้อนมำกยิ่งข้ึนและส่งผลกระทบในวงกว้ำง  โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งต่อควำมม่ันคงของชำติ  เป็นปัญหำ
ล ำดับต้นๆ  ที่ขัดขวำงกำรพัฒนำประเทศทั้งในด้ำนเศรษฐกิจ สังคมและกำรเมือง  เนื่องจำกเกิดขึ้นทุกภำค
ส่วนในสังคมไทย  ไม่ว่ำจะเป็นภำคกำรเมือง  ภำครำชกำร  โดยเฉพำะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมักถูกมอง
จำกภำยนอกสังคมว่ำเป็นองค์กรที่ต่อกำรทุจริตคอร์รัปชั่นและมักจะปรำกฏข่ำวกำรทุจริตตำมสื่อและรำยงำน
ของทำงรำชกำรอยู่เสมอ  ซึ่งได้ส่งผลสะเทือนต่อกระแสกำรกระจำยอ ำนำจและควำมศรัทธำต่อระบบกำร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอย่ำงยิ่ง  ส่งผลให้ภำพลักษณ์ของประเทศไทยเรื่องกำรทุจริตคอร์รัปชั่นมีผลในเชิงลบ
สอดคล้องกับกำรจัดอันดับดัชนีชี้วัดภำพลักษณ์คอร์รัปชั่น  ตำมพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำร
บริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี ก ำหนดให้ส่วนรำชกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำร ๔ ปี และแผนปฏิบัติรำชกำร
ประจ ำปี ที่มีควำมสอดคล้องกับนโยบำยรัฐบำล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชำ นโยบำยข้อ ๑๐ ส่งเสริมกำร
บริหำรรำชกำรแผ่นดินที่มี 
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ธรรมำภิบำลและกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบในภำครัฐ ยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วย
กำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตระยะที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐ นโยบำยรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวง
ยุติธรรม ด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ยุทธศำสตร์กระทรวงยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๑  
ยุทธศำสตร์ส ำนักงำน ป.ป.ท. พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๒ โดยในกำรจัดท ำแผนฯ ดังกล่ำวได้ผ่ำนกระบวนกำรมี
ส่วนร่วมจำกผู้บริหำรและเจ้ำหน้ำที่ของส ำนักงำน ป.ป.ท. และเพ่ือเป็นกำรเตรียมควำมพร้อมกำรด ำเนินงำน
ตำมแผน/โดยกำรที่ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณ ในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๙   กำรบริหำรงำนภำครัฐต้องมี
ระดับธรรมำภิบำลที่สูงขึ้น  เจ้ำหน้ำที่ของรัฐและประชำชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่ำงจำกที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน  
ไม่ใช่ต ำแหน่งหน้ำที่ในทำงทุจริตประพฤติมิชอบ  โดยได้ก ำหนดยุทธศำสตร์กำรด ำเนินงำนหลักออกเป็น  6  
ยุทธศำสตร์  ดังนี้ 
 ยุทธศำสตร์ที่  1   สร้ำงสังคมที่ไม่ทนต่อกำรทุจริต 
 ยุทธศำสตร์ที่  2   ยกระดับเจตจ ำนงทำงกำรเมืองในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต 
 ยุทธศำสตร์ที่  3  สกัดกั้นกำรทุจริตเชิงนโยบำย 
 ยุทธศำสตร์ที่  4  พัฒนำระบบป้องกันกำรทุจริตเชิงรุก 
 ยุทธศำสตร์ที่  5  ปฏิรูปกลไกและกระบวนกำรปรำบปรำมกำรทุจริต 
 ยุทธศำสตร์ที่  6  ยกระดับคะแนนดัชนีกำรรับรู้กำรทุจริต  (Corruption  Perception Index:CPI) 
 ดังนั้น  เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรขับเคลื่อนด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตบังเกิดผลเป็น
รูปธรรมในกำรปฏิบัติ  เป็นไปตำมเจตนำรมณ์ของยุทธศำสตร์ว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงได้ตระหนักและให้ควำมส ำคัญกับกำรบริหำรจัดกำรที่มีควำมโปร่งใส  สร้ำง
ค่ำนิยม  วัฒนธรรมสุจริตให้เกิดในสังคมอย่ำงยั่งยืนจึงได้ด ำเนินกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลท่ำหลวง  ด้ำนกำรป้องกันกำรทุจริต  (พ.ศ.2559-2562)  เพื่อก ำหนดแนวทำงกำรขับเคลื่อนด้ำนกำร
ป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตผ่ำนโครงกำร /กิจกรรม/มำตรกำรต่ำงๆ  ที่เป็นรูปธรรมอย่ำงชัดเจน  อันจะ
น ำไปสู่กำรปฏิบัติอย่ำงมีประสิทธิภำพ  บรรลุวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยของกำรป้องกันและปรำบปรำมกำร
ทุจริตอย่ำงแท้จริง 
3.  วัตถุประสงค์ของกำรจัดท ำแผน 
 1)  เพ่ือยกระดับเจตจ ำนงทำงกำรเมืองให้กำรต่อต้ำนกำรทุจริตของผู้บริหำร 
 2)  เพ่ือยกระดับจิตส ำนึกรับผิดชอบในผลประโยชน์ของสำธำรณะของข้ำรำชกำรฝ่ำยกำรเมือง  
ข้ำรำชกำรฝ่ำยบริหำร  บุคลำกรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำหลวงรวมถึงประชำชนในท้องถิ่น 
 3)  เพ่ือให้กำรบริหำรรำชกำรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำหลวงเป็นไปตำมหลักบริหำรกิจกำร
บ้ำนเมืองทีด่ี   
 4)  เพ่ือส่งเสริมบทบำทกำรมีส่วนร่วม   และกำรตรวจสอบ  ของภำคประชำชนในกำรบริหำรกิจกำร
ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำหลวง 
 5)  เพ่ือพัฒนำระบบ  กลไก  มำตรกำร  รวมถึงเครือข่ำยในกำรตรวจสอบกำรปฏิบัติรำชกำรของ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำหลวง 
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4.  เป้ำหมำย 
 1)  ข้ำรำชกำรฝ่ำยกำรเมือง  ข้ำรำชกำรฝ่ำยบริหำร  บุคลำกรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำหลวง  
รวมถึงประชำชนในท้องถิ่นมีจิตส ำนึกและควำมตระหนักในกำรปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่
ประชำชนท้องถิ่น  ปรำศจำกกำรก่อให้เกิดข้อสงสัยในกำรประพฤติปฏิบัติตำมมำตรกำรจริยธรรม  กำรขัดกัน
แห่งผลประโยชน์และแสวงหำประโยชน์โดยมิชอบ 
 2)  เครื่องมือ/มำตรกำรกำรปฏิบัติงำนที่สำมำรถป้องกันปัญหำเกี่ยวกับกำรทุจริตและประพฤติ  มิ
ชอบของข้ำรำชกำร 
 3)  โครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำรที่สนับสนุนให้สำธำรณะและภำคประชำชนเข้ำมำมีส่วนร่วมและ
ตรวจสอบกำรปฏิบัติหรือบริหำรรำชกำรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำหลวง 
 4)  กลไก  มำตรกำร  รวมถึงเครือข่ำยในกำรตรวจสอบกำรปฏิบัติรำชกำรขององค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลท่ำหลวงที่มีควำมเข้มแข็งในกำรตรวจสอบ  ควบคุมและถ่วงดุลกำรใช้อ ำนำจอย่ำงเหมำะสม 
 5)  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำหลวงมีแผนงำนที่มีประสิทธิภำพ  ลดโอกำสในกำรกระท ำกำรทุจริต
และประพฤติมิชอบ  จนเป็นที่ยอมรับจำกทุกภำคส่วน 
 
5.  ประโยชน์ของกำรจัดท ำแผน 
 1)  ข้ำรำชกำรฝ่ำยกำรเมือง  ข้ำรำชกำรฝ่ำยบริหำร  บุคลำกรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำหลวง  
รวมถึงประชำชนในท้องถิ่นมีจิตส ำนึกรักท้องถิ่นของตนเอง  อันจะน ำมำซึ่งกำรสร้ำงค่ำนิยม  และอุดมกำรณ์
ในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต  จำกกำรปลูกฝังหลักคุณธรรม  จริยธรรม  หลักธรรมำภิบำล  รวมถึงหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงที่สำมำรถน ำมำประยุกต์ใช้ในกำรท ำงำนและชีวิตประจ ำวัน 
 2)  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำหลวงสำมำรถบริหำรรำชกำรเป็นไปตำมหลักบริหำรกิจกำรบ้ำนเมือง
ที่ดี  มีควำมโปร่งใส  เป็นธรรมและตรวจสอบได้ 
 3)  ภำคประชำชนมีส่วนร่วมตั้งแต่ร่วมคิด  ร่วมท ำ  ร่วมตักสินใจรวมถึงร่วมตรวจสอบในฐำนะ
พลเมืองที่มีจิตส ำนึกรักท้องถิ่น  อันจะน ำมำซึ่งกำรสร้ำงเครือข่ำยภำคประชำชนที่มีควำมเข้มแข็งในกำรเฝ้ำ
ระวังกำรทุจริต 
 4)  สำมำรถพัฒนำระบบ  กลไก  มำตรกำร  รวมถึงเครือข่ำยในกำรตรวจสอบกำรปฏิบัติรำชกำรของ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำหลวงทั้งจำกภำยในและภำยนอกองค์กรที่มีควำมเข้มแข็งในกำรเฝ้ำระวังกำร
ทุจริต 
 5)  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำหลวงมีแนวทำงกำรบริหำรรำชกำรที่มีประสิทธิภำพ  ลดโอกำสใน
กำรกระท ำกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ  จนเป็นที่ยอมรับจำกทุกภำคส่วนให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้นแบบ  ด้ำนกำรป้องกันกำรทุจริต  อันจะส่งผลให้ประชำชนในท้องถิ่นเกิดควำมภำคภูมิใจและให้ควำม
ร่วมมือกันเป็นเครือข่ำยในกำรเฝ้ำระวังกำรทุจริตที่เข้มแข็งอย่ำงยั่งยืน 
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ส่วนที่2   
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  4  ปี 

(พ.ศ.2562-2564) 

มติ ิ ภารกจิตามมติ ิ โครงการ/กจิกรรม/มาตรการ ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 หมาย
เหตุ งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 

1.การสร้างสังคม
ที่ไม่ทนต่อการ

ทุจริต 

1.1การสร้างจติส านึกและ
ความตระหนักแก่บุคลากร

ทั้งข้าราชการการเมือง 
ฝ่ายบรหิารข้าราชการ

การเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่น
และฝา่ยประจ าขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 

1.โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างองค์การบริหาร
ส่วนต าบลท่าหลวง 

100,000 
 

100,000 
 

100,000  

2.กิจกรรมให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับบุคลากรขององค์การบริหารส่วน
ต าบลท่าหลวง 

100,000 
 

100,000 
 

100,000  

3.มาตรการ”จัดท าคูม่ือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน” 
 

0 0 0  

1.2การสร้างจติส านึกและ
ความตระหนักแก่

ประชาชนทุกภาคส่วนใน
ท้องถิ่น 

1เผยแพร่ทฤษฏีใหมต่ามแนวทางพระราชด าร ิ
  

20,000 20,000 20,000  

2ฝึกอบรมส่งเสรมิการประกอบอาชีพของประชาชนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 20,000 20,000 20,000  

มิติที่1 โครงการ  3  โครงการ 
กิจกรรม  1  กิจกรรม 

มาตรการ  1  มาตรการ 

240,000 240,000 240,000  
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มติ ิ ภารกจิตามมติ ิ โครงการ/กจิกรรม/มาตรการ ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 หมาย
เหตุ งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 

2.การบริหาร
ราชการเพ่ือ

ป้องกันการทุจริต 

2.1มาตรการสรา้งความ
โปร่งใสในการปฏิบัติ

ราชการ 

1.มาตรการออกค าสั่งมอบหมายของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวง  ปลัด
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวงและหัวหน้าส่วนราชการ 

0 0 0  

2.กิจกรรม”การพัฒนาแผนและกระบวนการจดัหาพสัดุ” 0 0 0  
3.กิจกรรม”เผยแพร่ข้อมลูข่าวสารด้านการจัดซื้อจดัจ้าง 0 0 0  
4.โครงการจ้างส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ 20,000 20,000 20,000  
5.กิจกรรมการใช้บัตรคิวในการช าระภาษ ี 0 0 0  

2.2มาตรการการใช้ดุลพินิจ
และใช้อ านาจหน้าที่ให้
เป็นไปตามหลักการ

บริหารกิจการบ้านเมืองที่
ด ี

1.กิจกรรมการลดขั้นตอนการปฏบิัติงาน 0 0 0  
2.โครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัตริาชการ 0 0 0  
3.มาตรการการมอบอ านาจอนุมัต ิอนุญาต สั่งการ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัตริาชการ 0 0 0  
4.มาตรการมอบอ านาจของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวง 0 0 0  
5.มาตรการการออกค าสั่งมอบหมายของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ปลดัอบต.และ
หัวหน้าส่วนราชการ 

0 0 0  

2.3มาตรการจัดการใน
กรณไีด้ทราบหรือรับแจ้ง
หรือตรวจสอบพบการ

ทุจริต 

1.มาตรการ”จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 0 0 0  
2.กิจกรรม”การจัดท าข้อตกลงการปฏิบัตริาชการขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวง 0 0 0  
3.มาตรการ”แต่งตั้งผูร้ับผดิชอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน” 0 0 0  

มิติที่2 โครงการ 2 โครงการ 
กิจกรรม 5 กิจกรรม 

มาตรการ  6 มาตรการ 

20,000 20,000 20,000  
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มติ ิ ภารกจิตามมติ ิ โครงการ/กจิกรรม/มาตรการ ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 หมาย
เหตุ งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 

3.การส่งเสริม
การมีส่วนร่วม
ของประชาชน 

3.1จัดให้มีและเผยแพร่ขอ้มูล
ข่าวสารในช่องทางที่เป็นการ

อ านวยความสะดวกแก่ประชาชน
ได้มีส่วนรว่มตรวจสอบ การ

ปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่
ขององคก์ารบริหารสว่นต าบลได้

ทุกขั้นตอน 

1.มาตรการปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวงให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

0 0 0  

2.กิจกรรม”การออกระเบยีบจัดตัง้ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลท่า
หลวง 

0 0 0  

3.กิจกรรม”อบรมให้ความรู้ตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการพ.ศ.2540” 20,000 20,000 20,000  
4.มาตรการ”เผยแพร่ข้อมลูข่าวสารที่ส าคญัและหลากหลาย” 0 0 0  
5.กิจกรรม”การเผยแพร่ข้อมลูข่าวสารดา้นการเงิน การคลัง พัสดุ และทรัพย์องค์การ
บริหารส่วนต าบลท่าหลวงและการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเงินการคลัง 

0 0 0  

6.มาตรการ”จัดให้มีช่องทางที่ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนต าบล
ท่าหลวง 

0 0 0  

7.โครงการสื่อประชาสัมพันธ์ 0 0 0  
3.2การรับฟังความคิดเห็น การับ
และตอบสนองเรือ่งรอ้งเรียน/ร้อง

ทุกข์ของประชาชน 

1.โครงการประชาคมแผนพัฒนาสีป่ี 
 

20,000 20,000 20,000  

2.การด าเนินงานศูนยร์ับเรื่องราวรอ้งทุกข์องค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวง 0 0 0  
3.3การส่งเสริมให้ประชาชนมี
ส่วนรว่มบริหารกจิการของ

องค์การบริหารสว่นต าบลท่า
หลวง 

1.มาตรการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารสว่นต าบลท่าหลวง 0 0 0  
2.ประชุมประชาคมหมู่บา้นและประชาคมต าบลประจ าป ี 20,000 20,000 20,000  
3.การส่งเสริมและสนับสนุนการจดัท าแผนชุมชน 0 0 0  
4.มาตรการแต่งตั้งตัวแทนประชาคมเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง 0 0 0  
5.กิจกรรมการประเมินผลการปฏบิัติราชการขององค์การบรหิารส่วนต าบลท่าหลวง 0 0 0  

มิติที่3 โครงการ 4  โครงการ 
กิจกรรม 4  กิจกรรม  
มาตรการ 5 มาตรการ  

60,000 60,000 60,000  
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มติ ิ ภารกจิตามมติ ิ โครงการ/กจิกรรม/มาตรการ ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 หมาย
เหตุ งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
4.การเสริมสร้าง
และปรับปรุง
กลไกในการ

ตรวจสอบการ
ปฏิบัติราชการ
ขององค์การ
บริหารส่วน

ต าบลท่าหลวง 

4.1มีการจัดวางระบบและ
รายงานการควบคมุ

ภายในตามที่
คณะกรรมการตรวจเงิน

แผ่นดินก าหนด 

1.โครงการจดัท าแผนการตรวจสอบภายในประจ าป ี 0 0 0  

2.โครงการจดัท ารายงานการควบคุมภายใน 0 0 0  
3.กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 
  

0 
  

0 
  

0 
  

 

4.2การสนับสนุนใหภ้าค
ประชาชนมีส่วนร่วม

ตรวจสอบการปฏิบตัิหรือ
การบริหารราชการ  ตาม

ช่องทางที่สามารถ
ด าเนินการได ้

1.กิจกรรมการรายงานผลการใช้จา่ยเงินให้ประชาชนได้รับทราบ 0 0 0  

4.3การส่งเสริมบทบาท
การตรวจสอบของสภา

ท้องถิ่น 

1.กิจกรรมการส่งเสรมิและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่น 0 0 0  

