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คำนำ 

  ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย ได้มีการจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  5ปี 
(พ.ศ 2560 - 2564) ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือเป็นการกำกับดูแลองค์กรที่
ดี ประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้อันจะเป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์และเกียรติศักดิ์แห่งการเป็นองค์กร 
ภาครัฐ สร้างความเชื่อม่ันและศรัทธาให้กับประชาชน และผู้รับบริการได้อย่างยั่งยืนต่อไป นั้น 
  ในการประชุมคณะกรรมการ ป.ป.ช. ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 2 มกราคม พ.ศ.2563 ได้มีมติ 
เห็นชอบให้ขยายกรอบเวลาของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 
2560 - 2564) ให้ใช้ต่อไปจนถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2565 เพื่อประโยชน์ในการขับเคลื่อนแผนงานและ ให้
สอดคล้องกับห้วงระยะเวลาในการขยายกรอบเวลาของยุทธศาสตร์ชาติฯ 
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 5 ปี(พ.ศ. 2560 - 2564) ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วย
ทราย จึงได้ขยายกรอบระยะเวลาเป็นสิ้นสุดปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยให้มีผลบังคับใช้ต่อเนื่องครอบคลุมใน 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ด้วย โดยใช้โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ดังเช่นปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ในแต ่ละมิติ
และประเด็นยุทธศาสตร์ 
  ทั้งนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2565 ขององค์การบริหารส่วน
ตำบลห้วยทราย จะเป็นเครื่องมือสำคัญประการหนึ่งใน การขับเคลื่อนเจตจำนงและนโยบายการบริหารงานด้วย
ความ สุจริต เพ่ือเป็นการกำกับดูแลองค์กรที่ดีของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย ต่อไป 
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1 
ส่วนที่ 1 
บทนำ 

  
๑. การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดทุจริตในองค์กร  
 การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์เพื่อ  ต้องการ
บ่งชี้ความเสี่ยงของการทุจริตที่มีอยู่ในองค์กรโดยการประเมินโอกาสการทุจริตที่จะเกิดขึ้น ตลอดจน  บุคคลหรือ
หน่วยงานที่อาจเกี่ยวข้องกับการทุจริต เพื่อพิจารณาว่าการควบคุมและการป้องกันการทุจริตที่มีอยู่ ในปัจจุบันมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่ 
 การทุจริตในระดับท้องถิ่น พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการขยายตัวของทุจริตในระดับท้องถิ่น ได้แก่ การ  
กระจายอำนาจลงสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แม้ว่าโดยหลักการแล้วการกระจายอำนาจมีวัตถุประสงค ์     สำคัญ
เพื่อให้บริการต่างๆของรัฐสามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนมากขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้น  แต่ในทาง
ปฏิบัติทำให้แนวโน้มของการทุจริตในท้องถิ่นเพ่ิมมากยิ่งขึ้นเช่นเดียวกัน 
 ลักษณะการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำแนกเป็น ๗ ประเภทดังนี้  
  ๑) การทุจริตด้านงบประมาณ การทำบัญชี การจัดซื้อ จัดจ้าง และการเงินการคลัง ส่วน ใหญ่เกิด
จากการละเลยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
  ๒) สภาพหรือปัญหาที่เกิดจากตัวบุคคล  
  ๓) สภาพการทุจริตอันเกิดจากช่องว่างของกฎระเบียบและกฎหมาย  
  ๔) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที ่เกิดจากการขาดความรู ้ ความเข้าใจและขาด  
คุณธรรมจริยธรรม  
  ๕) สภาพหรือลักษณะปัญหาที่เกิดจากการขาดประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ  
  ๖) สภาพหรือลักษณะของปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการตรวจสอบ ขาดความ หลากหลายใน
การตรวจสอบชองภาคส่วนต่างๆ  
  ๗) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจาก อำนาจ บารมี และอิทธิพลท้องถิ่น  
 

