
แบบรายงานการกํากับติดตามการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลหวยแหง 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (รอบ ๖ เดือน ระหวางเดือน ตุลาคม ๒๕๖๒ – มีนาคม ๒๕๖๓) 

องคการบริหารสวนตําบลหวยแหง ตําบลหวยแหง อําเภอแกงคอย 
 

 ลําดับที่  โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ผลการดําเนินงาน งบประมาณที่ตัง้ไว งบประมาณที่ใชจรงิ 

มิติที่ ๑ การสรางสังคมที่ไมทนตอการทุจริต 

๑. การสรางจิตสํานึกและความตระหนักแกบุคลากรทั้งขาราชการการเมืองฝายบริหาร ขาราชการทางการเมืองใน  สภาทองถิ่น และฝายระจําขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่น 

     ๑) กิจกรรมใหความรู เร่ืองผลประโยชนทับซอนใหกับพนักงานองคการ

บริหารสวนตําบลหวยแหง 

ดําเนินการแลว เมื่อ  

กันยายน ๒๕๖๒ – กุมภาพันธ 

๒๕๖๓ 

- 

 

- 

     ๒) มาตรการจัดทําคูมือปองกันผลประโยชนทับซอน ดําเนินการแลว เมื่อ  

กันยายน ๒๕๖๒ – กุมภาพันธ 

๒๕๖๓ 

- 

 

- 

     ๓) โครงการจัดอบรมใหความรูโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรใน

สํานักงาน อบต. 

ดําเนินการแลว เม่ือ 

๒๑ – ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๒ 

๑๖๐,๐๐๐ ๑๓๘,๖๒๙ 

     ๔) โครงการฝกอบรมและสัมมนาศึกษาดูงาน  ดําเนินการแลว เม่ือ 

๑๔, ๑๖ – ๑๙ กุมภาพันธ ๒๕๖๓ 

๒๔๐,๐๐๐ ๒๒๕,๑๕๐ 

     ๕) โครงการวันทองถ่ินไทย ดําเนินการแลว เมื่อวันที่  

๑๘ มีนาคม ๒๕๖๓ กิจกรรม ๕ ส 

ณ บริเวณ อบต.หวยแหง 

๕,๐๐๐ ไมใชงบประมาณ 

     ๖) โครงการราชพิธีและรฐัพิธีอําเภอแกงคอย จังหวัดสระบุร ี ดําเนินการแลว ในชวงเดือน 

ตุลาคม ๒๕๖๒ – มีนาคม ๒๕๖๓   

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ 

     ๗) โครงการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาล ดําเนินการแลว ในชวงไตรมาสที่ ๑ ๖๐,๐๐๐ ๔๙,๙๓๐ 

๒. การสรางจิตสํานึกและความตระหนักแกประชาชนทุกภาคสวนในทองถ่ิน 



แบบรายงานการกํากับติดตามการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลหวยแหง 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (รอบ ๖ เดือน ระหวางเดือน ตุลาคม ๒๕๖๒ – มีนาคม ๒๕๖๓) 

องคการบริหารสวนตําบลหวยแหง ตําบลหวยแหง อําเภอแกงคอย 
 

 ลําดับที่  โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ผลการดําเนินงาน งบประมาณที่ตัง้ไว งบประมาณที่ใชจรงิ 

     ๑) ปลูกตนไมเพื่อเพ่ิมพื้นที่สีเขียวลดภาวะโลกรอนในเขตพื้นท่ีของ

องคการปกครองสวนทองถ่ิน 

ยังไมไดดําเนินการ มีแผนการ

ดําเนินการในชวงไตรมาสที่ ๓ 

๑๐,๐๐๐ - 

     ๒) โครงการอบรมใหความรูปองกันอัคคีภัย-ไฟปา อปพร.และเยาวชน ยังไมไดดําเนินการ เนื่องจากเกิด

โรคระบาดไวรสัโคโรนา 

๑๕,๐๐๐ - 

     ๓) โครงการอบรมใหความรูใหกับ อปพร. และประชาชนทั่วไปในการ

ปองกันและบรรเทา 

ยังไมไดดําเนินการ เนื่องจากเกิด

โรคระบาดไวรัสโคโรนา จึงระงับ

งานชุมนุมทั้งหมด 

๑๕,๐๐๐ - 

    ๔) โครงการฝกอบรมเก่ียวกับการคัดแยกขยะในเขต อบต. ยังไมไดดําเนินการ เนื่องจากเกิด

โรคระบาดไวรสัโคโรนา 

๑๐,๐๐๐ - 

    ๕) โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบา ตามพระ

ปณิธารศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระเจาลูกยาเธอเจาฟาจฬุาภรณวลัย