4.4เสริมพลังการมสี่วน
ร่วมของชุมชนและบูรณา

การทุกภาคส่วนเพ่ือ
ต่อต้านการทุจริต 

1.กิจกรรมการติดป้ายประชาสัมพนัธ์ป้องกันการทุจริตคอรัปช่ัน 0 0 0  

มิติที่4 โครงการ  2  โครงการ 
กิจกรรม  4  กิจกรรม 

0 0 0  
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ส่วนที่3 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

มิติที่ 1  การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต  
 1.1  การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหารข้าราชการการเมือง
ฝ่ายสภาท้องถิ่น  และฝ่ายประจ าขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวง 
 ชื่อโครงการ: ฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม  จริยธรรม  แก่ผู้บริหาร  สมาชิกสภา  และพนักงานองค์การบริหารส่วน
ต าบลท่าหลวง 
   หลักการและเหตุผล 
 ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  2550  มาตรา  279  บัญญัติให้มีประมวลจริยธรรม  
เพ่ือก าหนดมาตรฐานทางจริยธรรมของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง  ข้าราชการ  หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแต่ละประเภท  
โดยให้มีกลไกและระบบในการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ  และประกอบกับประกาศประมวลจริยธรรมองค์การ
บริหารส่วนต าบลท่าหลวง  ซึ่งหัวใจส าคัญของการท างานร่วมกันเป็นหมู่คณะอีกอย่างที่ขาดไม่ได้คือคุณธรรม  
จริยธรรม  เพราะคุณธรรมและจริยธรรม  หมายถึงการประพฤติ  ปฏิบัติ  อันถูกต้องดีงาน  ทั้งกาย  วาจา  ใจ  ทั้งต่อ
ตนเอง  ต่อผู้อ่ืน  และต่อสังคม  ซึ่งถ้าบุคลากรทุกคนที่ท างานร่วมกันมีคุณธรรมและจริยธรรมประจ าใจของตนเอง
แล้ว  การปฏิบัติงานทุกอย่างต้องลุล่วงไปด้วยดีและมีประสิทธิภาพ  รวดเร็ว  โปร่งใส  สามารถตรวจสอบได้และผู้มา
รับบริการอย่างประชาชนก็จะได้รับความเชื่อม่ันและไว้วางใจที่จะเข้ามารับบริการที่องค์กรนั้นๆ 
 เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมทั้งในด้านคน  ได้แก่  บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร  ข้าราชการ
การเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่นและข้าราชการฝ่ายประจ า  รวมถึงพนักงานจ้าง  จึงได้มีการจัดท าโครงการอบรมคุณธรรม  
และจริยธรรม  แก่ผู้บริหาร  สมาชิกสภาและพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวงดังกล่าวนี้ 
 วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือเป็นการปลูกและปลุกจิตส านึกการต่อต้านการทุจริต 
2. เพ่ือเป็นการสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ให้เกิดประโยชน์สุข

แก่ประชาชน 
3. เพ่ือสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการประพฤติปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม 
4. เพ่ือสร้างจิตส านึกและความตระหนักท่ีจะไม่ท าการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือมีผลประโยชน์ทับซ้อน 
เป้าหมาย 
ผู้บริหาร  สมาชิกสภา  และพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวง  จ านวน 48 คน 
พื้นที่ด าเนนิการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวง 
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วธิกีารด าเนินการ 
          จัดอบรมคุณธรรมและจริยธรรมแก่ผู้บริหาร  สมาชิกสภา  และพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวง  
โดยเชิญวิทยากรที่มีความรู้  ความสามารถมาถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ต่างๆในการปลูกและปลุกจิตส านึก
การต่อต้านการทุจริต  ให้ประพฤติปฏิบัติราชการโดยยึดมั่นในหลักคุณธรรม  และจริยธรรม  และมีการศึกษาดูงาน
หรือท ากิจกรรมนอกสถานที่ในบางโอกาส 

ระยะเวลาการด าเนนิการ 
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2565) 
งบประมาณในการด าเนนิการ 
100,000  บาท 
ผูร้บัผดิชอบโครงการ 
ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวง 
ตวัชีว้ดั/ผลลัพธ ์
ตัวชี้วัด 
ประชาชนผู้มารับบริการที่องค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวงประเมินความพึงพอใจการปฏิบัติงานของ

พนักงาน  โดยใช้แบบประเมินเป็นตัวชี้วัด  และต้องได้รับผลการประเมินมาต่ ากว่าร้อยละ  70 
ผลลัพธ ์
ผู้บริหาร  สมาชิกสภา  และพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวง  เกิดจิตส านึกที่ดีในการต่อต้านการ

ทุจริต  และประพฤติปฏิบัติโดยยึดมั่นตามหลักประมวลจริยธรรม 
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มิติที่ 1  การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต  
 1.1  การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหารข้าราชการการเมือง
ฝ่ายสภาท้องถิ่น  และฝ่ายประจ าขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวง 

 
ชื่อโครงการ: กิจกรรมให้ความรู ้ เรือ่ง  ผลประโยชนท์บัซอ้นให้กบับุคลากรขององค์การบรหิารสว่นต าบล 
ท่าหลวง 

หลักการและเหตผุล 
ด้วยสถานการณ์หรือการกระท าของบุคคลมีผลประโยชน์ส่วนตนเข้ามาเกี่ยวข้องจนส่งผลกระทบต่อการ

ตัดสินใจหรือการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่ง  กระท าดังกล่าวอาจเกิดข้ึนโดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว  ทั้งเจตนาหรือไม่เจตนาหรือ
บางเรื่องเป็นการปฏิบัติสืบต่อกันมาจนไม่เห็นว่าจะเป็นสิ่งผิดแต่อย่างใด  พฤติกรรมเหล่านี้เป็นการกระท าความผิด
ทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ต้องค านึงถึงผลประโยชน์สาธารณะ(ประโยชน์ของส่วนรวม)  แต่กลับตัดสินใจ
ปฏิบัติหน้าที่โดยค านึกถึงประโยชน์ของตนเองหรือพวกพ้อง 

ผลประโยชน์ทับซ้อน  หมายถึง  สถานการณ์ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐมีผลประโยชน์ส่วนตนอยู่  และมีการใช้
อิทธิพลตามอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบเพ่ือให้เกิดประโยชน์ส่วนตน  โดยก่อให้เกิดผลเสียต่อผลประโยชน์
ส่วนรวม  ผลประโยชน์ทับซ้อนมีหลากหลายรูปแบบ  ไม่จ ากัดอยู่ในรูปของตัวเงินหรือทรัพย์สินเท่านั้น  แต่รวมถึง
ผลประโยชน์อ่ืนๆ  ที่ไม่ใช่รูปตัวเงินหรือทรัพย์สินก็ได้  อาทิการแต่งตั้งพรรคพวกเข้าไปด ารงต าแหน่งในองค์กรต่างๆ  
ทั้งในหน่วยราชการ  รัฐวิสาหกิจ  และบริษัทจ ากัด  หรือการที่บุคคลผู้มีอ านาจที่ตัดสินใจให้ญาติพ่ีน้องหรือบริษัทที่
ตนมีส่วนได้ส่วนเสียได้รับสัมปทานหรือผลประโยชน์จากทางราชการโดยมิชอบ  ทั้งนี้หมายรวมถึงความขัดแย้งกัน
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์รวม  ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ.  2561  หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงาน
ต้องเข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  โดยก าหนดให้หน่วยงาน
ควรมีการประชุมหรือสัมมนาภายในองค์กร  เพ่ือให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่  เพ่ือ
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

ดังนั้นองค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวง  จึงได้จัดกิจกรรมให้ความรู้  ความเข้าใจการป้องกันผลประโยชน์
ทับซ้อนแก่บุคลากรในองค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวง  เพ่ือป้องกันการทุจริตในการปฏิบัติราชการ  จึงได้จัด
กิจกรรมป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  ผ่านการประชุมผู้บริหารกับพนักงานส่วนต าบลท่าหลวง  เพ่ือให้พนั กงานทุก
คนท างานโดยยึดถือระเบียบ  กฎหมาย  คุณธรรม  จริยธรรม  เพ่ือเป็นเครื่องก ากับความประพฤติของตน  เพ่ือไม่ให้
เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือให้ความรู้  ความเข้าใจแก่พนักงานส่วนต าบล  พนักงานจ้างเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
2. เพ่ือเสริมสร้างพฤติกรรมและวิธีการท างานที่สุจริตโปร่งใสของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหาร

ส่วนต าบลท่าหลวง 
3. เพ่ือเสริมสร้างให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวง  มีจิตส านึก  ค่านิยม  และ

วัฒนธรรมเรื่องความซื่อสัตย์  สุจริต  มุ่งมั่นท างานอย่างมีประสิทธิภาพ  มีคุณธรรมอันมั่นคง  ส่งผลให้
หน่วยงานปลอดจากการทุจริตคอร์รัปชั่นมุ่งสู่การเป็นข้าราชการท้องถิ่นไทยใสสะอาด 
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เป้าหมาย 
พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวง 
พื้นที่ด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวง 
วิธีการด าเนินการ 
จัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนร่วมกับโครงการอ่ืนที่เกี่ยวข้อง  เช่นโครงการฝึกอบรม

คุณธรรมจริยธรรม  จริยธรรม  แก่ผู้บริหาร  สมาชิกสภา  และพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวง 
ระยะเวลาการด าเนินการ 
4  ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2565) 
งบประมาณในการด าเนนิโครงการ 

  ใช้งบประมาณร่วมกับโครงการอื่นที่เกี่ยวข้อง 
 ผูร้บัผดิชอบโครงการ 
 ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวง 
 ตวัชีว้ดั/ผลลัพธ ์
 ตวัชีว้ดั 
 พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างมีความเข้าใจเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน 
 ผลลัพธ ์
 พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างมีความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน  และมีความประพฤติปฏิบัติงาน
ไม่ยุ่งเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน 
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มิติที่ 1  การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต  
 1.1  การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหารข้าราชการการเมือง
ฝ่ายสภาท้องถิ่น  และฝ่ายประจ าขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวง 

 
 ชือ่โครงการ:   มาตรการจดัท าคู่มอืการปอ้งกนัผลประโยชนท์ับซ้อน 

หลักการและเหตผุล 
รัฐบาลภายใต้การน าของพลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา  ได้ให้ความส าคัญกับการผลักดันให้การป้องกัน

และปราบปรามการทุจริตเป็นวาระแห่งชาติ  และรัฐบาลได้แถลงนโยบาย  11  ด้าน  อันรวมถึงประเด็นเรื่องการ
ส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบใน
ภาครัฐ  โดยจัดระบบอัตราก าลังและปรับปรุงค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐให้เหมาะสมและเป็นธรรมยึดหลักการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นวางใจในระบบราชการเสริมสร้างระบบคุณธรรม  รวมทั้งปรับปรุง
และจัดให้มีกฎหมายที่ครอบคลุมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและการมีผลประโยชน์ทับซ้อนในภาครัฐทุก
ระดับ 
  ปัจจุบันหน่วยงานต่างๆ เช่น  ส านักงาน ก.พ.  จึงได้เผยแพร่องค์ความรู้ที่เก่ียวข้องกับการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต  โดยเฉพาะเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน  ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติ  ร่วมกับส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ  และองค์กรตาม
รัฐธรรมนูญ  ได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่  3  (พ.ศ.2560-2564)  
และพัฒนาเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  หน่วยงานภาครัฐ
ด าเนินการเรื่องเก่ียวกับผลประโยชน์ทับซ้อน  ผ่านกิจกรรมต่างๆ  อันรวมถึงการให้ความรู้ตามคู่มือหรือประมวล
จริยธรรมเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานด้วย 
  เพ่ือตอบสนองนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ข้างต้น  และเพ่ือน าเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐการปฏิบัติ
ให้เป็นกลไกส าคัญที่จะป้องกันการทุจริต  โดยเฉพาะการกระท าที่เอ้ือต่อการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของเจ้าหน้าที่ใน
ภาครัฐ  องค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวงจึงได้ตระหนักและเห็นความส าคัญของการจัดหาคู่มือการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนขึ้น  เพ่ือเป็นประโยชน์ในการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรให้เกิดความตระหนักถึง
ปัญหาในเรื่องดังกล่าว  รวมทั้ง  เป็นข้อมูลให้ประชาชนและผู้สนใจได้ศึกษา  เพ่ือเป็นพื้นฐานการปฏิบัติตนในการ
ร่วมกันรณรงค์สร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมที่ใสสะอาด  ลดระดับการทุจริตประพฤติมิชอบในสังคมไทยให้เทียบเท่า
ระดับมาตรฐานสากลได้ต่อไป 
 วตัถปุระสงค์ 

1.  เพ่ือผลิตคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวง  ให้บุคลากร
ผู้ปฏิบัติงานน าไปเป็นองค์ความรู้ในการท างานให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง 

2. เพ่ือเป็นประโยชน์ในการเสริมสร้างความรู้  ความเข้าใจแก่บุคลากรให้เกิดความตระหนักถึงปัญหาการ
ทุจริตคอร์รัปชั่น 
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เป้าหมาย/ผลผลติ 
บุคลากรมีคู่มือการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวง 
พื้นที่ด าเนนิการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวง 
 
วธิกีารด าเนินการ 

1.  ศึกษาและรวบรวมข้อมูล 
2. จัดท า (ร่าง)  คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
3. ตรวจสอบความถูกต้อง 
4. จัดท าคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
5. แจกจ่ายให้บุคลากร 

ระยะเวลาด าเนนิการ 
 ปีงบประมาณ  2562 
งบประมาณด าเนนิการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
ผูร้บัผดิชอบ 
 ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวง 
ตวัชีว้ดั/ผลลัพธ ์
 มีการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
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มิติที่2  การบริหารราชการเพ่ือป้องกันการทุจริต 
2.1มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 
 
ชื่อโครงการ :มาตรการการออกค าสัง่มอบหมายของนายกองคก์ารบรหิารสว่นต าบลท่าหลวง  ปลดัองค์การ
บรหิารสว่นต าบลทา่หลวง  และหวัหนา้สว่นราชการ 
หลักการและเหตผุล 
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวงเป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งที่มี

อ านาจหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น  ตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วน
ต าบล  ทั้งที่เป็นหน้าที่ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  พ.ศ.  2542  และหน้าที่ตามกฎหมายอื่นที่ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวงมีหน้าที่ต้องท าอีก
มากมายในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน  ผู้มารับบริการติดต่อกับหน่วยงานต่างๆขององค์การบริหารส่วน
ต าบลนั้น  มักจะประสบปัญหาด้านอ านวยความสะดวกในการติดต่อราชการเนื่องจากภารกิจมีมากมาย  ไปรวมอยู่กับ
ฝ่ายบริหาร  ไม่มีการกระจายอ านาจ  หรือมอบหมายอ านาจหน้าที่ในการสั่งการอนุมัติ  อนุญาต  ไปยังหัวหน้า
หน่วยงาน  ระดับส านัก  กอง  และฝ่ายต่างๆ  ซึ่งเป็นอุปสรรคอย่างยิ่งต่อการให้บริการ  ท าให้การบริการเกิดความ
ล่าช้า  ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกอันอาจเป็นสาเหตุหนึ่งของการกระท าการทุจริตประพฤติมิชอบในการปฏิบัติ
ราชการของเจ้าหน้าที่  ส่งผลให้ระบบการให้บริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ 

 เพ่ือให้เป็นไปตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล  ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขประชาชน  โดยใช้
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  ตามพระราชกฤษฏีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์  และวิธิการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  
พ.ศ. 2546 มาตรา  6  และมาตรา  37  ที่ก าหนดให้การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนและ
เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ  ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจ าเป็นประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวก
และได้รับการตอบสนองความต้องการ  การบริหารงานมีประสิทธิภาพ  คุ้มค่า  พ.ร.บ.สภาต าบลและองค์การบริหาร
ส่วนต าบล พ.ศ.2537  ที่ก าหนดให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวง  มีอ านาจหน้าที่ในการสั่งอนุญาตและ
อนุมัติ  เกี่ยวกับราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวง   ควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารกิจการของ
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวง  และเป็นผู้บังคับบัญชาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวง   

วตัถปุระสงค์ 
1.เพ่ือเป็นการลดขั้นตอนการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก  รวดเร็ว  เป็นธรรมตอบสนองความ

ต้องการของประชาชน 
2.เพ่ือให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการจากหน่วยงาน 
3.เพ่ือเป็นการกระจายอ านาจการตัดสินใจในการสั่ง  อนุญาต  อนุมัติของผู้บริหารทุกระดับ 
4.เพ่ือป้องกันการผูกขาดอ านาจหน้าที่ในการใช้ดุลพินิจอันอาจเป็นเหตุแห่งการทุจริตและประพฤติมิชอบใน

ต าแหน่งหน้าที่ราชการ 
เป้าหมาย/ผลผลติ 
จัดท าค าสั่งมอบหมายงานขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวง  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวง  

และหัวหน้าส่วนราชการ  ประกอบด้วย  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวงมอบหมายให้รองนายกองค์การ
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บริหารส่วนต าบลท่าหลวง   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวงมอบหมายให้ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลท่า
หลวง  และหัวหน้าส่วนราชการ  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวงมอบหมายให้หัวหน้าส่วนราชการ 

พื้นที่ด าเนนิการ 
 ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวง 
วธิดี าเนินการ 
 1.ออกค าสั่งมอบหมายงานในการสั่ง  อนุญาต  อนุมัติ  ตามกฎหมาย  ระเบียบฯข้อบังคับและหนังสือสั่งการ 
2.จัดท าหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการและผู้รับมอบอ านาจให้ปฏิบัติราชการแทนรับทราบและถือปฏิบัติ 
3.จัดท าประกาศ  ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
4.ให้ผู้รับมอบหมายงานตามค าสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามค าสั่งที่ได้รับมอบหมายในทุกเดือน 
ระยะเวลาด าเนนิการ 
   (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562) 
งบประมาณด าเนนิงาน 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
ผูร้บัผดิชอบ 
ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวง 
ตวัชีว้ดั/ผลลัพธ ์
ตวัชีว้ดั 
 มีค าสั่งมอบหมายงานให้ผู้ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติราชการแทน   
ผลลัพธ ์
 ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการที่ได้รับอยู่ในระดับดี 
ประชาชนได้รับความสะดวก  และลดการผูกขาดอ านาจหน้าที่อันเป็นช่องทางแห่งการทุจริต 
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มิตทิี2่  การบรหิารราชการเพือ่ป้องกนัการทจุริต 
2.1มาตรการสรา้งความโปร่งใสในการปฏบิตัริาชการ 
 