สาเหตุและปัจจัยท่ีนำไปสู่การทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถสรุปประเด็นได้ ดังนี้ 
  ๑) โอกาส แม้ว่าในปัจจุบันมีหน่วยงานและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและ ปราบปราม
การทุจริตแต่พบว่า ยังคงมีช่องว่างที่ทำให้เกิดโอกาสของการทุจริต ซึ่งโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นจาก  การบังคับใช้
กฎหมายที่ไม่เข้มแข็ง กฎหมาย กฎระเบียบไม่รัดกุม และอำนาจหน้าที่โดยเฉพาะข้าราชการ ระดับสูงก็เป็นอีก
โอกาสหนึ่งที่ทำให้เกิดการทุจริต  
  ๒) สิ่งจูงใจ เป็นที่ยอมรับว่าสภาวะทางเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม   ทำให้
คนในปัจจุบันมุ่งเน้นที่การสร้างความร่ำรวย ด้วยเหตุนี้จึงเป็นแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่มีแนวโน้มที่จะทำ พฤติกรรมการ
ทุจริตมากยิ่งข้ึน 
๒.หลักการเหตุผล  
 ปัจจุบันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นในประเทศไทยถือเป็นปัญหาเรื้อรังที่นับวันยิ่งจะทวีความรุนแรง  และ
สลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นและส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความม่ันคงของชาติ เป็นปัญหา ลำดับต้น 
ๆ ที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดขึ้นทุกภาคส่วน ในสังคมไทย 
ไม่ว่าจะเป็นภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมักถูกมองจาก ภายนอกสังคมว่าเป็น
องค์กรที่เอ้ือต่อการทุจริตคอร์รัปชันและมักจะปรากฏข่าวการทุจริตตามสื่อและรายงาน  



 

 

2 
ของทางราชการอยู่เสมอ ซึ่งได้ส่งผลสะเทือนต่อกระแสการกระจายอำนาจและความศรัทธาต่อระบบการ ปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอย่างยิ่ง ส่งผลให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันมีผลในเชิงลบ สอดคล้องกับการ
จัดอันดับดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชัน (Corruption Perception Index – CPI) ซึ่งเป็น เครื่องมือที่ใช้ประเมิน
การทุจริตคอร์รัปชันทั ่วโลกที่จัดโดยองค์กรเพื ่อความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International – IT) 
พบว่า ผลคะแนนของประเทศไทยระหว่างปี ๒๕๕๕ – ๒๕๕๘ อยู่ที่ ๓๕ - ๓๘ คะแนน จากคะแนนเต็ม ๑๐๐ โดย
ในปี ๒๕๕๘ อยู่อันดับที่ ๗๖ จาก ๑๖๘ ประเทศทั่วโลก และเป็นอันดับที่ ๓ ในประเทศอาเซียนรองจากประเทศ
สิงคโปร์และประเทศมาเลเซีย และล่าสุดพบว่าผลคะแนนของประเทศไทยปี ๒๕๕๙ ลดลง ๓ คะแนน จากปี 
๒๕๕๘ ได้ลำดับที่ ๑๐๑ จาก ๑๖๘ ประเทศ ซึ่งสามารถสะท้อนให้เห็นว่า ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีปัญหาการ
คอร์รัปชันอยู่ในระดับสูงแม้ว่าในช่วงระยะท่ีผ่านมา ประเทศไทยได้ แสดงให้เห็นถึงความพยายามในการปราบปราม
การป้องกันการทุจริต ไม่ว่าจะเป็น การเป็นประเทศภาคี ภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการ
ท ุจร ิต (United Nations Convention Against Corruption-UNCAC) พ.ศ. ๒๕๔๖ การจ ัดต ั ้ งองค ์กรตาม
รัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะกรรมการ ป้องกันปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้จัดทำยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต มาแล้ว ๓ ฉบับ แต่ปัญหาการทุจริตในประเทศไทยไม่ได้มีแนวโน้มที่ลดน้อย
ถอยลง สาเหตุที่ทำให้การทุจริต เป็นปัญหาที่สำคัญของสังคมไทยประกอบด้วยปัจจัยทางด้านพื้นฐานโครงสร้าง
สังคม ซึ่งเป็นสังคมที่ตั้งอยู่บน พื้นฐานความสัมพันธ์แนวดิ่ง (Vertical Relation) หรืออีกนัยหนึ่งคือพื้นฐานของ
สังคมอุปถัมภ์ที่   ทำให้ สังคมไทยยึดติดกับการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน โดยเฉพาะในหมู่ญาติพี่น้องและพวกพ้อง ยึด
ติดกับกระแสบริโภค นิยม วัตถุนิยม ติดความสบาย ยกย่องคนที่มีเงินและมีอำนาจ คนไทยบางส่วนมองว่าการ
ทุจริตคอรัปชันเป็น เรื่องปกติที่ยอมรับได้ ซึ่งนับได้ว่าเป็นปัญหาที่ฝังรากลึกในสังคมไทยมาตั้งแต่อดีตหรือกล่าวได้
ว่าเป็นส่วนหนึ่ง ของค่านิยมและวัฒนธรรมไทยไปแล้ว ผนวกกับปัจจัยทางด้านการท างานที่ไม่ได้บูรณาการความ
ร่วมมือของทุก ภาคส่วนไว้ด้วยกัน จึงส่งผลให้การท างานของกลไกหรือความพยายามที่ได้กล่าวมาข้างต้นไม่
สามารถทำได ้อย่างเต็มศักยภาพ ขาดความเข้มแข็ง 
 ปัจจุบันยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ ๓ เริ่มจากปี พ.ศ. 
๒๕๖๐ จนถึงปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติ  ใหม่ที่
ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐ  ตลอดจน
ประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพื่อให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและ เกียรติภูมิใน
ด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยกำหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาดไทย ทั้งชาติต้าน
ทุจริต” มีเป้าหมายหลักเพื่อให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions 
Index : CPI) ไม่นอ้ยกว่าร้อยละ ๕๐ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้นได้นั้น การบริหารงานภาครัฐ
ต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่าง  จากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน 
ไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที ่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได้กำหนดยุทธศาสตร์ การ ดำเนินงานหลักออกเป็น ๖ 
ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต  
 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต  
 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย  
 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก  
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 ยทุธศาสตรท์ี่ ๕ ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทจุรติ  

