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ค ำน ำ 
 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ถือเป็นกลไกและเครื่องมือ 
ที่ส าคัญในการป้องกันการทุจริตที่จะเกิดขึ้นในองค์กร เป็นแนวทางปฏิบัติแก่ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง 
พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง ให้เกิดการด าเนินการที่โปร่งใส  การจัดบริการสาธารณะแก่ประชาชนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด รวมทั้งเป็นการส่งเสริมการด าเนินงานร่วมกัน
ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ตามหลักประชารัฐ  ก่อให้เกิดความเชื่อมั่น ความพอใจ 
และความศรัทธาของประชาชนต่อการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม 

องค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว จึงได้ตระหนักและให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการที่มี
ความโปร่งใส สร้างค่านิยม วัฒนธรรมสุจริตให้เกิดในสังคมอย่างยั่งยืน จึงได้ด าเนินการจัดท าแผน แผนปฏิบัติ
การป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบประจ าปีงบประมาณ 2562 เพ่ือใช้เป็นแนวทาง                
การขับเคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ผ่านโครงการ กิจกรรม หรือมาตรการต่างๆที่ เป็น
รูปธรรมอย่างชัดเจน อันจะน าไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างแท้จริง 

 
 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว 
อ าเภอห้างฉัตร  จังหวัดล าปาง 

กุมภาพันธ์  2562 
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สำรบัญ 
 

           หน้ำ 
ค ำน ำ             

สำรบัญ            
             
ส่วนที่ 1  บทน ำ   

ข้อมูลทั่วไป         1 
การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  2 
หลักการและเหตุผล        3 
วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผน       4 
เป้าหมาย         5 
ประโยชน์ของการจัดท าแผน       5 

ส่วนที่ 2 แผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริตและประพฤติมิชอบประจ ำปีงบประมำณ 2562   

มิติที่  1  การสร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริต      6 
มิติที่  2  การบริหารราชการเพ่ือป้องกันการทุจริต     7 
มิติที่  3  การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน   8 
มิติที่  4  การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ  9 

 ขององค์กรกปกครองส่วนท้องถิ่น 

ส่วนที่ 3  รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร ตำมแผนปฏิบัติกำรฯ   10-79 
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ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว 

เรื่อง   แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบประจ าปีงบประมาณ 2562 
*********************** 

  อ้างถึ งหนั งสือกระทรวงมหาดไทย ด่ วนที่ สุ ด  ที่  มท  ๐๒๒๖ .๒/ว๑๐๐๓ ลงวันที่                         
๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐  หนังสือจังหวัดล าปาง ด่วนที่สุด ที่ลป๐๐๑๗.๕/ ๗๒๔๐  ลงวันที่  ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐  
หนังสือส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดล าปาง ด่วนที่สุด ที่ ลป๐๐๒๓.๔/ว๔๓๓ ลงวันที่                    
๑๗ มีนาคม ๒๕๖๐  และตามหนังสือที่ว่าการอ าเภอห้างฉัตร ที่ ลป๐๐๒๓.๑๘/ว ๑๒๑ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม 
๒๕๖๐  ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบ ประจ าปีงบประมาณ 2562  บัดนี้องค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้วได้ด าเนินการจัดท า
แผนแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจ าปีงบประมาณ 2562                    
ขององค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้วแล้ว  เพ่ือจะใช้เป็นกลไกและเครื่องมือในการป้องกันการทุจริต                        
ที่จะเกิดขึ้นในองค์กรการบริหารงานภาครัฐด้วยความโปร่งใส จัดบริการสาธารณะแก่ประชาชนได้อย่าง                  
มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ลดปัญหาการทุจริตได้ ก่อให้เกิดความเชื่อมั่นความพึงพอใจ ความศรัทธา                
ของประชาชนในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อไป 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

   ประกาศ    ณ   วันที่   28   กุมภาพันธ์    พ.ศ. ๒๕๖2 
 
 
     

(นายอินจันทร์   ทันวิสัย) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว 
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ส่วนที่ 1 
บทน ำ 

1. ข้อมูลทั่วไป 
1) สภำพทั่วไป 

องค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว  ได้รับการจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและ
องค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.2537  โดยประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการจัดตั้งองค์การบริหารส่วน
ต าบล  ลงวันที่  16  ธันวาคม  พ.ศ. 2539 

2) ที่ตั้ง 
ตั้งอยู่ที่บ้านทุ่งตุ่น-แม่ติว  หมู่ที่ 2   ต าบลวอแก้ว   อ าเภอห้างฉัตร  จังหวัดล าปาง องค์การ 

บริหารส่วนต าบลวอแก้ว  อยู่ห่างจากที่ว่าการอ าเภอห้างฉัตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ไปตามเส้นทาง
สาย รพช.หมายเลข ลป 3130 (วอแก้ว - ห้างฉัตร) และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 11 เป็นระยะทางประมาณ  
19  กิโลเมตร   

3) เนื้อที่   
องค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว  มีพ้ืนที่ประมาณ  109.862 ตารางกิโลเมตร หรือ  ประมาณ   

68,663   ไร่ 
4)  ภูมิประเทศ องค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว   มีอาณาเขตการติดต่อ 

-  ทิศเหนือ ติดต่อกับ ต าบลบ้านเอื้อม  อ าเภอเมืองล าปาง 
-  ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต าบลหนองหล่ม  อ าเภอห้างฉัตร 
-  ทิศใต้  ติดต่อกับ ต าบลห้างฉัตร  อ าเภอห้างฉัตร 
-  ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ต าบลเวียงตาล  อ าเภอห้างฉัตร 

5) จ ำนวนหมู่บ้ำน   
องค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้วมีหมู่บ้านที่อยู่ในเขต จ านวน  7  หมู่บ้าน    ดังนี้ 

1.  บ้านทุ่งผา หมู่ที่ 1    จ านวน 157 ครัวเรือน   
2.  บ้านทุ่งตุ่น-แม่ติว  หมู่ที่ 2    จ านวน 185 ครัวเรือน 
3.  บ้านวอแก้ว  หมู่ที่ 3   จ านวน 424 ครัวเรือน 
4.  บ้านหล่ายทุ่ง  หมู่ที่ 4  จ านวน 243 ครัวเรือน 
5.  บ้านทุ่งหก  หมู่ที่ 5   จ านวน 373 ครัวเรือน 
6.  บ้านทุ่งงิ้ว  หมู่ที่ 6   จ านวน 107 ครัวเรือน 
7.  บ้านน้ าจ า  หมู่ที่ 7  จ านวน 163 ครัวเรือน 

6) ประชากร 
6.1  ข้อมูล จ านวนประชากร 

ต ำบล/หมู่บ้ำน 
ชำย (คน) หญิง(คน) รวม(คน) 

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 
ต ำบลวอแก้ว 2,109 2,098 2,102 2,110 4,211 4,208 
หมู่ที่ 1 บ้านทุ่งผา 224 227 227 227 451 454 
หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งตุ่น-แม่ติว 221 217 217 221 438 438 
หมู่ที่ 3 บ้านวอแก้ว 500 495 484 484 984 979 
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หมู่ที่ 4 บ้านหล่ายทุ่ง 309 311 328 333 637 644 
หมู่ที่ 5 บ้านทุ่งหก 452 447 436 432 888 897 
หมู่ที่ 6 บ้านทุ่งงิ้ว 137 136 138 141 275 277 
หมู่ที่ 7 บ้านน้ าจ า 266 265 272 272 538 537 

6.2  ช่วงอายุและจ านวนประชากร 
องค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว  มีประชากรทั้งสิ้น   4,208  คน  แยกเป็น 

    ชาย  2,098  คน     หญิง  2,110  คน 
 มีความหนาแน่นเฉลี่ย 38.30   คน/ตารางกิโลเมตร      โดยสามารถแบ่งตามช่วงอายุได้ดังนี้ 

ชำย  2,109 คน หญิง  2,102 คน 
เด็ก (ทารก – 6 ปี)          103  คน เด็ก (ทารก – 6 ปี)         93  คน 
เด็กโต (7-12 ปี)  121  คน เด็กโต (7-12 ปี) 104  คน 
วัยรุ่น (13-17 ปี)   81  คน วัยรุ่น (13-17 ปี)  83  คน 
ผู้ใหญ่(18-60 ปี)  1,410  คน ผู้ใหญ่(18-60 ปี) 1,392  คน 
คนชรา ( 61 ปีขึ้นไป)  383  คน คนชรา ( 61 ปีขึ้นไป) 438  คน 

 
2. กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงในกำรเกิดกำรทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ต้องการบ่งชี้ความเสี่ยงของการทุจริตที่มีอยู่ในองค์กรโดยการประเมินโอกาสของการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น 
ตลอดจนบุคคลหรือหน่วยงานที่อาจเกี่ยวข้องกับการกระท าทุจริต  เพ่ือพิจารณาว่าการควบคุมและการป้องกัน
การทุจริตที่มีอยู่ในปัจจุบันมีประสิทธิภาพหรือประสิทธิผลหรือไม่ 

กำรทุจริตในระดับท้องถิ่น  พบว่า  ปัจจัยที่มีผลต่อการขยายตัวของการทุจริตในระดับท้องถิ่น  ได้แก่
การกระจายอ านาจลงสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แม้ว่าโดยหลักการแล้วการกระจายอ านาจมีวัตถุประสงค์
ส าคัญเพ่ือให้บริการต่างๆ ของรัฐสามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนมากขึ้น  มีประสิทธิภาพมากข้ึน 
แต่ในทางปฏิบัติท าให้แนวโน้มของการทุจริตในท้องถิ่นเพ่ิมมากยิ่งข้ึนเช่นเดียวกัน 

ลักษณะกำรทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จ าแนกเป็น  7  ประเภท  ดังนี้ 
1) การทุจริตด้านงบประมาณ  การท าบัญชี  การจัดซื้อจัดจ้าง  และการเงินการคลัง  ส่วนใหญ่เกิด

จากการละเลยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2) สภาพหรือปัญหาที่เกิดจากตัวบุคคล 
3) สภาพการทุจริตอันเกิดจากช่องว่างของกฎระเบียบและกฎหมาย 
4) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการขาดความรู้ความเข้าใจและขาดคุณธรรม

จริยธรรม 
5) สภาพหรือลักษณะปัญหาที่เกิดจาการขาดการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
6) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจาการตรวจสอบขาดความหลากหลายในการ

ตรวจสอบจากภาคส่วนต่างๆ 
7) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากอ านาจ บารมี และอิทธิพลท้องถิ่น 
สำเหตุและปัจจัยที่น ำไปสู่กำรทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำมำรถสรุปเป็นประเด็นได้  

ดังนี้ 
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1) โอกำส  แม้ว่าในปัจจุบันมีหน่วยงานและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแต่พบว่ายังคงมีช่องว่างที่ท าให้เกิดโอกาสของการทุจริต  ซึ่งโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นจากการบังคับใช้
กฎหมายที่ไม่เข้มแข็ง กฎหมาย กฎระเบียบไม่รัดกุม  และอ านาจหน้าที่โดยเฉพาะข้าราชการระดับสูงก็เป็น
โอกาสหนึ่งที่ท าให้เกิดการทุจริต 

2) สิ่งจูงใจ  เป็นที่ยอมรับว่าสภาวะทางเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นเรื่องของวัตถุนิยม  สังคมนิยม  ท าให้คน
ในปัจจุบันมุ่งเน้นที่การสร้างความร่ ารวย ด้วยเหตุนี้จึงเป็นแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่มีแนวโน้มที่จะท าพฤติกรรม
ทุจริตมากยิ่งข้ึน 

3) กำรขำดกลไกในกำรตรวจสอบ  การทุจริตในปัจจุบันมีรูปแบบที่ซับซ้อนขึ้น  โดยเฉพาะการ
ทุจริตในเชิงนโยบายที่ท าให้การทุจริตกลายเป็นความชอบธรรมในสายตาของประชาชน  ขาดกลไกการ
ตรวจสอบความโปร่งใสที่มีประสิทธิภาพ  ดังนั้นจึงเป็นการยากที่จะเข้าไปตรวจสอบการทุจริตของบุคคลเหล่านี้ 

4) กำรผูกขำด  ในบางกรณีการด าเนินงานของภาครัฐ  ได้แก่  การจัดซื้อ-จัดจ้าง  เป็นเรื่องของการ
ผูกขาด  ดังนั้น  จึงมีความเกี่ยวข้องเป็นห่วงโซ่ผลประโยชน์ทางธุรกิจ  ในบางครั้งพบบริษัทมีการให้สินบนแก่
เจ้าหน้าที่เพ่ือให้ตนเองได้รับสิทธิในการด าเนินงานโครงการของภาครัฐ  รูปแบบของการผูกขาด  ได้แก่การ
ผูกขาดในโครงการก่อสร้างและโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ 

5) กำรได้รับค่ำตอบแทนที่ไม่เหมำะสม  รายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย  ความยากจนถือเป็นปัจจัย
หนึ่งที่ท าให้ข้าราชการมีพฤติกรรมการทุจริต  เพราะความต้องการที่จะมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นท าให้
เจ้าหน้าที่ต้องแสวงหาช่องทางเพ่ือเพ่ิม “รายได้พิเศษ” ให้กับตนเองและครอบครัว 

6) กำรขำดจริยธรรม คุณธรรม  ในสมัยโบราณ  ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคุณธรรมที่ได้รับการเน้น
เป็นพิเศษถือว่าเป็นเครื่องวัดความดีของคน  แต่ในปัจจุบัน  พบว่า  คนมีความละอายต่อบาปและเกรงกลัวบาป
น้อยลง  และมีความเห็นแก่ตัวมากยิ่งขึ้น  มองแต่ประโยชน์ส่วนตนเป็นที่ตั้งมากกว่าที่จะยึดผลประโยชน์
ส่วนรวม 

7) มีค่ำนิยมที่ผิด  ปัจจุบันค่านิยมของสังคมได้เปลี่ยนจากยกย่องคนดี คนที่มีความซื่อสัตย์สุจริต
เป็นยกย่องคนที่มีเงิน คนที่เป็นเศรษฐี มหาเศรษฐี  คนที่มีต าแหน่งหน้าที่การงานสูง  ด้วยเหตุนี้  ผู้ที่มีค่านิยมที่
ผิดเห็นว่าการทุจริตเป็นวิถีชีวิตเป็นเรื่องปกติธรรมดา  เห็นคนซื่อเป็นคนเซ่อ  เห็นคนโกงเป็นคนฉลาด  ย่อมจะ
ท าการทุจริตฉ้อราษฎร์บังหลวง  โดยไม่มีความละอายต่อบุญและบาป  และไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายของ
บ้านเมือง 
3. หลักกำรและเหตุผล 

ปัจจุบันการทุจริตคอร์รัปชันในประเทศไทยถือเป็นปัญหาเรื้อรังที่นับวันยิ่งจะทวีความรุ่งแรงและ
สลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นและส่งผลกระทบในวงกว้างโดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของชาติ  เป็นปัญหาล าดับ
ต้นๆ ที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง  เนื่องจากเกิดขึ้นทุกภาคส่วนใน
สังคมไทย  ไม่ว่าจะเป็นภาคการเมือง  ภาคราชการ  โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมักถูกมองจาก
ภายนอกสังคมว่าเป็นองค์กรที่เอ้ือต่อการทุจริตคอร์รัปชันและมักจะปรากฏข่าวการทุจริตตามสื่อและรายงาน
ของทางราชการอยู่เสมอ  ซึ่งได้ส่งผลสะเทือนต่อกระแสการกระจายอ านาจและความศรัทธาต่อระบบการ
ปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างยิ่ง  ส่งผลให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันมีผลในเชิงลบ 
สอดคล้องกับการจัดอันดับดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชัน (Corruption Perception  Index-CPI) ซึ่งเป็น
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เครื่องมือที่ใช้ประเมินการทุจริตคอร์รัปชันทั่วโลกที่จัดโดยองค์กรเพ่ือความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency 
International-IT) พบว่าผลคะแนนของประเทศไทยระหว่างปี 2555-2558 อยู่ที่ 35-38 คะแนน จากคะแนน
เต็ม 100 โดยในปี 2558 อยู่อันดับที่ 76  จาก 168 ประเทศทั่วโลก และเป็นอันดับที่ 3 ในประเทศอาเซียนรอง
จากประเทศสิงคโปร์และประเทศมาเลเซีย และล่าสุดพบว่าผลคะแนนของประเทศไทยปี 2559 ลดลง 3 
คะแนน จากปี 2558 ได้ล าดับที่ 101 จาก 168 ประเทศ ซึ่งสามารถสะท้อนให้เห็นว่าประเทศไทย เป็นประเทศ
ที่มีปัญหาการคอร์รัปชันอยู่ในระดับสูง 

แม้ว่าในช่วงระยะที่ผ่านมา  ประเทศไทยได้แสดงให้เห็นถึงความพยายามในการปราบปรามการ
ป้องกันการทุจริตไม่ว่าจะเป็น การเป็นประเทศภาคีภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต 
(United Nations Convention Against Corruption-UNCAC) พ.ศ. 2546 การจัดตั้งองค์กรตามรัฐธรรมนูญ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะกรรมการป้องกันปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตมาแล้ว 3 ฉบับ แต่ปัญหาการทุจริตในประเทศไทยได้มีแนวโน้มที่ลดน้อยถอย
ลง สาเหตุที่ท าให้การทุจริตเป็นปัญหาที่ส าคัญของสังคมไทยประกอบด้วยปัจจัยทางด้านพ้ืนฐานโครงสร้าง
สังคม  ซึ่งเป็นสังคมที่ตั้งอยู่ในพ้ืนฐานความสัมพันธ์แนวดิ่ง (Vertical Relation) หรืออีกนัยหนึ่งคือ พ้ืนฐาน
ของสังคมอุปถัมภ์ที่ท าให้สังคมไทยยึดติดกับการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน  โดยเฉพาะในหมู่ญาติพ่ีน้องและพวกพ้อง  
ยึดติดกับกระแสบริโภคนิยม วัตถุนิยม ติดความสบาย ยกย่องคนที่มีเงินและมีอ านาจ  คนไทยบางส่วนมองว่า
การทุจริตคอรัปชันเป็นเรื่องปกติที่ยอมรับได้ ซึ่งนับได้ว่าเป็นปัญหาที่ฝังรากลึกในสังคมไทยมาตั้งแต่อดีตหรือ
กล่าวได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของค่านิยมและวัฒนธรรมไทยไปแล้ว  ผนวกกับปัจจัยทางด้านการท างานที่ไม่ได้บูรณา
การความร่วมมือของทุกภาคส่วนไว้ด้วยกัน  จึงส่งผลให้การท างานของกลไกหรือความพยายามที่ได้กล่าวมา
ข้างต้นไม่สามารถท าได้อย่างเต็มศักยภาพ ขาดความเข้มแข็ง 

ปัจจุบันยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ 3 เริ่มจากปี 
พ.ศ. 2560 จนถึงปี พ.ศ. 2564 ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ที่
ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ  โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมื อง หน่วยงานของรัฐ 
ตลอดจนประชาชน  ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพ่ือให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและ
เกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานา อารยประเทศ  โดยก าหนดวิสัยทัศน์  “ประเทศไทยใสสะอาด  
ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” มีเป้าหมายหลักเพ่ือประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption 
Perception  Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2564 ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้นได้นั้น   
การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น  เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนต้องมีพฤติกรรม
แตกต่างจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ  โดยได้ก าหนดยุทธศาสตร์  
การด าเนินงานหลักออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์  ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบาย 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต(Corruption Perception  Index : CPI) 
ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการขับเคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตบังเกิดผลเป็น

รูปธรรมในทางปฏิบัติเป็นไปตามเจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะ
ที่ 3  (พ.ศ. 2560-2564) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงได้ตระหนักและให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการที่มี
ความโปร่งใส สร้างค่านิยม วัฒนธรรม สุจริตให้เกิดในสังคมอย่างยังยืน  จังได้ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการ
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ป้องกันการทุจริต เพ่ือก าหนดแนวทางการขับเคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตผ่านโครงการ/
กิจกรรม/มาตรการต่างๆ ที่เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน อันจะน าไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิ ทธิภาพ  บรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายของการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างแท้จริง 
4. วัตถุประสงค์ของกำรจัดท ำแผน 

1) เพ่ือยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

2) เพ่ือยกระดับจิตส านึกรับผิดชอบในผลประโยชน์ของสาธารณะของข้าราชการฝ่ายการเมือง
ข้าราชการฝ่ายบริหารบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมถึงประชาชนในท้องถิ่น 

3) เพ่ือให้การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปตามหลักบริหารจัดการบ้านเมือง
ที่ดี (Good Governance) 

4) เพ่ือส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วม (people’s participation)และตรวจสอบ (People’s audit) 
ของภาคประชาชนในการบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

5) เพ่ือพัฒนาระบบกลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
5. เป้ำหมำย 

1) ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลกากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
รวมถึงประชาชนในท้องถิ่นมีจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่
ประชาชนท้องถิ่น ปราศจากการก่อให้เกิดข้อสงสัยในประพฤติปฏิบัติตามมาตรการจริยธรรม การขัดกันแห่ง
ผลประโยชน์โดยมิชอบ 

2) เครื่องมือ/มาตรการปฏิบัติงานที่สามารถป้องกันปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของ
ข้าราชการ 

3) โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่สนับสนุนให้สาธารณะและภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและ
ตรวจสอบการปฏิบัติหรือบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

4) กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นท่ีมีเข้มแข็งในการตรวจสอบ ควบคุมและดุลการใช้อ านาจอย่างเหมาะสม 

5) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแผนงานที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระท าการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบจนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วน 
5. ประโยชน์ของกำรจัดท ำแผน 

1) ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึง
ประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง  อันจะน ามาซึ่งการสร้างค่านิยม และอุดมการณ์ในการต่อต้านการทุจริต (Anti-
Corruption) จากการปลูกฝังหลักคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมมาภิบาล รวมถึงหลักเศรษฐกิจพอเพียงที่
สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการท างานและชีวิตประจ าวัน 

2) องค์กรปรกครองส่วนท้องถิ่นสามารถบริหารราชการเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
(Good Governance) มีความโปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้ 
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3) ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตั้งแต่ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมตัดสินใจรวมถึงร่วมตรวจสอบในฐานะพลเมือง
ที่มีจิตส านึกรักท้องถิ่น  อันจะน ามาซึ่งการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการ
ทุจริต 

4) สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท้ังจากภายในและภายนอกองค์กรที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการทุจริต 

5) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแนวทางการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพลดโอกาสในการกระท า
การทุจริตและประพฤติมิชอบ  จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วนให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ 
ด้านการป้องกันการทุจริต อันส่งผลให้ประชาชนท้องถิ่นเกิดความภาคภูมิ ใจและให้ความร่วมมือกันเป็น
เครือข่ายในการเฝ้าระวังการทุจริตที่เข้มแข็งอย่างยั่งยืน 
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ส่วนที่ 2 
แผนปฏิบัติกำรป้องกันปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลวอแก้ว  อ ำเภอห้ำงฉัตร จังหวัดล ำปำง 
 

มิต ิ ภำรกิจตำมมิต ิ โครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร ปี 2562 หมำยเหตุ 
1.การสรา้ง
สังคมไม่ทน
ต่อการทุจรติ 

1.1การสร้างจติส านึกแก่
บุคลากรทั้งข้าราชการ
การเมืองฝ่ายบริหาร 
ข้าราชการฝ่ายการเมืองสภา
ท้องถิ่น และฝ่ายประจ าของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

1. โครงการส่งเสรมิคุณภาพชีวิตดา้นคุณธรรม
จริยธรรมต าบลวอแก้ว 

20,000  

1.2 การสร้างจิตส านึกและ
ความตระหนักแก่ประชาชน
ทุกภาคส่วนในท้องถิ่น 

1.โครงการให้ความรู้ สร้างจิตส านกึและความ
ตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมต าบล 
วอแก้ว 

20,000 
 
 
 

 

2.โครงการส่งเสริมการปลูกข้าวอินทรีย์ต าบลวอแก้ว 35,000  
3.โครงการปลูกผักปลอดสารเคมีต าบลวอแก้ว  35,000  
4.โครงการส่งเสริมการท าเกษตรอนิทรีย์ วิถีพอเพียง 50,000  
5.โครงการส่งเสริมอาชีพแก่ผู้พิการ  ผู้สูงอายุต าบล
วอแก้ว 

50,000  

1.3 การสร้างจิตส านึกและ
ความตระหนักแก่เด็กและ
เยาวชน 

1.โครงการพัฒนาด้านบคุลากรและการบรหิาร
จัดการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองคก์ารบริหารส่วน
ต าบลวอแก้ว 