 
ชื่อโครงการ:  กจิกรรม:การพฒันาแผนและกระบวนการจดัหาพสัดุ” 
หลักการและเหตผุล 
  ตามพระราชกฤษฏีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  ซึ่งก าหนดให้มีการ

บริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ  และเกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชน
และการปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุ  ปี 2535  และแก้ไขเพ่ิมเติมและกฎหมาย
อ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง 

วตัถปุระสงค์ 
  1.เพ่ือปรับปรุงการด าเนินงานด้านจัดซื้อจัดจ้าง 
  2.เพ่ือให้เป็นข้อมูลในการรายงานผู้บริหาร 
  3.เพ่ือเป็นข้อมูลในการวางแผนจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน 
  4.เพ่ือให้ทราบปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
  5.เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดหาพัสดุ 
  6.เพ่ือเป็นข้อมูลให้กับประชาชนสามารถตรวจสอบได้ 
เป้าหมาย/ผลผลติ 
  1.เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานตามแผน 
  2.เพ่ือแก้ไขปัญหาและอุปสรรคได้ทันเวลา 
   3.เพ่ือเป็นแนวทางบริหารเงินงบประมาณ 
พื้นที่ด าเนนิการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวง 
 วธิดี าเนินการ 
  1.จัดเก็บข้อมูลในการจัดซื้อจัดจ้าง 
  2.จ าแนกวิธีการจัดซื้อจัดจ้างและคิดเป็นร้อยละของจ านวนโครงการและร้อยละของจ านวน

งบประมาณ 
  3.สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
  4.สรุปปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
  5.รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี 
  6.รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี 
  7.เผยแพร่ข้อมูลให้ประชาชนได้รับทราบ 
ระยะเวลาด าเนนิการ 
     (ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 
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งบประมาณด าเนนิการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
ผูร้บัผดิชอบโครงการ 
  กองคลัง  องค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวง 
 
 
ตวัชีว้ดั/ผลลัพธ ์
 1.ประชาชนได้รับทราบข้อมูลในการบริหารงานของหน่วยงานด้านความโปร่งใสมีประสิทธิภาพ 
2.ผู้บริหารมีข้อมูลในการวางแผนการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ 
3.ผู้ปฏิบัติงานมีข้อมูลในการพัฒนาแผนและกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างให้มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่า

เป็นประโยชน์กับประชาชน 
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มิตทิี2่  การบรหิารราชการเพือ่ป้องกนัการทจุริต 
2.1มาตรการสรา้งความโปร่งใสในการปฏบิตัริาชการ 
 
ชื่อโครงการ: โครงการเผยแพร่ขอ้มลูข่าวสารดา้นการจัดซื้อ-จดัจ้าง 
หลักการและเหตผุล 
  เนื่องจากองค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวง  มีฐานะเป็นนิติบุคคล  มีอ านาจหน้าที่ในการจัดท า

บริการสาธารณะด้วยตนเอง  ทั้งในเรื่องการจัดหารายได้และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่างๆ  ตามภารกิจและ
การจัดท าบริการสาธารณะ  แต่ตั้งเป็นไปตามอ านาจหน้าที่และกฎหมายที่ก าหนดไว้  ดังนั้น  การที่องค์การบริหาร
ส่วนต าบลท่าหลวงจะบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนจะต้องบริหารงานด้วยความ
ซื่อสัตย์  สุจริต  มีความโปร่งใส  และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 

  เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552  ที่ก าหนดให้การปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่า
หลวงต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน  โดยใช้วิธกีารบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและให้ค านึงถึงการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในการจัดซื้อจัดจ้าง  และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร  ประกอบกับมาตรา  

  ดังนั้นเพื่อให้การบริหารงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวงเป็นไปอย่างโปร่งใส  
ตรวจสอบได้  เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถิ่น  จึงมีความจ าเป็นต้องจัดโครงการ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ-จัดจ้าง  เพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ-จัดจ้างของ
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวงทุกโครงการและกิจกรรม 

วตัถปุระสงค์ 
1.เพ่ือให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ-จัดจ้างตามโครงการและกิจกรรมต่างๆของ

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวง 
2.เพ่ือเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ  สามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 
3.เพ่ือป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน 
เป้าหมาย/ผลผลติ 
  เผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อ-จัดจ้าง  ตามแผนงาน/โครงการต่างๆ  ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่า

หลวงที่ด าเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535  แก้ไข
เพ่ิมเติม(ฉบับที่9) พ.ศ.2553  จ านวน 5 ช่องทาง  ได้แก่  ทางเว็บไซต์  บอร์ดประชาสัมพันธ์  จดหมายข่าว  เฟสบุค  
เสียงตามสาย 

พื้นที่ด าเนนิการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวงและชุมชนต่างๆภายในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวง 
วธิดี าเนินการ 
 รวบรวมข้อมูลกระบวนการจัดหาพัสดุเพ่ือจัดท าประกาศ ดังนี้ 
  -ประกาศการจัดซื้อ-จัดจ้าง 
  -ประกาศการก าหนดราคากลางในการจัดซื้อ-จัดจ้าง 
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  -ประกาศก าหนดวัน  เวลา  สถานที่ในการตรวจรับงาน 
  -ประกาศวัน  เวลา  สถานที่ในการตรวจรับงาน 
  -ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพร้อมวงเงินการจัดซื้อ-จัดจ้าง 
  -ประกาศวัน  เวลา  สถานที่ในการตรวจรับงาน 
น าส่งประกาศไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตามช่องทางการประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่า

หลวง  ได้แก่  ทางเว็บไซต์  บอร์ดประชาสัมพันธ์  จดหมายข่าว  เฟสบุ๊ค  เสียงตามสาย 
ระยะเวลาในการด าเนนิงาน 
    (พ.ศ.2562) 
งบประมาณด าเนนิการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
ผูร้บัผดิชอบ 
  กองคลัง  องค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวง 
ตวัชีว้ดั/ผลลัพธ ์
  ตวัชีว้ดั 
  เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไม่น้อยกว่า  3  ช่องทาง 
  ผลลัพธ ์
  -ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไม่น้อยกว่าร้อยละ  70  ของโครงการที่

จัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด 
  -การจัดหาพัสดุเป็นไปอย่างโปร่งใส  ตรวจสอบได้ทุกข้ันตอน 
  -สามารถลดปัญหาการร้องเรียนการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างได้ 
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มิติที่2  การบริหารราชการเพ่ือป้องกันการทุจริต 
2.1มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 

 
ชื่อโครงการ  : โครงการจ้างส ารวจความพงึพอใจของผูร้บับริการ 
หลักการและเหตผุล 
  องค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวงมีหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นตาม

อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล  ทั้งท่ีเป็นหน้าที่พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล 
พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552  และหน้าที่ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการ
กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2542  และหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายก าหนดให้เป็นหน้าที่
ขององค์การบริหารส่วนต าบล  และในการปฏิบัติหน้าที่นั้นต้องกเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน  โดยค านึงถึง
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  การจัดท างบประมาณจัดซื้อจัดจ้าง  การตรวจสอบ  
การประเมินผลการปฏิบัติงาน  และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารให้เป็นไปตามกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับ  จาก
ภารกิจหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น  องค์การบริหารส่วนต าบลในฐานะผู้ให้บริการก็
จะไม่ทราบว่าภารกิจที่ให้บริการไปนั้น  ประชานได้รับประโยชน์  หรือเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนมากน้อย
เพียงใด  การให้บริการมีคุณภาพเพียงใด  ตอบสนองความต้องการผู้รับบริการหรือไม่  การที่จะทราบถึงความพึง
พอใจจากผู้รับบริการ  จึงต้องมีโครงการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ   

 เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาและองค์การบริหารส่วนต าบลพ.ศ.2537  ก าหนดให้การปฏิบัติงาน
ตามหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน  โดยใช้วิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี  ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน  การตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติราชการ  และการ
เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร  ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ.  2546  
มาตรา 6  ที่ก าหนดให้การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีนั้นจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์
ต่อภารกิจของรัฐมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ  ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวก  
และได้รับการตอบสนองความต้องการ   

วตัถปุระสงค์ 
 1.เพ่ือเป็นการสร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะการให้บริการประชาชนให้เกิดความพึงพอใจ 
2.เพ่ือเป็นการสร้างจิตส านึกความตระหนักให้แก่บุคลากรผู้ให้บริการ  ปฏิบัติหน้าที่ในการให้บริการ  โดยยึด

ประโยชน์สุขของประชาชน 
3.เพ่ือเป็นการปรับปรุงและพัฒนางานด้านบริการให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
4.เพ่ือเป็นการป้องกันปัญหาร้องเรียน  การทุจริตประพฤติมิชอบในหน่วยงาน 
เป้าหมาย/ผลผลติ 
จ้างเหมาจัดท าแบบประเมินผลความพึงใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของหน่วยงานท้องถิ่น  เพ่ือจ้าง

สถานบันการศึกษาของรัฐที่มีการสอบในระดับปริญญาตรีขึ้นไปภายในเขตจังหวัดหรือนอกเขตจังหวัด  ท าการส ารวจ
ความพึงพอใจของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล  จ านวน  1  ครั้งต่อไป 
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พื้นที่ด าเนนิการ 
 พ้ืนที่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวง 
วธิดี าเนินการ 
 1.ขออนุมัติด าเนินการตามโครงการ  และด าเนินการจัดจ้างสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในเขตพ้ืนที่จังหวัดหรือ

นอกเขตจังหวัดตามระเบียบพัสดุฯ 
2.ด าเนินการส ารวจความพึงพอใจจากประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลตามรูปแบบที่ก าหนด 
3.สรุปประมวลผลการส ารวจความพึงพอใจแจ้งให้องค์การบริหารส่วนต าบลทราบ 
4.ด าเนินการเบิกจ่ายเงินให้แก่สถาบันการศึกผู้ท าการประเมิน 
5.ปิดประกาศผลการส ารวจความพึงพอใจให้ประชาชนทราบ 
6.น าผลการประเมินมาปรับปรุงการท างานด้านบริการสาธารณะ  เพ่ือประโยชน์สุขแก่ประชาชน 
ระยะเวลาด าเนนิการ 
4ปี  (พ.ศ.2562) 
งบประมาณด าเนนิการ 
  20,000  บาท 
ผูร้บัผดิชอบ 
  ส านักงานปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวง 
ตวัชีว้ดั/ผลลัพธ ์
ตวัชีว้ดั 
ผลการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวง 

จ านวน  1  ฉบับ 
ผลลัพธ ์
-ประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจไม่ต ากว่าร้อยละ  80 
-การให้บริการสาธารณะมีความโปร่งใส  และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน 
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มิติที่2  การบริหารราชการเพ่ือป้องกันการทุจริต 
2.1มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 
  

ชื่อโครงการ:  กจิกรรมการใชบ้ตัรควิในการช าระภาษ ี
หลักการและเหตผุล 

องค์กาบริหารส่วนต าบลท่าหลวง  เป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งที่มี
อ านาจหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น  ตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วน
ต าบล  ทั้งที่เป็นหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ. 2537  และหน้าที่ตาม
พระราชบัญญัติก าหนดแผนงานและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2542  และ
หน้าที่ตามกฎหมายอื่นที่ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลมีหน้าที่ต้องท าอีกมากมาย  ในการให้บริการสาธารณะ
แก่ประชาชนผู้มาขอรับบริการติดต่อกับหน่วยงานต่างๆ  ขององค์การบริหารส่วนต าบลนั้นจะประสบปัญหาด้านการ
อ านวยความสะดวกอย่างเสมอภาค  เป็นธรรมอันเนื่องมาจากภารกิจ  และผู้มาขอรับบริการเป็นจ านวนมากซึ่ง
เจ้าหน้าที่ไม่สามารถให้บริการได้อย่างทันท่วงที  การตอบสนองความต้องการเกิดความล่าช้าไม่เป็นธรรม  และการ
ให้บริการไม่เป็นระบบมีการลัดคิว  ซึ่งเป็นช่องทางหนึ่งในการทุจริต  ประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ถือเป็นพฤติกรรมที่
ไม่พึงประสงค์  ทั้งผู้มาขอรับบริการและผู้ให้บริการ  ส่งผลต่อมาตรฐานการให้บริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ 
 เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537  ที่ก าหนดให้การ
ปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน  โดยใช้วิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  และให้ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบ  การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานและการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารอย่างโปร่งใสตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ. 2546  มาตรา  6  ที่ก าหนดให้การบิหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  ได้แก่  การบริหารราชการ
เพ่ือบรรลุเป้าหมายโดยก่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน  มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ  
ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกิดความจ าเป็น  และประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวก  และได้รับการตอบสนอง
ความต้องการ  ทั้งนี้  ตามพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการพ.ศ.2558 
 ดังนั้น  องค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวง  ได้มุ่งเน้นที่จะให้บริการประชาชนแล้วเสร็จในระยะเวลาที่
เหมาะสม  ให้บริการโดยจัดล าดับก่อน-หลัง  เพ่ือเป็นการสร้างความพึงพอใจ  และความทัดเทียมกันในการให้บริการ
ประชาชนโดยไม่เลือกปฏิบัติจึงได้จัดกิจกรรมการใช้บัตรคิดในการช าระภาษีส าหรับผู้มาใช้บริการ 
 วตัถปุระสงค์ 
 1.เพ่ือสร้างกลไกในการปฏิบัติราชการด้านการอ านวยความสะดวก  ความเสมอภาค  เป็นธรรมต่อผู้มารับ
บริการ 
 2.เพ่ือให้ประชาชนผู้มาขอรับบริการได้รับความสะดวก  รวดเร็ว  สามารถตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน 
 3.เพ่ือให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการที่ให้และเกิดความคุ้มค่าในการขอรับบริการ 
 4.เพ่ือเป็นเกราะป้องกันในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่มิให้กระท าการแสวงหาประโยชน์หรือกระท าการ
ประพฤติชอบต่อต าแหน่งหน้าที่  อันเป็นเหตุแห่งการทุจริตต่อหน้าที่ 
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 เป้าหมาย 
 การจัดท าบัตรคิวในการให้บริการช าระภาษีแก่ประชาชนทั่วถึงเป็นธรรม 
 พื้นที่ด าเนนิการ 
 ส านักงานปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวง 
           วธิดี าเนนิการ 

1.  จัดท าบัตรคิวในรูปแบบต่างๆตามความเหมาะสมตามความจ าเป็น 
  ระยะเวลาด าเนนิการ 
   (พ.ศ.2562) 
ผูร้บัผดิชอบ 
 กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวง 
ตวัชีว้ดั/ผลลัพธ ์
 ผลผลติ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
 มีการใช้บัตรคิวส าหรับให้บริการแก่ประชาชนตามล าดับก่อนหลัง  ส าหรับหน่วยงานที่ให้บริการ 
 ผลผลติ 
 ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการที่ให้  ไม่น้อยกว่าร้อยละ  70  ของผู้มาขอรับบริการ 
 การให้บริการเกิดความโปร่งใส  ลดข้อร้องเรียนการทุจริตต่อหน้าที่ 
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มิตทิี2่  การบรหิารราชการเพือ่ป้องกนัการทจุริต 
2.2 มาตรการการใชด้ลุพนิจิและใช้อ านาจหนา้ทีใ่หเ้ปน็ไปตามหลักการบรหิารกจิการบา้นเมืองทีด่ี 

 
ชื่อโครงการ:    กจิกรรม  การลดขัน้ตอนการปฏบิัตงิาน 
หลักการและเหตผุล 
 พระราชกฤษฏีกาว่าด้วยหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ.  2546  มาตรา  52  
ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จัดท าหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  โดยอย่างน้อยต้องมี
หลักเกณฑ์เก่ียวกับการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานการอ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน  ตลอดจนจัดให้มีการรับฟังและส ารวจความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการ  เพื่อปรับปรุงการ
บริหารงานให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนมากที่สุด  ประกอบกับในปีที่ผ่านมาได้มีการประเมิน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบิหารจัดการที่ดี  และได้ด าเนินการตามโครงการดังกล่าวอย่างต่อเนื่องทุก
ปีนั้น 
 เพ่ีอให้การประเมินบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเกิดประโยชน์สุขต่อ
ประชาชน  เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจขององค์กรมีประสิทธิภาพและความคุ้มค่า  สามารถลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานและตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง  หรืออย่างน้อยมีผลการประเมินไม่ต่ า
กว่าปีที่ผ่านมา  องค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวง จึงได้จัดท าโครงการปรับปรุงกระบวนการท างานหรือลด
ขั้นตอนการท างานหรือการบริการ  เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนโดยยึดกรอบแนวทางการ
พัฒนาการบริหารจัดการที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล
ตามกฎหมายเป็นส าคัญ 
 วตัถปุระสงค์ 
 1.เพ่ือลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานการบริการประชาชน 
 2.เพ่ืออ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน 
 3.เพ่ือรับฟังและส ารวจความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการ 
 4.เพ่ือปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน 
 เป้าหมาย 
 1.เพ่ือลดขั้นตอนในการท างานขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวงให้สั้นลง 
 2.ประชาชนในพื้นท่ีต าบลท่าหลวง  
 3.ประชาชนนอกพ้ืนที่และประชาชนทั่วไป 
 4.พนักงานและเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวง 
 5.ผู้บังคับบัญชามอบอ านาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่งการ  อนุญาต  การอนุมัติ  และการปฏิบัติ
ราชการใดๆ  ไปสู่ผู้ใต้บังคับบัญชาซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการด าเนินการเรื่องนั้นโดยตรง 
 พื้นที่ด าเนนิการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวง 
 วธิดี าเนินการ 
 1.แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงชั้นตอนและระยะเวลาปฏิบัติราชการ 
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 2.ประชุมคณะกรรมการเพ่ือส ารวจงานบริการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องปฏิบัติ  ปรับปรุง
ขั้นตอนและระยะเวลาในการให้บริการที่สามารถปฏิบัติได้จริงและพิจารณางานในภารกิจว่าเรื่องใดที่
ผู้บังคับบัญชาสามารถมอบอ านาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง  การอนุญาต  การอนุมัติ  หรือการปฏิบัติ
ราชการใดๆ  ให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา 
 3.ประกาศลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ  และประกาศกระบวนงานบริการประชาชน
ที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวงมอบอ านาจให้รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวง  หรือ
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวงให้ประชาชนทราบโดยทั่วไปพร้อมทั้งจัดท าแผนภูมิแสดงขั้นตอนและ
ระยะเวลาปฏิบัติราชการให้ประชาชนทราบ 
 4.มีระบบการรับฟังการร้องเรียนหรือมีการสอบถามจากภาคประชาชน  และน าผลดังกล่าวมา
ปรับปรุงการปฏิบัติราชการ 
 5.รายงานผลการปฏิบัติงาน  ความคิดเห็นและอุปสรรคต่างๆให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่า
หลวงทราบ 
 ระยะเวลาด าเนนิการ 