 ยทุธศาสตรท์ี่ ๖ ยกระดบัคะแนนดชันีการรบัรูก้ารทจุรติ(Corruption Perception Index : CPI) 

 ดงันัน้ เพื่อใหก้ารด าเนินการขบัเคล่ือนดา้นการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติบงัเกิดผลเป็น  รูปธรรมในทางปฏิบตัิ 
เป็นไปตามเจตนารมณข์องยทุธศาสตรว์่าดว้ยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) องคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถิ่นจึงไดต้ระหนกัและใหค้วามส าคญักับการบริหาร จดัการท่ีมีความโปรง่ใส สรา้งค่านิยม วฒันธรรมสจุรติให้
เกิดในสังคมอย่างยั่งยืนจึงไดด้  าเนินการจดัท า แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพื่อก าหนดแนวทางการขับเคล่ือนดา้นการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ผ่านโครงการ/กิจกรรม/มาตรการต่าง ๆ ที่เป็นรูปธรรมอย่างชดัเจน อนัจะน าไปสู่การปฏิบัติ
อย่างมี ประสิทธิภาพ บรรลวุตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายของการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างแทจ้ริงองคก์าร บริหาร
ส่วนต าบลหว้ยทราย จึงไดจ้ดัแผนปฏิบตัิการป้องกนัการทจุรติเพื่อเป็นมาตรการแนวทางการป้องกนัและ แกไ้ขปัญหาการทจุรติ
ประพฤติมิชอบภาครฐัเพื่อใหทุ้กหน่วยงานในองคก์ารบริหารส่วนต าบลหว้ยทราย ใชเ้ป็น  กรอบแนวทางในการด าเนินการ
ป้องกันการทุจริตขององคก์ารบริหารส่วนต าบลห้วยทราย ทั้งนีไ้ดมุ้่งเน้นให้การ ด าเนินการป้องกันการทุจริตเป็นไปอย่าง
ต่อเนื่องสรา้งระบบราชการที่มีความโปร่งใสจดัระบบการตรวจสอบ และประเมินผลสมัฤทธ์ิตามมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม
ความคุม้ค่าเปิดเผยขอ้มลูข่าวสารปรบัปรุงระบบการ ปฏิบตัิงานใหเ้กิดความโปรง่ใสมีประสิทธิภาพและสนบัสนนุภาคประชาชน
ให้มีส่วนร่วมในการรณรงคแ์ละปลูก จิตสานึกค่านิยมของสังคมให้ประชาชนร่วมกันต่อตา้นการทุจริตประพฤติมิชอบของ
เจา้หนา้ที่ของรฐัซึ่งเป็น เรื่องที่สอดคลอ้งกับพระราชกฤษฎีกาว่าดว้ยหลักเกณฑแ์ละวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีพ.ศ. 
๒๕๔๖ 