30,000  
 

มิติที่  1 รวม 6 โครงการ 240,000  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มิต ิ ภำรกิจตำมมิต ิ โครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร ปี 2562 หมำยเหตุ 
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2.การ
บริหาร
ราชการเพื่อ
ป้องกันการ 
ทุจริต 

2.1แสดงเจตจ านงทาง
การเมืองในการต่อต้าน
การทุจริตของผู้บริหาร 

1.กิจกรรม “ประกาศเจตจ านงต่อต้านการทุจรติของ
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว" 
 

- ไม่ใช้
งบประมาณ 

2.2 มาตรการสร้างความ
โปร่งใสในการปฏิบัติ
ราชการ 

1. มาตรการการสร้างความโปร่งใสในการริหารงานบุคคล - ไม่ใช้
งบประมาณ 

2. มาตรการออกค าสั่งมอบหมายของนายกองค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
หัวหน้าส่วนราชการ 

- ไม่ใช้
งบประมาณ 

3. กิจกรรม “สร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้น
เงินเดือน” 

- ไม่ใช้
งบประมาณ 

4. กิจกรรม “ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญตั ิ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี” 

- ไม่ใช้
งบประมาณ 

5. กิจกรรม “การพัฒนาแผนและกระบวนการ 
จัดหาพัสดุ” 

- ไม่ใช้
งบประมาณ 

6. กิจกรรม “สร้างความโปร่งใสในการใช้จ่ายเงิน 
งบประมาณ” 

- ไม่ใช้
งบประมาณ 

7.โครงการเผยแพร่ข้อมลูข่าวสารด้านการจดัซื้อ – 
จัดจ้าง 

- ไม่ใช้
งบประมาณ 

8. กิจกรรมการจัดบริการสาธารณะและการ 
บริการประชาชนเพื่อให้เกิดความพึงพอใจแก่ประชาชน
โดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบตัิ  

- ไม่ใช้
งบประมาณ 

2.3มาตรการใช้ดลุพินิจ
และใช้อ านาจหน้าที่ให้
เป็นไปตามหลักการ
บริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ด ี

1. กิจกรรมการลดขั้นตอนการปฏบิัติงาน - ไม่ใช้
งบประมาณ 

2. โครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการ 
ปฏิบัติราชการ 

- ไม่ใช้
งบประมาณ 

3. มาตรการการมอบอ านาจอนุมตัิ อนุญาต สั่งการ 
เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบตัิราชการ   

- ไม่ใช้
งบประมาณ 

4. มาตรการมอบอ านาจของนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลวอแก้ว 

- ไม่ใช้
งบประมาณ 

5.มาตรการการออกค าสั่งมอบหมายของนายกฯ ปลัด 
อบต. และหัวหนา้ส่วนราชการ 

- ไม่ใช้
งบประมาณ 

2.4 มาตรการจดัการใน
กรณไีด้ทราบ หรือรับ
แจ้ง หรือตรวจสอบพบ
การทุจริต 

1. มาตรการ “จดัท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ” - ไม่ใช้
งบประมาณ 

2.กิจกรรม “การจัดท าข้อตกลงการปฏิบัตริาชการของ
องค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว” 

- ไม่ใช้
งบประมาณ 

3. กิจกรรม ให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ด าเนินการตาม
อ านาจหน้าที่เพื่อการตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการ
ขององค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว 

- ไม่ใช้
งบประมาณ 

4. มาตรการ “ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้ง
ภาครัฐและองค์กรอิสระ” 

- ไม่ใช้
งบประมาณ 

5. มาตรการ “แต่งตั้งผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรยีน”  - ไม่ใช้
งบประมาณ 

มิติที่  2 รวม 2  โครงการ/ 9 กิจกรรม/ -  



9 
 

 
 

8 มาตรการ 
มิต ิ ภำรกิจตำมมิต ิ โครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร ปี 2562 หมำยเหตุ 

3.การส่งเสริม
บทบาทและ
การมีส่วนร่วม
ของภาค
ประชาชน 

3.1จัดให้มีการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารในช่องทาง
ที่เป็นการอ านวยความ
สะดวกแก่ประชาชนไดม้ี
ส่วนร่วมตรวจสอบการ
ปฏิบัติราชการตามอ านาจ
หน้าท่ีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในทุกขั้นตอน 

1. มาตรการ“ปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การ
บริหารส่วนต าบลวอแก้วให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น” 

- ไม่ใช้
ประมาณ 

2. โครงการ “อบรมให้ความรู้ตาม พ.ร.บ. ข้อมูล
ข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540” 

30,000  

3. มาตรการ “เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญและ
หลากหลาย” 

- ไม่ใช้
ประมาณ 

4. กิจกรรม “การเผยแพร่ข้อมูลขา่วสารด้านการเงิน 
การคลัง พัสดุ และทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วน
ต าบลวอแก้ว และการรบัเรื่องร้องเรียนเกีย่วกับ
การเงินการคลัง” 

- ไม่ใช้
ประมาณ 

5. มาตรการ “จดัให้มีช่องทางที่ประชาชนเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบล วอแก้ว” 

- ไม่ใช้
ประมาณ 

6. โครงการจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมของ 
องค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว 

30,000  

 3.2 การรับฟังความ
คิดเห็น การรับและ
ตอบสนองเรื่องร้องเรยีน/
ร้องทุกข์ของประชาชน 

1. การด าเนินงานศูนยร์ับเรื่องราวร้องทุกข์องค์การ
บริหารส่วนต าบลวอแก้ว 

- ไม่ใช้
ประมาณ 

2. มาตรการก าหนดขั้นตอน/กระบวนการเรื่อง
ร้องเรียน  

- ไม่ใช้
ประมาณ 

3. มาตรการแกไ้ขเหตุเดือดร้อนร าคาญ ด้านการ
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

- ไม่ใช้
ประมาณ 

4. กิจกรรม รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ 
ผู้ร้องเรยีน/ร้องทุกข์รับทราบ 

- ไม่ใช้
ประมาณ 

 3.3 การส่งเสรมิให้
ประชาชนมีส่วนร่วม
บริหารกิจการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

1. มาตรการแต่งตั้ง คณะกรรมการสนับสนุนการ 
จัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารสว่นต าบลวอแก้ว 

- ไม่ใช้
ประมาณ 

2.โครงการทบทวนแผนพัฒนาหมู่บ้านและ
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

20,000  

3. การส่งเสริมและ สนับสนุนการจัดท าแผนชุมชน  - ไม่ใช้
ประมาณ 

4. มาตรการแต่งตั้ง ตัวแทนประชาคมเข้าร่วมเป็น 
คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง  

- ไม่ใช้
ประมาณ 

5.กิจกรรมการ ประเมินผลการปฏบิัติราชการ ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว 

- ไม่ใช้
ประมาณ 

มิติที่  3 รวม 2  โครงการ/ 6 กิจกรรม/ 
7 มาตรการ 

100,000  

 
 
 
 

มิต ิ ภำรกิจตำมมิต ิ โครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร ปี 2562 หมำยเหตุ 
4.การเสริม 
สร้างและ

4.1มีการจัดวางระบบและ
รายงานควบคุมภายใน 

1. โครงการจัดท า แผนการตรวจสอบภายใน ประจ าปี  - ไม่ใช้
ประมาณ 
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ปรับปรุงกลไก
ในการตรวจ 
สอบการ
ปฏิบัติราชการ
ขององค์กร 
ปกปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

ตามคณะกรรมการตรวจ
เงินแผนดินก าหนด 

2. โครงการจัดท า รายงานการควบคุมภายใน  - ไม่ใช้
ประมาณ 

3. กิจกรรมตดิตาม ประเมินผลการควบคุมภายใน - ไม่ใช้
ประมาณ 

4. มาตรการติดตาม ประเมินผลระบบควบคุมภายใน
องค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว 

- ไม่ใช้
ประมาณ 

4.2 การสนับสนุนให้ภาค
ประชาชนมีส่วนร่วม
ตรวจสอบการปฏิบตัิ หรือ
การบริหารราชการตาม
ช่องทางที่สามารถ
ด าเนินการได ้

1. กิจกรรมการรายงานผลการใช้จ่ายเงินให้ 
ประชาชนไดร้ับทราบ 

- ไม่ใช้
ประมาณ 

2. กิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ 
ตรวจสอบการรับ การจ่ายและการใช้ประโยชน์
ทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว 

- ไม่ใช้
ประมาณ 

3. กิจกรรมการจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อจดัจ้าง 
จากตัวแทนชุมชน 

- ไม่ใช้
ประมาณ 

 4.3 การส่งเสรมิ 
บทบาทการ 
ตรวจสอบของสภาท้องถิ่น 

1. โครงการอบรมสัมมนาเพื่อเพิ่มศักยภาพส าหรับ
ผู้บริหาร ส.อบต. พนักงานส่วนต าบล พนง.จ้าง 

20,000  

มิติที่  4 รวม 3  โครงการ/ 4 กิจกรรม/ 
1 มาตรการ 

20,000  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่  3 รำยละเอียดโครงกำร 
มิติที่ 1 กำรสร้ำงสังคมไม่ทนต่อกำรทุจริต 
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1.1การสร้างจิตส านึกแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร ข้าราชการฝ่ายการเมืองสภาท้องถิ่น และ
ฝ่ายประจ าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

โครงกำรที่  1  
1. โครงกำรส่งเสริมคุณภำพชีวิตด้ำนคุณธรรมจริยธรรมต ำบลวอแก้ว 
2. หลักการและเหตุผล 
 ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 279 บัญญัติให้มีประมวลจริยธรรม               
เพ่ือก าหนดมาตรฐานทางจริยธรรมของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแต่ละ
ประเภท โดยให้มีกลไกและระบบในการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ และประกอบกับประกาศประมวล
จริยธรรมองค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว ลงวันที่ 15 เดือน กรกฎาคม 2552 ซึ่งหัวใจส าคัญของการท างาน
ร่วมกันเป็นหมู่คณะอีกอย่างที่ขาดไม่ได้คือคุณธรรม จริยธรรม เพราะคุณธรรมและจริยธรรม หมายถึง การ
ประพฤติ ปฏิบัติ อันถูกต้องดีงาม ทั้ง กาย วาจา ใจ ทั้งต่อตนเอง ต่อผู้อื่น และต่อสังคม ซึ่งถ้าบุคลากรทุกคนที่
ท างานร่วมกันมีคุณธรรมและจริยธรรมประจ าใจของตนเองแล้ว การปฏิบัติงานทุกอย่างต้องลุล่วงไปด้วยดีและ
มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้และผู้มารับบริการอย่างประชาชนก็จะได้รับความเชื่อมั่น
และไว้วางใจที่จะเข้ามารับบริการที่องค์กรนั้นๆ 
3. วัตถุประสงค์ 

  3.1 เพ่ือเป็นการปลูกและปลุกจิตส านึกการต่อต้านการทุจริต 
  3.2 เพ่ือเป็นการสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ให้เกิด

ประโยชน์สุขแก่ 
ประชาชน 
  3.3 เพ่ือสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการประพฤติปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม 
  3.4 เพ่ือสร้างจิตส านึกและความตระหนักท่ีจะไม่กระท าการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือมีผลประโยชน์

ทับซ้อน 
4. เป้าหมาย 

  ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว จ านวน 40 คน  
5. พ้ืนที่ด าเนินการ 

  องค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว 
6. วิธีการด าเนินการ 

  จัดอบรมคุณธรรมและจริยธรรมแก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลวอ
แก้ว              โดยเชิญวิทยากรที่มีความรู้ ความสามารถมาถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ต่างๆ ในการ
ปลูกและปลุกจิตส านึกการต่อต้านการทุจริต ให้ประพฤติปฏิบัติราชการโดยยึดมั่นในหลักคุณธรรม และ
จริยธรรม และมีการศึกษาดูงานหรือท ากิจกรรมนอกสถานที่ในบางโอกาส 
7. ระยะเวลาการด าเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
8. งบประมาณในการด าเนินการ 

  20,000 บาท 
 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว 
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10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
  ตัวชี้วัด 
  ประชาชนผู้มารับบริการที่องค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้วประเมินความพึงพอใจการปฏิบัติงานของ

พนักงาน โดยใช้แบบประเมินเป็นตัวชี้วัด และต้องได้รับผลกาประเมินไมต่่ ากว่าร้อยละ 70 
  ผลลัพธ์ 
  ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว เกิดจิตส านึกที่ดีในการต่อต้าน

การทุจริต และประพฤติปฏิบัติโดยยึดมั่นตามหลักประมวลจริยธรรม  



13 
 

 
 

1.2 การสร้างจิต ส านึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น 
โครงกำรที่  1  
1.โครงกำรให้ควำมรู้ สร้ำงจิตส ำนึกและควำมตระหนักในกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและรักษำ
คุณภำพสิ่งแวดล้อมต ำบลวอแก้ว 
2. หลักการและเหตุผล 
 ปัจจุบันปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม การแปรปรวนของฤดูกาล ส่งผลให้เกิดภัยทางธรรมชาติต่างๆ ขึ้น และ
ส่งผลกระทบต่อการด ารงชีวิตของมนุษย์ สาเหตุดังกล่าวเกิดจากการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างฟุ่มเฟือย การ
ท าลายสิ่งแวดล้อม ขาดความรับผิดชอบและตระหนักถึงผลกระทบที่จะตามมา ซึ่งภัยต่างๆ ที่เกิดขึ้นมาจาก
น้ ามือของมนุษย์ทั้งสิ้น   

องค์การบริการส่วนต าบลวอแก้วต้องการให้ประชาชนในพ้ืนที่ต าบลวอแก้วได้ตระหนักถึงความส าคัญ
ของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม   จึงได้จัดท าโครงการ สร้างจิตส านึกและ
ความตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมต าบลวอแก้ว  ขึ้น เพ่ือให้
ประชาชนในพ้ืนที่ต าบลวอแก้วใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม และน าไปสู่การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ได้อย่างยั่งยืนในอนาคตต่อไป 
3. วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือปลูกฝังให้ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว  และประชาชน
ต าบล              วอแก้ว มีจิตส านึกในการช่วยกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รู้จักการใช้
ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์มากที่สุด และตระหนักถึงผลเสียของการท าลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

2. เพ่ือให้ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว และประชาชนต าบลวอ
แก้ว                 มีความรู้ความเข้าใจในหลักการและวิธีการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ
น าไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง 
4. เป้าหมาย 

 ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว และประชาชนต าบลวอแก้ว 100 คน  
5. พ้ืนที่ด าเนินการ 

  องค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว 
6. วิธีการด าเนินการ 

 จัดอบรมให้ความรู้ สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อมต าบลวอแก้ว แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว และ
ประชาชนต าบล                  วอแก้ว ให้มีจิตส านึกในการช่วยกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
7. ระยะเวลาการด าเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
8. งบประมาณในการด าเนินการ 
  20,000 บาท 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

1. ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว และประชาชนต าบลวอแก้ว มี
จิตส านึ ก ในการช่ วยกันอนุ รักษ์ท รัพยากรธร รมชาติและรักษาคุณ ภาพสิ่ งแวดล้อม รู้ จั กการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์มากที่สุด และตระหนักถึงผลเสียของการที่ทรัพยากรธรรมชาติถูกท าลาย 
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2. ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว และประชาชนต าบลวอแก้ว มี
ความรู้ความเข้าใจในหลักการและวิธีการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและน าไป
ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง 
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โครงกำรที่  2  
1.โครงกำรส่งเสริมกำรปลูกข้ำวอินทรีย์ต ำบลวอแก้ว 
2. หลักการและเหตุผล 
 ในอดีตการท านาข้าวของเกษตรกรในพ้ืนที่ต าบลวอแก้ว ใช้สารเคมีเป็นหลัก เช่น การใช้ปุ๋ยเคมี ใช้ยา
ฆ่าแมลง เป็นต้น  เนื่องจากหาได้ง่าย สามารถใช้ได้อย่างรวดเร็ว  ใช้แรงงานน้อย และ ให้ผลอย่างเป็นรูปธรรม
ที่สุด การใช้สารเคมีป้องกันก าจัดศัตรูพืชนั้นแม้จะสะดวกรวดเร็ว  แต่เมื่อสารเคมีก าจัดศัตรูพืชซึมลงสู่ดิน 
ไส้เดือนหรือสัตว์ในดินที่มีประโยชน์อ่ืนๆจะได้รับพิษโดยตรง ท าให้ดินเสื่อมสภาพลง น้ าซึมผ่านลงดินได้ยากข้ึน 
สารอินทรีย์ในดินลดลง และส่งผลกระทบต่อการเจริญเติบโตของพืชที่เพาะปลูก ซึ่งปัจจุบันแนวโน้มในการใช้
สารเคมีก าจัดศัตรูพืชเพ่ิมมากขึ้น และมีพฤติกรรมในการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืชอย่างไม่ระมัดระวังท าให้มีการ
เจ็บป่วยมากข้ึน จากการทานข้าวที่มีสารพิษตกค้างจากการใช้สารเคมีต่างๆ  
             องค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของการท านาข้าว จึงได้จัดท าโครงการ
ส่งเสริมการปลูกข้าวอินทรีย์ต าบลวอแก้ว ขึ้น โดยจัดท าแปลงนาสาธิต เพ่ือให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวได้ตระหนัก
ถึงการผลิตโดยการลดต้นทุน การปรับปรุงบ ารุงดินให้สมบูรณ์ โดยใช้ปุ๋ยอินทรีย์ มีการบริหารจัดการระบบน้ า
ในแปลงปลูก มีการคัดเลือกพันธุ์ที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ มีการดูแลรักษาและป้องกันก าจัดศัตรูพืชอย่างถูก
วิธี เก็บเกี่ยวในช่วงระยะเวลาที่เหมาะสมและบริหารจัดการผลผลิตไปสู่ตลาดที่มีคุณภาพ  ซึ่งจะส่งให้คุณภาพ
ชีวิตความเป็นอยู่  ของประชาชนในพ้ืนที่ดีขึ้น และสามารถด าเนินชีวิตอยู่บนความพอเพียงตามแนว
พระราชด าริของในหลวง 
3. วัตถุประสงค์ 

1.  เพ่ือเป็นแปลงสาธิตการผลิตข้าวอินทรีย์       
2.  เพ่ือเป็นแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดีในชุมชน     
  
3.  เพ่ือรณรงค์ส่งเสริมกระตุ้นให้เกษตรกรใช้ปุ๋ยหมักชีวภาพ  และจัดท าเกษตรอินทรีย์เต็มรูปแบบ 

4. เป้าหมาย 
กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ต าบลวอแก้ว  จ านวน 24 คน     
  

5. พ้ืนที่ด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว 

6. วิธีการด าเนินการ 
1.  คัดเลือกพ้ืนที่  และแปลงกล้าข้าวพันธุ์ดี 
2.  เตรียมพื้นท่ีโดยไถกลบตอซังพร้อมกับฉีดพ่นน้ าหมักชีวภาพ  
3.  ตั้งกลุ่มเกษตรกรดูแลแปลงสาธิต   พร้อมการศึกษาเรียนรู้/ฝึกปฏิบัติตามระบบ  
  
 3.1  การส ารวจแปลงนาศึกษาระบบนิเวศน์วิทยาในนาข้าว    
  
 3.2  ส ารวจตรวจนับโรคแมลงศัตรูพืช  วัชพืช     
  
 3.3  การตัด  คัด  แยกพันธุ์ปน  ระยะกล้า  แตกกอ  แทงช่อดอก  และระยะเก็บเก่ียว 
  
 3.4  การเก็บเกี่ยว  นวด  และเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์  ตามหลักเกณฑ์การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว    
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7. ระยะเวลาการด าเนินการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

8. งบประมาณในการด าเนินการ 
20,000 บาท 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
  1.  เกษตรกรหมู่บ้านเป้าหมายจัดท าแปลงสาธิต   มีความรู้สามารถผลิตพันธุ์ข้าวพันธุ์ดีในพ้ืนที่

  
2.  เกษตรกรที่ร่วมงานวันสาธิต   ได้ศึกษาและมีความรู้การท านาอินทรีย์จากการปฏิบัติจริงใน

แปลงสาธิต   สามารถน าไปปฏิบัติและขยายผลการจัดท านาอินทรีย์ในไร่นาของตัวเอง ลดต้นทุนการผลิตจาก
การใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมี        

3.  เกษตรกรทั่วไปได้ศึกษาเรียนรู้และเป็นแปลงตัวอย่าง   ในการเปรียบเทียบระหว่างการท านา    
อินทรีย์กับการใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมี   จะเกิดการเปลี่ยนแปลงแนวความคิด  ทัศนคติ  และเกิดการยอมรับการ
ท านาอินทรีย์   อันจะน าไปสู่การปฏิบัติจัดท าระบบเกษตรอินทรีย์ต่อไป 
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 โครงกำรที่  3 
1.โครงกำรปลูกผักปลอดสำรเคมีต ำบลวอแก้ว  
2. หลักการและเหตุผล 

จากการส ารวจข้อมูล การบริโภคผักและผลไม้ ในพ้ืนที่ต าบลวอแก้ว ตามแผนพัฒนาพื้นที่ 
เชิงประยุกต์ (ปิดทองหลังพระ) ในปี 2559  ที่ผ่านมา พบว่าประชาชนในพื้นท่ีต าบลวอแก้ว ซื้อผัก ผลไม้จาก
ตลาด มาบริโภค เฉลี่ยครัวเรือนละประมาณ  40,000 บาท ต่อปี ส่วนใหญ่เป็นผักท่ีปลูกในพื้นที่จังหวัดล าพูน 
และเชียงใหม่ มีการใช้สารเคมี เกินค่ามาตรฐานความปลอดภัย อยู่หลายชนิด เช่นถั่วฝักยาว พริก กะหล่ าปลี 
ซึ่งสอดคล้องกับรายงานขององค์กรภาคเอกชนที่ท างานด้านการคุ้มครองผู้บริโภค อาหารปลอดภัย พบว่าจาก
การสุ่มตรวจผักผลไม้ ในตลาดสดทั่วไป พบว่า ประมาณร้อยละ 90 พบสารเคมีเกินค่ามาตรฐาน ซึ่งผู้บริโภค
ต้องได้รับสารเคมี จากผัก ผลไม้ เข้าสู่ ร่างกาย ทุกครั้งที่มีการบริโภคผักผลไม้ เหล่านี้ มีโอกาสที่จะป่วยเป็น
โรคมะเร็งสูง   

ในพ้ืนที่ต าบลวอแก้ว ส่วนใหญ่ เป็นพ้ืนที่ เกษตรกรรม แต่เกษตรกร ยังไม่ให้ความส าคัญ 
กับการปลูกผัก ผลไม้ ในระบบเกษตรอินทรีย์ ไว้บริโภคในครัวเรือน ยังท าเกษตรเชิงเดี่ยว ปลูกพืช เพื่อ
ตอบสนองโรงงานอุตสาหกรรม เช่น ข้าวโพดหวาน มันส าปะหลัง ยาสูบ แต่กลับต้องซื้อ ผัก ผลไม้ จากตลาด
มาบริโภค องค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว  จึงได้จัดท าโครงการปลูกผักปลอดสารเคมีต าบล 
วอแก้ว (ผักอินทรีย์ชีวีเป็นสุข) ประจ าปีงบประมาณ 2562 ขึ้นเพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้เกษตรกร ได้
ปรับเปลี่ยน พ้ืนที่ ปลูกพืชเชิงเดี่ยว มาเป็นพื้นที่ ผลิตอาหาร ที่ไร้สารพิษ เช่น ผักผลไม้ ไว้บริโภค ในครัวเรือน 
และออกจ าหน่ายสร้างร้ายได้ให้แก่ครัวเรือน 
3. วัตถุประสงค์                   

2.1  เพื่อให้เกษตรกร ที่เป็นตัวแทนของแต่ละหมู่บ้าน (รายใหม่) ได้มีความรู้ความเข้าใจที่
ถูกต้องในข้ันตอนการปลูกผัก ผลไม้ ระบบเกษตรอินทรีย์ จากเกษตรกรต้นแบบด้านการปลูกผักอินทรีย์  
                    2.2  เพื่อให้ครัวเรือน เกษตร (รายใหม่) ลดรายจ่าย จากการซื้อผัก ผลไม้ จากตลาดหันมา
ปลูก ผัก ผลไม้ ในระบบเกษตรอินทรีย์ ไว้บริโภคเองในครัวเรือน  
                    2.3  เพื่อให้มีพ้ืนที่ ปลูกผัก ผลไม้ ในระบบเกษตรอินทรีย์ ในลักษณะ ผสมผสาน เป็นแหล่ง
ผลิต อาหารไร้สารพิษ ในต าบลวอแก้ว เพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า  50  ไร่  
4. เป้าหมาย 
              เกษตรกรในพ้ืนที่ต าบลวอแก้ว โดยเน้นที่เกษตรกรที่มีการตรวจเลือดหาสารเคมี ในร่างกาย
อยู่ในกลุ่มที่ไม่ปลอดภัย และกลุ่มเสี่ยง และเกษตรกรที่สนใจ  จ านวน  50 คน 
 