ลักษณ อัครราชกุมาร ี

ยังไมไดดําเนินการ มีแผน

ดําเนินการในไตรมาสที่ ๓ ของ

ปงบประมาณ ๒๕๖๓ 

๑๐๙,๐๐๐ - 

    ๖) โครงการบํารุงและสงเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน ยังไมไดดําเนินการ เนื่องจากเกิด

โรคระบาดไวรัสโคโรนา  

๒๐,๐๐๐ - 

      ๗) โครงการเศรษฐกิจพอเพียง ยังไมไดดําเนินการ เนื่องจากเกิด

โรคระบาดไวรัสโคโรนา  

๕๐,๐๐๐ - 

     ๘) โครงการสงเสรมิอาชีพผูดอยโอกาส ผูวางงาน ผูสูงอายุและผูพิการ ยังไมไดดําเนินการ เนื่องจากเกิด

โรคระบาดไวรัสโคโรนา  

๕๐,๐๐๐ - 

     ๙) โครงการใหความรูดานสหกรณแกประชาชน ยังไมไดดําเนินการ เนื่องจากเกิด

โรคระบาดไวรัสโคโรนา  

๕,๐๐๐ - 



แบบรายงานการกํากับติดตามการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลหวยแหง 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (รอบ ๖ เดือน ระหวางเดือน ตุลาคม ๒๕๖๒ – มีนาคม ๒๕๖๓) 

องคการบริหารสวนตําบลหวยแหง ตําบลหวยแหง อําเภอแกงคอย 
 

 ลําดับที่  โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ผลการดําเนินงาน งบประมาณที่ตัง้ไว งบประมาณที่ใชจรงิ 

     ๑๐) โครงการอบรมสงเสริมพัฒนาสตรีตําบลหวยแหงและครอบครัว ยังไมไดดําเนินการ เนื่องจากเกิด

โรคระบาดไวรัสโคโรนา  

๑๐๐,๐๐๐ - 

     ๑๑) โครงการสํารวจตรวจสอบเขตพื้นที่สาธารณะของ อบต. ยังไมไดดําเนินการ เนื่องจากอยูใน

ระหวางทําหนังสือประสานงาน 

๓,๐๐๐ - 

๓. การสรางจิตสํานึกและความตระหนักแกเด็กและเยาวชน 

     ๑) โครงการคุณธรรมสานสายใยครอบครวั ดําเนินการแลว เมื่อวันที่  

๒๘ มกราคม ๒๕๖๓ 

๓๐,๐๐๐ ๒๗,๖๔๐ 

     ๒) โครงการสรางภูมิคุมกันทางสังคมใหเด็กและเยาวชนในตําบล 

หวยแหง (กิจกรรม “สงเสริมการเรียนรูปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”) 

ยังไมไดดําเนินการ มีแผนการ

ดําเนินการในชวงไตรมาสที่ ๒ 

๒,๕๐๐ - 

     ๓) โครงการอบรมและใหความรูในการปองกันแกไขปญหายาเสพติด ยังไมไดดําเนินการ มีแผน

ดําเนินการในชวงไตรมาสที่ ๓ 

๑๐,๐๐๐ - 

     ๔) โครงการทัศนศกึษาศนูยพัฒนาเด็กเล็กตําบลหวยแหง ยังไมไดดําเนินการ เนื่องจากเกิด

โรคระบาดไวรสัโคโรนา 

๕๐,๐๐๐ - 

     ๕) โครงการพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการสอน ดําเนินการแลว เม่ือ กันยายน 

๒๕๖๒ – ปจจุบัน 

๒๒๑,๐๐๐ ๒๒๑,๐๐๐ 

     ๖) โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา ดําเนินการแลว เม่ือ กันยายน 

๒๕๖๒ – ปจจุบัน 

๑๔๖,๖๐๐ ๑๔๖,๖๐๐ 

มิติที่ ๒ การบริหารราชการเพื่อปองกันทุจริต 

๑. แสดงเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบริหาร 

     ๑) กิจกรรมประกาศเจตจํานงตอตานการทุจริตของผูบริหารองคการ ดําเนินการแลว เมื่อ  - - 



แบบรายงานการกํากับติดตามการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลหวยแหง 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (รอบ ๖ เดือน ระหวางเดือน ตุลาคม ๒๕๖๒ – มีนาคม ๒๕๖๓) 