   (พ.ศ. 2562) 
 งบประมาณด าเนนิการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 ผูร้บัผดิชอบโครงการ 
 ทุกกอง/ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวง 
 ตัวชี้วัด / ผลลัพธ์ 
 1.ประชาชนได้รับความสะดวก  รวดเร็วในการติดต่อขอรับบริการ  และมีความพึงพอใจการ
ให้บริการของเจ้าหน้าที่ 
 2.  การปฏิบัติราชการมีความคล่องตัว  และบุคลากรมีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน 
 3.การปฏิบัติราชการมีความสอดคล้องกับนโยบายปฏิรูประบบราชการ 
 4.ท าให้ภาพลักษณ์ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวงดีขึ้น 
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มิตทิี2่  การบรหิารราชการเพือ่ป้องกนัการทจุริต 

2.2 มาตรการการใชด้ลุพนิจิและใช้อ านาจหนา้ทีใ่หเ้ปน็ไปตามหลักการบรหิารกจิการบา้นเมืองทีด่ี 

 
ชื่อโครงการ : โครงการลดขัน้ตอนและระยะเวลาการปฏบิตัริาชการ 

หลักการและเหตผุล 
 ในมาตรา 3/1 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 ซึ่งเป็นกฎหมาย
ที่เป็นที่มาของการปฏิรูประบบราชการเพื่อวางกรอบแนวทางการบริหารราชการไว้ว่า “การบริหารราชการต้องเป็นไป
เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ 
การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จ าเป็น การกระจายอ านาจตัดสินใจ การ
อ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน” และเพ่ือให้การด าเนินการดังกล่าวเป็นไปตามกรอบ
รวมทั้งทิศทางและแนวทางการบริหารราชการดังกล่าว จึงได้มีการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 โดยก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าหลักเกณฑ์การบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดีตามแนวทางพระราชกฤษฎีกานี้ โดยอย่างน้อยต้องมีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานและการอ านวยความสะดวกในการตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน 
 องค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวง เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง ปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่
ขององค์การบริหารส่วนต าบล ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน ดังนั้นงานให้บริการจึ งเป็นงานบริการแบบ
หนึ่งของระบบการบริการสาธารณะ ที่ผู้บริหารและพนักงานทุกท่านจะต้องร่วมกันปรับปรุงและแก้ไขกระบวนการ
ท างานเพ่ือสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้มากที่สุด เมื่อประชาชนมารับบริการแล้วเกิดความ
ประทับใจและพึงพอใจ รวมถึงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ ท าให้เกิดความรวดเร็วในการ
ตอบสนองความต้องการของประชาชน อ านวยความสะดวกเพ่ืองานบริการที่มีคุณภาพ ทั่วถึงและแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่
เกิดข้ึนในเขตต าบลท่าหลวง ให้กับประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

วัตถุประสงค์ 
 1 เพ่ือให้ประชาชนได้รับการบริการได้อย่างสะดวกรวดเร็วและถูกต้อง 
 2 เพ่ือให้สามารถตรวจสอบความต้องการของประชาชน รับรู้สภาพปัญหาและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ 
 3 เพ่ือปรับทัศนคติ วิธีคิด วิธีการท างานของบุคลากรให้ค านึงถึงผลลัพธ์ในด้านการบริการประชาชนผู้มา
ติดต่อขอรับบริการ 
 4 เพ่ือให้การปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะที่ชัดเจน มีความโปร่งใสสามารถวัดผลการ
ด าเนินงานได ้

เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนในเขตต าบลท่าหลวง และผู้ที่มาติดต่อราชการกับองค์การบริหารส่วนท่าหลวง 

พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวง 
 

วิธีด าเนินการ 
 1 จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติ 
 2 จัดให้มีการประชุมคณะท างานปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
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 3 จัดท าประกาศกระบวนงานบริการปรับลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการและประกาศให้ประชาชนทราบโดย
ทั่วกัน 
 4 ด าเนินการจัดท ากิจกรรมอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน 
  4.1 ปรับปรุงแผนผังก าหนดผู้รับผิดชอบให้เป็นปัจจุบัน 
  4.2 ปรับปรุงป้ายแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการแก่ประชาชน 
  4.3 จัดท าเอกสาร/แผ่นพับประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ 
  4.4 จัดให้มีกล่อง/ตู้รับความคิดเห็นของประชาชน 
  4.5 จัดท า/เตรียมแบบฟอร์มค าร้องต่างๆ พร้อมตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มทุกงานบริการ 
  4.6 จัดท าค าสั่งการให้บริการประชาชนนอกเวลาราชการ โดยจัดให้มีการให้บริการแก่ประชาชนทั้ง
เวลาท าการ ช่วงพักกลางวันและในวันหยุดราชการ 
  4.7 การมอบอ านาจการตัดสินใจ การอนุญาต การอนุมัติ การรักษาราชการแทน 
 5 มีการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ 
 6 มีการติดตามประเมินผลโครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ เพ่ือน าจุดบกพร่องในการจัดท า
โครงการมาปรับปรุงแก้ไขวิธีการ ขั้นตอนหรือระยะเวลาในการให้บริการให้ดียิ่งขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลต่อไป 

ระยะเวลาด าเนินการ 
 ตลอดปีงบประมาณ 

งบประมาณด าเนินการ 
 งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2562 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวง 

ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 1 ประชาชนได้รับการบริการได้อย่างสะดวกรวดเร็วและถูกต้อง 
 2 สามารถตรวจสอบความต้องการของประชาชน รับรู้สภาพปัญหาและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ 
 3 มีทัศนคติ วิธีคิด วิธีการท างานของบุคลากรค านึงถึงผลลัพธ์ ในด้านการบริการประชาชนผู้มาติดต่อขอรับ
บริการ 
 4 การปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะที่ชัดเจน มีความโปร่งใสสามารถวัดผลการด าเนินงาน
ได ้
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มิติที2่  การบริหารราชการเพ่ือป้องกันการทุจริต 
2.2 มาตรการการใช้ดุลพินิจและใช้อ านาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
 
ชื่อโครงการ : มาตรการ การมอบอ านาจอนมุตั ิอนุญาต สัง่การ เพื่อลดขัน้ตอนการปฏบิตัริาชการ 

หลักการและเหตผุล 
 การมอบหมายอ านาจหน้าที่ให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาในการบริหารงานในด้านต่างๆ ภายในองค์กรนั้น ก็เพ่ือ
เป็นการช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานให้เกิดความคล่องตัว รวดเร็ว ซึ่งการพิจารณาเลือก/มอบหมาย
ภารกิจและขอบข่ายของความรับผิดชอบที่จะมอบหมายให้ผู้ใต้บังคับบัญชา จะพิจารณาถึงความส าคัญ คุณสมบัติ 
ความรู้ ความสามารถในการที่จะด าเนินการเรื่องนั้นเป็นอย่างดี ด้วยความรอบคอบและเหมาะสม เพ่ือให้การ
บริหารงานก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ 
 ดังนั้น การด าเนินการของหน่วยงานต้องมีการปรับให้เข้ากับสภาพสังคมและทันต่อสถานการณ์ที่การบริหาร
ราชการต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่า
ในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การกระจายอ านาจการตัดสินใจ การอ านวยความสะดวก และการ
ตอบสนองความต้องการของประชาชน แต่ทั้งนี้ต้องมีผู้รับผิดชอบต่อผลของงานซึ่งเป็นหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ด ี

วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือให้การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวง ภายใต้กรอบอ านาจหน้าที่ตามที่กฎหมาย
ก าหนดให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็วและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ 

เป้าหมาย 
 คณะผู้บริหาร  ปลัด   หรือหัวหน้าส่วนราชการ 

พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวง 

วิธีด าเนินการ 
 1 จัดท าบันทึกเสนอเพ่ือพิจารณาขออนุมัติ อนุญาต สั่งการ แต่งตั้ง มอบหมาย คณะผู้บริหาร ปลัด    หรือ
หัวหน้าส่วนราชการ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ 
 2 ด าเนินการออกค าสั่งฯ 
 3 ส าเนาค าสั่งฯ แจ้งคณะผู้บริหาร  ปลัด  หรือหัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน ที่ได้รับมอบหมายทราบ 

ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส่วนราชการทุกส่วน 

ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 การบริหารราชการ การด าเนินงาน การปฏิบัติงานเกิดความคล่องตัวและรวดเร็ว ตลอดจนการอ านวยความ
สะดวกและการให้บริการประชาชน/บริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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มิติที่2  การบริหารราชการเพ่ือป้องกันการทุจริต 
2.2 มาตรการการใช้ดุลพินิจและใช้อ านาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
 
ชื่อโครงการ : มาตรการ มอบอ านาจของนายกองคก์ารบรหิารสว่นต าบล 

หลักการและเหตผุล 
 ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.
2552  ได้บัญญัติเกี่ยวกับอ านาจหน้าที่ของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลไว้หลายเรื่องหลายประการ รวมทั้งมี
กฎหมายอื่นอีกหลายฉบับที่บัญญัติอ านาจหน้าที่ของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเอาไว้ การที่นายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบลจะด าเนินการในเรื่องต่างๆ เพียงผู้เดียว ก็อาจท าให้เกิดช่องว่างในการประพฤติมิชอบในขั้นตอนต่างๆ 
เกิดขึ้นได้ ดังนั้น เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น องค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวง จึงได้ก าหนด
มาตรการให้มีการมอบอ านาจของนายก ให้รองนายก ปลัด    ได้ปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 

วัตถุประสงค์ 
 1 เพ่ือให้การใช้ดุลยพินิจต่างๆ ของฝ่ายบริหารเป็นไปโดยรอบคอบ ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
 2 เพ่ือให้เป็นการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่นของเจ้าหน้าที่ 

เป้าหมาย/ผลผลิต 
 มีการมอบอ านาจอย่างน้อยจ านวน 5 เรื่อง 

พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวง 

วิธีด าเนินการ 
 1 รวบรวมภารกิจที่อยู่ในอ านาจของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเสนอนายกองค์การบริหารส่วนต าบล
พิจารณา 
 2 ออกค าสั่งมอบหมายหน้าที่ของนายก ให้รองนายก  ปลัด    ปฏิบัติราชการแทน 

ระยะเวลาด าเนินการ 
   (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562) 

งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวง 

ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 ร้อยละ 80 ของเป้าหมายด าเนินการแล้วเสร็จ 
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มิตทิี2่  การบรหิารราชการเพือ่ป้องกนัการทจุริต 
2.2 มาตรการการใชด้ลุพนิจิและใช้อ านาจหนา้ทีใ่หเ้ปน็ไปตามหลักการบรหิารกจิการบา้นเมืองทีด่ี 

 
  ชื่อโครงการ : มาตรการการออกค าสั่งมอบหมายของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ปลัดอบต.และหัวหน้าส่วน
ราชการ 

  หลกัการและเหตผุล 
 องค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวง เป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งที่มี
อ านาจหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น  ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การ
บริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 และหน้าที่ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผน
และขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และหน้าที่ตามกฎหมายอ่ืนที่
ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลมีหน้าที่ต้องท าอีกมากมาย ในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน ผู้มารับ
บริการติดต่อกับหน่วยงานต่างๆ  นั้น มักจะประสบปัญหาด้านการอ านวยความสะดวกในการติดต่อราชการเนื่องจาก
ภารกิจมีมากมายไปรวมอยู่กับฝ่ายบริหาร ไม่มีการกระจายอ านาจ หรือมอบหมายอ านาจหน้าที่ในการสั่งการ อนุมัติ 
อนุญาต ไปยังหัวหน้าหน่วยงานระดับส านัก กอง และฝ่ายต่างๆ ซึ่งเป็นอุปสรรคอย่างยิ่งต่อการให้บริการ ท าให้การ
บริการเกิดความล่าช้า ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกอันอาจเป็นสาเหตุหนึ่งของการกระท าการทุจริต ประพฤติมิ
ชอบในการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ ส่งผลให้ระบบการให้บริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ 
 เพ่ือให้เป็นไป ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 ที่ก าหนดให้การปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวง ต้อง
เป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองทีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 และมาตรา 37 ที่ก าหนดให้การบริหาร
ราชการเพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนและเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกิน
ความจ าเป็น ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ การบริหารงานมี
ประสิทธิภาพ คุ้มค่า   
 ดังนั้น เพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน ลดขั้นตอนการให้บริการและไม่สร้างเงื่อนไขขั้นตอนที่มีความยุ่งยาก จึงจ าเป็นต้องมีมาตรการ การ
มอบหมายอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวง ขึ้น 

  วัตถุประสงค์ 
  1 เพ่ือเป็นการลดขั้นตอนการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม ตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน 
  2 เพ่ือให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการให้บริการจากหน่วยงาน 
  3 เพ่ือเป็นการกระจายอ านาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผู้บริหารทุกระดับ 
  4 เพ่ือป้องกันการผูกขาดอ านาจหน้าที่ในการใช้ดุลยพินิจอันอาจเป็นเหตุแห่งการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ในต าแหน่งหน้าที่ราชการ 

  เป้าหมาย 
 จัดท าค าสั่งมอบหมายงานของนายก ปลัด  และหัวหน้าส่วนราชการ   

  พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวง 
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  วิธีด าเนินการ 
  1 ออกค าสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ข้อบังคับและหนังสือ  สั่งการ 
  2 จัดท าหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการและผู้รับมอบอ านาจให้ปฏิบัติราชการแทนรับทราบและถือ
ปฏิบัติ 
  3 จัดท าประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
  4 ให้ผู้รับมอบหมายงานตามค าสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามค าสั่งที่ได้รับมอบหมายในทุกเดือน 

  ระยะเวลาด าเนินการ 
   (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562) 

  งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 หัวหน้าส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวง 
 
  ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
   ผลผลิต 
  มีค าสั่งมอบหมายงานให้ผู้ที่เก่ียวข้องปฏิบัติราชการแทน   
   ผลลัพธ์ 
  - ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการที่ได้รับอยู่ในระดับดี 
  - ประชาชนได้รับความสะดวก และลดการผูกขาดอ านาจหน้าที่อันเป็นช่องทางแห่งการทุจริต 
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มิตทิี2่  การบรหิารราชการเพือ่ป้องกนัการทจุริต 
2.3   มาตรการจดัการในกรณีไดท้ราบหรอืรับแจง้หรอืตรวจสอบพบการทจุริต 

ชื่อโครงการ : มาตรการ “จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ” 
หลักการและเหตุผล 
 จากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้ก าหนดดัชนีในการ
ประเมินที่ค านึงถึงหลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณสากล และวัฒนธรรมของประเทศไทยเป็นหลักรวมถึงข้อเท็จจริง
ของการทุจริตที่เกิดขึ้นภายในหน่วยงานของภาครัฐ สาเหตุส่วนมากเกิดจากการด าเนินงานของระดับบุคคล หรือเกิด
จากปัจจัยทางวัฒนธรรมขององค์กร หรือเกิดจากลักษณะงานและการรับสิ่งของต่างๆ ที่เอ้ือให้เกิดการทุจริต ดังนั้น 
วิธีการบริหารจัดการภายในองค์กรที่น าไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ค่านิยมและวัฒนธรรมขององค์กรให้กลายเป็น
สิ่งที่ยอมรับได้ของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ภายในองค์กร โดยการสร้างความตระหนักถึงความรับผิดชอบและการมีส่วน
ร่วมในการต่อต้านการทุจริตภายในองค์กร ของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ถึงแม้จะเป็นสิ่งที่ยากต่อการด าเนินงานก็ตาม 
แต่เป็นสิ่งส าคัญที่หน่วยงานต้องสร้างให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเพ่ือน าไปสู่องค์กรที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงาน ตลอดจนเป็นการสร้างแนวร่วมในการต่อต้านการทุจริตอันจะส่งผลต่อสังคม ชุมชน และประเทศเกิดความ
ตระหนักถึงภัยจากากรทุจริตและปฏิเสธการทุจริตในทุกรูปแบบ 
 ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวง จึงได้จัดท ามาตรการ “จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ” ที่
ก าหนดดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
ขึ้น เพ่ือเป็นการพัฒนาวิธีการด าเนินงานภายในองค์กรที่จะน าไปสู่การยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานให้สูงขึ้น 
วัตถุประสงค์ 
 1 เพ่ือให้บุคลากรปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม ตามแนวทางการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ด ี
 2 เพ่ือให้ทุกส่วนราชการ (ส านัก/กอง) น าไปยึดถือและปฏิบัติ 
 3 เพ่ือเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มีความโปร่งใส มีคุณธรรม 
เป้าหมาย/ผลผลิต 
 บุคลากรในองค์กรปฏิบัติตามเกณฑ์ตัวชี้วัดข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 
พื้นที่ด าเนินการ  
 องค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวง 
วิธีด าเนินการ 
 1 จัดท าข้อตกลงในการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการระหว่างส่วนราชการกับผู้บริหารท้องถิ่นที่มีดัชนีใน
การประเมินการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
 2 รวบรวมรายงานข้อตกลงการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการเสนอผู้บริหารทราบ 
 3 ประชาสัมพันธ์พร้อมแจ้งให้ทุกส่วนราชการถือปฏิบัติ 
ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ทุกส านัก/กอง ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวง 
ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์          มีการจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 
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มิตทิี2่  การบรหิารราชการเพือ่ป้องกนัการทจุริต 
2.3   มาตรการจดัการในกรณีไดท้ราบหรอืรับแจง้หรอืตรวจสอบพบการทจุริต 