5. พื้นที่ด ำเนินกำร 

   องค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว 
6. วิธีกำรด ำเนินกำร 
                   6.1   ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเกษตรกรทุกหมู่บ้านในพ้ืนที่ต าบลวอแก้ว เข้าร่วมโครงการโดย
เน้นไปที่กลุ่มเกษตรกร ที่มีผลการตรวจเลือดอยู่ในกลุ่มไม่ปลอดภัย และกลุ่มเสี่ยง รวมถึงเกษตรกรผู้สนใจ
ทั่วไป  

         6.2   จัดท าโครงการเพื่อเสนอขออนุมัติผู้บริหาร อบต.วอแก้ว 
         6.3   ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการโครงการ  
                 -ฝึกอบรมการปลูกผักผลไม้ ในระบบเกษตรอินทรีย์  
                 -ติดตามเกษตรกรที่ผ่านการฝึกอบรม 
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         6.4   ติดตามประเมินผลโครงการ 
         6.5  สรุปผลการด าเนินงาน รายงานให้ผู้บริหารอบต.วอแก้ว 

 
7. ระยะเวลำกำรด ำเนินกำร 

     ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
8. งบประมำณในกำรด ำเนินกำร 

35,000.00 บาท 
9.  ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
                 ส านักปลัด อบต.วอแก้ว ร่วมกับ วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ต าบลวอแก้ว  
10.  ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
              10.1  เกษตรกร ที่เข้าร่วมโครงการ มีความรู้ความเข้าใจ ที่ถูกต้องในขั้นตอนการปลูกผัก ผลไม้ใน
ระบบเกษตรอินทรีย์  
              10.2  ครัวเรือนเกษตรกร ที่เข้าร่วมโครงการ สามารถปลูกผัก ผลไม้ในระบบเกษตรอินทรีย์ ได้
บริโภคในครัวเรือน ลดรายจ่าย ซื้อผักผลไม้จากตลาด มาบริโภค ในครัวเรือน รวมถึงไว้จ าหน่ายเพ่ิมรายได้ให้
ครัวเรือน     

10.3  ในต าบลวอแก้ว มีพ้ืนที่ปลูกผัก ผลไม้ ในระบบเกษตรอินทรีย์ ในลักษณะ ผสมผสาน เป็น
แหล่งผลิตอาหารไร้สารพิษ เพ่ิมข้ึน ไม่น้อยกว่า 50 ไร่  
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โครงกำรที่  4  
1.โครงกำรส่งเสริมกำรท ำเกษตรอินทรีย์ วิถีพอเพียง  
2. หลักกำรและเหตุผล 

พ้ืนที่ต าบลวอแก้ว ประกอบด้วยหมู่บ้าน จ านวน 7 หมู่บ้าน ประชากรทั้งหมดประมาณ 4,200 คน               
หลังคาเรือนประมาณ 1,350 หลังคาเรือน ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางการเกษตร รับจ้าง ค้าขาย 
ตามล าดับ ในปีงบประมาณ 2559 ที่ผ่านมา องค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว ร่วมกับ ส านักงานพัฒนาชุมชน 
อ าเภอห้างฉัตร ได้ด าเนินการ ส ารวจข้อมูลพ้ืนฐานในการประกอบอาชีพของประชาชนต าบลวอแก้ว ทั้ง  7  
หมู่บ้าน ตามโครงการจัดท าแผนพัฒนาชนบทเชิงพ้ืนที่ประยุกต์ตามพระราชด าริ (ปิดทองหลังพระ) ในภาพรวม
ทั้ง  7  หมู่บ้าน สรุปได้ดังนี้ 
                - ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 70 ประกอบอาชีพทางการเกษตรหรือจ านวน  945  ครัวเรือน 
                - ในการประกอบอาชีพทางการเกษตร ส่วนใหญ่ ประมาณร้อยละ 90 มีการใช้สารเคมีทาง 
                  การเกษตร มีค่าใช้จ่ายในการซื้อปัจจัยการผลิตที่เป็นสารเคมีดังนี้  

- ปุ๋ยเคมี ประมาณ  4,500,000 บาท 
- ย่าฆ่าแมลง ประมาณ  1,500 ,000 บาท 
- ยาปราบวัชพืช (ยาฆ่าหญ้า) ประมาณ  2,000,000 บาท 
- ค่าเมล็ดพันธุ์/ต้นกล้า ประมาณ  3,000,000 บาท 
- รวมทั้งหมด ประมาณ  11,000,000  บาท 

ค่าปัจจัยการผลิตการผลิตทางการเกษตรที่เกษตรต าบลวอแก้ว จะต้องซื้อคิดเป็นร้อยละ 70 ของ
ปัจจัยการผลิตทั้งหมด ในขณะที่ผลผลิตทางการเกษตรที่เกษตรกรผลิตได้ถูกก าหนดราคาโดยพ่อค้าคนกลาง  
มีการกดราคารับซื้อผลผลิต ส่งผลให้เกษตรมีรายได้จากการท าการเกษตรลดลง หรือประสบปัญหาสภาวะ
ขาดทุน ก่อให้เกิดปัญหาหนี้สินในภาคครัวเรือน เพ่ิมสูงขึ้นจากสภาพปัญหาดังกล่าว องค์การบริหารส่วนต าบล
วอแก้ว ในฐานะที่เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีความใกล้ชิดกับประชาชนในต าบลวอแก้ว มากที่สุดจึงได้
ก าหนดนโยบายที่ส่งเสริมให้ประชาชนต าบลวอแก้ว ที่ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางการเกษตร มีองค์ความรู้ 
ความเข้าใจ มีทักษะ และมีทัศนคติ ในการพยายามที่จะปรับเปลี่ยนวิถีชีวิต การท าเกษตรที่ส่วนใหญ่นิยมปลูก
พืชเชิงเดี่ยว เช่นการท านา ท าไร่ข้าวโพด ยาสูบ พึ่งพาปัจจัยการผลิต เช่นปุ๋ยเคมี สารเคมี ทางการเกษตรจาก
พ่อค้า นายทุน ในระบบเกษตรพันธสัญญา เกิดความเสียเปรียบ ประกอบกับผลจากการตรวจเลือดของ
เกษตรกร ในต าบลวอแก้ว ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลวอแก้ว พบว่าเกษตรกรมีผลเลือดที่มี
สารเคมีตกค้างเกินกว่ามาตรฐาน อยู่ในระดับอันตราย ถึงประมาณร้อยละ 60 ตั้งแต่ปีงบประมาณ  2557 เป็น
ต้นมา องค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว จึงได้ส่งเสริมสนับสนุนให้เกษตรกรต าบลวอแก้ว ปรับเปลี่ยนมาท า
เกษตรอินทรีย์ ให้เพิ่มมากข้ึน ให้มีความรู้ความเข้าใจ ในระบบการท าเกษตรอินทรีย์ โดยมีการด าเนินการจัดตั้ง
ศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์ขึ้นในหมู่บ้านหล่ายทุ่ง เพ่ือให้เกษตรกรได้เรียนรู้วิถีการท าเกษตรอินทรีย์อย่าง
ต่อเนื่อง ปรับเปลี่ยน การปลูกพืชเชิงเดี่ยว มาท าเกษตรกรอินทรีย์ผสมผสาน ลดความเสี่ยง ลดต้นทุนการผลิต 
เลิกการใช้สารสารเคมีทางการเกษตรทุกชนิด จากการด าเนินงานที่ผ่านเป็นผลให้เกษตรกรเกิดความตื่นตัว มี
ความตระหนักและเห็นความส าคัญของการท าเกษตรอินทรีย์ เพ่ิมข้ึนเป็นประจ าทุกปี ปัจจุบันมีพ้ืนที่ท าเกษตร
อินทรีย์ ประมาณ 120 ไร่ ในลักษณะผสมผสาน ท านาอินทรีย์ ปลูกพืชผัก สมุนไพรอินทรีย์ เลี้ยงสัตว์เพ่ือผลิต
ปุ๋ยอินทรีย์ ลดต้นทุนการผลิต เพ่ิมรายได้ให้เกษตรกรมีรายได้ประจ าวัน เดือน ปี ตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือให้การด าเนินงานไปตามนโยบายที่จะขับเคลื่อนให้ต าบลวอแก้ว เป็นต าบลเกษตร
อินทรีย์ จึงได้จัดท าโครงการส่งเสริมการท าเกษตรอินทรีย์ วิถีพอเพียง (พัฒนาศักยภาพเครือข่ายศูนย์เรียนรู้
เกษตรอินทรีย์ต าบลวอแก้ว) ขึ้น 
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3. วัตถุประสงค ์
                   2.1  เพื่อให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้ ความเข้าใจ ในมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ของ
ประเทศไทยและในระบบสากล ที่ทุกประเทศยอมรับในการเข้าสู่ประชาคม อาเซี่ยน (AEC)  
                   2.2  เพื่อให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้ ความเข้าใจ ในการท าเกษตรอินทรีย์
ผสมผสานปรับเปลี่ยนจากการปลูกพืชเชิงเดี่ยว มาท าเกษตรอินทรีย์ผสมผสานและการจัดการน้ าในสภาวะที่
ประสบปัญหาภัยแล้ง 
                   2.3   เพ่ือให้มีศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์พอเพียงทุกหมู่บ้าน เกษตรกรสามารถเรียนรู้การท า
เกษตรอินทรีย์จากการปฏิบัติจริงในแปลงฐานการเรียนรู้ของแต่ละหมู่บ้านเกิดเป็นองค์ความรู้ที่รู้จริง สามารถ
เรียนรู้ได้ตลอดชีวิตและน าไปขยายผลพัฒนาการประกอบอาชีพท าการเกษตรอินทรีย์ผสมผสานในระดับ
ครัวเรือน ก่อให้เกิดรายได้ ประจ าวัน เดือน ปี 
                   2.4  เพื่อเป็นการบูรณาการ การท างานร่วมกันตามนโยบายประชารัฐของรัฐบาล  
โดยสถาบันการศึกษา (ม.แม่โจ้) และภาคเอกชน (หจก.ภัคร์ฑิรา สมุนไพรอินทรีย์) ร่วมเป็นเครือข่ายการ
ด าเนินงาน 
4. เป้ำหมำย 

             แกนน าเกษตรกรในพื้นที่ต าบลวอแก้ว เกษตรกรกลุ่มเสี่ยง (ผลการตรวจเลือด เกินค่ามาตรฐาน) 
และผู้สนใจทั่วไป      
5. พื้นที่ด ำเนินกำร 

  องค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว 
6. วิธีกำรด ำเนินกำร 
                  3.1   ประชาสมัพันธ์เชิญชวนเกษตรกรที่สนใจท าเกษตรอินทรีย์ ผสมผสานเข้าร่วมโครงการโดย
มีเป้าหมายคือ แกนน าเกษตรทุกหมู่บ้าน เกษตรที่มีผลการตรวจเลือดอยู่ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง และไม่ปลอดภัย 
และผู้ที่สนใจทั่วไป 

        3.2    จัดท าโครงการ (ขออนุมัติ ผู้บริหาร อบต.วอแก้ว) 
        3.3    ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการโครงการฯ (ตุลาคม ๒๕๕๙ –กันยายน 25๖๐) 
                 - ประชุมซักซ้อมความเข้าใจเกษตรกรกกลุ่มเป้าหมาย 
                 - ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการท าสวนครัว เกษตรอินทรีย์ ระบบน้ าหยด 
                 - ฝึกอบรมมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ณ อบต.วอแก้ว 
                - ศึกษาดูงานแปลงตัวอย่าง การท าเกษตรอินทรีย์ ตามระบบมาตรฐานเกษตร 
                  อินทรีย์(ณ ม.แม่โจ้ เชียงใหม่) (แปลงผักอินทรีย์ หม่อนกินผล,เสาวรสหวาน  
                  ผักเชียงดา , พืชสมุนไพร , การผลิตปุ๋ยอินทรีย์) 
                - ร่วมกับเกษตรกรอินทรีย์ต้นแบบจัดท าแหล่งเรียนรู้การท าเกษตรอินทรีย์ผสมผสาน  
                  ทุกหมู่บ้านให้มีแหล่งเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ โดยใช้บริเวณแปลงของเกษตร ให้เป็น 
                 สถานที่เรียนรู้ฝึกปฏิบัติการจริง 
       3.4    รายงานผลการด าเนินงานให้คณะผู้บริหาร อบต.วอแก้ว  

7. ระยะเวลำกำรด ำเนินกำร 
    ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

8. งบประมำณในกำรด ำเนินกำร 
50,000 บาท 

9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
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ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
              10.1  เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ มีความรู้ ความเข้าใจ ในมาตรฐานระบบเกษตรอินทรีย์ของ
ประเทศไทย และในระบบสากลที่ทุกประเทศยอมรับ 
             10.2  เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ มีความรู้ ความเข้าใจ มีความเชื่อมั่นในการท าเกษตรอินทรีย์ มี
การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการท าเกษตรเชิงเดี่ยว ใช้สารเคมี มาท าเกษตรอินทรีย์ ผสมผสานในทุกหมู่บ้านใน
พ้ืนที่ต าบล             วอแก้ว 
            10.3   มีเกษตรกรท าเกษตรอินทรีย์ ผสมผสานต้นแบบทุกหมู่บ้าน และมีศูนย์เรียนรู้อินทรีย์
ผสมผสานเป็นแหล่งเรียนรู้ ให้เกษตรกรทุกหมู่บ้านได้เรียนรู้ต่อเนื่อง ตลอดชีวิต สามารถขยายผลไปสู่การ
พัฒนาอาชีพการเกษตรอย่างยั่งยืน 
             10.4   ตอบสนอง นโยบายประชารัฐ ของรัฐบาล ในการบูรณาการร่วมกันการท างานระหว่าง
หน่วยงานของรัฐ(อบต.วอแก้ว) สถาบันการศึกษา (มหาวิทยาลัยแม่โจ้) ภาคเอกชน (หจก.ภัคร์ฑิรา สมุนไพร
อินทรีย์) 
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โครงกำรที่  5  
1.โครงกำรส่งเสริมอำชีพแก่ผู้พิกำร  ผู้สูงอำยุต ำบลวอแก้ว 
2. หลักกำรและเหตุผล 
         ในพ้ืนที่ต าบลวอแก้ว มีประชากรที่เป็นผู้สูงอายุ จ านวน 898 คน ผู้พิการจ านวน 275 คน มี
รายได้จากเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้พิการจาก อบต.วอแก้ว ซึ่งไม่พอเพียงส าหรับค่าครองชีพ ในปัจจุบัน จึง
จ าเป็นต้องมีการส่งเสริมให้ผู้พิการ และผู้สูงอายุ ที่สภาพร่างกายยังสามารถท างานได้ ได้มีโอกาสในการฝึก
อาชีพที่เหมาะสมกับสภาพร่างกาย เพื่อให้มีความรู้ และทักษะในการประกอบอาชีพให้มีรายได้อย่างเพียงพอ 
มาเลี้ยงตนเองและครอบครัว ช่วยแบ่งเบาภาระ ค่าใช้จ่ายจากลูกหลานได้ในระดับหนึ่ง  
                  องค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว  ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ านาจหน้าที่ตาม
มาตรา 16(6) แห่งพระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 การส่งเสริม การฝึกและประกอบอาชีพ และมาตรา 67 (6) มาตรา 68 (7) แห่ง
พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไขถึงปัจจุบัน ส่งเสริมการพัฒนาสตรี 
เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ บ ารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร องค์การบริหารส่วนต าบล
วอแก้ว จึงได้ร่วมกับชมรมผู้พิการต าบลวอแก้ว ชมรมผู้สูงอายุต าบลวอแก้ว จัดฝึกอบรมหลักสูตร การตัดเย็บ
ผ้าห่มด้วยมือ และการท าสบู่จากสมุนไพร เพ่ือให้ผู้พิการ และผู้สูงอายุ ที่สภาพร่างกายยังสามารถประกอบ
อาชีพได้ ได้มีความรู้และทักษะ สามารถน าไปประกอบเป็นอาชีพได้ ก่อให้เกิดรายได้เพ่ิมขึ้นในครัวเรือน ด้วย
เหตุผลดังกล่าว จึงได้จัดท าโครงการส่งเสริมอาชีพแก่ผู้พิการ ผู้สูงอายุต าบลวอแก้ว ขึ้น  
3. วัตถุประสงค ์
                  3.1  เพื่อให้ผู้พิการ และผู้สูงอายุ ที่สภาพร่างกายยังสามารถประกอบอาชีพได้มีโอกาสฝึกอาชีพ 
การตัดเย็บผ้าห่มด้วยมือและการท าสบู่จากสมุนไพร ก่อให้เกิดความรู้ ทักษะจนสามารถประกอบอาชีพได้  
                   3.2  เพื่อให้ผู้พิการ และผู้สูงอายุ ที่ผ่านการฝึกอบรมสามารถท าผลิตภัณฑ์ผ้าห่ม และสบู่จาก
สมุนไพรออกจ าหน่ายสร้างรายได้ ให้แก่ครอบครัวได้  
4. เป้ำหมำย 

             ผู้พิการ และผู้สูงอายุในต าบลวอแก้ว ที่สภาพร่างกายยังสามารถประกอบอาชีพได้   จ านวน  
60  คน 

5. พื้นที่ด ำเนินกำร 
  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลวอแก้ว 

6. วิธีกำรด ำเนินกำร 
                  6.1   ส ารวจความต้องการฝึกอาชีพโดยชมรมผู้พิการและผู้สูงอายุในต าบลวอแก้ว  

        6.2   จัดท าโครงการเพื่อเสนอขออนุมัติผู้บริหารอบต. 
        6.3   ด าเนินกิจกรรมฝึกอบรมการตัดเย็บผ้าห่มด้วยมือ และการท าสบู่จากสมุนไพร ในระหว่าง

วันที่             11 - 12  มกราคม  2562  
        6.4   สรุปผลการด าเนินโครงการ/ติดตามประเมินผลโครงการ 
        6.5   รายงานผลให้ผู้บริหารอบต.วอแก้ว 

7. ระยะเวลำกำรด ำเนินกำร 
    ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

8. งบประมำณในกำรด ำเนินกำร 
50,000 บาท 

9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
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ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
             10.1  ผู้พิการ และผู้สูงอายุ ที่สภาพร่างกายยังสามารถประกอบอาชีพได้ มีความรู้มีทักษะ การตัด
เย็บผ้าห่มด้วยมือ และการท าสบู่สมุนไพร จนสามารถประกอบอาชีพได้  
              10.2  ผู้พิการ และผู้สูงอายุ ที่ผ่านการฝึกอบรมสามารถท าผลิตภัณฑ์ ผ้าห่มและสบู่จากสมุนไพร 
ออกจ าหน่าย สร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวได้  
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1.3 กำรสร้ำงจิตส ำนึกและควำมตระหนักแก่เด็กและเยำวชน 
โครงกำรที่  1 
1.โครงกำรพัฒนำด้ำนบุคลำกรและกำรบริหำรจัดกำรของศูนย์พัฒนำเด็กเล็กองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลวอ
แก้ว 
2.หลักกำรเหตุผล/ควำมเป็นมำ 
  การเรียนการสอน และการปลูกฝังแนวคิด เกี่ยวกับการด าเนินชีวิต ให้คนเป็นคนดี มีคุณธรรม 
จริยธรรม และไม่ทุจริต จ าเป็นต้องเริ่มตั้งแต่ในวัยเยาว์  การให้การศึกษาที่ย่อมเป็นส่วนส าคัญและจ าเป็น โดย
ทั้งนี้การจะอบรมสั่งสอนให้ผู้เรียนเป็นคนดีมีคุณธรรมได้ จ าเป็นต้องเริ่มที่ครู บุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นผู้ที่
มีความรู้ ประพฤติตนให้เป็นแบบอย่างท่ีดี 
  ดังนั้นการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลวอ
แก้วจึงมีความจ าเป็นเป็นโดยเป็นการเตรียมความพร้อมให้พร้อมกับการถ่ายทอดวิชาการแนวคิด และปลูกฝังให้
เด็กโตขึ้นไปอย่างมีคุณภาพเป็นคนดีของสังคม 
3.วัตถุประสงค ์
  3.1 เพ่ือส่งเสริมให้มีการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาให้มีความพร้อมในการ
ถ่ายทอดปลูกฝังแนวคิดคุณธรรมจริยธรรมให้กับลูกศิษย์ 
  3.2 เพ่ือให้เด็กได้เรียนรู้และมีความตระหนักในเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมตั้งแต่วัยเยาว์ และโตขึ้นไม่
โกง 
4.เป้ำหมำย 

ครูและบุคลากรทางการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว 
5.พื้นที่ด ำเนินกำร 

องค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว 
6.วิธีด ำเนินกำร 

6.1  อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา 
6.2 การถ่ายทอด การเรียนการสอน ให้แก่เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีคุณธรรมจริยธรรม  

7.ระยะเวลำด ำเนินกำร 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

8.งบประมำณในกำรด ำเนินกำร 
30,000.00  บาท 

9.ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว 

10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
10.1  ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาศักยภาพและปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่างที่ดีของ

สังคมและเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
10.2  เด็กเล็กได้รับการปลูกฝังและถ่ายทอดคุณธรรมจริยธรรมผ่านการเรียนการสอนในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 
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มิติที่ 2 กำรบริหำรรำชกำรเพื่อป้องกันกำรทุจริต 
2.1แสดงเจตจ ำนงทำงกำรเมืองในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตของผู้บริหำร 
กิจกรรมที่ 1 
1. กิจกรรม “ประกาศเจตจ านงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว" 
2. หลักกำรและเหตุผล 

ปัจจุบันยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ 3 เริ่มจากปี                    
พ.ศ. 2562 จนถึงปี พ.ศ. 2564 ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ที่
ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ  โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐ 
ตลอดจนประชาชน  ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพ่ือให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและ
เกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานา อารยประเทศ  โดยก าหนดวิสัยทัศน์  “ประเทศไทยใสสะอาด  
ไทยทั้งชาติต้านทุจริต”               มีเป้าหมายหลักเพ่ือประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต 
(Corruption Perception  Index : CPI)                        ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2564 ซึ่งการที่
ระดับคะแนนจะสูงขึ้นได้นั้น   การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับ            ธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น  เจ้าหน้าที่ของ
รัฐและประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่างจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่ในทางทุจริตประพฤติมิ
ชอบ  โดยได้ก าหนดยุทธศาสตร์  การด าเนินงานหลักออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์  ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบาย 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต(Corruption Perception  Index : CPI) 
ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการขับเคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตบังเกิดผลเป็น

รูปธรรมในทางปฏิบัติเป็นไปตามเจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะ
ที่ 3  (พ.ศ. 2562-2564) ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว  จึงได้จัดท าประกาศเจตจ านงต่อต้านการ
ทุจริตของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว ขึ้น เพ่ือส่งเสริมให้การด าเนินงานขององค์การบริหารส่วน
ต าบลวอแก้ว บริหารงานด้วยความโปร่งใส มีความเข้มแข็งในการบริหารราชการตามหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาลบังเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน และยกระดับมาตรฐานในการป้องกัน
การทุจริตขององค์กรต่อไป 
3. วัตถุประสงค์ 

เพ่ือแสดงเจตจ านงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว ด้วยการจัดท า
ประกาศเจตจ านงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว 
4. เป้ำหมำยกำรผลิต 

4.1 ประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อย่างนอย 1 ฉบับ 
4.2 มีการประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชน อย่างน้อย 1 ครั้ง 

5. พื้นที่ด ำเนินกำร 
  องค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว 
6. วิธีด ำเนินกำร 

จัดท าประกาศเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลวอ
แก้ว 



26 
 

 
 