องคการบริหารสวนตําบลหวยแหง ตําบลหวยแหง อําเภอแกงคอย 
 

 ลําดับที่  โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ผลการดําเนินงาน งบประมาณที่ตัง้ไว งบประมาณที่ใชจรงิ 

ปกครองสวนทองถิ่น ตุลาคม ๒๕๖๒  

๒. มาตรการสรางความโปรงใสในการปฏิบัติราชการ 

     ๑) กิจกรรม “ควบคุมการเบิกจายเงินตามขอบัญญัติงบประมาณ

รายจายประจําป” 

ดําเนินการแลว เม่ือ  

กันยายน ๒๕๖๒ – ปจจุบัน 

- - 

     ๒) กิจกรรม “สรางความโปรงใสในการใชจายงบประมาณ” ดําเนินการแลว เม่ือ  

กันยายน ๒๕๖๒ – ปจจุบัน 

- - 

๓. มาตรการการใชดุลยพินิจและใชอํานาจหนาที่ใหเปนไปตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีด ี

     ๑) กิจกรรม “การลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน” ดําเนินการแลว เม่ือ  

กันยายน ๒๕๖๒ – ปจจุบัน 

- - 

     ๒) โครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ ดําเนินการแลว เม่ือ  

กันยายน ๒๕๖๒ – ปจจุบัน 

- - 

     ๓) โครงการกําจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏกิูล และน้ําเสีย ดําเนินการแลว เม่ือ กันยายน 

๒๕๖๒ – ปจจุบัน 

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ 

     ๔) โครงการเงินอุดหนุนตามพระราชดํารดิานสาธารณสุข หมูบานละ 

๒๐,๐๐๐ บาท 

ยังไมไดดําเนินการ เนื่องจากเกิด

โรคระบาดไวรสัโคโรนา  

๒๔๐,๐๐๐ - 

๔. การเชิดชูเกียรติแกหนวยงาน/บุคคลในการดําเนินกิจการการประพฤติปฏิบัติตนใหเปนท่ีประจักษ 

    ๑) มาตรการใหความรวมมือกับหนวยงานตรวจสอบทั้งภาครัฐและ

องคกรอิสระ 

ดําเนินการแลว เมื่อ  

กันยายน ๒๕๖๒ – ปจจุบัน 

- - 

    ๒) มาตรการแตงตั้งผูรับผิดชอบเก่ียวกับเรื่องรองเรียน ดําเนินการแลว เมื่อ  

กันยายน ๒๕๖๒ – ปจจุบัน 

- - 



แบบรายงานการกํากับติดตามการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลหวยแหง 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (รอบ ๖ เดือน ระหวางเดือน ตุลาคม ๒๕๖๒ – มีนาคม ๒๕๖๓) 

องคการบริหารสวนตําบลหวยแหง ตําบลหวยแหง อําเภอแกงคอย 
 

 ลําดับที่  โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ผลการดําเนินงาน งบประมาณที่ตัง้ไว งบประมาณที่ใชจรงิ 

มิติที่ ๓ การสงเสริมบทบาทและการมีสวนรวมของภาคประชาชน 

๑. จัดใหมีและเผยแพรขอมูลขาวสารในชองทางที่เปนการอํานวยความสะดวกแกประชาชนไดมีสวนรวมตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาทีข่ององคกร

ปกครองสวนทองถิ่นไดทุกขั้นตอน 

     ๑) มาตรการเผยแพรขอมูลขาวสารที่สําคัญและหลากหลาย ดําเนินการแลว เมื่อ  

กันยายน ๒๕๖๒ – ปจจุบัน 

- - 

     ๕) กิจกรรมการเผยแพรขอมูลขาวสารดานการเงิน การคลัง พัสดุ และ

ทรัพยสินของ อบต.หวยแหง และการรับเรื่องรองเรียนเก่ียวกับการเงนิการ

คลัง 

ดําเนินการแลว เมื่อ  

กันยายน ๒๕๖๒ – ปจจุบัน 

- - 

     ๖) มาตรการจัดใหมีชองทางที่ประชาชนเขาถึงขอมูลขาวสารของ อบต.