 
ชื่อโครงการ : กจิกรรม “การจดัท าขอ้ตกลงการปฏบิตัริาชการขององค์การบรหิารสว่นต าบลทา่หลวง” 

หลักการและเหตผุล 
 ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 3/1 บัญญัติว่าการ
ปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้ค านึงถึงความรับผิดชอบ
ของผู้ปฏิบัติงานการมีส่วนร่วมของประชาชนการเปิดเผยข้อมูล การติดตาม ตรวจสอบ และการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ตามความเหมาะสมของแต่ละภารกิจ ประกอบกับ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 12 ก าหนดไว้ว่า เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ 
ก.พ.ร. อาจเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือก าหนดมาตรการก ากับการปฏิบัติราชการ โดยวิธีการจัดท าความตกลงเป็นลาย
ลักษณ์อักษร หรือโดยวิธีการอื่นใด เพื่อแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ รวมทั้งมาตรา 45 ก าหนดให้ส่วน
ราชการ จัดให้มีคณะผู้ประเมินอิสระด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ของ
ภารกิจ คุณภาพการให้บริการ ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ ความคุ้มค่าในภารกิจ ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และระยะเวลาที่ก าหนด 
 องค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวง จึงได้จัดให้มีการจัดท าข้อตกลงและติดตามผลการปฏิบัติราชการ โดยมี
การลงนามในข้อตกลงการปฏิบัติราชการระหว่างนายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวง กับปลัดองค์การบริหารส่วน
ต าบลท่าหลวง และหัวหน้าส านักปลัด/ผู้อ านวยการกอง และให้มีการลงนามจัดท าข้อตกลงทุกปี เพ่ือประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวง 

วัตถุประสงค์ 
 1 เพ่ือให้การปฏิบัติราชการตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการของหน่วยงานระดับส านัก/กอง/ฝ่าย เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด 
 2 เพ่ือให้หน่วยงานระดับส านัก/กอง/ฝ่าย มีความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอน วิธีการ และรายละเอียดการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามกรอบและแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 3 เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับส านัก/กอง/ฝ่าย ตามข้อตกลงการปฏิบัติ
ราชการ   
 4 เพ่ือให้หน่วยงานระดับส านัก/กอง/ฝ่าย สามารถจัดเตรียมเอกสาร และหลักฐานของตัวชี้วัดผลการปฏิบัติ
ราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการของหน่วยงานระดับส านัก/กอง/ฝ่าย 
 องค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวง ได้ท าข้อตกลงผลงานกับผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นลายลักษณ์อักษรอย่าง
ชัดเจน โดยจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ในระดับส านัก/กอง/ฝ่าย เพ่ือให้การด าเนินงานตามข้อตกลงการปฏิบัติ
ราชการดังกล่าวบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด และรับสิ่งจูงใจตาม
ระดับผลงาน โดยได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติราชการระหว่างนายกองค์การบริหารส่วนต าบลกับปลัด
องค์การบริหารส่วนต าบล และปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลกับหัวหน้าหน่วยงานในสังกัด พร้อมคณะท างานได้
ร่วมกันพิจารณาและเลือกตัวชี้วัดในประเด็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการแต่ละมิติ ดังนี้ 

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

 

การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 วิธีติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 1.1 ชี้แจงส านัก/กอง/ฝ่ายต่างๆ และผู้ปฏิบัติงานทราบ และท าความเข้าใจเกี่ยวกับตั วชี้วัด และกรอบการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี    พ.ศ. 2546 
และหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0892.4/ว 435 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2548 
 1.2 ติดตามผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดให้มีผลการปฏิบัติราชการอย่างเหมาะสม เช่น  
  - ศึกษาข้อมูล และเอกสารหลักฐานต่างๆ เช่น รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการ
ปฏิบัติราชการรอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการตามตัวชี้วัด เป็นต้น 
  - ติดตามผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด โดยการประสานงานกับผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด และผู้จัดเก็บ
ข้อมูล เพื่อให้การด าเนินการเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด และการมีส่วนร่วมของผู้บริหารของหน่วยงานในการก ากับ
ดูแลและติดตามผลการด าเนินงานดังกล่าว 
 1.3 รับฟังความคิดเห็นของหน่วยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัด เพ่ือให้การด าเนินงานบรรลุตามเป้ าหมายหรือ
ตัวชี้วัดที่ก าหนด 
 1.4 วัดผลลัพธ์ที่ได้จากการปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับค่าเป้าหมาย และเกณฑ์การให้คะแนน 
 1.5 ประสานงานกับหน่วยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ กรณีที่การประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการในเบื้องต้นไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด เพ่ือหาแนวทางแก้ไขให้การปฏิบัติงานบรรลุผลสัมฤทธิ์ตาม
เป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

6. การค านวณผลการประเมินการปฏิบัติราชการ 
ผลการประเมิน ระดบัคะแนนทีไ่ดร้บั 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



37 
 

มิติที่2  การบริหารราชการเพ่ือป้องกันการทุจริต 
2.3   มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริต 

ชื่อโครงการ : มาตรการ “แตง่ตัง้ผูร้บัผดิชอบเกีย่วกับเรื่องร้องเรียน” 
หลักการและเหตผุล 
 ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวง มีนโยบายใช้หลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วน
ร่วมโดยเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเสนอเรื่องร้องเรียน แจ้งเบาะแส เสนอข้อคิดเห็น ซึ่งสามารถยื่นค าร้องเรี ยน
ผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ ระบบอินเตอร์เน็ต ทางโทรศัพท์ หรือแจ้งเบาะแสด้วยตนเอง 
 ฉะนั้น เพ่ือให้การด าเนินการรับเรื่องร้องเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  สามารถแก้ไขความเดือดร้อนของ
ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้แต่งตั้งคณะท างานรับผิดชอบการรับเรื่องร้องเรียนประจ าองค์การบริหารส่วน
ต าบลท่าหลวง รวมถึงจัดท าคู่มือด าเนินการเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวงขึ้น เพ่ือด าเนินการ
มาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆ เจ้าหน้าที่รับผิดชอบได้ถือปฏิบัติให้เป็นแนวทาง
เดียวกัน 

วัตถุประสงค์ 
 1 เพ่ือจัดให้มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด าเนินการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆ  
 2 เพ่ือจัดให้มีมาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริตเป็นไปตามขั้นตอน
การปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง 

เป้าหมาย/ผลผลิต 
 มีการมอบหมายแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน 

พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวง 

วิธีด าเนินการ 
 1 ก าหนดผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน 
 2 จัดท าคู่มือด าเนินการเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวง 
 3 จัดประชุมให้ความรู้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนเพ่ือใช้เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงานและ
ด าเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนที่ได้รับจากช่องทางการร้องเรียนต่างๆ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยโปร่งใส
และเป็นธรรม 
 4 เผยแพร่กระบวนการและขั้นตอนในการด าเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวง 
ให้ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้เสีย คู่สัญญา ประชาชนทั่วไป หน่วยงานภายนอกตลอดจนบุคลากรภายในหน่วยงาน สามารถ
เข้าใจและใช้ประโยชน์จากกระบวนการและข้ันตอนดังกล่าวได้ตรงกับความต้องการ 

ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
งบประมาณด าเนนิการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบโครงการ      ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวง 

ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์       เจ้าหน้าที่รับผิดชอบด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนด าเนินการจัดการเรื่องร้องเรียนของ
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวง 
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มิติที่ 3  การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
3.1  จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนได้มีส่วนร่วมตรวจสอบ  
การปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลได้ทุกขั้นตอน 
ชื่อโครงการ: มาตรการ  “ปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวงให้มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น” 
หลักการและเหตุผล 
 ตามมาตรา  9  แหงพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ  พ.ศ.  2540  บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐ
ต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยตามที่กฎหมายก าหนดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้  ณ  ที่ท าการของ
หน่วยงานของรัฐโดยเรียกสถานที่ที่จัดเก็บรวบรวมข้อมูลข่าวสารและให้บริการว่า “ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร”  โดยมี
เจตนารมณ์ให้ประชาชนมีโอกาสอย่างกว้างขวางในการได้รับข่าวสารเกี่ยวกับการด าเนินการต่างๆ  ของรัฐ 
 ดังนั้น  เพ่ือให้การด าเนินการดังกล่าวเป็นไปตามกฎหมายก าหนด  องค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวงจึงได้
ให้มีสถานที่ส าหรับประชาชนเข้าตรวจดุข้อมูลข่าวสารซึ่งได้รวบรวมไว้  โดยจัดเป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหาร
ส่วนต าบลท่าหลวง  ให้บริการ  ณ  ศูนย์บริการร่วมองค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวง  โดยมีงานศูนย์บริการข้อมูล
ฝ่ายประชาสัมพันธ์  ส านักงานปลัด  เป็นผู้รับผิดชอบข้อมูลข่าวสารต่างๆ  ที่ประชาชนสามารถเข้าตรวจดูได้  เพ่ือ
ประชาชนจะได้สามารถรับรู้สิทธิและหน้าที่ของตนอย่างเต็มที่ในการแสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิทางการเมืองได้โดย
ถูกต้องตรงกับความเป็นจริง  ในการรักษาประโยชน์ของตนต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ 
 1.เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์แก่ประชาชนอย่างครบถ้วน  ถูกต้องและไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 
 2.เพ่ือเพ่ิมช่องทางให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบลท่า
หลวง 
เป้าหมาย 
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวง  จ านวน  1   แห่ง 
พื้นที่ด าเนินการ 
 ณ  ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวง  (ภายในศูนย์บริการร่วม องค์การบริหารส่วน
ต าบลท่าหลวง) 
วิธีการด าเนินการ 

1. มีการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารและจัดสถานที่ให้ประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูล 
2. มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเป็นปัจจุบัน 
3. มีการจัดวางเอกสารข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล  การบริหารงบประมาณ  การเงิน  การ

จัดหาพัสดุ  การค านวณราคากลาง  รายงานผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการที่กฎหมาย  
ระเบียบ  กฎข้อบังคับที่ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเผยแพร่ให้ประชาชนทราบและ
ตรวจสอบได้  ข้อมูลครบตามรายการที่ก าหนด 

4. มีการจัดประชุมให้ความรู้แก่บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เกี่ยวกับการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.
ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 

5. มีการให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับ  พ.ร.บ.  ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.  2540 
6. มีบริการอินเตอร์เน็ตส าหรับให้บริการประชาชนทั่วไป 
7. มีการจัดเก็บสถิติผู้มารับบริการและสรุปผลเสนอผู้บริหาร 

ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ  พ.ศ.  2562 
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งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวง 
ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 จ านวนศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวง 
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มิติที่ 3  การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
2.1 จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนได้มีส่วนร่วม

ตรวจสอบ  การปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลได้ทุกขั้นตอน 
 

 ชือ่โครงการ : กจิกรรม “การออกระเบยีบจดัตั้งศนูย์ข้อมลูข่าวสารขององค์การบรหิารสว่นต าบล 
ท่าหลวง” 
  หลกัการและเหตผุล 
 อาศัยอ านาจตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540  ซึ่งบัญญัติไว้ว่า
ภายใต้บังคับมาตรา 14 และมาตรา 15 หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยดังต่อไปนี้
ไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการก าหนด 
 และเพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการบริหาราชการที่ดี พ.ศ. 2546 เรื่องหลักธรรมาภิบาล ความ
โปร่งใส การมีส่วนร่วม สามารถตรวจสอบได้ 

วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย จึงจัดท าระเบียบองค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวงว่าด้วยข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ พ.ศ. 2556 และประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวงเรื่อง ค่าธรรมเนียมการท าส าเนาและการ
รับรองส าเนาข้อมูลข่าวสารของศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวง 
 2. เพ่ือให้บริการข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดู ศึกษา ค้นคว้า ตลอดจนเผยแพร่ 
จ าหน่าย   จ่ายแจก รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 
 3. เพื่ออ านวยความสะดวกให้กับประชาชนในการจัดระบบข้อมูลข่าวสาร ดังนี้ 
  3.1 ข้อมูลข่าวสารที่ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา 
  3.2 ข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ 
  3.3 ข้อมูลข่าวสารอื่น 
  3.4 ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล 

เป้าหมาย 
 1. จัดเตรียมสถานที่จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ จ านวน 1 แห่ง 
 2. ระเบียบองค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวงว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2560 
 จ านวน 1 ชุด 
 3. ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวง เรื่องค่าธรรมเนียมการท าส าเนาและการับรองส าเนาข้อมูล
ข่าวสารของศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวง จ านวน 1 ฉบับ 
 4. แบบค าร้องขอตรวจดูข้อมูลข่าวสาร จ านวน 1 ฉบับ 

พื้นที่ด าเนินการ 
 ภายในองค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวง 

วิธีการด าเนินงานโครงการ 
 6.1 จัดท าบันทึกขออนุมัติจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ 
 6.2 เมื่ออนุมัติแล้ว แจ้งเวียนทราบภายในทุกส่วนราชการ 
 6.3 จัดท าร่างระเบียบฯ ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2561 เสนอต่อผู้บริหารเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
 6.4 จัดท าร่างประกาศฯ เรื่องค่าธรรมเนียมการท าส าเนาและการรับรองส าเนาข้อมูลข่าวสาร เสนอต่อ
ผู้บริหารเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
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 6.5 จัดท าร่างแบบค าร้องขอตรวจดูข้อมูลข่าวสาร เสนอต่อผู้บริหารเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
 6.6 จัดเตรียมสถานที่ โต๊ะ ตู้เอกสาร และจัดวางเอกสารตามกฎหมายก าหนด 

ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

งบประมาณ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
 ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวง 

ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 1. มีการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ องค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวงณ ส านักงานองค์การ
บริหารส่วนต าบลท่าหลวง 
 2. มีการจัดระบบข้อมูลข่าวสารที่ครบถ้วน ไว้ส าหรับอ านวยความสะดวกให้กับประชาชน 
 3. มีประชาชนขอตรวจดูข้อมูลข่าวสารทางราชการ 
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มิติที่ 3  การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
3.1 จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนได้มีส่วนร่วม
ตรวจสอบ  การปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลได้ทุกขั้นตอน 
ชื่อโครงการ : กจิกรรม “อบรมใหค้วามรูใ้ห้ตาม พ.ร.บ. ข้อมลูขา่วสารของราชการ พ.ศ. 2540” 
 
หลักการและเหตผุล 

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ได้ก าหนดหน้าที่ให้หน่วยงานของรัฐ ต้องปฏิบัติอยู่
หลายประการ เช่น หน้าที่ด าเนินการเพื่อเปิดเผยข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนตามท่ีกฎหมายก าหนดในการจัดหาข้อมูล
ข่าวสารให้ประชาชนที่ขอเป็นการเฉพาะราย หน้าที่ต้องแจ้งให้ผู้ขอข้อมูลข่าวสารของราชการทราบ เหตุผลที่
หน่วยงานมีค าสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร หน้าที่ที่จะไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล โดยปราศจากความ
ยินยอมของเจ้าของข้อมูล และในเรื่องการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน  

ประกอบกับกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย น ามติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 28 
ธันวาคม พ.ศ. 2547 ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐน าข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับประกาศประกวดราคาและสอบ  ราคา   
รวมทั้งผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเผยแพร่ทางเว็บไซด์ของหน่วยงาน รวมทั้งการน าเรื่องความ
โปร่งใส เรื่องการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร เรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นเครื่องมือในการ  ประเมินประสิทธิภาพ
ของหน่วยงานส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง 

การที่ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานต่างๆ ของรัฐได้มีความรู้ ความเข้าใจ และถือปฏิบัติให้เป็นไปตามที่
กฎหมายบัญญัติไว้ และเพ่ือให้ประชาชนมีโอกาสอย่างกว้างขวางในการได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการด าเนินการ
ต่างๆของรัฐ เพ่ือประชาชนจะสามารถแสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิทางการเมืองได้โดยถูกต้องกับความเป็นจริง 
รวมทั้งมีส่วนร่วมในกระบวนการบริการและการตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐ อันจะเป็นการส่งเสริมให้มีรัฐบาลที่บริหาร
บ้านเมืองอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส เป็นไปเพ่ือประโยชน์ของประชาชนมากยิ่งขึ้น 
 ดังนั้น เพ่ือให้พนักงานส่วน พนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวง มีความรู้ ความเข้าใจ และ
ปฏิบัติงานเป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 อย่างถูกต้อง   และประชาชนในต าบล
ท่าหลวง ได้รู้ถึงสิทธิของตน   องค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวง จึงได้จัดท า     “โครงการใหค้วามรู ้พ.ร.บ.ขอ้มลู
ข่าวสาร พ.ศ.2540  ” 
   