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
  4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564) 
8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบ 
  ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว 
10. ตังชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 - การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้วมีความโปร่งใส สามารถป้องกันการทุจริต
ของบุคลากรสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว 
  - ลดขอรองเรียนการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว 
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2.2 มำตรกำรสร้ำงควำมโปร่งใสในกำรปฏิบัติรำชกำร 
มำตรกำรที่ 1 
1. มำตรกำรกำรสร้ำงควำมโปร่งใสในกำรบริหำรงำนบุคคล  
2. หลักกำรและเหตุผล 
  พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล เป็นบุคลากรที่มี
ความส าคัญต่อองค์กรโดยการขับเคลื่อนการพัฒนางานขององค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้วให้มีศักยภาพ โดย
มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร และประชาชนการพัฒนางานขององค์กรจะบรรลุผลได้ต้องเริ่ม
มาจากบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญในการพัฒนางานให้มีคุณภาพจะต้องมีมาตรฐานในการท างาน
ที่เป็นรูปธรรมชัดเจน และมีมาตรการในการท างานที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบการท างานได้ด้านการพัฒนา
ระบบบริหารให้มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม เพ่ือน าไปสู่การสร้างมาตรฐานความโปร่งใส และการให้บริการที่เป็น
ธรรมตรวจสอบได้อย่างแท้จริงต่อไป เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล 
พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 มาตรา 69/1 ที่ก าหนดให้การปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่
ขององค์การบริหารส่วนต าบลต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ดี และให้ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล การจัดท า
งบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร 
ตามพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง  ที่ดี พ.ศ. 2556 มาตรา 6 ที่
ก าหนดให้การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีนั้น ต้องก่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อ
ภารกิจของรัฐ มีประสิทธิภาพเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ  
  ดังนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามหลัก
คุณธรรม 
จริยธรรมในการท างาน มีความโปร่งใส และตรวจสอบการท างานได้ จึงได้จัดให้มีมาตรการสร้างความโปร่งใส
ในการบริหารงานบุคคลขึ้น 
3. วัตถุประสงค ์
  3.1 เพ่ือก าหนดมาตรการด้านความโปร่งใสในการบริหารบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว 
 3.2 เพ่ือให้การปฏิบัติงานบุคลากรมีรูปแบบ ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง โปร่งใสสามารถ
ตรวจสอบได ้
  3.3 เพ่ือเป็นการป้องกันการทุจริตในการแสวงหาประโยชน์จากการปฏิบัติงานด้านบริหารงานบุคคล 
  3.4 เพ่ือปรับปรุงกลไกการปฏิบัติราชการด้านบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว
ให้มีประสิทธิภาพได้คนดี คนเก่งเข้ามาท างาน 
4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
  จัดท ามาตรการด้านการบริหารบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน 1 มาตรการ 
5. พื้นที่ด ำเนินกำร 
  องค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว 
6. วิธีด ำเนินกำร 
 6.1 ก าหนดหลักเกณฑ์ การบริหารงานบุคคลในเรื่องการบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย โอนเลื่อนต าแหน่ง/
เงินเดือน ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ. 2545 ลงวันที่  20 พฤศจิกายน 2545  
 6.2 น าหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลมาก าหนดเป็นมาตรการในการปฏิบัติงานบุคคล 
  6.3 ประกาศเผยแพร่มาตรการการบริหารงานบุคคล   
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 6.4 ด าเนินการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาล 
  6.5 สรุปผลการด าเนินการบริหารงาน 
7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบ 
  ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว 
10. ตังชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 ผลผลิต 
  - มีมาตรการด าเนินงานด้านบริหารงานบุคคลขอองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน 1 มาตรการ 
 - นักทรัพยากรบุคคลสามารถปฏิบัติงานเป็นไปตามาตรฐานและหลักธรรมาภิบาล 
10 ผลลัพธ์ 
  - ลดข้อร้องเรียนในการด าเนินการด้านบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลไม่น้อยกว่า 90 
% 
  - บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้วมีความพึงพอใจต่อระบบและมาตรฐานการบริหารงาน
บุคคลไม่ต่ ากว่าระดับ 3 
  - การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลมีความโปร่งใส สามารถป้องกันการทุจริตของ
เจ้าหน้าที่ได้ 
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มำตรกำรที่ 2 
1.มำตรกำรออกค ำสั่งมอบหมำยของนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล และ
หัวหน้ำส่วนรำชกำร 
2. หลักกำรและเหตุผล 
  องค์การบริหารส่วนต าบลเป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งที่มี
อ านาจหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบล ทั้งที่เป็นหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 หน้าที่ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และหน้าที่ตามกฎหมายอ่ืนที่ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบล มี
หน้าที่ต้องท าอีกมากมายในการให้บริการสาธารณะ            แก่ประชาชน ผู้มารับบริการติดต่อกับหน่วยงาน
ต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบล มักจะประสบปัญหาด้านการอ านวยความสะดวกในการติดต่อราชการ
เนื่องจากภารกิจมีมากมาย ไปรวมอยู่กับฝ่ายผู้บริหาร ไม่มีการกระจายอ านาจ หรือมอบหมายอ านาจหน้าที่ใน
การสั่งการอนุมัติ อนุญาต ไปยังหัวหน้าหน่วยงาน ระดับส านัก กอง และฝ่ายต่าง ๆ ซึ่งเป็นอุปสรรคอย่างยิ่งต่อ
การให้บริการ ท าให้การบริการเกิดความล่าช้า ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกอันอาจเป็นสาเหตุหนึ่งของการ
กระท าการทุจริตประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ ส่งผลให้ระบบการให้บริการภาครัฐเสื่อม
ประสิทธิภาพ 
 ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารราชการเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน ลดขั้นตอนการให้บริการและไม่สร้างเงื่อนไขขั้นตอนที่มีความยุ่งยาก จึงจ าเป็นต้องมี
มาตรการ การมอบหมายอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้วขึ้น 
3. วัตถุประสงค ์
  3.1 เพ่ือเป็นการลดขั้นตอนการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรมตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน 
  3.2 เพ่ือให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการจากหน่วยงาน 
  3.3 เพ่ือเป็นการกระจายอ านาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผู้บริหารทุกระดับ 
  3.4 เพ่ือป้องกันการผูกขาดอ านาจหน้าที่ในการใช้ดุลพินิจอันอาจเป็นเหตุแห่งการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบใน 
ต าแหน่งหน้าที่ราชการ 
4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
  จัดท าค าสั่งมอบหมายงานของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล และ
หัวหน้าส่วนราชการ ประกอบด้วยนายกองค์การบริหารส่วนต าบล มอบหมายให้รองนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบล นายกองค์การบริหารส่วนต าบล มอบหมายให้ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล และหัวหน้าส่วนราชการ 
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลมอบหมายให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ปละปลัดองค์การบริหารส่วน
ต าบลมอบหมายให้หัวหน้าส่วนราชการ 
5. พื้นที่ด ำเนินกำร 
  องค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว 
6. วิธีด ำเนินกำร 
  6.1 ออกค าสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ข้อบังคับและหนังสือ
สั่งการ 
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  6.2 จัดท าหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการและผู้รับมอบอ านาจให้ปฏิบัติราชการแทนรับทราบและ
ถือปฏิบัติ 
  6.3 จัดท าประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
  6.4 ให้ผู้รับมอบหมายงานตามค าสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามค าสั่งที่ได้รับมอบหมายในทุกเดือน 
7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
8. งบประมำณด ำเนินกำร 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบ 
  ส านักปลัด 
10. ตังชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 ผลผลิต 
  มีค าสั่งมอบหมายงานให้ผู้ที่เก่ียวข้องปฏิบัติราชการแทน  
 10.2 ผลลัพธ์ 
  - ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการที่ได้รับอยู่ในระดับดี 
  - ประชาชนได้รับความสะดวก และลดการผูกขาดอ านาจหน้าที่อันเป็นช่องทางแห่งการทุจริต  
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กิจกรรมที่ 1 
1. กิจกรรม “สร้ำงควำมโปร่งใสในกำรพิจำรณำเลื่อนขั้นเงินเดือน” 
2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 
 การพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน เป็นกระบวนการหนึ่งของการ
บริหารผลการ 
ปฏิบัติราชการซึ่งใช้หลักการการให้รางวัลเป็นแรงจูงใจให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดแรงกระตุ้นในการพัฒนาผลงาน ซึ่ง
นายกองค์การบริหารส่วนต าบล ได้ให้ความส าคัญในเรื่องการพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณาเลื่อน
ขั้นเงินเดือนเป็นเรื่องล าดับต้นๆ ของเรื่องการบริหารงานบุคคล โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการใช้ดุลพินิจของ
ผู้บังคับบัญชาในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้ใต้บังคับบัญชา ประกอบกับประกาศคณะกรรมการ
พนักงานส่วนต าบล เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล  
พ.ศ. 2545 ลงวันที่  20 พฤศจิกายน 2545 ได้ก าหนดให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบล แต่งตั้งคณะกรรมการ
พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการองค์การบริหารส่วนต าบล ด้วยเหตุผลนี้เองจึงเป็นที่มาของกิจกรรมการ
สร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน 
3. วัตถุประสงค์ 
  เพ่ือให้การบริหารงานบุคคลด้านการเลื่อนขั้นเงินเดือนมีความโปร่งใส เป็นธรรมและสามารถตรวจสอบ
ได ้
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  ข้าราชการองค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว 
5. พ้ืนที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว 
6. วิธีด าเนินการ 
  6.1 แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการองค์การบริหาร
ส่วนต าบล 
โดยแต่งตั้งปลัดองค์การบริหารส่วนส่วนต าบลเป็นประธานกรรมการ และหัวหน้าส่วนราชการเป็นกรรมการ 
และข้าราชการองค์การบริหารส่วนต าบล ที่รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่เป็นเลขานุการ 
   6.2 ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการองค์การบริหาร
ส่วนต าบลเพ่ือกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการที่ผู้บังคับบัญชาได้พิจารณาไว้โดยเจ้าหน้ าที่ให้
ค าปรึกษาและเสนอความเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานและความเป็นธรรมของการปริมนผลการปฏิบัติราชการ 
  6.3 คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนต าบลรวบรวมและเสนอผลการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการให้แก่
คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนข้าราชการองค์การบริหารส่วนต าบล 
  6.4 คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาทบทวนผล
การ 
พิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามที่คณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ของข้าราชการองค์การบริหารส่วนต าบลเสนอมา โดยใช้หลักเกณฑ์ตามที่ก าหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการ
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนต าบล เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การ
บริหารส่วนต าบล  พ.ศ. 2545 ลงวันที่  20 พฤศจิกายน 2545  
7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
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8. งบประมำณด ำเนินกำร 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบ 
  ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว 
 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  มีการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนที่โปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้  
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กิจกรรมที่ 2 
1. กิจกรรม “ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี” 
2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 
 เพ่ือให้การบันทึกบัญชี การจัดท าทะเบียนคุมเงินรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นแนวทาง
เดียวกันและสอดคล้องกับการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงมี
กิจกรรมควบคุมให้บุคลากรฝ่ายบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว จัดท าทะเบียนคุมเงินรายจ่าย
ให้ความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติ ท าให้เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพลดข้อผิดพลาดในการเบิกจ่ายเงิน
ตามข้อบัญญั ติ งบประมาณรายจ่ ายประจ าปี  และด าเนินงานตามขั้ นตอนของระเบี ยบประกาศ
กระทรวงมหาดไทยและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ซึ่งถือเป็นเรื่องส าคัญที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องท า
ตามกฎหมาย ระเบียบ และมีความจ าเป็นต่อการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว 
3. วัตถุประสงค ์
  3.1 เพ่ือให้บุคลากรฝ่ายบัญชี กองคลัง มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศ และ
หนังสือที่ 
เกี่ยวข้อง 
  3.2 เพ่ือลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ที่อาจจะท าให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ 
4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
 บุคลากรฝ่ายบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว 
5. พื้นที่ด ำเนินกำร 
  กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว 
6. วิธีด ำเนินกำร 
  จัดท าทะเบียนคุมเงินรายจ่ายตามงบประมาณแยกหมวดรายจ่าย แยกแผนงาน แยกประเภทรายจ่าย
ตามงบประมาณที่ตั้งไว้ 
7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
8. งบประมำณด ำเนินกำร 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบ 
  ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  10.1 บุคลากรฝ่ายบัญชี กองคลัง มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศและหนังสือ
สั่งการที ่
เกี่ยวข้อง 
  10.2 ลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ที่อาจจะท าให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ และเป็นไปใน
ทิศทาง 
เดียวกัน 
  10.3 เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพในการบริหารงบงบประมาณ  
  



34 
 

 
 

กิจกรรมที่ 3 
1. กิจกรรม “การพัฒนาแผนและกระบวนการจัดหาพัสดุ” 
2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 
 ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ซึ่งก าหนดให้มีการ
บริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ และเกิดประโยชน์สูงสุดกับ
ประชาชนและการปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุ ปี 2535 และแก้ไขเพ่ิมเติม
และกฎหมายอื่นๆ                  ที่เก่ียวข้อง 
3. วัตถุประสงค ์
  3.1 เพ่ือปรับปรุงการด าเนินงานด้านจัดซื้อจัดจ้าง 
 3.2 เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการรายงานผู้บริหาร 
  3.3 เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน 
  3.4 เพ่ือให้ทราบปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
 3.5 เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดหาพัสดุ 
  3.6 เพ่ือเป็นข้อมูลให้กับประชาชนสามารถตรวจสอบได้ 
4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
  4.1 หัวหน้าฝ่ายและผู้อ านวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน 
 4.2 เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ 
5. พื้นที่ด ำเนินกำร 
  องค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว 
6. วิธีด ำเนินกำร 
  6.1 จัดเก็บข้อมูลในการจัดซื้อจัดจ้าง 
  6.2 จ าแนกวิธีการจัดซื้อจัดจ้างและคิดเป็นร้อยละของจ านวนโครงการและร้อยละของจ านวน
งบประมาณ 
  6.3 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
  6.4 สรุปปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
  6.5 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี 
  6.6 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี 
  6.7 เผยแพร่ข้อมูลให้ประชาชนได้รับทราบ 
7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
8. งบประมำณด ำเนินกำร 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
  กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว 
 
 
 