หวยแหง 

ดําเนินการแลว เมื่อ  

กันยายน ๒๕๖๒ – ปจจุบัน 

- - 

๒. การรับฟงความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องรองเรียน/รองทุกขของประชาชน 

    ๑) การดาํเนินงานศูนยรบัเรื่องรองทุกข อบต.หวยแหง ดําเนินการแลว เมื่อ  

กันยายน ๒๕๖๒ – ปจจุบัน 

- - 

    ๒) มาตรการแกไขเหตุเดือดรอนรําคาญดานการสาธารณสุขและ

สิ่งแวดลอม 

ดําเนินการแลว เมื่อ  

กันยายน ๒๕๖๒ – ปจจุบัน 

- - 

    ๓) กิจกรรมรายงานผลการตรวจสอบขอเท็จจริงใหผูรองเรียน/รองทุกข

รับทราบ 

ดําเนินการแลว เมื่อ  

กันยายน ๒๕๖๒ – ปจจุบัน 

- - 

๓. การสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมบริหารกิจการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

     ๑) ประชุมประชาคมหมูบานและประชาคมตําบลประจาํป ดําเนินการแลว มีการประชุม

ประชาคมหมูบานและประชาคม

๒,๕๐๐ ไมใชงบประมาณ 



แบบรายงานการกํากับติดตามการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลหวยแหง 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (รอบ ๖ เดือน ระหวางเดือน ตุลาคม ๒๕๖๒ – มีนาคม ๒๕๖๓) 

องคการบริหารสวนตําบลหวยแหง ตําบลหวยแหง อําเภอแกงคอย 
 

 ลําดับที่  โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ผลการดําเนินงาน งบประมาณที่ตัง้ไว งบประมาณที่ใชจรงิ 

ตําบลประจําป จาํนวน ๒ ครัง้ 

เม่ือกันยายน ๒๕๖๒ – กุมภาพันธ 

๒๕๖๓ 

     ๒) การสงเสรมิและสนับสนุนการจัดทําแผนชุมชน ดําเนินการแลว การสงเสริมและ

สนับสนุนการจัดทําแผนชุมชน 

ในชวงไตรมาสแรกของ

ปงบประมาณ ๒๕๖๓ 

๒,๕๐๐ ไมใชงบประมาณ 

     ๓) กิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวน

ตําบลหวยแหง 

ดําเนินการแลว การสงเสริมและ

สนับสนุนการจัดทําแผนชุมชน 

ในชวงไตรมาสแรกของ

ปงบประมาณ ๒๕๖๓ 

- - 

มิติที่ ๔ การเสริมสรางและปรับปรุงการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

๑. มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายในตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผนดินกําหนด 

     ๑) โครงการจัดทําแผนการตรวจสอบภายในประจําป ประจําป

งบประมาณ ๒๕๖๓ 

จะเริ่มดําเนินการในไตรมาสที ่๓ 

ของปงบประมาณ 

- - 

     ๒) กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน จะเริ่มดําเนินการในไตรมาสที ่๓ 

ของปงบประมาณ 

- - 

     ๓) มาตรการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในตําบลหวยแหง จะเริ่มดําเนินการในไตรมาสที ่๓ 

ของปงบประมาณ 

- - 

๒ การสนับสนุนใหภาคประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบการปฏิบัติหรือการบริหารราชการ ตามชองทางที่สามารถดําเนินการได 



แบบรายงานการกํากับติดตามการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลหวยแหง 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (รอบ ๖ เดือน ระหวางเดือน ตุลาคม ๒๕๖๒ – มีนาคม ๒๕๖๓) 

องคการบริหารสวนตําบลหวยแหง ตําบลหวยแหง อําเภอแกงคอย 
 

 ลําดับที่  โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ผลการดําเนินงาน งบประมาณที่ตัง้ไว งบประมาณที่ใชจรงิ 

     ๒) กิจกรรมการรายงานผลการใชจายเงินใหประชาชนไดรับทราบ ดําเนินการแลว เมื่อ  

กันยายน ๒๕๖๒ – ปจจุบัน 

- - 

     ๓) กิจกรรมการมีสวนรวมของประชาชนในการตรวจสอบการรับ การ

จาย และการใชประโยชนทรพัยสินขององคการบริหารสวนตําบลหวยแหง 

ดําเนินการแลว เมื่อ  

กันยายน ๒๕๖๒ – ปจจุบัน 

- - 

๓. การสงเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาทองถ่ิน 

๔. เสริมพลังการมีสวนรวมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกคนทุกภาคสวนเพื่อตอตานการทุจริต      

 
 