วตัถปุระสงค ์
 2.1  เพ่ือให้พนักงานส่วนต าบล  พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวงและประชาชนทั่วไป   มี
ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540    

2.2  เพ่ือให้พนักงานส่วนต าบล  พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวง  สามารถปฏิบัติหน้าที่ตาม
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540   ได้อย่างถูกต้อง 

2.3  เพื่อให้ประชาชนทั่วไปในต าบลท่าหลวง ได้รู้ถึงสิทธิของตน ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ  พ.ศ.2540    
กลุม่เป้าหมาย 

พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวง    และประชาชนทั่วไปในต าบลท่าหลวง 
วธิกีารด าเนินการ 

 จัดอบรมให้ความรู้ด้วยวิธีการบรรยาย   
              

ระยะเวลาด าเนนิการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
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 งบประมาณด าเนนิการ 
          ใช้งบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน  20,000.- บาท 
 
 ผูร้บัผดิชอบโครงการ 
                     ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวง 
  
ตวัชีว้ดั/ผลลัพธ ์
 9.1    พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวง   และประชาชนทั่วไปในต าบล
ท่าหลวง มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 
 9.2    พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวง สามารถปฏิบัติหน้าที่ตาม
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ได้อย่างถูกต้อง 
 9.3   ประชาชนในต าบลท่าหลวง   ได้รู้ถึงสิทธิของตน ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ   พ.ศ.
2540 
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มิติที่ 3  การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
3.1 จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนได้มีส่วนร่วม
ตรวจสอบ  การปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลได้ทุกขั้นตอน 
ชื่อโครงการ:  มาตรการ “เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญและหลากหลาย” 
หลักการและเหตุผล 
 ด้วยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ  พ.ศ. 2540  มาตรา 7 และมาตรา  9  ก าหนดให้
หน่วยงานของรัฐจะต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่ส าคัญๆ  ของหน่วยงาน เช่น  โครงสร้างและการจัดองค์กร  
อ านาจหน้าที่  แผนงาน  โครงการและอ่ืนๆ 
 ดังนั้น  องค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวง  จึงได้จัดท ามาตรการ “เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญและ
หลากหลาย”  ขึ้นเพ่ือให้ประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่และเข้าถึงข้อมูลตามภารกิจ
หลักขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวงได้ง่ายและสะดวกมากข้ึน 
วัตถุประสงค์ 
 1.เพ่ือให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญและเข้าถึงง่าย 
 2.เพ่ือให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่หลากหลาย 
 3.เพ่ือให้ประชาชนหรือผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกมากยิ่งขึ้น 
เป้าหมาย 
 มีข้อมูลประเภทต่างๆ  เผยแพร่ต่อประชาชนในพื้นท่ี  และเข้าถึงได้โดยสะดวกมากกว่า 10 ประเภทข้ึนไป 
พื้นที่ด าเนินการ 
 พ้ืนที่ทั้งในและนอกเขตองค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวง 
วิธีด าเนินการ 
 จัดให้มีข้อมูลข่าวสารประเภทต่างๆ  เผยแพร่ให้ประชาชนทั้งในและนอกพ้ืนที่ได้แก่ 

-  แผนพัฒนาท้องถิ่น 
- งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
- แผนการด าเนินงาน 
- แผนอัตราก าลัง 
- แผนการจัดหาพัสดุ 
- ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา 
- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
- ข้อมูลรายรับและรายจ่าย 
- งบแสดงฐานะทางการเงิน 
- รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น 
- รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปี 
- รายงานผลคะแนนการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการ 
- ผลส ารวจความพึงพอใจของประชาชน 

ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ  พ.ศ.  2562 
งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
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ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวง 
ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 จ านวนข้อมูลข่าวสารที่ได้รับการเผยแพร่ 
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มิติที่ 3  การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
3.1 จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนได้มีส่วนร่วม
ตรวจสอบ  การปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลได้ทุกขั้นตอน 
 
  ชือ่โครงการ : กจิกรรม “การเผยแพรข่้อมลูขา่วสารด้านการเงนิ การคลัง พสัด ุและทรพัยส์นิขององค์การบรหิาร
สว่นต าบลทา่หลวง และการรบัเรื่องรอ้งเรยีนเกีย่วกบัการเงนิการคลงั” 

  หลกัการและเหตผุล 

 การบริหารงานราชการในปัจจุบัน ภาคประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมและมีบทบาทอย่างมากในการ
บริหารงานของราชการส่วนท้องถิ่นในด้านต่างๆ การบริหารงานราชการส่วนท้องถิ่นต้องสามารถตรวจสอบได้ ต้องมี
ความโปร่งใส ต้องให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูล ข่าวสาร ในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ เพ่ือเป็นการป้องกันมิให้เกิด
การทุจริตและประพฤติมิชอบ เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ภาครัฐและภาคประชาชน 

วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในการปฏิบัติงานให้ประชาชนได้รับรู้ เพื่อประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานของภาครัฐ
เพ่ือส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริตประพฤติมิชอบในภาครัฐ
เสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายในการติดตามและตรวจสอบการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐให้มีความเข้มแข็ง
เพ่ือให้มีระบบ และกลไกในการป้องกันและตรวจสอบมิให้เกิดการทุจริต หรือการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบในภาครัฐ
เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนภายในต าบลท่าหลวง 

พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวง 

วิธีด าเนินการ 
 เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงบประมาณ รายการบัญชีรับจ่ายเงินประจ าปี และการจัดซื้อจัดจ้าง จัดหา
พัสดุต่างๆ รวมถึงการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการช าระภาษีท้องถิ่น และการรับเรื่องร้องเรียนทางด้านการเงินการคลัง 
ผ่านทางเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวง และปิดประกาศข้อมูลดังกล่าวที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวง 

ระยะเวลาด าเนินการ 
   (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562) 

งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวง 
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ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

 ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญของทางราชการ ประชาชนมีโอกาสได้ตรวจสอบการบริหารงานของ
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวง ท าให้ลดการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 
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มิติที่ 3  การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
3.1 จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนได้มีส่วนร่วม
ตรวจสอบ  การปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลได้ทุกขั้นตอน 
ชื่อโครงการ :  มาตรการ “จดัให้มชีอ่งทางที่ประชาชนเขา้ถงึข้อมลูขา่วสารขององค์การบรหิารสว่นต าบล 
ท่าหลวง” 
หลักการและเหตผุล 
 ด้วยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.  2540  มาตรา 7  และมาตร  9  ก าหนดให้หน่วยงาน
ของรัฐจะต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่ส าคัญๆ ของหน่วยงาน เช่น  โครงการและการจัดองค์กร  อ านาจหน้าที่  
แผนงาน  โครงการและอ่ืนๆ 
 ดังนั้น  องค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวง  จึงได้ตระหนักและเห็นความส าคัญของการเผยแพร่ข้อมูลที่
ส าคัญๆ  ของหน่วยงานผ่านทางช่องทางที่หลากหลาย  เพ่ือให้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย  
ได้แก่  หน่วยงานประชาสัมพันธ์  ณ  ที่ท าการของหน่วยงาน  เว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสังคม (Social  Media)
การเผยแพร่ข้อมูลทางสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ  ทั้งนี้  เพ่ือให้ประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอ านาจ
หน้าที่และเข้าถึงข้อมูลตามภารกิจหลักขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวงได้ง่ายและสะดวกมากขึ้น 
วตัถปุระสงค ์
 1.เพ่ือให้มีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานที่หลากหลาย 
 2.เพ่ือให้ประชาชนหรือผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกมากยิ่งขึ้น 
 3.เพ่ือให้มีช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนที่เข้าถึงประชาชนได้ง่าย 
เป้าหมาย/ผลผลติ 
 ช่องทองในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน  
พื้นที่ด าเนนิการ 
 พ้ืนที่ทั้งในและนอกเขตองค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวง 
วธิดี าเนินการ 
 จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน  ได้แก่ 

-  บอร์ดหน้าส านักงานองค์กาบริหารส่วนต าบลท่าหลวง 
- บอร์ดประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวง  หมู่บ้าน 
- ประกาศเสียงตามสาย 
- ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวง  มีเจ้าหน้าที่ให้บริการประจ าและให้ประชาชน

สืบค้นได้เอง 
- จัดส่งเอกสารเผยแพร่รายงานประจ าปี 
- ประกาศผ่านเว็บไซต์/เฟสบุ๊ค  ที่มีข้อมูลผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ระยะเวลาด าเนนิการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
งบประมาณด าเนนิการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
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ผูร้บัผดิชอบโครงการ 
 ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวง 
ตัวชี้วัด/ผลลัพธ ์
 จ านวนช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน 
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มิติที่ 3  การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
3.1 จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนได้มีส่วนร่วม
ตรวจสอบ  การปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลได้ทุกขั้นตอน 
ชื่อโครงการ : โครงการสื่อประชาสมัพนัธ์ 

หลักการและเหตผุล 
 ในภาวะสังคมปัจจุบัน ความเจริญก้าวหน้าด้านวิชาการ และเทคโนโลยีต่างๆ ก้าวหน้าไปมากเครื่องมือสื่อสาร
อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ที่ทันสมัย และมีประสิทธิภาพสูง การน าเอาเทคโนโลยีต่างๆ เข้ามาใช้ในการด าเนินงานผ่านสื่อ
การประชาสัมพันธ์ เพ่ือให้บรรลุผลส าเร็จ และรวดเร็วยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการสรุปเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจได้ง่ายในช่วง
ระยะเวลาสั้นๆ หรือช่วงระยะเวลาอันจ ากัดนั้นเป็นเรื่องที่ต้องปูพ้ืนฐาน สร้างความน่าเชื่อถือ และน่าสนใจให้กับ
กิจกรรม/โครงการขององค์การบริหารส่วนต าบล ให้สามารถมองเห็นภาพหรือเห็นความเกี่ยวโยงกันของกิจกรรม/
โครงการต่างๆ ได้ชัดเจนถูกต้อง ฉะนั้นการสร้างความสัมพันธ์กับประชาชนต้องการให้ประชาชนเข้าถึงและมีส่วนร่วม
รับรู้ในภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบล จึงจ าเป็นต้องพิจารณาในการเลือกสื่อให้เหมาะสมกับสภาวการณ์นั้นๆ 
การใช้สื่อเทคนิคและวิธีการเป็นอย่างไรบ้าง ในแต่ละขั้นตอนที่ต่างกันเป็นสิ่งส าคัญ ทั้งนี้เพ่ือให้ประชาชนยอมรับและ
ให้ความร่วมมือสนับสนุน ซึ่งจะมีผลต่อการพัฒนาตามภารกิจ บทบาท หน้าที่ อย่างโปร่งใสและยุติธรรม 

วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อประชาสัมพันธ์การด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวงให้ประชาชนได้รับทราบ  
 2. เพ่ือสร้างจิตส านึกให้เกิดการเรียนรู้ รับรู้และเข้าใจในภารกิจการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบล
อย่างถูกต้องและโปร่งใส 
 3. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมและรับผิดชอบในภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวง 
 4. เพื่อให้เกิดความหวงแหนและภาคภูมิใจในท้องถิ่นของตน 
 5. เพื่อน าเสนอผลงาน/โครงการโดดเด่น ให้เป็นที่ทราบกันอย่างแพร่หลาย 
 6. เพื่อความสัมพันธ์ที่ดีและเชื่อมความสามัคคีระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบลและประชาชน 

เป้าหมาย 
 - จัดท าวารสารรายงานประจ าปี   
 -  จัดท าแผ่นพับประชาสัมพันธ์ 
 -  จัดท าคู่มือส าหรับประชาชน 
 -  ป้ายประชาสัมพันธ์ 
 -  เสียงตามสาย 

พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวง 
วิธีด าเนินการ 
 6.1 เสนออนุมัติโครงการ 
 6.2 ด าเนินการประชุม 
 6.3 มอบหมายงาน/จัดท าการร่วมน าเสนอร่างรูปแบบ 
 6.4 ผลิตสื่อ  
 6.5 ติดตามและประเมินผลโครงการ 
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ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวง 
 
ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
   
 - ประชาชนได้รับทราบเข้าใจถึงบทบาท ภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวงและมีความพึงพอใจใน
สื่อเอกสารในการประชาสัมพันธ์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 
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มิติที่ 3  การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
3.2  การรับฟังความคิดเห็น  การรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน 
 
ชื่อโครงการ:   โครงการประชาคมแผนพัฒนาสี่ปี 
หลักการและเหตุผล 
 ตามที่กระทรวงมหาดไทย  โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  มีนโยบายในการบรูรณาการกระบวนการ
ท างานร่วมกันทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหมู่บ้าน/ชุมชน  มีกระบวนการจัดท า  ทบทวน  
ปรับปรุงแผนเพ่ือพัฒนาคุณภาพแผน  และสนับสนุนให้หน่วยงานรัฐ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  น าแผนสู่การ
ปฏิบัติ ซึ่งเป็นกลไกส าคัญในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นของประชาชน  องค์การบริหาร
ส่วนต าบลท่าหลวงได้ด าเนินการจัดโครงการประชุมประชาคมแผน  ประจ าปีงบประมาณ 2562  เพ่ือน ามาบรรจุไว้
ในแผนพัฒนาสี่ปีขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวงประจ าปี พ.ศ.2562-2565  รวมถึงการน าเข้าบรรจุไว้ในร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายในปีถัดไป 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือรับทราบ ความต้องการ สภาพปัญหาของชุมชน ระดมความคิดพร้อมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจาก
หลายฝ่าย ล าดับความส าคัญ และน าข้อสรุปประกอบการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลท่าหลวง 
2. เพื่อให้องค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวงน าแผนพัฒนาชุมชน ที่สอดคล้องเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์และ
แนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวง น าไปสู่การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่มี
ประสิทธิภาพ และใช้เป็นกรอบในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวง ภายใต้การ
บริหารงาน โดยใช้หลักธรรมาภิบาล 
3. เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชนของตนเองและเรียนรู้ขั้นตอนกระบวนการ
จัดท าแผนพัฒนาชุมชน 

เป้าหมาย 
๑.  คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวง 
2.  ผู้น าชุมชน (ก านัน,ผู้ใหญ่บ้าน,กรรมการหมู่บ้าน และสมาชิกสภา อบต.) 
3.  ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ  

 4.  ผู้แทนกลุ่มประชาชนและประชาชนในพื้นท่ี 
 5.  เจ้าหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่   
ระยะเวลาการด าเนนิการ 

     ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
วธิกีารด าเนินการ 

1. จัดท าหนังสือแจ้งกลุ่มเป้าหมาย 
2. แจ้งประสานขอความร่วมมือจากก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาสัมพันธ์โครงการ 
3. ประชุมประชาคมต าบล เพ่ือน าปัญหาความต้องการจากประชุมประชาคมหมู่บ้านจัดล าดับ 
    ความส าคัญและลงมติเห็นชอบพิจารณาบรรจุลงในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
4. ประเมินผลโครงการ 

งบประมาณ 
 ไม่มีการใช้งบประมาณ 
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สถานที่ด าเนนิการ 
หอ้งประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวง 

ผูร้บัผดิชอบโครงการ 
- ส านักงานปลัดและกองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวง 
- ส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอพิมาย 

ประโยชนท์ี่คาดวา่จะไดร้บั 
1. สามารถรับทราบ ความต้องการ สภาพปัญหาของชุมชน ระดมความคิดพร้อมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
จากหลายฝ่าย ล าดับความส าคัญ และน าข้อสรุปประกอบการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์การ
บริหารส่วนต าบลท่าหลวง 
2. องค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวงสามารถน าแผนพัฒนาชุมชน ที่สอดคล้องเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์และ
แนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวง น าไปสู่การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่มี
ประสิทธิภาพ และใช้เป็นกรอบในการบริหารงานขององค์การบริหาร 
ส่วนต าบลท่าหลวง ภายใต้การบริหารงาน โดยใช้หลักธรรมาภิบาล 
3. สามารถส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชนของตนเองและเรียนรู้ขั้นตอน
กระบวนการจัดท าแผนพัฒนาชุมชน 

การตดิตามและประเมนิผล 
 1. จ านวนผู้เข้าร่วมประชุมตามประกาศสัดส่วนประชาคมต าบล ไม่น้อยกว่าร้อยละ60   
  2. แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลโครงการ โดยใช้แบบติดตามประเมินผล   
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มิติที่ 3  การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
3.2  การรับฟังความคิดเห็น  การรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน 
 
ชื่อโครงการ : การด าเนนิงานศูนยร์บัเรื่องราวรอ้งทุกข์ขององคก์ารบรหิารสว่นต าบลท่าหลวง 
หลักการและเหตผุล 
 องค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวง เป็นหน่วยงานภาครัฐที่เน้นการให้บริการประชาชน และมีเป้าหมายให้มี
การบริการประชาชนในด้านต่างๆ ที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ด้วยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์ต่อ
ประชาชนผู้รับบริการโดยตรง โดยถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะได้รับการบริการอย่างสะดวกรวดเร็ว แล ะลด
ภาระของประชาชนเป็นส าคัญ 

 ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินงานด้านบริการเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเป็นการอ านวยความสะดวกและตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน องค์การบริหารส่วนต าบลป่าบอน จึงมีการจัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์เพื่อไว้
ส าหรับรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ จากประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนต่างๆ 

วัตถุประสงค์ 
 1 เพ่ือรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพ้ืนที่ และจะได้แก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องหรือน ามา
เป็นข้อมูลในการท าแผนงานโครงการแก้ไขปัญหาต่อไป 
 2 เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาติดต่อราชการ ณ องค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวง 
 3 เพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวงกับประชาชนใน
พ้ืนที ่