 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
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  10.1 ประชาชนได้รับทราบข้อมูลในการบริหารงานของหน่วยงานด้วยความโปร่งใสมีประสิทธิภาพ 
  10.2 ผู้บริหารมีข้อมูลในการวางแผนการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ 
  10.3 ผู้ปฏิบัติงานมีข้อมูลในการพัฒนาแผนและกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างให้มีประสิทธิภาพและเกิด
ความคุ้มค่าเป็นประโยชน์กับประชาชน  
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กิจกรรมที่ 4 
1. กิจกรรม “สร้างความโปร่งใสในการใช้จ่ายเงินงบประมาณ” 
2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 
 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2558 
3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือเป็นการปฏิบัติงานให้โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ 
  3.2 เพ่ือให้หน่วยงานมีระบบป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
  3.3 เพ่ือเป็นการป้องกันการใช้จ่ายเงิน เพ่ือส่งเสริมธุรกิจของตนและพวกพ้อง 
4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
  กองคลังองค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว 
5. พื้นที่ด ำเนินกำร 
  องค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว 
6. วิธีด ำเนินกำร 
  6.1 จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานในการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงาน ถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองาน
ในการจัดหาพัสดุ 
  6.2 ปรับปรุงขั้นตอนการรายงานผลการจัดหาพัสดุ โดยมีการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานถึงความ
เกี่ยวข้องกับผู้เสนองานในการจัดหาพัสดุ เพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
8. งบประมำณด ำเนินกำร 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบ 
  กองคลังองค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  10.1 มีระบบป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
  10.2 มีการป้องกันการใช้จ่ายเงิน เพ่ือส่งเสริมธุรกิจของตนและพวกพ้อง 
  10.3 มีการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใสตรวจสอบได้  
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โครงกำรที่ 1 
1.โครงกำรเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ – จัดจ้าง 
2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 
 เนื่องจากกองคลังองค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้วมีฐานะเป็นนิติบุคคล มีอ านาจหน้าที่ในการจัดท า
บริการสาธารณะด้วยตนเอง ทั้งในเรื่องการจัดหารายได้และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่างๆ ตาม
ภารกิจและการจัดท าบริการสาธารณะ แต่ต้องเป็นไปตามอ านาจหน้าที่และกฎหมายที่ก าหนดไว้ ดังนั้น การที่
องค์การบริหารส่วนต าบล              วอแก้วจะบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่
ประชาชนจะต้องบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรร
มาภิบาล  และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร  
ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 23 ที่ก าหนดให้การจัดซื้อจัดจ้าง ให้ส่วนราชการ
ด าเนินการโดยเปิดเผยและเที่ยงธรรม โดยพิจารณาถึงประโยชน์และผลเสียทางสังคม ภาระต่อประชาชน 
คุณภาพ วัตถุประสงค์ที่จะใช้ ราคา และประโยชน์ระยะยาวที่จะได้รับประกอบกัน 
  ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้วเป็นไปอย่างโปร่งใส 
ตรวจสอบได้ เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถิ่น จึงมีความจ าเป็นต้องจัด
โครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ-จัดจ้าง เพ่ือให้ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการ
จัดซื้อ-จัดจ้างขององคก์ารบริหารส่วนต าบลวอแก้ว ทุกโครงการและกิจกรรม 
3. วัตถุประสงค ์
  3.1 เพ่ือให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจ้างตามโครงการและกิจกรรม
ต่างๆ ของกองคลังองค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว 
  3.2 เพ่ือเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ สามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 
  3.3 เพ่ือป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน 
4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
  เผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อ – จัดจ้าง ตามแผนงาน/โครงการต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว                    
ที่ด าเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2553จ านวน 4 ช่องทาง ได้แก่ ทางเว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ หนังสือ ระบบ
กระจายเสียงไร้สาย 
5. พื้นที่ด ำเนินกำร 
  องค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว และภายในหมู่บ้านในพื้นที่ต าบลวอแก้ว 
6. วิธีด ำเนินกำร 
  6.1 รวบรวมข้อมูลกระบวนการจัดหาพัสดุเพื่อจัดท าประกาศ ดังนี้ 
  - ประกาศการจัดซื้อ – จัดจ้าง 
  - ประกาศการก าหนดราคากลางในการจัดซื้อ - จัดจ้าง 
 - ประกาศก าหนดวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน 
  - ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน 
  - ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพร้อมวงเงินการจัดซื้อ - จัดจ้าง 
  - ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน 
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  6.2 น าส่งประกาศไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตามช่องทางการประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วน
ต าบล              วอแก้ว ได้แก่ ทางเว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ ระบบกระจายเสียงไร้สาย หน่ วยงาน
ราชการ เป็นต้น  
7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
8. งบประมำณด ำเนินกำร 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบ 
  กองคลังองค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 ผลผลิต 
  เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไม่น้อยกว่า 3 ช่องทาง 
 10.2 ผลลัพธ์ 
  - ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของโครงการที่
จัดซื้อ 
จัดจ้างทั้งหมด 
  - การจัดหาพัสดุเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ทุกข้ันตอน 
  - สามารถลดปัญหาการร้องเรียนการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างได้  
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กิจกรรมที่ 5 
1. กิจกรรมการจัดบริการสาธารณะและการบริการประชาชนเพ่ือให้เกิดความพึงพอใจแก่ประชาชนโดย
ทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ 
2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 
 องค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้วบริหารจัดการโดยการอ านวยความสะดวกและตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน และให้ประชาชนสามารถตรวจสอบได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี องค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว เป็นศูนย์บริการประชาชนในการติดต่อสอบถามข้อมูล ยื่นค าขอ
อนุมัติ อนุญาตในเรื่องที่เป็นอ านาจหน้าที่และภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว ติดตามความ
คืบหน้า และแจ้งผลการด าเนินการให้ประชาชนผู้รับบริการทราบ โดยมีการปรับระบบการท างานแต่ละ
กระบวนงานเพ่ือให้มีระบบบริการที่เชื่อมต่อระหว่างศูนย์บริการร่วมกับหน่วยงานเจ้าของเรื่อง ทั้งในด้าน
เอกสาร การส่งต่องาน ระบบการรับเงิน และก าหนดระยะเวลาด าเนินการของแต่ละกระบวนงาน ใช้ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศช่วยอ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน ใช้ระบบบัตรคิวอัตโนมัติ เพ่ือให้บริการ
ตามล าดับ จัดสถานที่ สิ่งอ านวยความสะดวกอ่ืนๆ เพ่ือให้บริการที่ดีกับประชาชน เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่
ประชาชน ให้ได้รับความ พึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ 
  นอกจากนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้วยังบริหารจัดการบริการสาธารณะ ตามเกณฑ์มาตรฐาน
การปฏิบัติราชการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้มาตรฐานทั้ง 17 ประเด็น (ด้านถนน ทางเดิน และ
ทางเท้า, ด้านไฟฟ้าสาธารณะ, ด้านระบบระบายน้ า, ด้านน้ าเพ่ือการบริโภค, ด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน, 
ด้านการส่งเสริมกีฬา, ด้านการส่งเสริมผู้สูงอายุ, ด้านการส่งเสริมผู้ด้อยโอกาส, ด้านงานสาธารณสุข, ด้านการ
ส่งเสริมการพัฒนาสตรี, ด้านการส่งเสริมอาชีพ, ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย , ด้านการส่งเสริม
ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น, ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว, ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม, ด้านศึกษา และด้านการจัดบริการสาธารณะ ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล (การแก้ไข
ปัญหาไฟป่าและหมอกควัน และกิจกรรมเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่) โดยในขั้นตอน
กระบวนปฏิบัติภารกิจ ค านึงถึงการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน สร้างความโปร่งใสในการบริการ
สาธารณะ ให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ และเพ่ือเป็นมาตรการในการ
ป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน 
3. วัตถุประสงค ์
  3.1 สร้างความโปร่งใสในการบริการสาธารณะ ให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันไม่
เลือกปฏิบัติ 
  3.2 เพ่ือเป็นมาตรการในการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน 
4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
  ทุกส านัก/กอง ด าเนินการปฏิบัติงานบริการสาธารณะ ให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียม
กันและไม ่
เลือกปฏิบัติ 
5. พื้นที่ด ำเนินกำร 
  ทุกส านัก/กองอขององค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว 
6. วิธีด ำเนินกำร 
  6.1 ด าเนินการปฏิบัติงานบริการสาธารณะ ให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม่
เลือกปฏิบัติ 
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ให้ได้มาตรฐานทั้ง 17 ประเด็น (ด้านถนน ทางเดิน และทางเท้า, ด้านไฟฟ้าสาธารณะ, ด้านระบบระบายน้ า, 
ด้านน้ าเพ่ือการบริโภค,ด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน, ด้านการส่งเสริมกีฬา, ด้านการส่งเสริมผู้สูงอายุ, ด้าน
การส่งเสริมผู้ด้อยโอกาส, ด้านงานสาธารณสุข, ด้านการส่งเสริมการพัฒนาสตรี, ด้านการส่งเสริมอาชีพ, ด้าน
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย, ด้านการส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น, ด้านการ
ส่งเสริมการท่องเที่ยว,                ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม, ด้านศึกษา และด้าน
การจัดบริการสาธารณะ ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล (การแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน การลดและคัด
แยกขยะมูลฝอยตั้งแต่แหล่งก าเนิด แผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง และกิจกรรมเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติดในพ้ืนที่) 
  6.2 ประเมินมาตรฐาน/รายงานผลการด าเนินกิจกรรม 
7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
8. งบประมำณด ำเนินกำร 
  ไม่ใช้งบประมารณ 
9. ผู้รับผิดชอบ 
  ทุกส านัก/กอง ขององค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  10.1 สร้างความโปร่งใสในการบริการสาธารณะให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและ
ไม่เลือกปฏิบัติ 
  10.2 ไม่มีการทุจริตคอร์รัปชันในกระบวนการสาธารณะแก่ประชาชน 
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2.3 มำตรกำรใช้ดุลพินิจและใช้อ ำนำจหน้ำที่ให้เป็นไปตำมหลักกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองท่ีดี 
กิจกรรมที่ 1 
1. กิจกรรม การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
2. หลักกำรและเหตุผล 
 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 52 ก าหนดให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น จัดท าหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองทีดี โดยอย่างน้อยต้องมีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับ
การลดขั้นตอนการปฏิบัติงานการอ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน ตลอดจนจัด
ให้มีการรับฟังและส ารวจความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการ เพ่ือปรับปรุงการบริหารงานให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของประชาชนมากที่สุด ประกอบกับในปีที่ผ่านมาได้มีการประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มี
การบริหารจัดการที่ดี และได้ด าเนินการตามโครงการดังกล่าวอย่างต่อเนื่องทุกปีนั้น 
 เพ่ือให้การประเมินบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเกิดประโยชน์สุขต่อประชาชน                
เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจขององค์กรมีประสิทธิภาพและความคุ้มค่า สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง หรืออย่างน้อยมีผลการประเมินไม่ต่ ากว่าปีที่ผ่านมา 
องค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว จึงได้จัดท าโครงการปรับปรุงกระบวนการท างานหรือลดขั้นตอนการท างาน
หรือการบริการ เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนโดยยึดกรอบแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการที่
ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลตามกฎหมายเป็นส าคัญ 
3. วัตถุประสงค์ 
  3.1 เพ่ือลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานการบริการประชาชน 
  3.2 เพ่ืออ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน 
  3.3 เพ่ือรับฟังและส ารวจความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการ 
  3.4 เพ่ือปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน 
4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
  4.1 เพ่ือลดขั้นตอนในการท างานขององค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้วให้สั้นลง 
  4.2 ประชาชนในพื้นท่ี องค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว 
  4.3 ประชาชนนอกพ้ืนที่ และประชาชนทั่วไป 
  4.4 พนักงานและเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว 
 4.5 ผู้บังคับบัญชามอบอ านาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่งการ อนุญาต การอนุมัติ และการปฏิบัติ
ราชการใดๆ ไปสู่ผู้ใต้บังคับบัญชาซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการด าเนินการเรื่องนั้นโดยตรง 
5. พื้นที่ด ำเนินกำร 
  องค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว 
6. วิธีด ำเนินกำร 
  6.1 แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
  6.2 ประชุมคณะกรรมการเพ่ือส ารวจงานบริการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องปฏิบัติ ปรับปรุง
ขั้นตอนและระยะเวลาในการให้บริการที่สามารถปฏิบัติได้จริงและพิจารณางานในภารกิจว่าเรื่องใดที่
ผู้บังคับบัญชาสามารถมอบอ านาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ หรือการปฏิบัติราชการ
ใดๆ ให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา 
  6.3 ประกาศลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ และประกาศกระบวนงานบริการประชาชน
ที ่
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นายกเทศมนตรีมอบอ านาจให้รองนายก หรือปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลให้ประชาชนทราบโดยทั่วไปพร้อม
ทั้งจัดท าแผนภูมิแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการให้ประชาชนทราบ  
  6.4 มีระบบการรับฟังข้อร้องเรียนหรือมีการสอบถามจากภาคประชาชน และน าผลดังกล่าวมา
ปรับปรุงการปฏิบัติราชการ 
  6.5 รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคต่างๆ ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบล
ทราบ 
7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
8. งบประมำณด ำเนินกำร 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
  ทุกกอง/ส านัก ในองค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  10.1 ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วในการติดต่อขอรับบริการ และมีความพึงพอใจในการ
ให้บริการของ 
เจ้าหน้าที ่
  10.2 การปฏิบัติราชการมีความคล่องตัว และบุคลากรมีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน 
  10.3 การปฏิบัติราชการมีความสอดคล้องกับนโยบายปฏิรูประบบราชการ 
  10.4 ท าให้ภาพลักษณ์ขององค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้วเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นและท าให้
ประชาชนมีความศรัทธาต่อคณะผู้บริหารมากยิ่งขึ้น 
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โครงกำรที่ 1 
1. โครงกำรลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
2. หลักกำรและเหตุผล 
  ในมาตรา 3/1 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 ซึ่งเป็น
กฎหมายที่เป็นที่มาของการปฏิรูประบบราชการเพ่ือวางกรอบแนวทางการบริหารราชการไว้ว่า “การบริหาร
ราชการต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความ
คุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จ าเป็น การ
กระจายอ านาจตัดสินใจ การอ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน” และเพ่ือให้การ
ด าเนินการดังกล่าวเป็นไปตามกรอบรวมทั้งทิศทางและแนวทางการบริหารราชการดังกล่าว จึงได้มีการ
ประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
 โดยก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตาม
แนวทางพระราชกฤษฎีกานี้ โดยอย่างน้อยต้องมีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและการ
อ านวยความสะดวกในการตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน  องค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้วเป็น
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง ปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลต้องเป็นไป
เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน ดังนั้นงานให้บริการจึงเป็นงานบริการแบบหนึ่งของระบบการบริการสาธารณะ 
ที่ผู้บริหารและพนักงานทุกท่านจะต้องร่วมกันปรับปรุงและแก้ไขกระบวนการท างานเพ่ือสามารถตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนได้มากที่สุด เมื่อประชาชนมารับบริการแล้วเกิดความประทับใจและพึงพอใจ 
รวมถึงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ ท าให้เกิดความรวดเร็วในการตอบสนองความต้องการ
ของประชาชน อ านวยความสะดวกเพ่ืองานบริการที่มีคุณภาพทั่วถึงและแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในเขต
ต าบลวอแก้ว ให้กับประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
3. วัตถุประสงค์ 
  3.1 เพ่ือให้ประชาชนได้รับการบริการได้อย่างสะดวกรวดเร็วและถูกต้อง 
  3.2 เพ่ือให้สามารถตรวจสอบความต้องการของประชาชน รับรู้สภาพปัญหาและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
ได ้
  3.3 เพ่ือปรับทัศนคติ วิธีคิด วิธีการท างานของบุคลากรให้ค านึงถึงผลลัพธ์ในด้านการบริการประชาชน
ผู้มาติดต่อขอรับบริการ  
 3.4 เพ่ือให้การปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะที่ชัดเจน มีความโปร่งใสสามารถวัดผล
การด าเนินงานได ้
4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
  ประชาชนในเขตต าบลวอแก้วและผู้ที่มาติดต่อราชการกับองค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว 
5. พื้นที่ด ำเนินกำร 
  องค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว 
6. วิธีด ำเนินกำร 
  6.1 จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติ 
  6.2 จัดให้มีการประชุมคณะท างานปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
  6.3 จัดท าประกาศกระบวนงานบริการปรับลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการและประกาศให้ประชาชน
ทราบโดยทั่วกัน 
  6.4 ด าเนินการจัดท ากิจกรรมอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน 
   6.4.1 ปรับปรุงแผนผังก าหนดผู้รับผิดชอบให้เป็นปัจจุบัน 
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   6.4.2 ปรับปรุงป้ายแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการแก่ประชาชน 
   6.4.3 จัดท าเอกสาร/แผ่นพับประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ 
   6.4.4 จัดให้มีกล่อง/ตู้รับความคิดเห็นของประชาชน 
   6.4.5 จัดท า/เตรียมแบบฟอร์มค าร้องต่างๆ พร้อมตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มทุกงานบริการ 
  6.4.6 จัดท าค าสั่งการให้บริการประชาชนนอกเวลาราชการ โดยจัดให้มีการให้บริการแก่
ประชาชนทั้งเวลาท าการ ช่วงพักกลางวันและในวันหยุดราชการ 
   6.4.7 การมอบอ านาจการตัดสินใจ การอนุญาต การอนุมัติ การรักษาราชการแทน 
  6.5 มีการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ 
  6.6 มีการติดตามประเมินผลโครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ เพ่ือน าจุดบกพร่องใน
การจัดท า 
โครงการมาปรับปรุงแก้ไขวิธีการ ขั้นตอนหรือระยะเวลาในการให้บริการให้ดียิ่งขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลต่อไป 
7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
8. งบประมำณด ำเนินกำร 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
  ส านักปลัด กองคลัง กองช่าง องค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  10.1 ประชาชนได้รับการบริการได้อย่างสะดวกรวดเร็วและถูกต้อง 
  10.2 สามารถตรวจสอบความต้องการของประชาชน รับรู้สภาพปัญหาและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ 
  10.3 มีทัศนคติ วิธีคิด วิธีการท างานของบุคลากรค านึงถึงผลลัพธ์ ในด้านการบริการประชาชนผู้มา
ติดต่อขอรับ 
บริการ 
  10.4 การปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะที่ชัดเจน มีความโปร่งใสสามารถวัดผลการ
ด าเนิน          งานได้  
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มำตรกำรที่ 1 
1. มำตรกำร การมอบอ านาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการ เพ่ือลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ 
2. หลักกำรและเหตุผล 
  การมอบหมายอ านาจหน้าที่ให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาในการบริหารงานในด้านต่างๆ ภายในองค์กรนั้น ก็
เพ่ือเป็นการช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานให้เกิดความคล่องตัว รวดเร็ว ซึ่งการพิจารณาเลือก/
มอบหมายภารกิจและขอบข่ายของความรับผิดชอบที่จะมอบหมายให้ผู้ใต้บังคับบัญชา จะพิจารณาถึง
ความส าคัญ คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถในการที่จะด าเนินการเรื่องนั้นเป็นอย่างดี ด้วยความรอบคอบและ
เหมาะสม เพ่ือให้การบริหารงานก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ ดังนั้น การด าเนินการของหน่วยงานต้องมี
การปรับให้เข้ากับสภาพสังคมและทันต่อสถานการณ์ที่การบริหารราชการต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของ
ประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลด
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การกระจายอ านาจการตัดสินใจ การอ านวยความสะดวก และการตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน แต่ทั้งนี้ต้องมีผู้รับผิดชอบต่อผลของงานซึ่งเป็นหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
3. วัตถุประสงค์ 
  เพ่ือให้การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว ภายใต้กรอบอ านาจหน้าที่ตามที่
กฎหมายก าหนดให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็วและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ 
4. เป้ำหมำย 
  คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว  หัวหน้าส่วน
ราชการ 
5. พื้นที่ด ำเนินกำร 
  องค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว 
6. วิธีด ำเนินกำร 
  6.1 จัดท าบันทึกเสนอเพ่ือพิจารณาขออนุมัติ อนุญาต สั่งการ แต่งตั้ง มอบหมาย คณะผู้บริหาร ปลัด
องค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว หรือหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ 
  6.2 ด าเนินการออกค าสั่งฯ 
  6.3 ส าเนาค าสั่งฯ แจ้งคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล หรือ
หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน ที่ได้รับมอบหมายทราบ 
7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
8. งบประมำณด ำเนินกำร 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 ส านักปลัด กองคลัง กองช่าง องค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  การบริหารราชการ การด าเนินงาน การปฏิบัติงานเกิดความคล่องตัวและรวดเร็ว ตลอดจนการอ านวย
ความสะดวกและการให้บริการประชาชน/บริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
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มำตรกำรที่ 2 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ มอบอ านาจองค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว 
2. หลักการและเหตุผล 
  ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับ
ที ่6 พ.ศ. 2552 ได้บัญญัติเกี่ยวกับอ านาจหน้าที่ของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลไว้หลายเรื่องหลายประการ 
รวมทั้งมีกฎหมายอ่ืนอีกหลายฉบับที่บัญญัติอ านาจหน้าที่ของนายกเทศมนตรีเอาไว้ การที่นายกเทศมนตรีจะ
ด าเนินการในเรื่องต่างๆ เพียงผู้เดียว ก็อาจท าให้เกิดช่องว่างในการประพฤติมิชอบในขั้นตอนต่างๆ เกิดขึ้นได้ 
ดังนั้น เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น องค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้วจึงได้ก าหนดมาตรการให้มี
การมอบอ านาจของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้วให้รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว ปลัด
องค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้วได้ปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว 
3. วัตถุประสงค์ 
  3.1 เพ่ือให้การใช้ดุลยพินิจต่างๆ ของฝ่ายบริหารเป็นไปโดยรอบคอบ ตามหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ด ี
  3.2 เพ่ือให้เป็นการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันของเจ้าหน้าที่ 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  มีการมอบอ านาจอย่างน้อยจ านวน 5 เรื่อง 
5. พ้ืนที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว 
6. วิธีด าเนินการ 
  6.1 รวบรวมภารกิจที่อยู่ในอ านาจของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล เสนอองค์การบริหารส่วนต าบล 
พิจารณา 
  6.2 ออกค าสั่งมอบหมายหน้าที่ของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว ให้รองนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลวอแก้ว และปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว ปฏิบัติราชการแทน 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
  ร้อยละ 80 ของเป้าหมายด าเนินการแล้วเสร็จ 
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มำตรกำรที่ 3 
1. มำตรกำรการออกค าสั่งมอบหมายของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว ปลัดองค์การบริหารส่วน
ต าบลวอแก้ว และหัวหน้าส่วนราชการ 
2. หลักกำรและเหตุผล 
 องค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้วเป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง
ที่มีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบล ทั้งที่เป็นหน้าที่ตามตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และที่
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 หน้าที่ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และหน้าที่ตามกฎหมายอ่ืนที่ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบล
มีหน้าที่ต้องท าอีกมากมาย ในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน ผู้มารับบริการติดต่อกับหน่วยงานต่า งๆ 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลนั้น มักจะประสบปัญหาด้านการอ านวยความสะดวกในการติดต่อราชการ
เนื่องจากภารกิจมีมากมายไปรวมอยู่กับฝ่ายบริหาร ไม่มีการกระจายอ านาจ หรือมอบหมายอ านาจหน้าที่ใน
การสั่งการ อนุมัติ อนุญาตไปยังหัวหน้าหน่วยงานระดับส านัก กอง และฝ่ายต่างๆ ซึ่ งเป็นอุปสรรคอย่างยิ่งต่อ
การให้บริการ ท าให้การบริการเกิดความล่าช้า ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกอันอาจเป็นสาเหตุหนึ่งของการ
กระท าการทุจริต ประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ ส่งผลให้ระบบการให้บริการภาครัฐเสื่อม
ประสิทธิภาพ 
  ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารราชการเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตอบสนองความ
ต้องการของ 
ประชาชน ลดขั้นตอนการให้บริการและไม่สร้างเงื่อนไขขั้นตอนที่มีความยุ่งยาก จึงจ าเป็นต้องมีมาตรการ การ
มอบหมายอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้วขึ้น 
3. วัตถุประสงค์ 
  3.1 เพ่ือเป็นการลดขั้นตอนการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม ตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน 
  3.2 เพ่ือให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการให้บริการจากหน่วยงาน 
  3.3 เพ่ือเป็นการกระจายอ านาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผู้บริหารทุกระดับ 
  3.4 เพ่ือป้องกันการผูกขาดอ านาจหน้าที่ในการใช้ดุลยพินิจอันอาจเป็นเหตุแห่งการทุจริตและประพฤติ
มิชอบใน 
ต าแหน่งหน้าที่ราชการ 
4. เป้ำหมำย 
  จัดท าค าสั่งมอบหมายงานของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล
วอแก้ว และหัวหน้าส่วนราชการ ประกอบด้วย 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้วมอบหมายให้รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว นายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลวอแก้วมอบหมายให้ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว และหัวหน้าส่วนราชการ ปลัด
องค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว มอบหมายให้หัวหน้าส่วนราชการ 
5. พื้นที่ด ำเนินกำร 
  องค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว 
6. วิธีด ำเนินกำร 
  6.1 ออกค าสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ข้อบังคับและหนังสือ 
สั่งการ 



48 
 

 
 

  6.2 จัดท าหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการและผู้รับมอบอ านาจให้ปฏิบัติราชการแทนรับทราบและ
ถือปฏิบัติ 
  6.3 จัดท าประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
  6.4 ให้ผู้รับมอบหมายงานตามค าสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามค าสั่งที่ได้รับมอบหมายในทุกเดือน 
7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
8. งบประมำณด ำเนินกำร 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
  นักทรัพยากรบุคคล 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 ผลผลิต 
  มีค าสั่งมอบหมายงานให้ผู้ที่เก่ียวข้องปฏิบัติราชการแทน  
 10.2 ผลลัพธ์ 
  - ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการที่ได้รับอยู่ในระดับดี 
 - ประชาชนได้รับความสะดวก และลดการผูกขาดอ านาจหน้าที่อันเป็นช่องทางแห่งการทุจริต 
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2.4 มำตรกำรจัดกำรในกรณีได้ทรำบ หรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบกำรทุจริต 
มำตรกำรที่ 1 
1. มำตรกำร “จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ” 
2. หลักกำรและเหตุผล 

 จากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้ก าหนดดัชนีใน
การประเมินที่ค านึงถึงหลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณสากล และวัฒนธรรมของประเทศไทยเป็นหลักรวมถึง
ข้อเท็จจริงของการทุจริตที่เกิดขึ้นภายในหน่วยงานของภาครัฐ สาเหตุส่วนมากเกิดจากการด าเนินงานของ
ระดับบุคคล หรือเกิดจากปัจจัยทางวัฒนธรรมขององค์กร หรือเกิดจากลักษณะงานและการรับสิ่งของต่างๆ ที่
เอ้ือให้เกิดการทุจริต ดังนั้น วิธีการบริหารจัดการภายในองค์กรที่น าไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ค่านิยมและ
วัฒนธรรมขององค์กรให้กลายเป็นสิ่งที่ยอมรับได้ของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ภายในองค์กร โดยการสร้างความ
ตระหนักถึงความรับผิดชอบและการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตภายในองค์กร ของผู้บริหารและ
เจ้าหน้าที่ถึงแม้จะเป็นสิ่งที่ยากต่อการด าเนินงานก็ตาม แต่เป็นสิ่งส าคัญที่หน่วยงานต้องสร้างให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงเพ่ือน าไปสู่องค์กรที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน ตลอดจนเป็นการสร้างแนวร่วม
ในการต่อต้านการทุจริตอันจะส่งผลต่อสังคม ชุมชน และประเทศเกิดความตระหนักถึงภัยจากากรทุจริตและ
ปฏิเสธการทุจริตในทุกรูปแบบ 

 ดังนั้นองค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว จึงได้จัดท ามาตรการ “จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ” ที่
ก าหนดดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี ขึ้น                เพ่ือเป็นการพัฒนาวิธีการด าเนินงานภายในองค์กรที่จะน าไปสู่การยกระดับ
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานให้สูงขึ้น 
3. วัตถุประสงค ์

 3.1 เพ่ือให้บุคลากรปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม ตามแนวทางการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ด ี

 3.2 เพ่ือให้ทุกส่วนราชการ (ส านัก/กอง) น าไปยึดถือและปฏิบัติ 
 3.3 เพ่ือเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มีความโปร่งใส มีคุณธรรม 

4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
 บุคลากรในองค์กรปฏิบัติตามเกณฑ์ตัวชี้วัดข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 

5. พื้นที่ด ำเนินกำร 
 องค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว 

6. วิธีด ำเนินกำร 
 6.1 จัดท าข้อตกลงในการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการระหว่างส่วนราชการกับผู้บริหารท้องถิ่นที่

มีดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
 6.2 รวบรวมรายงานข้อตกลงการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการเสนอผู้บริหารทราบ 
 6.3 ประชาสัมพันธ์พร้อมแจ้งให้ทุกส่วนราชการถือปฏิบัติ 

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

8. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 ทุกส านัก/กอง องค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว 
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10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 มีการจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ  

กิจกรรม ที่ 1 
1. กิจกรรม “การจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว” 
2. หลักกำรและเหตุผล 

 ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 3/1 บัญญัติว่าการ
ปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้ค านึงถึงความ
รับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงานการมีส่วนร่วมของประชาชนการเปิดเผยข้อมูล การติดตาม ตรวจสอบ และการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ตามความเหมาะสมของแต่ละภารกิจ ประกอบกับ พระราชกฤษฎีกาว่ าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 12ก าหนดไว้ว่า เพ่ือประโยชน์ในการ
ปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ก.พ.ร. อาจเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือก าหนดมาตรการก ากับการปฏิบัติ
ราชการ โดยวิธีการจัดท าความตกลงเป็นลายลักษณ์อักษร หรือโดยวิธีการอ่ืนใด เพ่ือแสดงความรับผิดชอบใน
การปฏิบัติราชการ รวมทั้งมาตรา 45 ก าหนดให้ส่วนราชการ จัดให้มีคณะผู้ประเมินอิสระด าเนินการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ คุณภาพการให้บริการ ความพึง
พอใจของประชาชนผู้รับบริการ ความคุ้มค่าในภารกิจ ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่ก าหนด 
องค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว จึงได้จัดให้มีการจัดท าข้อตกลงและติดตามผลการปฏิบัติราชการ โดยมีการลง
นามในข้อตกลงการปฏิบัติราชการระหว่างนายกองค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว กับปลัดองค์การบริหารส่วน
ต าบล           วอแก้ว และหัวหน้าส านักปลัด/ผู้อ านวยการกอง และให้มีการลงนามจัดท าข้อตกลงทุกปี เพ่ือ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว 
3. วัตถุประสงค ์

 3.1 เพ่ือให้การปฏิบัติราชการตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการของหน่วยงานระดับส านัก/กอง/ฝ่าย 
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด 

 3.2 เพ่ือให้หน่วยงานระดับส านัก/กอง/ฝ่าย มีความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอน วิธีการ และรายละเอียด
การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามกรอบและแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

 3.3 เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับส านัก/กอง/ฝ่าย ตามข้อตกลงการ
ปฏิบัติราชการประจ าปี 

 3.4 เพ่ือให้หน่วยงานระดับส านัก/กอง/ฝ่าย สามารถจัดเตรียมเอกสาร และหลักฐานของตัวชี้วัดผล
การปฏิบัติ 

ราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
4. กำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรตำมข้อตกลงกำรปฏิบัติรำชกำรของหน่วยงำนระดับส ำนัก/กอง/ฝ่ำย 

 องค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว ได้ท าข้อตกลงผลงานกับผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นลายลักษณ์อักษรอย่าง
ชัดเจน โดยจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ในระดับส านัก/กอง/ฝ่าย เพ่ือให้การด าเนินงานตามข้อตกลงการ
ปฏิบัติราชการดังกล่าวบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด 
และรับสิ่งจูงใจตามระดับผลงาน โดยได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติราชการระหว่างนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลกับปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล และปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลกับหัวหน้าหน่วยงานใน
สังกัด พร้อมคณะท างานได้ร่วมกันพิจารณาและเลือกตัวชี้วัดในประเด็นการ ประเมินผลการปฏิบัติราชการแต่
ละมิติ ดังนี้ 

1) การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน 
2) การบริหารราชการเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจ 
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3) การบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจ 
4) การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
5) การอ านวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 
6) การพัฒนาความรู้และการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  
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5. กำรติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำร 
 วิธีติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 1.1 ชี้แจงส านัก/กอง/ฝ่ายต่างๆ และผู้ปฏิบัติงานทราบ และท าความเข้าใจเกี่ยวกับตัวชี้วัด และกรอบ

การ ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 
2546 และหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0892.4/ว 435 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2548 

 1.2 ติดตามผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดให้มีผลการปฏิบัติราชการอย่างเหมาะสม เช่น 
 - ศึกษาข้อมูล และเอกสารหลักฐานต่างๆ เช่น รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติ

ราชการรอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการตามตัวชี้วัด เป็นต้น 
 - ติดตามผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด โดยการประสานงานกับผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด และผู้จัดเก็บ

ข้อมูลเพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด และการมีส่วนร่วมของผู้บริหารของหน่วยงานในการ
ก ากับดูแลและติดตามผลการด าเนินงานดังกล่าว 

 1.3 รับฟังความคิดเห็นของหน่วยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัด เพ่ือให้การด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย
หรือตัวชี้วัดที่ก าหนด 

 1.4 วัดผลลัพธ์ที่ได้จากการปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับค่าเป้าหมาย และเกณฑ์การให้คะแนน 
 1.5 ประสานงานกับหน่วยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ กรณีที่การประเมินผลการ

ปฏิบัติราชการในเบื้องต้นไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด เพ่ือหาแนวทางแก้ไขให้การปฏิบัติงานบรรลุผล
สัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
6. การค านวณผลการประเมินการปฏิบัติราชการ 

ผลการประเมิน ระดับคะแนนที่ได้รับ 
มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเลิศ/ดีเยี่ยม 5 
มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีมาก 4 
มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดี 3 
มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับพอใช้ 2 
มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับปรับปรุง 1 
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กิจกรรม ที่ 2 
1. กิจกรรม ให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ เพ่ือการตรวจสอบ 
ควบคุมดูแล               การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว 
2. หลักกำรและเหตุผล 

 องค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้วให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่
เพ่ือการตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้วเนื่องจากเห็น
ความส าคัญของการตรวจสอบที่จะเป็นปัจจัยส าคัญช่วยให้การด าเนินงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วน
ต าบลวอแก้วเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ช่วยป้องกันหรือลดความเสี่ยงจากการด าเนินงานที่
ผิดพลาดและลดความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น ซึ่งนอกจากจะให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบภายนอก 
(ป.ป.ช., สตง.,จังหวัด, อ าเภอ) แล้ว องค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้วยังให้ความส าคัญกับการตรวจสอบภายใน
ด้วย โดยให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในท าหน้าที่ตรวจสอบภายในโดยอิสระ/มีแผนการตรวจสอบภายใน และ
รายงานผลการตรวจสอบภายในทุกส่วนราชการการให้ความร่วมมือกับส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ในการ
ตรวจสอบบัญชีและงบการเงินประจ าปี ได้มอบหมายให้หน่วยงานผู้เบิก/หัวหน้าหน่วยคลัง มีหน้าที่ให้ค าชี้แจง
และอ านวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่ของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินกรณีได้รับข้อทักท้วงให้หัวหน้า
หน่วยงานผู้เบิก/หัวหน้าหน่วยงานคลังปฏิบัติตามข้อทักท้วงโดยเร็ว อย่างช้าไม่เกิน 45 วันนับจากวันที่ได้รับ
แจ้งข้อทักท้วง กรณีที่ชี้แจงข้อทักท้วงไปยัง สตง.แล้ว แต่ สตง.ยืนยันว่ายังไม่มีเหตุผลที่จะล้างข้อทักท้วง ก็จะ
ด าเนินการชี้แจงเหตุผลและรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดให้เสร็จสิ้นภายใน 45 วัน นับจากวันที่ได้รับทราบผล
การวินิจฉัยตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน 
และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2548 ในกรณี
ที่มีการตรวจสอบการทุจริต มีการมอบหมายให้งานสอบสวนและด าเนินการทางวินัย ฝ่ายนิติการและ
ด าเนินการทางวินัย กองวิชาการและแผนงาน มีหน้าที่ด าเนินการให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายโดยเคร่งครั ด 
เที่ยงธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ กรณีมีเรื่องร้องเรียนกล่าวหาบุคลากรที่ปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่โดยมิชอบ 
นอกจากนี้ ยังให้ความร่วมมือกับส านักงาน ป.ป.ช./ส านักงาน ป.ป.ช. จังหวัด ที่ได้ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่
เพ่ือการตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว  เพ่ือความโปร่งใส 
และป้องกันการทุจริต และผลการบริหารงาน           ที่ผ่านมาในรอบ 10 ปี ไม่พบการทุจริตแต่อย่างใด 
3. วัตถุประสงค ์

 3.1 เพ่ือให้เป็นมาตรการจัดการ กรณีได้รับทราบหรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริต 
 3.2 เพ่ือความโปร่งใส และป้องกันการทุจริต ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
 ทุกส านัก/กอง จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการต่อผู้บริหาร 

5. พื้นที่ด ำเนินกำร 
 ทุกส านัก/กอง/ฝ่าย องค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว 

6. วิธีด ำเนินกำร 
 - ทุกส านัก/กอง ให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่เพ่ือการ

ตรวจสอบควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว 
 - ปฏิบัติตามข้อทักท้วงฯ ตามระเบียบ ฯ ภายในก าหนด 

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

8. งบประมำณด ำเนินกำร 
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 ไม่ใช้งบประมาณ 
 

9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
ทุกส านัก/กอง/ฝ่าย องค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 ทุกส านัก/กอง/ฝ่าย องค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้วมีมาตรการจัดการ กรณีได้รับทราบหรือ

รับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริต 
 10.2 ทุกส านัก/กอง/ฝ่าย องค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้วมีความโปร่งใส และป้องกันการทุจริต 

ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ด ี
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มำตรกำร ที่ 2 
1. มำตรกำร “ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้งภาครัฐและองค์กรอิสระ” 
2. หลักกำรและเหตุผล 

กลไกการก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎหมาย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละ
ประเภทได้ให้อ านาจข้าราชการในหน่วยงานกระทรวงมหาดไทย ทั้งผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอ าเภอก ากับ
ดูแลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินกิจการเป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดและมีประสิทธิภาพตาม
อ านาจหน้าที่ที่ก าหนดไว้ในกฎหมายกลไกองค์กรอิสระเพ่ือตรวจสอบการใช้อ านาจขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ซึ่งในแง่ของการทุจริตจะเกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายเงินไปโดยชอบด้วยกฎหมายระเบียบข้อบังคับหรือไม่ 
หรือตรวจสอบเพ่ือให้นักการเมืองท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินกิจการต่างๆ อย่างโปร่งใสและ
สุจริต ซึ่งหน่วยงานทั้งส านักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน(สตง.) และคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เป็นองค์กรที่มีหน้าที่ส าคัญ ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้วจึง
ไดจ้ัดท ามาตรการ “ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบ” ขึ้น เพื่อส่งเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจาก
หน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระท่ีมีหน้าที่ตรวจสอบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ 
3. วัตถุประสงค ์

 เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระที่มีหน้าที่ตรวจสอบ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ 
4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 

 การตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล จากหน่วยงานภาครัฐ
และองค์กรอิสระเป็นอย่างมีประสิทธิภาพ 
5. พื้นที่ด ำเนินกำร 
 องค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว 
6. วิธีด ำเนินกำร 

ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้งจากผู้ก ากับดูแลและองค์กรอิสระ อาทิ 
- การรับการตรวจจากส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน 
 - การรับการตรวจจากคณะท างานตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการประจ าปี  หรือ

คณะท างาน LPA จังหวัด 
 - การรับการตรวจจากส านักงาน ป.ป.ท. ตามโครงการ ITA 

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

8. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ  

9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 ทุกส านัก/กอง องค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้วให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการ

ขององค์การบริหารส่วนต าบล จากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระ  
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มาตรการ ที่ 3 
1. มำตรกำร “แต่งตั้งผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน” 
2. หลักกำรและเหตุผล 

ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้วมีนโยบายใช้หลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ภาคประชาชนเข้ามามี
ส่วนร่วมโดยเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเสนอเรื่องร้องเรียน แจ้งเบาะแส เสนอข้อคิดเห็น ซึ่งสามารถยื่นค า
รอ้งเรียนผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ ระบบอินเตอร์เน็ต ทางโทรศัพท์ หรือแจ้งเบาะแสด้วยตนเอง ฉะนั้น เพ่ือให้
การด าเนินการรับเรื่องร้องเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ จึงได้แต่งตั้งคณะท างานรับผิดชอบการรับเรื่องร้องเรียนประจ าองค์การบริหารส่วนต าบลวอ
แก้วรวมถึงจัดท าคู่มือด าเนินการเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้วขึ้น เพ่ือด าเนินการ
มาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆเจ้าหน้าที่รับผิดชอบได้ถือปฏิบัติให้เป็น
แนวทางเดียวกัน 
3. วัตถุประสงค์ 

 3.1 เพ่ือจัดให้มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด าเนินการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆ 
 3.2 เพ่ือจัดให้มีมาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริตเป็นไป

ตามข้ันตอนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง 
4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 

 มีการมอบหมายแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน 
5. พื้นที่ด ำเนินกำร 

 องค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว 
6. วิธีด ำเนินกำร 

 6.1 ก าหนดผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน 
 6.2 จัดท าคู่มือด าเนินการเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว 
 6.3 จัดประชุมให้ความรู้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนเพ่ือใช้เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงาน

และด าเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนที่ได้รับจากช่องทางการร้องเรียนต่างๆ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
โดยโปร่งใสและเป็นธรรม 

 6.4 เผยแพร่กระบวนการและขั้นตอนในการด าเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วน
ต าบล วอแก้วให้ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้เสียคู่สัญญา ประชาชนทั่วไป หน่วยงานภายนอกตลอดจนบุคลากร
ภายในหน่วยงาน สามารถเข้าใจและใช้ประโยชน์จากกระบวนการและข้ันตอนดังกล่าวได้ตรงกับความต้องการ 
7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
8. งบประมำณด ำเนินกำร 

 ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 

 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

เจ้าหน้าที่รับผิดชอบด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนด าเนินการจัดการเรื่องร้องเรียนขององค์การ
บริหารส่วนต าบลวอแก้วตามคู่มือด าเนินการเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้วโดยปฏิบัติตาม
ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เก่ียวข้องอย่างถูกต้อง  
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มิติที่ 3 กำรส่งเสริมบทบำทและกำรมีส่วนร่วมของภำคประชำชน 
3.1จัดให้มีกำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรในช่องทำงที่เป็นกำรอ ำนวยควำมสะดวกแก่ประชำชนได้มีส่วนร่วม
ตรวจสอบกำรปฏิบัติรำชกำรตำมอ ำนำจหน้ำที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในทุกข้ันตอน 
 
มำตรกำรที่  1 
1. มำตรกำร “ปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้วให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น” 
2. หลักกำรและเหตุผล 

 ตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐ
ต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยตามที่กฎหมายก าหนดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ณ ที่ท าการ
ของหน่วยงานของรัฐโดยเรียกสถานที่ที่จัดเก็บรวบรวมข้อมูลข่าวสารและให้บริการว่า “ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร” 
โดยมีเจตนารมณ์ให้ประชาชนมีโอกาสอย่างกว้างขวางในการได้รับข่าวสารเกี่ยวกับการด าเนินการต่างๆ ของรัฐ 
ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการดังกล่าวเป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด องค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้วจึงได้ให้มี
สถานที่ส าหรับประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสารซึ่งได้รวบรวมไว้ โดยจัดเป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การ
บริหารส่วนต าบลวอแก้ว ให้บริการ โดยมีส านักปลัดเป็นผู้รับผิดชอบข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่ประชาชนสามารถ
เข้าตรวจดูได้ เพ่ือประชาชนจะได้สามารถรับรู้สิทธิและหน้าที่ของตนอย่างเต็มที่ในการแสดงความคิดเห็นและ
ใช้สิทธิทางการเมืองได้โดยถูกต้องตรงกับความเป็นจริง ในการรักษาประโยชน์ของตนต่อไป 
3. วัตถุประสงค ์

 3.1 เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์แก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้องและไม่บิดเบือน
ข้อเท็จจริง 
 3.2 เพ่ือเพ่ิมช่องทางให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค์การบริหาร
ส่วนต าบล 

4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว  จ านวน 1 แห่ง 

5. พื้นที่ด ำเนินกำร 
 ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว 

6. วิธีด ำเนินกำร 
 6.1 มีการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารและจัดสถานที่ให้ประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูล 
 6.2 มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเป็นปัจจุบัน 
 6.3 มีการจัดวางเอกสารข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน 

การจัดหาพัสดุ การค านวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่กฎหมาย 
ระเบียบ กฎข้อบังคับที่ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเผยแพร่ให้ประชาชนทราบและตรวจสอบได้ 
ข้อมูลครบตามรายการที่ก าหนด 

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

 6.5 มีการให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
 6.6 มีบริการอินเตอร์เน็ตส าหรับให้บริการประชาชนทั่วไป 
 6.7 มีการจัดเก็บสถิติผู้มารับบริการและสรุปผลเสนอผู้บริหาร 
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7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

8. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ  

9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน องค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 จ านวนศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว 
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โครงกำรที่ 1  
1. ชื่อโครงกำร “อบรมให้ความรู้ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540” 
2. หลักกำรและเหตุผล 
  คุณธรรม จริยธรรมเป็นหนึ่งในหลักธรรมาภิบาลที่หน่วยงานภาครัฐทุกแห่งพึงปฏิบัติเพ่ือให้เกิดการ
บริหารจัดการที่ดีและส่งเสริมองค์กรให้มีศักยภาพและประสิทธิภาพ ซึ่งรวมไปถึงความโปร่งใส การเปิดเผย
ข้อมูลข่าวสาร ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ได้ระบุหลักการและเหตุผลของ
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการว่าในระบอบประชาธิปไตย การให้ประชาชนมีโอกาสในการได้รับ
ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการด าเนินการต่างๆ ของรัฐถือว่าเป็นสิ่งจ าเป็น เพ่ือที่ประชาชนจะสามารถแสดงความ
คิดเห็นและใช้สิทธิทางการเมืองได้โดยถูกต้องมากยิ่งขึ้น การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วน
ต าบลวอแก้ว ให้ประชาชนรับรู้อย่างถูกต้อง รวดเร็วจากการท างานที่มีประสิทธิภาพจึงเป็นสิ่งที่จ าเป็นอย่างยิ่ง
ซึ่งสอดคล้องกับแผนการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว ดังนั้น เพ่ือเสริมสร้างให้องค์การ
บริหารส่วนต าบลวอแก้วมีความโปร่งใสในการท างานมากยิ่งขึ้น จึงได้จัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม 
น าความโปร่งใสสู่องค์กร เพ่ือให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้วและตัวแทนชุมชนได้รับรู้สิทธิใน
การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการและเรียนรู้เรื่องคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใส และเมื่อเกิดความ
เข้าใจแล้วจะสามารถขยายผลบอกต่อไปยังผู้ใกล้ชิด สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วน
ต าบลวอแก้วกับภาคประชาชนให้มีความเข้มแข็งยิ่งขึ้น 
3. วัตถุประสงค ์
  เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมตระหนักถึงความส าคัญของการมีคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใสในการ
ท างานและมีความรู้เกี่ยวกับสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ 
พ.ศ. 2540 
4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
  ผู้บริการองค์กาบริหารส่วนต าบลวอแก้ว สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว พนักงาน  
พนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว และประชาชนทั่วไปในพ้ืนที่ต าบลวอแก้ว จ านวน 90 คน 
5. พื้นที่ด ำเนินกำร 
  องค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว 
6. วิธีด ำเนินกำร 
  ขั้นตอนที่ 1 ส ารวจความต้องการอบรม 
  ขั้นตอนที่ 2 ออกแบบหลักสูตร 
  ขั้นตอนที่ 3 ด าเนินกิจกรรม 
  ขั้นตอนที่ 4 วัดผลความรู้ 
  ขั้นตอนที่ 5 ติดตามและประเมินผล 
7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
8. งบประมำณด ำเนินกำร 
  30,000.00 บาท 
9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
  ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว 
 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 



60 
 

 
 

 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมตระหนักถึงความส าคัญของการมีคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใสในการท างาน
และมีความรู้เกี่ยวกับสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
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มำตรกำรที่ 2 
1. มำตรกำร “เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญและหลากหลาย” 
2. หลักกำรและเหตุผล 
  ด้วยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 ก าหนดให้
หน่วยงานของรัฐ 
จะต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่ส าคัญๆ ของหน่วยงาน เช่น โครงสร้างและการจัดองค์กร อ านาจหน้าที่  
แผนงาน โครงการและอ่ืนๆ ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้วจึงได้จัดท ามาตรการ “เผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารที่ส าคัญและหลากหลาย” ขึ้น เพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่
และเข้าถึงข้อมูลตามภารกิจหลักขององค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้วได้ง่ายและสะดวกมากขึ้น 
3. วัตถุประสงค ์
  3.1 เพ่ือให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญและเข้าถึงง่าย 
 3.2 เพ่ือให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่หลากหลาย 
  3.3 เพ่ือให้ประชาชนหรือผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกมากยิ่งข้ึน 
4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
 มีข้อมูลประเภทต่างๆ เผยแพร่ต่อประชาชนในพ้ืนที่ และเข้าถึงได้โดยสะดวกมากกว่า 10 ประเภทขึ้น
ไป 
5. พื้นที่ด ำเนินกำร 
  ทั้งในและนอกเขตองค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว 
6. วิธีด ำเนินกำร 
 จัดให้มีข้อมูลข่าวสารประเภทต่างๆ เผยแพร่ให้ประชาชนทั้งในและนอกพ้ืนที่ ได้แก่ 
- แผนพัฒนาท้องถิ่น   - งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
- แผนการด าเนินงาน   - แผนอัตราก าลัง 
- แผนการจัดหาพัสดุ   - ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา 
- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง   - ข้อมูลรายรับและรายจ่าย 
- งบแสดงฐานะทางการเงิน  - รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น 
- รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปี - รายงานผลคะแนนการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการ 
- ผลส ารวจความพึงพอใจของประชาชน 
7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
8. งบประมำณด ำเนินกำร 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 

ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว 
10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่หลากหลาย 
  10.2 ประชาชนหรือผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกมากยิ่งขึ้น 
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กิจกรรม ที่ 1 
1.  กิจกรรม “การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการเงิน การคลัง พัสดุ และทรัพย์สินขององค์การบริหาร

ส่วนต าบลวอแก้ว และการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเงินการคลัง” 
2. หลักกำรและเหตุผล 
  การบริหารงานราชการในปัจจุบัน ภาคประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมและมีบทบาทอย่างมากในการ
บริหารงานของราชการส่วนท้องถิ่นในด้านต่างๆ การบริหารงานราชการส่วนท้องถิ่นต้องสามารถตรวจสอบได้ 
ต้องมีความโปร่งใส ต้องให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูล ข่าวสาร ในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ เพ่ือเป็นการ
ป้องกันมิให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ภาครัฐและภาคประชาชน เพ่ือให้
ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารทางด้านการเงิน การคลัง  พัสดุ และทรัพย์สิน 
4. เป้ำหมำย 
 ประชาชนต าบลวอแก้ว 
5. พื้นที่ด ำเนินกำร 

องค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว 
6. วิธีด ำเนินกำร 

จัดเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของทางราชการเกี่ยวกับงบประมาณรายจ่ายประจ าปี รายการบัญชีรายรับ
รายจ่าย  ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง  การจัดการพัสดุ  โดยประชาสัมพันธ์ผ่านเสียงตามสายของหมู่บ้าน การติด
ประกาศในหมู่บ้าน และที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว 
7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
8. งบประมำณด ำเนินกำร 

ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 

กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

ประชาชนต าบลวอแก้วได้รับทราบข้อมูลข่าวสารของทางราชการ และมีโอกาสได้ตรวจสอบ
ผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว ก่อให้เกิดความโปร่งใส 
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มาตรการที่ 3 
1. มำตรกำร “จัดให้มีช่องทางที่ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบล” 
2. หลักกำรและเหตุผล 
  ด้วยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 ก าหนดให้
หน่วยงานของรัฐ 
จะต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่ส าคัญๆ ของหน่วยงาน เช่น โครงสร้างและการจัดองค์กร อ านาจหน้าที่ 
แผนงาน โครงการและอ่ืนๆ ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้วจึงได้ตระหนักและเห็นความส าคัญของการ
เผยแพร่ข้อมูลที่ส าคัญๆ ของหน่วยงานผ่านทางช่องทางที่หลากหลาย เพ่ือให้การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ หน่วยประชาสัมพันธ์ ณ ที่ท าการของหน่วยงาน เว็บไซต์ของหน่วยงานหรือ
สื่อสังคม (Social Media) หมายเลขโทรศัพท์เฉพาะ การเผยแพร่ข้อมูลทางสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ โทรทัศน์ วิทยุ สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์อ่ืนๆ ทั้งนี้ เพ่ือให้ประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่และเข้าถึง
ข้อมูลตามภารกิจหลักขององค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้วได้ง่ายและสะดวกมากขึ้น 
3. วัตถุประสงค ์
  3.1 เพ่ือให้มีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานที่หลากหลาย 
  3.2 เพ่ือให้ประชาชนหรือผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกมากยิ่งข้ึน 
  3.3 เพ่ือให้มีช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนที่เข้าถึงประชาชนได้ง่าย 
4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
  ช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน จ านวนไม่น้อยกว่า 5 ช่องทาง 
5. พื้นที่ด ำเนินกำร 
 ทั้งในและนอกเขตองค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว 
6. วิธีด ำเนินกำร 
  จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน ได้แก่ 
 - บอร์ดหน้าส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว 
 - บอร์ดประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว ตามหมู่บ้าน 
 - ประกาศเสียงตามสาย/วิทยุชุมชน/หอกระจายข่าว/รถกระจายเสียง/หน่วยประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ 
 - ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีเจ้าหน้าที่ให้บริการประจ าและให้ประชาชน
สืบค้นได้เอง 
 - จัดส่งเอกสารเผยแพร่รายงานประจ าปี 
 - หนังสือพิมพ์หรือวิทยุท้องถิ่น 
 - ประกาศผ่านเว็บไซต์/เว็บบอร์ด/เฟสบุ๊ค ที่มีข้อมูลผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 - รายการทาง Youtube ออนไลน์ 
7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
8. งบประมำณด ำเนินกำร 
  ไม่ใช้งบประมาณ  
 9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
  ทุกส่วน/กอง ขององค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว 
 
10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
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 10.1 มีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานที่หลากหลาย 
  10.2 ประชาชนหรือผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกมากยิ่งขึ้น 
  10.3 มีช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนที่เข้าถึงประชาชนได้ง่าย 
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โครงกำรที่ 2 
1. โครงกำรสื่อประชาสัมพันธ์ 
2. หลักกำรและเหตุผล 
  ปัจจุบัน ความเจริญก้าวหน้าด้านวิชาการ และเทคโนโลยีต่างๆ ก้าวหน้าไปมากเครื่องมือสื่อสาร
อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ที่ทันสมัย และมีประสิทธิภาพสูง การน าเอาเทคโนโลยีต่างๆ เข้ามาใช้ในการด าเนินงาน
ผ่านสื่อการประชาสัมพันธ์ เพ่ือให้บรรลุผลส าเร็จ และรวดเร็วยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการสรุปเพ่ือให้ความรู้ความ
เข้าใจได้ง่ายในช่วงระยะเวลาสั้นๆ หรือช่วงระยะเวลาอันจ ากัดนั้นเป็นเรื่องท่ีต้องปูพื้นฐาน สร้างความน่าเชื่อถือ 
และน่าสนใจให้กับกิจกรรม/โครงการขององค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว ให้สามารถมองเห็นภาพหรือเห็น
ความเกี่ยวโยงกันของกิจกรรม/โครงการต่างๆ ได้ชัดเจนถูกต้อง ฉะนั้นการสร้างความสัมพันธ์กับประชาชน
ต้องการให้ประชาชนเข้าถึงและมีส่วนร่วมรับรู้ในภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว จึงจ าเป็นต้อง
พิจารณาในการเลือกสื่อให้เหมาะสมกับสภาวการณ์นั้นๆ การใช้สื่อเทคนิคและวิธีการเป็นอย่างไรบ้าง ในแต่ละ
ขั้นตอนที่ต่างกันเป็นสิ่งส าคัญทั้งนี้เพ่ือให้ประชาชนยอมรับและให้ความร่วมมือสนับสนุน ซึ่งจะมีผลต่อการ
พัฒนาตามภารกิจ บทบาท หน้าที่ อย่างโปร่งใสและยุติธรรม 
3. วัตถุประสงค ์
  1. เพ่ือประชาสัมพันธ์การด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลให้ประชาชนได้รับทราบโดยผ่าน
ทางสื่อประเภทต่างๆ ได้แก่สื่อสิ่ งพิมพ์ , สื่อวิทยุ , โทรทัศน์ , สื่อ Social network ผ่านทางจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ 
  2. เพ่ือสร้างจิตส านึกให้เกิดการเรียนรู้ รับรู้และเข้าใจในภารกิจการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วน
ต าบลอย่างถูกต้องและโปร่งใส 
 3. เพ่ือน าเสนอผลงาน/โครงการโดดเด่น ให้เป็นที่ทราบกันอย่างแพร่หลาย 
4. เป้ำหมำย 
 เพ่ือผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้วให้แก่ประชาชนได้รับทราบ
อย่างทั่วถึง 
  4.1 จัดท าวารสารรายงานประจ าปี เพ่ือรวบรวมภารกิจ การด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล
วอแก้ว 
  4.2 จัดท าวารสารแถลงผลงานคณะผู้บริหาร 
  4.3 จัดท าแผ่นพับประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว และคู่มือการให้บริการประชาชน 
  4.4 จัดท า Presentation น าเสนอผลงานกิจกรรม/โครงการขององค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว 
 4.5 จัดท าคู่มือส าหรับประชาชน 
  4.6 จัดแถลงข่าวสื่อมวลชน 
 4.7 ป้ายประชาสัมพันธ์ 
 4.8 เสียงตามสาย 
5. พื้นที่ด ำเนินกำร 
  ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว 
6. วิธีด ำเนินกำร 
  6.1 เสนออนุมัติโครงการ 
  6.2 ด าเนินการประชุม 
  6.3 มอบหมายงาน/จัดท าการร่วมน าเสนอร่างรูปแบบ 
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  6.4 ผลิตสื่อประเภทต่างๆ เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้อย่างเหมาะสมตามภารกิจขององค์การบริหารส่วน
ต าบล 
  6.5 ติดตามและประเมินผลโครงการ 
7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
8. งบประมำณด ำเนินกำร 
  30,000.00 บาท 
9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1. ประชาชนได้รับทราบโดยผ่านทางสื่อประเภทต่างๆ ได้แก่สื่อสิ่งพิมพ์, สื่อวิทยุ, โทรทัศน์, สื่อ Social 
network ผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 
  2. สร้างจิตส านึกให้เกิดการเรียนรู้ รับรู้และเข้าใจในภารกิจการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วน
ต าบลอย่างถูกต้องและโปร่งใส 
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3.2 กำรรับฟังควำมคิดเห็น กำรรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชำชน 
โครงการที่ 1 
1. ช่ือโครงกำรกำรด ำเนินงำนศูนย์รับเรื่องรำวร้องเรียน/ร้องทุกข์  
2. หลักกำรและเหตุผล 
  องค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้วเป็นหน่วยงานของรัฐที่ให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนในพื้นท่ี                   
ตามอ านาจหน้าที่  ในการบ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข การจัดบริการสาธารณะในด้านต่างๆให้เกิดความทั่วถึงเสมอภาค 
ในบางครั้งประชาชนอาจมีความเดือดร้อนในเรื่องของการไม่ได้รับความเป็นธรรมจากเอกชน หรือแม้กระทั่ง
หน่วยงานของรัฐเอง ดังนั้นการด าเนินงานศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน ร้องทุกข์จึงเป็นช่องทางหนึ่งในการ
ช่วยเหลือแบ่งเบาบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนยามทุกข์ร้อน 
3.วัตถุประสงค์ 
  3.1 เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นให้ประชาชนในพื้นที่อย่างทันท่วงที 
  3.2 เพ่ือประนีประนอมข้อพิพาทในพื้นที่อย่างเข้าถึง เข้าใจ 
4.เป้ำหมำย 
  ประชาชนต าบลวอแก้ว 
5.พื้นที่ด ำเนินกำร 
  องค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว 
6.วิธีด ำเนินกำร 
  6.1 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบช่องทางการร้องทุกข์ ร้องเรียน 
  6.2 มอบหมายเจ้าหน้าที่ให้ด าเนินการรับเรื่องราวร้องทุกข์ ร้องเรียน 
  6.3น าเรื่องน าเสนอผู้บริหารท้องถิ่น   
 7.ระยะเวลำด ำเนินกำร 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
8.งบประมำณในกำรด ำเนินกำร 
  ไม่ใช่งบประมาณ 
9.ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
  ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว 
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
  10.1    ประชาชนมีช่องทางในการร้องเรียน ร้องทุกข์ในพ้ืนที่ 
  10.2   สามารถประนีประนอมได้อย่างเข้าใจบริบทของชุมชนท้องถิ่น 
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มำตรกำรที่ 1 
1. มำตรกำรก าหนดขั้นตอน/กระบวนการเรื่องร้องเรียน  
2. หลักกำรและเหตุผล 