เป้าหมาย 
 ให้บริการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ จากประชาชนในพ้ืนที่ที่ได้รับความเดือดร้อนร าคาญหรือผู้มีส่วนได้เสียที่
เกี่ยวข้อง โดยการปฏิบัติราชการต้องสามารถให้บริการได้อย่างมีคุณภาพ สามารถด าเนินการแล้วเสร็จภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด สร้างความเชื่อมั่นไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองตามความคาดหวัง/ความต้องการของประชาชน
ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความหลากหลายและมีความแตกต่างกันได้อย่างเหมาะสมและมีการจัดเตรียม
ระบบการแก้ไขหรือบรรเทาปัญหาและผลกระทบใดๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นตามมาได้ 

วิธีด าเนินการ 
 1 จัดท าค าสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
 2 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบช่องทางในการร้องทุกข์/ร้องเรียน 
 3 น าเรื่องเสนอคณะผู้บริหารพิจารณาสั่งการเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือแก้ไขปัญหาตามความจ าเป็นและ
เร่งด่วน 
 4 แจ้งผลการปฏิบัติงานให้ผู้ร้องทราบ 
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ระยะเวลาด าเนินการ 

 ให้บริการในวัน เวลาราชการวันจันทร์ – วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น. โดยช่องทางร้องทุกข์/
ร้องเรียน ดังนี้ 
 1 ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวง 
 2 ทางโทรศัพท์หมายเลข 044-482500 ทางโทรสารหมายเลข 044-482500 
 3 ทางเว็บไซต์ เฟสบุ๊ค 
 4 ทางไปรษณีย ์

งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวง 

ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 1 มีสถิติจ านวนเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน ประจ าสัปดาห์/ประจ าเดือน ท าให้เห็นว่าประชาชนได้มีส่วนร่วมใน
การสอดส่องดูแลสังคมและการอยู่ร่วมกัน แสดงให้เห็นถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการด าเนินงานของ
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวง 
 2 สามารถด าเนินการแก้ไขปรับปรุงตามเรื่องที่ประชาชนร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
 3 แจ้งผลการด าเนินการให้ผู้ร้องเรียนทราบภายใน 15 วัน 
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มิตทิี ่3  การสง่เสริมการมสีว่นรว่มของประชาชน 
3.3 การสง่เสริมใหป้ระชาชนมสีว่นรว่มบรหิารกจิการขององคก์ารบรหิารสว่นต าบลทา่หลวง 
 
ชื่อโครงการ : มาตรการแต่งตัง้คณะกรรมการการจัดท าแผนพฒันาองค์การบรหิารสว่นต าบลทา่หลวง 

หลักการและเหตผุล 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
หมวด 1 องค์กรจัดท าแผนพัฒนา ข้อ 7  - ข้อ 12 ก าหนดให้มีองค์กรและโครงสร้างขององค์กรจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปของคณะกรรมการ 
 ดังนั้น เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวง  ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบองค์การบริหาร
ส่วนต าบล มีองค์กรในการจัดท าแผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548   จึงแต่งตั้งคณะกรรมการการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวง 
ขึ้น 

วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวงและตัวแทนประชาชนจากทุกภาคส่วนได้มีส่วน
ร่วมและแสดงความคิดเห็นในการจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ให้สอดคล้องกับประเด็นหลักการพัฒนาที่ประชาคม
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวง และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ก าหนดด้วยความถูกต้อง โปร่งใส และสุจริต 

เป้าหมาย/ผลผลิต 
 1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 2. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวง 

วิธีด าเนินการ 
 6.1 จัดประชุมคณะกรรมการชุมชน เพ่ือคัดเลือกผู้แทนประชาคม  

ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวง   

ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวง มีคณะกรรมการการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  
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มิติที่ 3  การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 

3.3 การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวง 

ชื่อโครงการ : ประชมุประชาคมหมูบ่า้นและประชาคมต าบล ประจ าปี 

หลักการและเหตผุล 
 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกระจายอ านาจและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นกฎหมายที่ค่อนข้างใหม่และ
มีจ านวนหลายฉบับด้วยกัน ท าให้ประชาชนยังไม่อาจได้รับทราบถึงความส าคัญของการกระจายอ านาจและการมีส่วน
ร่วมของประชาชนต่อการกระจายอ านาจ องค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวงจึงได้จัดท าโครงการ   ประชุมประชาคม
หมู่บ้านและประชาคมต าบลประจ าปี   ขึ้น เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงความส าคัญของการ
กระจายอ านาจการมี      ส่วนร่วมของประชาชนต่อการพัฒนาท้องถิ่นตนเอง 

วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือให้การบริหารจัดการเป็นไปตามหลักการมีส่วนร่วมของประชาชน โปร่งใส และตรวจสอบได้เพ่ือเผยแพร่
ความรู้ให้กับประชาชนถึงการมีส่วนร่วมในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือรับฟังความคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะในการพัฒนาท้องถิ่น และรายงานการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ อีกทางหนึ่งด้วย 

เป้าหมาย 
 ผู้น าองค์กรประชาชน เช่น ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรก านัน ผู้น าชุมชนแพทย์ประจ าต าบล 
อาสาสมัครสาธารณสุข สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล กลุ่มอาชีพต่างๆ ตลอดจนประชาชนทั่วไป   

วิธีด าเนินการ 
 1 ติดต่อ ประสานงานกับเจ้าของสถานที่ 
 2 แต่งตั้งคณะท างาน 
 3 วางแผนก าหนด วัน เวลา สถานที่ การฝึกอบรม พร้อมก าหนดตารางการฝึกอบรม 
 4 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนต าบลป่าบอน 
 5 ด าเนินโครงการตามวัน เวลา ที่ก าหนด 

ระยะเวลาการด าเนินการ 
   (ปีงบประมาณ 2562) 

งบประมาณ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวง 

ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 ผู้เข้าร่วมประชุมประชาคมสามารถเข้าใจการบริหารงานแบบการมีส่วนร่วม ตระหนักถึงความส าคัญของการ
กระจายอ านาจและเป็นการสร้างทัศนคติที่ดีระหว่างประชาชนและหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น 
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ชื่อโครงการ : การสง่เสริมและสนบัสนนุการจัดท าแผนชมุชน 

หลักการและเหตผุล 
 การพัฒนาและสร้างการเรียนรู้ เพ่ือมุ่งเน้นยกระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการพัฒนาท้องถิ่นเป็น
ส าคัญ     จึงควรให้คณะกรรมการชุมชนซึ่งถือว่าเป็นประชาชนกลุ่มหนึ่งในชุมชน สร้างแผนชุมชนขึ้นมาด้วยตนเอง 
ดังความหมายของแผนแม่บทชุนที่ว่า “แผนชุมชนเป็นการท างานเพ่ือต้องการให้ชุมชนสามารถบริหารจัดการเอง 
ก าหนดทิศทางของตนเอง”    การสร้างภูมิคุ้มกัน ป้องกันเงื่อนไขจากภายนอกเข้าไปท าให้ชุมชนเปลี่ยนแนวคิด
วัฒนธรรมดั้งเดิม และวิ่งตามกระแสเงิน ท าให้ชุมชนได้รับการเรียนรู้ รู้จักชุมชนของตนเองสามารถค้นหาทรัพยากร
และศักยภาพของตนเอง ตลอดจนการท าโครงการแก้ไขปัญหาในอนาคตได้ และการประสานกับหน่วยงานทุกภาค
ส่วน เพ่ือให้เกิดความร่วมมือเป็นพลังส าคัญในการแก้ไขปัญหาที่ตอบมนองความต้องการของชุมชน ในปัจจุบันและ
ป้องกันปัญหาที่จะเกิดข้ึนในอนาคตได้ 

วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือให้คนในชุมชนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันได้เห็นข้อเด่น ข้อดี โอกาสและข้อจ ากัดของชุมชนในการ
พัฒนาอย่างมีเป้าหมายมีช่องทางในการแก้ไขปัญหาของชุมชนได้อย่างเหมาะสมและครอบคลุมสามารถก าหนด
กิจกรรมที่ตอบสนองความต้องการของชุมชนได้คิดเป็นและกล้าที่จะตัดสินใจด้วยตนเองได้ 

เป้าหมาย 
 ทุกหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวง 

วิธีด าเนินการ 
 1 ประชุมผู้บริหาร ก านันผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องเพ่ือวางแผนการด าเนินงาน 
 2 ประชาสัมพันธ์โครงการพร้อมให้ความรู้แก่ประชาชนในพ้ืนที่ โดยใช้หอกระจายข่าวและเสียงตามสายใน
หมู่บ้าน 
 3 ด าเนินการจัดท าแผนชุมชนของทุกหมู่บ้านตามก าหนดการ 
 4 ส่งแผนชุมชนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ระยะเวลาการด าเนินการ 
   (ปีงบประมาณ 2562)  

งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวง 

ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 ชุมชนสามารถวางแผนจัดการกับทรัพยากรหรือทุนในชุมชน ทั้งทุนบุคคลและทุนสังคมที่มีอยู่ได้อย่าง
เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพชุมชนคนในชุมชนได้รับผลประโยชน์ร่วมกันอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมความร่วมมือกัน
ของคนในชุมชนจะก่อให้เกิดทัศนคติที่ดี เอ้ืออาทรต่อกันได้ รวมทั้งปลูกฝังทัศนคติ ค่านิยมที่ดีให้กับลูกหลานสามารถ
หาแนวร่วมในการท างานเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่นของตนเองได้ 
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ชื่อโครงการ : มาตรการแต่งตัง้ตวัแทนประชาคมเข้ารว่มเปน็คณะกรรมการตรวจรับงานจา้ง 

หลักการและเหตผุล 
 ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวง ได้ด าเนินการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีในด้าน
การจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรอบปีงบประมาณ และส่งเสริมให้ภาคประชาชน (ประชาคม) ให้มี
ส่วนร่วมอย่างแข็งขันกับมาตรการการป้องกันการทุจริตในองค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวง 

วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือเป็นกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผ่านการประชาคม) ในการมีส่วนร่วมกับองค์การบริหารส่วนต าบลท่า
หลวง อย่างแข็งขันส าหรับการท างานขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวง ได้มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
ก าหนดให้ภาคประชาชนและส่งเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผ่านการประชาคม) ให้มีส่วนร่วมอย่างแข็งขัน กับ
มาตรการการป้องกันการทุจริตในองค์การบริหารส่วนต าบลนั่นคือได้ท าหน้าที่อย่างถูกต้อง 

เป้าหมาย 
 ตัวแทนประชาคมหมู่บ้านทั้ง 12 หมู่บ้าน 

วิธีการด าเนินการ 
 1 ส่งเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยผ่านการประชาคม) ให้มีส่วนร่วมกับองค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวง 
อย่างแข็งขันส าหรับการท างานขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวง ได้มีกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ ก าหนดให้ภาค
ประชาสังคม (ตัวแทนประชาคม) ต้องไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับองค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวง ในหลายๆ ส่วน เช่น 
ให้ตัวแทนประชาคมมีส่วนร่วมเป็นกรรมการตามระเบียบฯ ว่าด้วยการพัสดุ เช่น เป็นกรรมการเปิดซองสอบราคาเป็น
กรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาเป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเป็นกรรมการตรวจการจ้าง ฯลฯ 
 2 มีการฝึกอบรมตัวแทนประชาคมให้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องระเบียบฯว่าด้วยการพัสดุ เพ่ือเรียนรู้ท าความ
เข้าใจระเบียบต่างๆ จะได้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง 

ระยะเวลาการด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวง 

ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 1 ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการด าเนินงานและตรวจสอบการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลท่า
หลวง 
 2 ภาคประชาชนทราบและตระหนักถึงสิทธิ หน้าที่และบทบาทในการมีส่วนร่วมและตรวจสอบการ
ด าเนินงานของหน่วยงานท้องถิ่นของตนเอง 
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ชื่อโครงการ : กจิกรรมการประเมินผลการปฏบิตัริาชการขององค์การบรหิารสว่นต าบลทา่หลวง 

หลักการและเหตผุล 
 ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้องด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ซึ่งเป็นกระบวนการวัดผลการบริหารและปฏิบัติ ราชการขององค์การ
บริหารส่วนต าบลว่าสัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมายหรือไม่ ตลอดจนเป็นการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์การ
บริหารส่วนต าบล เพื่อน าผลที่ได้จากการประเมินมาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข ส่งเสริม พัฒนา ขยายหรือยุติการด าเนิน
ภารกิจต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบล ต่อไป 
 ดังนั้น อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 9(3) และมาตรา 45 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546  องค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวง จึงได้จัดท าโครงการการปฏิบัติ
ราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวง   
 เพ่ือให้การประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวง มีการขับเคลื่อนอย่างเป็น
รูปธรรม ซึ่งจะส่งเสริมให้เทศบาลมีมาตรฐานในการปฏิบัติราชการ ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน และการอ านวยความ
สะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนโดยใช้วิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี และให้ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน และการ
เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายก าหนด 

วัตถุประสงค์ 
 1 เพ่ือติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐานการปฏิบัติราชการ 
 2 เพ่ือให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์การ
บริหารส่วนต าบลท่าหลวง และเป็นการเฝ้าระวังการทุจริตในการบริหารจัดการตามภารกิจขององค์การบริหารส่วน
ต าบลท่าหลวง 
 3 เพ่ือด าเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวง 

เป้าหมาย/ผลผลิต 
 คณะท างานและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล  
ท่าหลวง 

พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวง 

วิธีด าเนินการ  
 1 จัดท าโครงการและขออนุมัติโครงการ 
 2 จัดท าประกาศประชาสัมพันธ์การด าเนินโครงการ 
 3 จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะท างานและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวง 
 4 ประชุมคณะกรรมการ/คณะท างานและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 5 การจัดท าแผนการด าเนินงาน 
 6 การด าเนินโครงการให้เป็นไปตามแผนการด าเนินงาน 
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 7 จัดท าแบบสอบถามวัดความพึงพอใจในการปฏิบัติราชการของหน่วยงานต่างๆขององค์การบริหารส่วน
ต าบลท่าหลวง  
 8 การติดตามและประเมินผล 
 9 การจัดท าสรุปรายงานผลการด าเนินโครงการฯ แล้วรายงานให้ผู้บริหารพิจารณาทราบปรับปรุงด าเนินการ
แก้ไขต่อไป 

ระยะเวลาด าเนินการ 
   (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562) 

งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวง 

ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 ผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวง ดีขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา 
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มิตทิี ่4  การเสริมสรา้งและปรบัปรงุกลไกในการตรวจสอบการปฏบิตัริาชการขององคก์ารบรหิารสว่นต าบลทา่หลวง 
4.1 มีการจดัวางระบบและรายงานการควบคุมภายในตามที่คณะกรรมการตรวจเงนิแผน่ดินก าหนด 
 
  ชือ่โครงการ : โครงการจัดท าแผนการตรวจสอบภายในประจ าป ี  

  หลกัการและเหตผุล  
 การตรวจสอบภายในเป็นปัจจัยส าคัญที่จะช่วยให้การด าเนินงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลท่า
หลวง เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทั้งยังช่วยป้องกันหรือลดความเสี่ยงจากการด าเนินงานผิดพลาด
และลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งการตรวจสอบภายในนั้นยังถือเป็นส่วนประกอบส าคัญที่แทรกอยู่ในการ
ปฏิบัติงานตามปกติ ซึ่งจะต้องมีการกระท าอย่างเป็นขั้นตอนที่ถูกต้องตามระเบียบ และกฎหมายที่ก าหนด โดย
ผู้บริหารสามารถน าแผนการตรวจสอบภายในมาใช้โดยรวมเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหาร เพื่อให้สามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์ของการด าเนินงานอีกทั้งยังเป็นแนวทางการปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นแนวทางการตรวจสอบภายในที่ชัดเจน 
ดังนั้น การจัดท าแผนการตรวจสอบภายในอย่างมีมาตรฐานประกอบกับมีระเบียบ ข้อบังคับ ตลอดจนกฎหมายต่างๆ 
ที่เกี่ยวข้องจะท าให้การปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวง เป็นไปอย่างถูกต้องและเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของทางราชการ 

  วัตถุประสงค์ 
  1 เพ่ือจัดวางระบบการควบคุมภายในตามระเบียบ สตง. ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานควบคุมภายใน พ.ศ. 
2544 
  2 เพ่ือพิสูจน์ความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆ ทางด้านการบัญชี และด้านอ่ืนๆ ที่
เกี่ยวข้อง 
  3 เพ่ือตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจว่าเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง มติ
คณะรัฐมนตรี และนโยบายที่ก าหนด 
  4 เพ่ือตรวจสอบหาระบบการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจว่าเพียงพอ และเหมาะสม 
  5 เพ่ือเป็นหลักประกันการใช้และระวังทรัพย์สินต่างๆ ของส่วนราชการเป็นไปอย่างเหมาะสม 

  เป้าหมาย/ผลผลิต 
 พนักงานส่วนต าบลทุกหน่วยงาน ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวง 

  พื้นที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวง 

  วิธีการด าเนินการ 
  1 จัดท าแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
  2 ตรวจสอบความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆ ด้วยเทคนิค และวิธีการตรวจสอบที่
ยอมรับโดยทั่วไป ปริมาณมากน้อยตามความจ าเป็นและเหมาะสม โดยค านึงถึงประสิทธิภาพของระบบการควบคุม
ภายในและความส าคัญของเรื่องที่ตรวจสอบ รวมทั้งวิเคราะห์และประเมินผลการบริหารและการปฏิบัติงานของหน่วย
รับตรวจ 
  3 ตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน การพัสดุและทรัพย์สิน รวมทั้งการ
บริหารงานด้านอ่ืนๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง และ
มติคณะรัฐมนตรี ตลอดจนตรวจสอบระบบการดูแลรักษา และความปลอดภัยของทรัพย์สิน และการใช้ทรัพยากรทุก
ประเภท ว่าเป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด 
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  4 สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน และ/หรือ ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่งที่ทางราชการก าหนด 
เพ่ือให้มั่นใจได้ว่าสามารถน าไปสู่การปฏิบัติงานที่ตรงตามวัตถุประสงค์และสอดคล้องกับนโยบาย 
  5 รายงานผลการตรวจสอบและติดตามประเมินผล 