การร้องเรียนของประชาชน เป็นเสียงสะท้อนให้องค์การบริหารส่วนต าบลได้ทราบว่าการบริหาร
ราชการมีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผลมากน้อยเพียงใด องค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้วได้ตระหนัก และ
ให้ความส าคัญกับเรื่องดังกล่าวมาโดยตลอด มีการรับฟังความคิดเห็น  เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม 
และตรวจสอบการท างานของหน่วยงาน เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนและเสริมสร้างความสงบ
สุขให้เกิดในสังคม โดยเฉพาะสังคมปัจจุบันที่มีการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านเทคโนโลยี และ
การเมืองมากขึ้น ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว น าไปสู่การแข่งขัน การเอารัดเอาเปรียบ การแสวงหา
ผลประโยชน์กันมากข้ึน โดยไม่ค านึงถึงความเดือดร้อนต่างๆ ที่จะเกิดข้ึน ท าให้มีข้อต้องเรียนต่างๆ ตามมา 

ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว ได้เห็นถึงความส าคัญในเรื่องดังกล่าว จึงได้ก าหมดมาตรการ
ขั้นตอน กระบวนการเรื่องร้องเรียนขึ้น เพ่ือให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็น ซึ่งความคิดเห็นของประชาชนถือ
ว่า เป็นกลไกหนึ่งในการน ามาพัฒนาปรับปรุงบริการให้การท างานขององค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว ดียิ่งขึ้น 
รวมทั้งเป็นช่องทางให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมและได้รับบริการที่มีความเท่าเทียมและโปร่งใส 
3. วัตถุประสงค ์
  3.1 เพ่ือเป็นช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียน หรือรับความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากประชาชน 
  3.2 เพ่ือให้ประชาชนได้ทราบขั้นตอน และกระบวนการในการร้องเรียน 
4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
  มีช่องทางและก าหนดขั้นตอนกระบวนการในการร้องเรียน 
5. พื้นที่ด ำเนินกำร 
  องค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว 
6. วิธีด ำเนินกำร 
  จัดท าขั้นตอนกระบวนการ และช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนจากประชาชน ได้แก่ 
  - กล่องรับความคิดเห็นติดตั้งไว้ ณ บริเวณองค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว 
  - ผ่านเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว 
  - ผ่าน facebook ขององค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว 
7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
8. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบ 
  ทุกส่วน/กอง ขององค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  ประชาชนได้รับทราบขั้นตอน กระบวนการ และแสดงความคิดเห็นผ่านช่องทางในการรับเรื่ อง
ร้องเรียน 
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มำตรกำรที่ 2 
1. มำตรกำรแก้ไขเหตุเดือดร้อนร าคาญ ด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
2. หลักกำรและเหตุผล 
 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว เป็นส่วนงานที่มีอ านาจหน้าที่โดยตรงในการดูแลด้านการ
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมให้แก่ประชาชน ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ซึ่งมุ่งเน้นการ
บริการให้ประชาชนอยู่ในสภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีเอ้ือต่อการด ารงชีวิตได้อย่างปกติสุข ดังนั้น เมื่อมีกรณีการแจ้ง
เรื่องราวหรือร้องทุกข์อันมีลักษณะที่เกี่ยวข้องกับสภาพสิ่งแวดล้อมที่มีเหตุเดือดร้อนร าคาญ เช่น กลิ่นเหม็น 
เสียงดัง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมจึงมีหน้าที่เร่งด าเนินการตรวจสอบและแก้ไขเหตุเดือดร้อนร าคาญนั้น
เพ่ือแก้ไขปัญหาให้ประชาชนโดยเร็ว 
3. วัตถุประสงค ์
  3.1 เพ่ือรับแจ้งปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพ้ืนที่ เกี่ยวกับเหตุเดือดร้อนร าคาญตาม
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และจะได้แก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว 
  3.2 เพ่ือเป็นการบริการประชาชนให้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีเสมอ 
  3.3 เพ่ือเป็นการก าหนดขั้นตอนการด าเนินงานของเจ้าหน้าที่ 
4. เป้าหมาย 
  รับแจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์เกี่ยวกับเหตุเดือดร้อนร าคาญ จากประชาชนใน พ้ืนที่องค์การบริหาร
ส่วนต าบลวอแก้ว 
5. วิธีด าเนินการ 
  5.1 จัดท าค าสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด าเนินการเกี่ยวกับเหตุเดือดร้อนร าคาญ  
  5.2 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบช่องทางในการแจ้งเหตุเดือดร้อนร าคาญ 
  5.3 รับแจ้งโดยตรงหรือรับเรื่องผ่านศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์องค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว 
  5.4 ด าเนินการออกตรวจพ้ืนที่เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ และน าเรื่องเสนอต่อคณะผู้บริหารพิจารณาสั่ง
การเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือแก้ไขปัญหาตามความจ าเป็นและเร่งด่วน 
  5.5 แจ้งผลการปฏิบัติงานให้ผู้ร้องทราบ 15 วัน นับแต่วันรับแจ้ง 
6. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ให้บริการในวัน เวลาราชการวันจันทร์ – วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น. โดยช่องทางร้อง
ทุกข์/ 
ร้องเรียน ได้แก่ 1) ไปรษณีย์ 2) โทรศัพท์ 3) โทรสาร 4) เว็บไซต์ 5) เฟสบุ๊ค 
7. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว 
 
 
 
 
 
 
9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
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  9.1 มีสถิติจ านวนเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียนเหตุเดือดร้อนร าคาญเป็นประจ าทุกเดือน ท าให้เห็นว่า
ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการสอดส่องดูแลสังคมและการอยู่ร่วมกัน แสดงให้เห็นถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชน
มีส่วนร่วมในการสอดส่องดูแลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว 
  9.2 สามารถด าเนินการแก้ไขปรับปรุงเหตุเดือดร้อนร าคาญตามเรื่องที่ประชาชนแจ้งเหตุหรือ
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
  9.3 ออกตรวจพ้ืนที่และแจ้งผลการด าเนินการให้ผู้ร้องเรียนทราบภายใน 15 วัน  
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กิจกรรม ที่ 1 
1. กิจกรรม รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์รับทราบ 
2. หลักกำรและเหตุผล 
  การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ในการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ เป็นสิ่งส าคัญเพราะการปฏิบัติหน้าที่ราชการทุก
ครั้งจะต้องมีการตรวจสอบ กลั่นกรองการใช้อ านาจ โดยการเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้รับทราบข้อเท็จจริง 
ข้อกฎหมายที่ถูกต้อง และต้องเป็นธรรมกับทุกฝ่าย เมื่อด าเนินการตามขั้นตอนเรื่องการร้องเรียนร้องทุกข์เสร็จ
แล้วให้แจ้งผู้ร้องรับทราบโดยเร็วไม่เกิน 15 วัน 
3. วัตถุประสงค ์
  3.1 เพ่ือปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดลดปัญหาทุจริต 
  3.2 เพ่ือให้เกิดการปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างถูกต้องโดยการน าข้อเสนอแนะจากหน่วยตรวจสอบมา
ปฏิบัติ 
  3.3 เพ่ือให้ผู้ร้องได้รับทราบขั้นตอนของการด าเนินการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์และส่งเสริมภาค
ประชาชนร่วม 
ตรวจสอบการด าเนินงานของทางราชการ 
4. เป้ำหมำยกำรด ำเนินกำร 
  ผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ทุกราย 
5. พื้นที่ด ำเนินกำร 
  องค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว 
6. วิธีกำรด ำเนินกำร 
  ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วเสร็จแจ้งผู้ร้องโดยเร็วไม่เกิน 15 วันท าการ 
7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
8. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
  ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว 
9. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  10.1 การปฏิบัติหน้าที่ราชการถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย เป็นธรรมกับทุกฝ่าย 
  10.2 ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติงานด้านการร้องเรียนร้องทุกข์  
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3.3 การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
มำตรกำรที่ 1 
1. มาตรการแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว 
2. หลักการและเหตุผล 
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
หมวด 1 
องค์กรจัดท าแผนพัฒนา ข้อ 7 (2) และข้อ 9 ก าหนดให้มีองค์กรและโครงสร้างขององค์กรจัดท าแผนพัฒนา
ขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปของคณะกรรมการ ดังนั้น เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 องค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว จึงแต่งตั้ง
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้วขึ้น 
3. วัตถุประสงค์ 
  เพ่ือให้ตัวแทนประชาชนจากทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็นในการจัดท าร่าง
แผนพัฒนาสี่ปีขององค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้วให้สอดคล้องกับปัญหาความต้องการ ของประชาชนในพ้ืนที่ 
และให้เกิดความโปร่งใส 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว จ านวน 8 คน 
5. พ้ืนที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว 
6. วธิีด าเนินการ 
 จัดประชุมประชาคมต าบล เพ่ือคัดเลือกผู้แทนประชาคมต าบลวอแก้ว 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  คณะกรรมการจะอยู่ในต าแหน่งคราวละ 2 ปี และอาจได้รับคัดเลือกอีกได้ 
8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้วมีคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาพัฒนาสี่ปี  เพ่ือท า
หน้าที่จัดท าร่างแผนพัฒนาสี่ปีองค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว ให้มีความความถูกต้อง โปร่งใส สุจริต และ
สามารถแก้ไขปัญหาความต้องการของประชาชนในพื้นท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 
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โครงการที่ 1 
1. ชื่อโครงกำร :โครงการทบทวนแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาท้องถิ่น 

2. หลักกำรและเหตุผล 

การมีส่วนร่วมของประชาชนถือว่าเป็นกระบวนการที่ส าคัญที่สุดที่ต้องด าเนินการในการ
พัฒนาท้องถิ่น   การได้รับทราบปัญหา ความต้องการ  และการสร้างการมีส่วนร่วมในการด าเนินการร่วมกันคิด 
แสดงความคิดเห็น ร่วมด าเนินการ   ร่วมติดตามประเมินผล และข้อเสนอแนะอ่ืนๆระหว่างหน่วยงานราชการ
กับประชาชน จะส่งผลท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล    

 แผนพัฒนาท้องถิ่นถือเป็นเครื่องมือในการพัฒนาท้องถิ่น หากมีการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น
โดยอาศัยการมีส่วนร่วมของประชาชนในการร่วมคิด ร่วมตัดสินใจนั้นเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างความเข้มแข็ง
ให้กับชุมชน ท้องถิ่น รวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นของตน และมี
สิทธิก าหนด                ทิศทางการพัฒนาร่วมกับผู้บริหารท้องถิ่นได้  ดังนั้นการด าเนินการดังกล่าวจะ
สามารถสนับสนุนและกระตุ้นให้มีเกิดกระบวนการทบทวนแผนหมู่บ้านในแต่ละหมู่บ้าน รวมทั้งการได้รับทราบ
ปัญหา ความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่เพ่ือน าข้อมูลมาประกอบในการทบทวนแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.
๒๕๖๑-๒๕๖๔) ขององค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว             ให้เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผล  และ
สอดคล้องกับปัญหา และความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริงและหลักการส าคัญของการพัฒนาต าบลวอ
แก้วจ าต้องเกิดความเชื่อมโยงและสอดคล้องกับระหว่างการพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาท้องถิ่นให้เป็นไปใน
ทิศทางเดียวกันและร่วมกันพัฒนาไปพร้อมๆกันทั้งในระดับหมู่บ้านและต าบล   

ดังนั้นองค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้วจึงจัดท าโครงการ “ทบทวนแผนพัฒนาหมู่บ้านและ
แผนพัฒนาท้องถิ่น (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔)”   โดยอาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติ
ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. ๒๕๔๒   มาตรา ๑๖ (๑) ที่
ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลมีหน้าที่ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง และตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และฉบับแก้ไข
เพ่ิมเติม ฉบับที่ ๒  พ.ศ. ๒๕๕๙    
3.วัตถุประสงค์ 

3.1 เพ่ือให้เกิดกระบวนการทบทวนแผนพัฒนาหมู่บ้าน และแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลวอแก้วภายใต้การมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นท่ี 

3.2 เพ่ือแสดงความสัมพันธ์เชื่อมโยงและสอดคล้องกันระหว่างข้อมูลเชิงพ้ืนที่ แผนพัฒนา
หมู่บ้าน                          แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี และการจัดท างบประมาณประจ าปี 

3.3 เป็นการจัดเตรียมโครงการพัฒนาต่างๆให้อยู่ในลักษณะที่พร้อมจะบรรจุในเอกสาร
งบประมาณประจ าปีและน าไปปฏิบัติได้ทันทีเมื่อได้รับงบประมาณ 

4.เป้ำหมำย 
 ประชาชนต าบลวอแก้ว 

5.พื้นที่ด ำเนินกำร 
องค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว 
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6.วิธีด ำเนินกำร 
 6.1ชี้แจงแกนน าหมู่บ้านเกี่ยวกับการพัฒนาท้องถิ่น 

6.2จัดเวทีประชาคมท้องถิ่น ระดับหมู่บ้าน 
6.3จัดเวทีประชาคมท้องถิ่นในระดับต าบล 
6.4รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลในการจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น 
6.5เสนอสภาท้องถิ่น 
6.6ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น 

7.ระยะเวลำด ำเนินกำร 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

8.งบประมำณในกำรด ำเนินกำร 
20,000  บาท 

9.ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว 

10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

10.1ประชาชนตระหนักถึงความส าคัญของการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาหมู่บ้าน และ
ท้องถิ่น 

10.2 องค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้วมีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้มาจากปัญหา  และความต้องการของ
ประชาชนในพื้นท่ี  
          10.3 องค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้วได้วางแผนการใช้งบประมาณท่ีมีอยู่อย่างจ ากัดในการพัฒนา
อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นระบบ 
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โครงกำรที่ 2 
1. โครงกำรการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดท าแผนชุมชน 
2. หลักกำรและเหตุผล 

 การท าให้ชุมชนเข้มแข็ง ไม่สามารถท าได้โดยการสร้างจากบุคคลภายนอกชุมชน หรือท าโดยการสอน 
การฝึกอบรม ชุมชนที่เข้มแข็งจะมีกระบวนการในการจัดการของชุมชน มีการเรียนรู้ร่วมกัน มีกิจกรรมเพ่ิม
คุณค่าทุนทางสังคมและเศรษฐกิจของคนในชุมชน ภายใต้ระบบความสัมพันธ์ระหว่างคนในชุมชน เป็น
เครือข่ายชุมชน และมีการขยายพันธมิตรออกไปนอกชุมชนในลักษณะสร้างความสัมพันธ์ ดังนั้นทุกชุมชนจึง
ต้องร่วมกัน “สร้างพลังชุมชน และใช้พลังชุมชนในการพัฒนาชุมชน    กระบวนการชุมชน คือ พฤติกรรมหรือ
การกระท าร่วมกันของคนในชุมชนที่มาร่วมกันวิเคราะห์ข้อมูล สถานการณ์ของชุมชน แล้วน ามาร่วมกัน
ตัดสินใจวางแผนด าเนินการ ร่วมรับผลประโยชน์ และร่วมติดตามประเมินผลการกระท ากิจกรรมของชุมชน
ร่วมกัน 

 
 แผนชุมชน" หมายถึง กิจกรรมพัฒนาที่เกิดขึ้นจากคนในชุมชนที่มีการรวมตัวกันเพ่ือจัดท าแผนขึ้นมา
ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาชุมชนหรือท้องถิ่นของตนเอง ให้เป็นไปตามความต้องการและสามารถแก้ไขปัญหา
ที่ชุมชนเผชิญอยู่ร่วมกันได้ โดยคนในชุมชนได้มาร่วมกันคิด ร่วมก าหนดแนวทาง และกิจกรรมการพัฒนาของ
ชุมชน โดยยึดหลักการพ่ึงพาตนเอง ลดการพึ่งพิงภายนอก ด้วยการค านึงถึงศักยภาพ ทรัพยากร ภูมิปัญญา วิถี
ชีวิต วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นเป็นหลัก 
      การบูรณาการแผนชุมชน" หมายถึง วิธีการร่วมมือกันท างานของหน่วยงานสนับสนุนการพัฒนาภายนอก
ชุมชนทุกภาคส่วน โดยยึดหลักการใช้พ้ืนที่เป็นตัวตั้ง ชุมชนเป็นศูนย์กลาง ชาวบ้านเป็นเจ้าของเรื่อง โดยใช้
กระบวนการจัดท าแผนชุมชนเป็นเครื่องมือด าเนินกิจกรรมพัฒนาให้เป็นไปตามความต้องการของชุมชน 
มากกว่าวัตถุประสงค์ของหน่วยสนับสนุน การบูรณาการ มีทั้งบูรณาการด้านกลไก บุคลากร กระบวนการและ
เครื่องมือ แผนงาน และงบประมาณ และเพ่ือเป็นแนวทางในการจัดท าแผนพัฒนาสี่ปีขององค์การบริหารส่วน
ต าบลวอแก้วอีกด้วย 
3. วัตถุประสงค ์

1. คนในชุมชนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน 
2. คนในชุมชนได้เห็นข้อเด่น ข้อดี โอกาสและข้อจ ากัดของชุมชนในการพัฒนาอย่างมีเป้าหมาย 
3. คนในชุมชนมีช่องทางในการแก้ไขปัญหาของชุมชนได้อย่างเหมาะสมและครอบคลุม 
4. คนในชุมชนสามารถก าหนดกิจกรรมที่ตอบสนองความต้องการของชุมชนได้ 

 5. คนในชุมชนคิดเป็นและกล้าที่จะตัดสินใจด้วยตนเองได้ 
4. เป้ำหมำย 
  หมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว จ านวน 7  หมู่บ้าน 
5. วิธีด ำเนินกำร 

1. ประชุมผู้บริหาร ก านันผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องเพ่ือวางแผนการด าเนินงาน 
2. ประชาสัมพันธ์โครงการพร้อมให้ความรู้แก่ประชาชนในพ้ืนที่  โดยใช้ หอกระจายข่าวและเสียงตาม

สายในหมู่บ้าน 
3. ด าเนินการจัดท าแผนชุมชนของทุกหมู่บ้านตามก าหนดการ 

 
 
6. ระยะเวลำกำรด ำเนินกำร 
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ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว 
9. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

 1. ชุมชนสามารถวางแผนจัดการกับทรัพยากรหรือทุนในชุมชน ทั้ งทุนบุคคลและทุนสังคมที่มีอยู่ได้
อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพชุมชน 

2.  คนในชุมชนได้รับผลประโยชน์ร่วมกันอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมความร่วมมือกันของคนในชุมชนจะ
ก่อให้เกิดทัศนคติที่ดี  เอื้ออาทรต่อกันได้ 
 3.  ปลูกฝังทัศนคติ ค่านิยมที่ดีให้กับลูกหลานสามารถหาแนวร่วมในการท างานเพ่ือพัฒนาชุมชน
ท้องถิ่นของตนเองได ้
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มำตรกำรที่ 2 
1. มำตรกำรแต่งตั้งตัวแทนประชาคมเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง 
2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 

ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้วด าเนินการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
ในด้านการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และส่งเสริมให้ภาคประชาชน (ตัวแทนประชาคม) ให้มี
ส่วนร่วมในการด าเนินการซึ่งถือเป็นมาตรการหนึ่งในการป้องกันการทุจริตในองค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว
ทั้งนี้ให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมโปร่งใส โดยมีตัวแทนภาคประชาชนเข้าร่วมในการตรวจรับการจ้างด้วย  
 
3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน โดยผ่านกลไกตัวแทนประชาคมหมู่บ้านที่ผ่านการ
คัดเลือกจากหมู่บ้านมาเป็นตัวแทนในการท าหน้าที่ในการตรวจงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 3.2 เพ่ือสร้างความโปร่งใส และการตรวจสอบจากทางภาคประชาชนที่ได้รับประโยชน์จากบริการ
สาธารณะสร้างแนวคิดในการเป็นเจ้าของร่วมของประชาชนในทรัพย์สินของทางราชการ 
4. เป้ำหมำย 

ตัวแทนประชาคมหมู่บ้านทั้ง 7 หมู่บ้าน 
 
5. พื้นที่ด ำเนินกำร 

องค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว 
6. วิธีกำรด ำเนินกำร 

6.1  คัดเลือกตัวแทนภาคประชาชน โดยให้ทางหมู่บ้านเป็นผู้คัดเลือกผู้ที่จะมาท าหน้าที่เป็น
คณะกรรมการตรวจการจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว 

6.2  อบรมให้ความรู้แก่คณะกรรมการในการตรวจการจ้างที่ถูกต้องโปร่งใส เป็นไปตามระเบียบของ
ทางราชการ 
7. ระยะเวลำกำรด ำเนินกำร 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
8. งบประมำณด ำเนินกำร 

ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 

กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

10.1 ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจการจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว 
10.2 ภาคประชาชนทราบและตระหนักและร่วมเป็นเจ้าของทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนต าบลวอ

แก้ว 
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กิจกรรมที่ 1 
1. กิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว 
2. หลักกำรและเหตุผล 
  ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลในฐานะองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นต้องด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ซึ่งเป็นกระบวนการวัดผลการบริหารและปฏิบัติราชการ
ขององค์การบริหารส่วนต าบลว่าสัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมายหรือไม่ ตลอดจนเป็นการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ
ขององค์การบริหารส่วนต าบล เพ่ือน าผลที่ได้จากการประเมินมาใช้ในการปรับปรุง แก้ไขส่งเสริม พัฒนา ขยาย
หรือยุติการด าเนินภารกจิต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้วต่อไป  
  เพ่ือให้การประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลมีการขับเคลื่อนอย่างเป็น
รูปธรรม ซึ่งจะส่งเสริมให้องค์การบริหารส่วนต าบลมีมาตรฐานในการปฏิบัติราชการ ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
และการอ านวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน
โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมาย
ก าหนด 
3. วัตถุประสงค์ 
  3.1 เพ่ือติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐานการปฏิบัติราชการ 
  3.2 เพ่ือให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ
องค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้วและเป็นการเฝ้าระวังการทุจริตในการบริหารจัดการตามภารกิจขององค์การ
บริหารส่วนต าบลวอ แก้ว 
  3.3 เพ่ือด าเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว 
4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
  เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว 
5. พื้นที่ด ำเนินกำร 
  องค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว 
6. วิธีด ำเนินกำร 
  6.1 ประสานกับส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือรวบรวมข้อมูล 
  6.2 จัดท าโครงการและขออนุมัติโครงการ 
  6.3 จัดท าประกาศประชาสัมพันธ์การด าเนินโครงการ 
  6.4 จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะท างานและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว (ตามหนังสือสั่งการ ที่ มท 0892.4/ว 435 ลงวันที่ 11 
ก.พ. 2558)  ประกอบด้วย 
   (1) ผู้แทนชุมชนองค์กรภาคประชาชน ภาคเอกชน 2 คน 
   (2) ผู้แทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 2 คน 
   (3) ผู้ทรงคุณวุฒิ 2 คน 
   (4) ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล เป็นกรรมการและเลขานุการ 
   (5) หัวหน้าส านักปลัด เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 
ให้คณะกรรมการฯ ด าเนินการดังนี้ 
   1) ประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้วตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  
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   2) ประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้วปีละ 2 ครั้ง
เป็นอย่างน้อยแล้วเสนอผลการประเมินให้องค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้วทราบ เพ่ือน าผลที่ได้จากการ
ประเมินมาใช้ในการปรับปรุงแก้ไข ส่งเสริม พัฒนา ขยายหรือยุติการด าเนินภารกิจต่างๆ ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลวอแก้ว 
   3) จัดท าแบบประเมินผลและแบบรายงานผลการประเมินการปฏิบัติราชการของ
องค์การบริหารส่วนต าบล วอแก้วส าหรับผลการปฏิบัติราชการประจ าปี 
   4) ด าเนินการเรื่องอ่ืนๆ ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้วมอบหมาย 
  6.5 ประชุมคณะกรรมการ/คณะท างานและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
  6.6 การจัดท าแผนการด าเนินงาน 
  6.7 การด าเนินโครงการให้เป็นไปตามแผนการด าเนินงาน 
  6.8 จัดท าแบบสอบถามวัดความพึงพอใจในการปฏิบัติราชการของหน่วยงานต่างๆขององค์การ
บริหารส่วนต าบลวอแก้ว พร้อมตัวชี้วัด 
  6.9 การติดตามและประเมินผล 
  6.10 การจัดท าสรุปรายงานผลการด าเนินโครงการฯ แล้วรายงานให้ผู้บริหารพิจารณาทราบปรับปรุง
ด าเนินการแก้ไขต่อไป 
7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
8. งบประมำณด ำเนินกำร 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
  ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้วดีขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา 
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มิติที่ 4 
การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรกปกครองส่วน

ท้องถิ่น 
4.1มีการจัดวางระบบและรายงานควบคุมภายใน ตามคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินก าหนด 
โครงการที่ 1 
1. ชื่อโครงกำร : จัดท าแผนการตรวจสอบภายในประจ าปี 
2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 

การตรวจสอบภายในเป็นปัจจัยส าคัญท่ีจะช่วยให้การด าเนินงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วน
ต าบลวอแก้วเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ช่วยป้องกันหรือลดความเสี่ยงจากความผิดพลาดและ
ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น การตรวจสอบภายในถือเป็นเครื่องมือส าหรับการปฏิบัติราชการอย่างเป็นขั้นตอนที่
ถูกต้องตามระเบียบ และกฎหมายที่ก าหนด  ทั้งนี้ผู้บริหารสามารถน าแผนการตรวจสอบภายในมาใช้เป็นส่วน
หนึ่งของกระบวนการบริหาร เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการด าเนินงานได้ 
3. วัตถุประสงค์ 

 3.1เพ่ือเป็นเครื่องมือในการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้วเกี่ยวข้อง 
 3.2เพ่ือลดความเสี่ยงที่เกิดข้ึนในการด าเนินงานภาครัฐ  
 4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

พนักงานส่วนต าบลวอแก้ว 
 5. พื้นที่ด ำเนินกำร 

องค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว 
6. วิธีกำรด ำเนินกำร 

6.1 จัดท าแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
 6.2ตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน การพัสดุและทรัพย์สิน รวมทั้ง
การบริหารงานด้านอ่ืนๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
ค าสั่ง และมติคณะรัฐมนตรีตลอดจนตรวจสอบระบบการดูแลรักษา และความปลอดภัยของทรัพย์สิน และการ
ใช้ทรัพยากรทุกประเภท ว่าเป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด 

6.3สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน และ/หรือ ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่งที่ทางราชการ
ก าหนด เพื่อให้มั่นใจได้ว่าสามารถน าไปสู่การปฏิบัติงานที่ตรงตามวัตถุประสงค์และสอดคล้องกับนโยบาย 

6.4รายงานผลการตรวจสอบและติดตามประเมินผล 
7. ระยะเวลำกำรด ำเนินกำร 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
8. งบประมำณด ำเนินกำร 

ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 

ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

10.1ลดความเสียหาย และความเสี่ยงต่อการด าเนินการที่ผิดระเบียบของทางราชการ  
10.3  หน่วยงานใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า ประหยัด 
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โครงการที่ 2 
1. ชื่อโครงกำร จัดท ารายงานการควบคุมภายใน 
2. หลักกำรและเหตุผล 

ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน 
พ.ศ. 2544 ก าหนดให้หน่วยรับตรวจติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในที่ได้ก าหนดไว้ รายงานต่อผู้
ก ากับดูและคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  ภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้น
ปีงบประมาณ 

ดังนั้นเพ่ือให้การปฏิบัติถูกต้องเป็นไปตามระเบียบฯก าหนด องค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว
จึงจัดท าและรายงานผลการควบคุมภายในตามท่ีคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินก าหนดเป็นประจ าทุกปี 
3.วัตถุประสงค์ 
 3.1เพื่อให้องค์กรมีระบบการควบคุมภายในที่ดีป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นต่อการปฏิบัติงาน 
 3.2 เพ่ือสรุปผลและรายงานต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินและผู้ก ากับดูแลได้ตรวจสอบ 
4.เป้ำหมำย 

ส่วนราชการทุกกอง/ส่วน/ฝ่าย/งาน ขององค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว 
5.พื้นที่ด ำเนินกำร 

องค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว 
6.วิธีด ำเนินกำร 
  6.1 แต่งตั้งคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลกำรควบคุมภำยในระดับองค์กรและระดับ
หน่วยงำนย่อย 
 6.2 คณะกรรมการด าเนินการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับองค์กรและหน่วยงาน
ย่อย 
 6.3 จัดท ารายงาน 

6.4 น าเสนอผู้บริหาร และจัดส่งให้กับผู้ก ากับดูแลและคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 
7.ระยะเวลำด ำเนินกำร 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
8.งบประมำณในกำรด ำเนินกำร 

ไม่ใช้งบประมาณ 
9.ผู้รับผิดชอบโครงกำร 

ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว 
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 ลดความเสี่ยงที่เกิดข้ึนจากการปฏิบัติงานราชการ 
 10.2 เพื่อให้หน่วยงานกลาง (คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน และ ผู้ก ากับดูแล) ได้ตรวจสอบการปฏิบัติ
ราชการ 
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 กิจกรรมที่ 1 
1. กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 
2. หลักกำรและเหตุผล 
  ระบบการควบคุมภายในเป็นกลไกที่ส าคัญและเป็นเครื่องมือในการบริหารงานในหน่วยงานไม่ว่าจะ
เป็นในภาครัฐหรือเอกชนทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ระบบการควบคุมภายในจะช่วยควบคุมหรือลดความเสี่ยง
ของหน่วยงานให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ซึ่งจะท าให้ปฏิบัติงานและการจัดการของหน่วยงานบรรลุตาม
วัตถุประสงค์  ในอดีตที่ผ่ านมาการบริหารงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้มีการควบคุมภายในตามที่
กระทรวงการคลังประกาศให้ใช้เป็นเรื่องๆ ไป ซึ่งอาจอยู่ในรูปของกฎหมายระเบียบ ระบบบัญชี หนังสือสั่งการ 
และหนังสือตอบข้อหารือต่างๆ โดยส่วนใหญ่ จะเน้นไปที่การควบคุมด้านการเงินและบัญชีและการปฏิบัติให้
ถูกต้องตามระเบียบหรือกฎเกณฑ์ที่ทางราชการก าหนดไว้ ซึ่ งไม่ครอบคลุมถึงการจัดการด้านอ่ืนๆ
นอกเหนือจากด้านการเงินและบัญชีในหน่วยงาน จึงไม่สามารถสะท้อนภาพถึงผลการด าเนินงานในภาพรวม
ของหน่วยงานได้ระบบการควบคุมภายในที่ดี ควรเป็นระบบการควบคุมที่ครอบคลุมงานทุกด้านและสามารถ
สะท้อนภาพให้เห็นเป็นองค์รวมของหน่วยงานนั้นๆ ว่ามีการด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่
เพียงใด การที่ระบบการควบคุมภายในของรัฐยังไม่ครอบคลุมทุกระบบงาน อาจเป็นช่องทางรั่วไหลท าให้เกิด
ความเสียหายในหน่วยงานและการด าเนินงานไม่สัมฤทธิ์ผล ทั้งนี้สาเหตุส่วนหนึ่งอาจเกิดจากการก าหนดหน้าที่
และมอบหมายงานในหน่วยงานไม่เหมาะสม การมอบหมายการปฏิบัติงานทั้งกระบวนการให้บุคคลใดบุคคล
หนึ่งเพียงคนเดียว การควบคุมสอบทานและการตรวจสอบยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอตลอดจนขาดการ
ประเมินและการบริหารความเสี่ยงการควบคุมภายในของหน่วยงานที่ก าหนดขึ้น และพัฒนาให้ระบบการ
ควบคุมภายในดังกล่าวทันสมัยอยู่เสมอ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้วพิจารณาแล้วเห็นว่าเพ่ือให้องค์กรมีแนวทางในการก าหนดระบบการควบคุม
ภายในให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน่วยงานจึงได้ก าหนดกิจกรรมการ
ติดตามประเมินผลการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้วขึ้น 
3.วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ท าให้การใช้ทรัพยากรเป็นไป
อย่างประหยัดและคุ้มค่า โดยลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ซ้ าซ้อนหรือไม่จ าเป็น ลดความเสี่ยงหรือผลเสียหาย
ด้านการเงินหรือด้านอ่ืนๆ ที่อาจมีขึ้น 
  3.2 เพ่ือให้มีข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้องครบถ้วนและเชื่อถือได้ สร้างความมั่นใจแก่
ผู้บริหารในการ 
ตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารและการปฏิบัติงาน และบุคคลภายนอกที่เก่ียวข้อง 
  3.3 เพ่ือให้บุคลากรมีการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย เงื่อนไขสัญญา ข้อตกลง ระเบียบข้อบังคับ
ต่างๆ ของหน่วยงานอย่างถูกต้องและครบถ้วน 
4.เป้ำหมำย 
 เพ่ือให้การควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้วเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
เหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน่วยงาน อีกทั้งยังเป็นการควบคุมหรือลดความเสี่ยงของหน่วยงานให้อยู่ใน
ระดับท่ียอมรับได้ ซึ่งจะท าให้การปฏิบัติงานและการจัดงานของหน่วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ 
5.พื้นที่ด ำเนินกำร 
 องค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว 
6.วิธีด ำเนินกำร 



83 
 

 
 

 5.1 แต่งตั้งคณะท างานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดินว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ข้อ 6  
 5.2 ประชุมคณะท างานเพ่ือปรับปรุงพัฒนาระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้การปฏิบัติ
ตามภารกิจและตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลวอ
แก้วเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  5.3 การรวบรวมผลการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในให้คณะท างานฯ เพ่ือสรุปข้อมูล 
  5.4 รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคต่างๆ ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลและ
ผู้บริหาร 
7.ระยะเวลำด ำเนินกำร 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
8.งบประมำณในกำรด ำเนินกำร 

ไม่ใช้งบประมาณ 
9.ผู้รับผิดชอบโครงกำร 

ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว 
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 มีรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามมาตรฐาน ข้อ 6 ที่เสร็จตามก าหนดเวลา 
  10.2 กิจกรรมการควบคุมภายใน ร้อยละ 80 ได้ด าเนินการแก้ไข 
  10.3 ร้อยละของหน่วยงานรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในครบทุกงาน 
  10.4 มีการจัดการความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมภายใน 
  10.5 ระดับความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดท ารายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
 
4.2 การสนับสนุนให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติ หรือการบริหารราชการตามช่องทางที่
สามารถด าเนินการได้ 
กิจกรรม ที่ 1 
1. กิจกรรมการรายงานผลการใช้จ่ายเงินให้ประชาชนได้รับทราบ 
2. หลักกำรและเหตุผล 
  การปฏิบัติงานด้านการคลังเป็นการท างานที่ต้องอาศัยระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการ ตลอดจนมติ
คณะรัฐมนตรีวิธีการท างานต้องอยู่ในกรอบ และต้องมีระบบการบริการที่รวดเร็ว ถูกต้อง ประชาชนหรือ
ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจสร้างความสะดวกให้แก่ประชาชนมากที่สุดถูกต้องทั้งระเบียบกฎหมาย 
ข้อเท็จจริง ไม่มีข้อผิดพลาดบริการด้วยความเสมอภาคกันไม่เลือกปฏิบัติเสริมสร้างความโปร่งใสในการ
ปฏิบัติงาน การบริหารการเงินการคลังเกิดความโปร่งใสไม่เกิดการทุจริตคอร์รัปชันมีการท างานมีกระบวนการที่
โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ รายงานการเงินจากหน่วยงานภายในและภายนอกไม่พบข้อบกพร่องมี
กระบวนการทางการคลังที่เปิดเผยข้อมูลอื่นต่อประชาชน 
3. วัตถุประสงค ์
  3.1 เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ 
  3.2 การใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าและเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถซักถามและตรวจสอบได้ 
  3.3 ปฏิบัติงานถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
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  3.4 ในการบริหารจัดการต้องท าอย่างเปิดเผยสามารถตรวจสอบได้ จึงต้องมีการปรับปรุงแก้ไขการ
ท างานขององค์กรให้มีความโปร่งใส สามารถเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร เปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถตรวจสอบ
ความถูกต้องได้ 
4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
  ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว 
5. พื้นที่ด ำเนินกำร 
  องค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว 
6. วิธีด ำเนินกำร 
  จัดท างบแสดงฐานะการเงินและงบอ่ืนๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิก
จ่ายเงิน การฝากเงินการเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่
แก้ไขเพ่ิมเติม โดยเปิดเผยเพ่ือให้ประชาชนทราบ ณ องค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว  ภายในเก้าสิบวันนับแต่
วันสิ้นปี และจัดท ารายงานแสดงผลการด าเนินงานตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก าหนด เพ่ือน าเสนอ
ผู้บริหารท้องถิ่น และประกาศส าเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบทุกสามเดือน 
7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
8. งบประมำณด ำเนินกำร 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
  กองคลังองค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว 
10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  10.1 มีการพัฒนาการบริหารด้านการเงินการคลังและงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ 
  10.2 มีการเบิกจ่ายถูกต้อง รวดเร็ว เกิดความประหยัด 
  10.3 มีการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นท่ีหรือผู้รับบริการ  
กิจกรรม ที่ 2 
1. กิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการรับ การจ่าย และการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินของ
องค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว 
2. หลักกำรและเหตุผล 
  การเบิกจ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นขั้นตอนหนึ่งของวงจรการบริหารการเงินการคลัง
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่จะต้องปฏิบัติตามอ านาจหน้าที่ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องครบถ้วนเรียบร้อยจึงจัดท าใบน าฝากเป็นรายรับ จัดท าใบฎีกาเพ่ือเป็น
รายจ่าย เบิกเงินออกจากคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ ส าหรับการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็เช่นเดียวกันต้องมีการด าเนินงานให้ เป็นไปตามระเบียบกฎหมายทั้งการเก็บ
ค่าธรรมเนียม ค่าบริการ จะต้องเป็นไปด้วยความโปร่งใส ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ จึงจ าเป็นต้องมี
กระบวนการขั้นตอนที่ถูกต้อง มีความสุจริต ส่งผลให้การด าเนินงานเกิดประสิทธิภาพ กองคลัง องค์การบริหาร
ส่วนต าบลวอแก้ว จึงได้ริเริ่มกิจกรรมเพ่ือให้ การรับ จ่ายเงินและการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินเกิดความโปร่งใส 
ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ และรับทราบถึงรายรับ-รายจ่าย ขององค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว 
3. วัตถุประสงค ์
  เพ่ือให้การรับ จ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว เกิดความโปร่งใสตรวจสอบได ้
4. พื้นที่ด ำเนินกำร 
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  องค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว 
5. วิธีกำรด ำเนินกำร 
  - มีการแต่งตั้งกรรมการพิจารณางบประมาณ 
  - มีการแต่งตั้งกรรมการติดตามประเมินผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณโดยมีปะชาชนเข้าร่วมเป็น
กรรมการ 
  - เปิดโอกาสให้ประชาชนสอบถามข้อสงสัยเกี่ยวกับการรับจ่ายเงิน 
  - สรุปผลการรับ จ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว ให้ประชาชนทราบทางช่องทางต่างๆ 
เช่น ทางเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร และเสียงตามสาย หอกระจายข่าว เมื่อสิ้นปีงบประมาณ 
6. ระยะเวลำด ำเนินกำร 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
7. งบประมำณด ำเนินกำร 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
  กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว 
9. ผลลัพธ์ 
  ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบและได้รับทราบข้อมูลการรับ จ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนต าบลวอ
แก้วท าให้เกิดความโปร่งใส ในการรับจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว  
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กิจกรรม ที่ 3 
1. กิจกรรมการจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างจากตัวแทนชุมชน 
2. หลักกำรและเหตุผล 
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 
แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 10  พ.ศ. 2558  ก าหนดให้ด าเนินการการซื้อหรือการจ้างขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ต้องมีคณะกรรมการเปิดซองและคณะกรรมการตรวจงานจ้าง ในการด าเนินงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้วจึงได้ด าเนินการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยการ
ก าหนดให้มีการจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างจากตัวแทนภาคประชาชน เพ่ือให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
เป็นคณะกรรมการในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลทุกขั้นตอน ซึ่งหมายความ
รวมถึงประชาชนสามารถมีโอกาสในการได้รับข้อมูลข่าวสารและแสดงความคิดเห็น ได้เรียนรู้การบริหาร
ราชการแบบมีส่วนร่วมหรือการบริหารราชการในระบบเปิดจากการปฏิบัติจริง ส่วนองค์การบริหารส่วนต าบล
สามารถพัฒนาระดับการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมกับภาครัฐมากข้ึน เพื่อกระตุ้นการปรับเปลี่ยน
สู่การบริหารราชการที่เปิดเผย โปร่งใส เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน และพัฒนาระบบราชการเพ่ือ
ตอบสนองความต้องการและเพ่ือประโยชน์ของประชาชนเป็นส าคัญ 
3. วัตถุประสงค ์
  3.1 เพ่ือสนับสนุนให้ตัวแทนภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลวอแก้ว 
  3.2 เพ่ือป้องกันการทุจริตในด้านที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้วให้
เกิดการพัฒนาได้อย่างคุ้มค่า 
4. เป้ำหมำย 
  ตัวแทนชุมชนในพื้นท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว 
5. พื้นที่ด ำเนินกำร 
  องค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว 
6. วิธีด าเนินการ 
  6.1 คัดเลือกตัวแทนชุมชนจากการประชุมประชาคม เพ่ือเลือกตัวแทนชุมชนเข้าร่วมเป็น
คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างได้แก่ กรรมการตรวจการจ้าง 
7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
8. งบประมำณด ำเนินกำร 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  งานพัสดุ กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว  
10. ผลลัพธ์ 
  การจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว มีความโปร่งใส โดยมีตัวแทนประชาชนร่วม
ตรวจสอบและไม่เกิดปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน 
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4.3)การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถิ่น 
โครงกำรที่ 1 
1. โครงกำรอบรมสัมมนาเพ่ือเพ่ิมศักยภาพส าหรับผู้บริหาร ส.อบต. พนักงานส่วนต าบล และพบักงานจ้าง 
2. หลักกำรและเหตุผล 
  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระ
ในการบริหารงานทั้งการจัดบริการสาธารณะ การบริหารงานบุคคลและการงบประมาณ ประกอบกับ
แนวนโยบายของรัฐที่มุ่งเน้นให้มีการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมากขึ้นโดยได้มีการถ่ายโอน
ภารกิจในการให้บริการสาธารณะของรัฐให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ านวนมาก ดังนั้น องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจึงเป็นองค์กรหลักที่มีหน้าที่ในการด าเนินงานบริการสาธารณะท าให้การปฏิบัติงานมีข้อผิดพลาดหรือ
บกพร่องอาจส่งผลให้กระทบต่อสถานภาพแห่งสิทธิและเสรีภาพของประชาชนได้ จากสภาพความเป็ นจริง
องค์กรปกครองท้องถิ่นในปัจจุบันมีบุคลากรเข้ามาท างานจ านวนมากทั้งที่มีสถานะเป็นข้าราชการฝ่ายประจ า
และข้าราชการการเมือง โดยเฉพาะข้าราชการการเมือง ซึ่งเป็นบุคลากรที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชน 
ได้แก่ ผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ท าให้มีความแตกต่างกัน ทั้งแนวคิด ความรู้
ความสามารถและประสบการณ์ในการท างาน การบริหารจัดการองค์กรและชุมชนการเพ่ิมศักยภาพโดยการ
ฝึกอบรม การประชุมสัมมนาเป็นสิ่งหนึ่งที่จะท าให้บุคคลากรของท้องถิ่นมีความรู้มีประสบการณ์และได้
แนวความคิด ใหม่ๆที่จะท าให้การปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้นอันจะช่วยลดปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานท าให้การ
พัฒนางานและการประสานงานที่ดีขึ้นเป็นการช่วยพัฒนาศักยภาพการด าเนินงานขององค์กรให้มีความเข้มแข็ง
สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนและแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพและ           
ท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นที่เชื่อมั่นของประชาชน องค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้วได้เห็นถึง
ความส าคัญในการพัฒนาศักยภาพของผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการ และพนักงานจ้างขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น จึงได้จัดโครงการสัมมนาเชิงวิชาการเพ่ือการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น 
ข้าราชการ และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ขึ้น 
3.วัตถุประสงค์ 
  3.1 เพ่ือสร้างการเรียนรู้และประสบการณ์การท างานให้กับผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการ
และพนักงานจ้างส่วนท้องถิ่น เพ่ือต่อยอดกระบวนการเรียนรู้จากการสัมมนา 
  3.2 เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมการประชุมสัมมนาได้มีแนวทางการปฏิบัติงานที่ถูกต้องเป็นไปตามระเบียบ
กฎหมายและแนวทางปฏิบัติและเพ่ือป้องกันไม่ให้ผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น  
  3.3 เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้เพ่ิมศักยภาพขีดความสามารถในการ
พัฒนาท้องถิ่นได้อย่างถูกต้องและครองใจประชาชน  
4.เป้ำหมำย 
  ผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการส่วนท้องถิ่น และพนักงานจ้าง
ขององค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว จ านวน 40 คน 
5.พื้นที่ด ำเนินกำร 
  องค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว 
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6.วิธีด ำเนินกำร 
  6.1 ประชุมคณะกรรมการสมาคมเพ่ือพิจารณาโครงการพร้อมก าหนดแผนงานและขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน ตลอดจนมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบงานในด้านต่างๆ 
   6.2 ประสานวิทยากรและประธานในพิธีเปิด 
   6.3 ประสานสถานที่ด าเนินสัมมนาและการเตรียมการสถานที่ลงทะเบียน อาหารเครื่องดื่ม สถานที่พัก
ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในการประชุมสัมมนา 
   6.4 ประสานการแจ้งกลุ่มเป้าหมายเพ่ือเข้าประชุมสัมมนา 
  6.5 สรุปและประเมินผลการด าเนินงาน 
7.ระยะเวลำด ำเนินกำร 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
8.งบประมำณในกำรด ำเนินกำร 
  20,000.00 บาท 
9.ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว 
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ ์
  1. ผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น และข้าราชการส่วนท้องถิ่น มีความรู้ความเข้าใจในการท างานตาม
บทบาทและอ านาจหน้าที่ 
   2. ผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น และข้าราชการส่วนท้องถิ่นได้รับการเรียนรู้และประสบการณ์การ
ท างานใหม่ๆ 
   3. การปฏิบัติงานของผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น และข้าราชการส่วนท้องถิ่นเป็นไปอย่างถูกต้องตาม
ระเบียบกฎหมายและไม่ถูกฟ้องร้องด าเนินคดี 
   4. ผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น และข้าราชการส่วนท้องถิ่นได้พบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ท างาน 

 