  ระยะเวลาการด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

  งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 หน่วยงานตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวง 

  ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
  1 บุคลากรมีความเข้าใจและปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานมากขึ้น 
  2 ความเสี่ยงในการเบิกจ่ายเงินลดน้อยลง 
  3 การใช้ทรัพยากรของส านัก/กอง/หน่วยงาน ที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า ประหยัด 
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มิติที่ 4  การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวง 
4.1 มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายในตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินก าหนด 
 
  ชือ่โครงการ : โครงการจัดท ารายงานการควบคมุภายใน 

  หลกัการและเหตผุล  
 ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 
ก าหนดให้หน่วยรับตรวจติดตามประเมินผลการควบคุมภายในที่ ได้ก าหนดไว้ รายงานต่อผู้ก ากับดูแลและ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ 
 ดังนั้น เพ่ือให้การปฏิบัติถูกต้องและเป็นไปตามท่ีระเบียบฯ ก าหนด องค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวงจึงได้มี
การจัดท าและรายงานการควบคุมภายในตามท่ีคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินก าหนด เป็นประจ าทุกปี 

  วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค์กรขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวง 
 2. เพ่ือสรุปรายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายในให้นายกทราบตามแบบที่ระเบียบฯ ก าหนด 
 3. เพ่ือรายงานการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในต่อผู้ก ากับดูแลและคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดิน ตามก าหนด 

  เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ส่วนราชการทุกหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวง 

  พื้นที่ด าเนินการ 
 ส่วนราชการทุกหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวง 

  วิธีด าเนินการ 
 1. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค์กร 
 2. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย 
 3. ผู้บริหารมีหนังสือแจ้งให้ทุกส่วนราชการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน 
 4. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย ด าเนินการประเมิน
องค์ประกอบ ตามแบบ ปย.1 และประเมินผลการปรับปรุงการควบคุมภายในตามแบบ ปย.2 
 5. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับองค์กร ด าเนินการรวบรวม เพ่ือจัดท า
รายงานการควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ข้อ 6 ระดับองค์กร และน าเสนอผู้บริหาร พร้อมจัดส่งรายงานให้ผู้ก ากับ
ดูแลและคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 

  ระยะเวลาการด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

  งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณด าเนินการ 

  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวง 
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  ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 1. บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
 2. ลดโอกาสความผิดพลาด ป้องกันและลดความเสี่ยงต่อการปฏิบัติงาน 
 3. เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรและประชาชนโดยรวม 
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มิตทิี ่4  การเสริมสรา้งและปรบัปรงุกลไกในการตรวจสอบการปฏบิตัริาชการขององคก์ารบรหิารสว่นต าบลทา่หลวง 
4.1 มีการจดัวางระบบและรายงานการควบคุมภายในตามที่คณะกรรมการตรวจเงนิแผน่ดินก าหนด 
 
  ชือ่โครงการ : กจิกรรมตดิตามประเมินผลการควบคุมภายใน 

  หลกัการและเหตผุล  
 ระบบการควบคุมภายในเป็นกลไกที่ส าคัญและเป็นเครื่องมือในการบริหารงานในหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นใน
ภาครัฐ หรือเอกชนทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ระบบการควบคุมภายในจะช่วยควบคุมหรือลดความเสี่ยงของ
หน่วยงานให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ซึ่งจะท าให้ปฏิบัติงานและการจัดการของหน่วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ ใน
อดีตที่ผ่านมาการบริหารงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้มีการควบคุมภายในตามที่กระทรวงการคลังประกาศให้ใช้เป็น
เรื่องๆ ไป ซึ่งอาจอยู่ในรูปของกฎหมาย ระเบียบ ระบบบัญชี หนังสือสั่งการ และหนังสือตอบข้อหารือต่างๆ โดยส่วน
ใหญ่ จะเน้นไปที่การควบคุมด้านการเงินและบัญชีและการปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบหรือกฎเกณฑ์ที่ทางราชการ
ก าหนดไว้ ซึ่งไม่ครอบคลุมถึงการจัดการด้านอ่ืนๆ นอกเหนือจากด้านการเงินและบัญชีในหน่วยงาน จึงไม่สามารถ
สะท้อนภาพถึงผลการด าเนินงานในภาพรวมของหน่วยงานได้ ระบบการควบคุมภายในที่ดี ควรเป็นระบบการควบคุม
ที่ครอบคลุมงานทุกด้านและสามารถสะท้อนภาพให้เห็นเป็นองค์รวมของหน่วยงานนั้นๆ ว่ามีการด าเนินงานที่มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่เพียงใด การที่ระบบการควบคุมภายในของรัฐยังไม่ครอบคลุมทุกระบบงาน อาจ
เป็นช่องทางรั่วไหลท าให้เกิดความเสียหายในหน่วยงานและการด าเนินงานไม่สัมฤทธิ์ผล ทั้งนี้ สาเหตุส่วนหนึ่งอาจเกิด
จากการก าหนดหน้าที่และมอบหมายงานในหน่วยงานไม่เหมาะสม การมอบหมายการปฏิบัติงานทั้งกระบวนการให้
บุคคลใดบุคคลหนึ่งเพียงคนเดียว การควบคุมสอบทานและการตรวจสอบยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอตลอดจนขาด
การประเมินและการบริหารความเสี่ยงการควบคุมภายในของหน่วยงานที่ก าหนดขึ้น และพัฒนาให้ระบบการควบคุม
ภายในดังกล่าวทันสมัยอยู่เสมอ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวงพิจารณาแล้วเห็นว่าเพ่ือให้องค์กรมีแนวทางในการก าหนดระบบการ
ควบคุมภายใน    ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน่วยงานจึงได้ก าหนดกิจกรรมการ
ติดตามประเมินผลการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวง ขึ้น 

  วัตถุประสงค์ 
  1 เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ท าให้การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่าง
ประหยัดและคุ้มค่า โดยลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ซ้ าซ้อนหรือไม่จ าเป็น ลดความเสี่ยงหรือผลเสียหายด้านการเงิน
หรือด้านอ่ืนๆ ที่อาจมีขึ้น 
  2 เพ่ือให้มีข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้องครบถ้วนและเชื่อถือได้ สร้างความม่ันใจแก่ผู้บริหารในการ
ตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารและการปฏิบัติงาน และบุคคลภายนอกที่เก่ียวข้อง 
  3 เพ่ือให้บุคลากรมีการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย เงื่อนไขสัญญา ข้อตกลง ระเบียบข้อบังคับต่างๆ ของ
หน่วยงานอย่างถูกต้องและครบถ้วน 

  เป้าหมาย 
 เพ่ือให้การควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวง เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม
กับการปฏิบัติงานในหน่วยงาน อีกท้ังยังเป็นการควบคุมหรือลดความเสี่ยงของหน่วยงานให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่ง
จะท าให้การปฏิบัติงานและการจัดงานของหน่วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ 
 
 

  วิธีด าเนินการ 
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  1 แต่งตั้งคณะท างานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่า
ด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ข้อ 6 
  2 ประชุมคณะท างานเพ่ือปรับปรุงพัฒนาระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้การปฏิบัติตาม
ภารกิจและตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวง
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  3 การรวบรวมผลการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในให้คณะท างานฯ เพ่ือสรุปข้อมูล 
  4 รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคต่างๆ ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลและ
ผู้บริหารทราบ 

  สถานที่/ระยะเวลาด าเนินการ 
   (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562) 

  หน่วยงานรับผิดชอบ 
 ทุกกอง/ส านัก ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวง 

  งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. การด าเนินงานของหน่วยงานบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 2. การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัด และคุ้มค่า 
 3. มีข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้อง ครบถ้วนและเชื่อถือได้ สามารถน าไปใช้ในการตัดสินใจ 
 4. การปฏิบัติในหน่วยงานเป็นไปอย่างมีระบบและอยู่ในกรอบของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับท่ีวางไว้ 
 5. เป็นเครื่องมือช่วยผู้บริหารในการก ากับดูแลการปฏิบัติงานดีอย่างดียิ่ง 

  ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
  1 มีรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามมาตรฐาน ข้อ 6 ที่เสร็จตามก าหนดเวลา 
  2 กิจกรรมการควบคุมภายใน ร้อยละ 80 ได้ด าเนินการแก้ไข 
  3 ร้อยละของหน่วยงานรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในครบทุกงาน 
  4 มีการจัดการความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมภายใน 
  5 ระดับความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดท ารายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
(ร้อยละ 80 ในระดับมาก) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มิตทิี ่4  การเสริมสรา้งและปรบัปรงุกลไกในการตรวจสอบการปฏบิตัริาชการขององคก์ารบรหิารสว่นต าบลทา่หลวง 
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4.2 การสนบัสนนุใหภ้าคประชาชนมสีว่นรว่มตรวจสอบการปฏบิตัหิรือการบรหิารราชการ  ตามชอ่งทางทีส่ามารถ
ด าเนนิการได ้
 
  ชือ่โครงการ : กจิกรรมการมสีว่นรว่มของประชาชนในการตรวจสอบการรบั การจ่าย และการใชป้ระโยชนท์รัพยส์นิ
ขององค์การบริหารสว่นต าบลท่าหลวง 

  หลกัการและเหตผุล  
 การเบิกจ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นขั้นตอนหนึ่งของวงจรการบริหารการเงินการคลังของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่จะต้องปฏิบัติตามอ านาจหน้าที่ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยหรือหนังสือสั่ง
การที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องครบถ้วนเรียบร้อยจึงจัดท าใบน าฝากเป็นรายรับ จัดท าใบฎีกาเพ่ือเป็นรายจ่าย เบิกเงินออก
จากคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ ส าหรับการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็
เช่นเดียวกันต้องมีการด าเนินงานให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายทั้งการเก็บค่าธรรมเนียม ค่าบริการ จะต้องเป็นไป
ด้วยความโปร่งใส ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ จึงจ าเป็นต้องมีกระบวนการขั้นตอนที่ถูกต้อง มีความสุจริต 
ส่งผลให้การด าเนินงานเกิดประสิทธิภาพ 
 กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวง จึงได้ริเริ่มกิจกรรมเพ่ือให้ การรับ จ่ายเงินและการใช้ประโยชน์
ทรัพย์สินเกิดความโปร่งใส ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ และรับทราบถึงรายรับ-รายจ่าย ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลท่าหลวง 
 
  วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือให้การรับ จ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวง เกิดความโปร่งใสตรวจสอบได้ 

  พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวง 

  วิธีการด าเนินการ 
 - มีการแต่งตั้งกรรมการพิจารณางบประมาณ 
 - มีการแต่งตั้งกรรมการติดตามประเมินผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณโดยมีปะชาชนเข้าร่วมเป็นกรรมการ 
 - เปิดโอกาสให้ประชาชนสอบถามข้อสงสัยเกี่ยวกับการรับจ่ายเงิน 
 - สรุปผลการรับ จ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวงให้ประชาชนทราบทางช่องทางต่างๆ เช่น 
ทางเว็บไซต์ ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร และเสียงตามสาย หอกระจายข่าว เมื่อสิ้นปีงบประมาณ 

  ระยะเวลาด าเนินการ 
   (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562) 

  งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
   กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวง 

  ตัวชี้วัด 
 มีการด าเนินงานตามวิธีการด าเนินงานครบทุกขั้นตอน 

  ผลลัพธ์ 
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 ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบและได้รับทราบข้อมูลการรับ จ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนต าบล 
ท่าหลวงท าให้เกิดความโปร่งใส  ในการรับจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มิติที่ 4  การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวง 
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4.3  การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถิ่น 
  ชือ่โครงการ : กจิกรรมการสง่เสรมิและพฒันาศกัยภาพสมาชิกสภาท้องถิน่ 

  หลกัการและเหตผุล  
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทความส าคัญยิ่งต่อการพัฒนาทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ด้วย
เหตุผลดังกล่าวการพัฒนาศักยภาพทักษะและความรู้ของสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความพร้อมที่จะรับภารกิจและการ
จัดบริการให้แก่ชุมชนจึงเป็นเรื่องที่ส าคัญอย่างยิ่ง ประกอบกับการให้การศึกษาอบรมเป็นสิ่งส าคัญประการหนึ่งที่
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวง ได้ด าเนินการ เพ่ือให้สมาชิกสภาท้องถิ่นมีความรู้และทักษะด้านการปกครองส่วน
ท้องถิ่น มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ รวมถึงมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบข้อกฎหมายต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับท้องถิ่นด้วย เพ่ือพัฒนาตนเองและสามารถน าความรู้ไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 
 ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวง จึงได้มีการจัดส่งสมาชิกสภาท้องถิ่นให้เข้ารับการฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงานอยู่เสมอ เพ่ือเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและสามารถน ามาพัฒนาองค์กร พัฒนาท้องถิ่น 
ให้ท้องถิ่นมีความเจริญก้าวหน้า 

  วัตถุประสงค์ 
  1 เพ่ือสร้างการเรียนรู้และประสบการณ์การท างานให้กับสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความเข้าใจในการท างาน
ตามบทบาทและอ านาจหน้าที่ 
  2 เพ่ือให้สมาชิกสภาท้องถิ่นได้มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย 
  3 เพ่ือส่งเสริมให้สมาชิกสภาท้องถิ่นได้เพ่ิมศักยภาพในการพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างถูกต้อง 

  เป้าหมาย/ผลผลิต 
 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวง จ านวน 10 คน 

  พื้นที่ด าเนินการ 
 ทั้งในองค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวง และหน่วยงานที่จัดฝึกอบรม 

  วิธีการด าเนินการ 
  1 ฝ่ายบริหารงานบุคคลตรวจสอบหลักสูตรการฝึกอบรมทั้งภายในองค์การบริหารส่วนต าบลและหน่วยงาน
ภายนอก เพ่ือเป็นข้อมูลในการจัดส่งสมาชิกสภาท้องถิ่นเข้ารับการอบรมหรือร่วมประชุมสัมมนาแล้วแต่กรณี 
  2 เมื่อพิจารณาความเหมาะสมของหลักสูตรเรียบร้อยแล้ว ด าเนินการเสนอผู้บังคับบัญชาเพ่ือส่งสมาชิกสภา
ท้องถิ่นเข้ารับการฝึกอบรม หรือเข้าร่วมประชุม หรือด าเนินการจัดฝึกอบรมเองโดยส านัก/กองงานที่รับผิดชอบ 
  3 แจ้งให้สมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ผ่านการฝึกอบรมจัดท ารายงานสรุปผลการฝึกอบรมเสนอประธานสภา โดย
ผ่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวง 
  4 ฝ่ายบริหารงานบุคคลด าเนินการประเมินผลการฝึกอบรมของสมาชิกสภาท้องถิ่น และรายงานเสนอนายก
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวง ทราบ 

  ระยะเวลาด าเนินการ 
   (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562) 

  งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
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  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวง 

  ผลลัพธ์ 
  1 สมาชิกสภาท้องถิ่นมีความรู้ความเข้าใจในการท างานตามบทบาทและอ านาจหน้าที่ 
  2 สมาชิกสภาท้องถิ่นได้รับการเรียนรู้และประสบการณ์การท างานใหม่ๆ 
  3 การปฏิบัติงานของสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย 

      ตัวชี้วัด 
 จ านวนสมาชิกสภาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวง จ านวน 10 ราย ได้รับการฝึกอบรม  
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มิตทิี ่4  การเสริมสรา้งและปรบัปรงุกลไกในการตรวจสอบการปฏบิตัริาชการขององคก์ารบรหิารสว่นต าบลทา่หลวง 
4.4 เสรมิพลงัการมสีว่นรว่มของชมุชนและบรูณาการทุกภาคสว่นเพือ่ตอ่ตา้นการทุจรติ 
 
  ชือ่โครงการ : กจิกรรมการติดปา้ยประชาสัมพันธก์รณพีบเห็นการทจุรติ 

  หลกัการและเหตผุล  
ปัญหาการทุจริตที่เกิดขึ้นในหน่วยงานภาครัฐได้ส่งผลเสียหายกับประเทศชาติอย่างมาก จ าเป็นที่ทุกภาคส่วน

ในสังคมจะต้องตระหนักและร่วมกันแก้ไขจัดการปัญหา โดยการเข้าไปมีส่วนร่วมเป็นเครือข่ายในการขับเคลื่อนต่างๆ 
ให้เกิดการเฝ้าระวัง ป้องปรามการทุจริต ในรูปแบบการกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนในจังหวัดได้ตระหนักถึงปัญหาการทุจริต
คอร์รัปชั่นและมี     ส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

  วัตถุประสงค์ 
  1 เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต 
  .2 เพ่ือแสดงเจตนารมณ์ในการแก้ไขปัญหาการทุจริต 

  เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนในพื้นท่ีต าบลท่าหลวง 

  พื้นที่ด าเนินการ 
 ต าบลท่าหลวง 

  วิธีด าเนินการ 
  1 ขออนุมัติจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ 
  2 ปิดประกาศประชาสัมพันธ์   
  3 จัดเจ้าหน้าที่รับผิดชอบรับแจ้งเหตุทางโทรศัพท์ 
  4 บันทึกเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ 
  5 เสนอผู้บริหารพิจารณาสั่งการ 
  6 ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขเรื่องที่ได้รับการร้องเรียน 

  ระยะเวลาด าเนินการ 
   (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562) 

  งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวง 

  ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
  1 จ านวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต 
  2 น าเรื่องท่ีได้รับการร้องเรียนไปด าเนินการปรับปรุงแก้ไข 

 
 
 