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลห้วยทราย ไดเ้ล็งเห็นถึงความส าคัญและตระหนักถึงปัญหาการทุจริตคอรปัชั่น  ปัญหา
ผลประโยชน์ทับซอ้นและการพัฒนาคุณธรรมสรา้งความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการจึงไดจ้ัดท า  แผนปฏิบัติการดา้นการ
ป้องกันการทุจริต ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)และไดข้ยายแผนถึงปี 2565 เพื่อเป็นแผนปฏิบัติการในการ  ด าเนินการเรื่อง
โปร่งใสในการด าเนินงานขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น (Integrity and Transparency Assessment-ITA) อนัจะเป็นการ
เพิ่มประสิทธิภาพในองคก์รให้สามารถท างานดว้ยความโปร่งใสตามหลักนิติ  ธรรมหลักคุณธรรมโดยประชาชนมีส่วนร่วม
สามารถใชท้รพัยากรอย่างคุม้ค่าและรบัผิดชอบตลอดจนสามารถ ตรวจสอบไดแ้ละเป็นไปตามแผนจงัหวดัสระบรุี 

3. วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผน  
 ๑) เพื่อยกระดบัเจตจ านงทางการเมืองในการต่อตา้นการทจุรติของผูบ้รหิารองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น  

 ๒) เพื่อยกระดบัจิตส านึกรบัผิดชอบในผลประโยชนข์องสาธารณะของขา้ราชการฝ่ายการเมืองขา้ราชการ ฝ่ายบรหิาร 
บคุลากรขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นรวมถึงประชาชนในทอ้งถิ่น  

 ๓) เพื่อให้การบริหารราชการขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบา้นเมืองที่ดี  (Good 

Governance)  

 ๔) เพื่อส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วม (people's participation) และตรวจสอบ (People’s audit) ของ ภาค
ประชาชนในการบรหิารกิจการขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น  

 ๕) เพื่อพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององคก์ร  ปกครองส่วน
ทอ้งถิ่น 
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4. เป้าหมาย  

 ๑) ขา้ราชการฝ่ายการเมือง ขา้ราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น รวมถึง  

ประชาชนในท้องถิ่นมีจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่ 
ประชาชน ทอ้งถิ่น ปราศจากการก่อใหเ้กิดขอ้สงสยัในการประพฤติปฏิบติัตามมาตรการจริยธรรม การขัดกัน 
แห่งผลประโยชน ์และแสวงหาประโยชนโ์ดยมิชอบ  

 ๒) เครื่องมือ/มาตรการการปฏิบติังานที่สามารถป้องกนัปัญหาเก่ียวกับการทุจริตและประพฤติ มิชอบ
ของ ขา้ราชการ  
 ๓) โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่สนับสนุนให้สาธารณะและภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและ
ตรวจสอบ การปฏิบติัหรือบรหิารราชการขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่น  

 4) กลไก มาตรการรวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบติัราชการขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่น
ที่มี เขม้แข็งในการตรวจสอบ ควบคมุและถ่วงดลุการใชอ้  านาจอย่างเหมาะสม  

 5) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแผนงานที่มีประสิทธิภาพลดโอกาสในการกระท าการทุจริตและ
ประพฤติม ิชอบจนเป็นที่ยอมรบัจากทกุภาคสว่น 

5. ประโยชน์ของการจัดทำแผน  
 ๑) ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหารบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นรวมถึง
ประชาชน ในท้องถิ่นมีจิตสำนึกรักท้องถิ่นของตนเอง อันจะนำมาซึง่การสร้างค่านิยม และอุดมการณ์ในการ ต่อต้าน
การทุจริต (Anti-Corruption) จากการปลูกฝังหลักคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิบาล รวมถึงหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงที ่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการทงานและชีวิตประจำวัน  
 ๒) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถบริหารราชการเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี(Good 
Governance) มีความโปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้  
 ๓) ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตั้งแต่ร่วมคิด ร่วมทำร่วมตัดสินใจรวมถึงร่วมตรวจสอบในฐานะพลเมืองที่มี 
จิตสำนึกรักท้องถิ่น อันจะนำมาซึ่งการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการทุจริต  
 ๔) สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กร  
ปกครององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท้ังจากภายในและภายนอกองค์กรที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการทุจริต  
 ๕) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแนวทางการบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพลดโอกาสในการ    กระทำ
การ ทุจริตและประพฤติมิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วนให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ ด้าน 
การ ป้องกันการทุจริต อันจะส่งผลให้ประชาชนในท้องถิ่นเกิดความภาคภูมิใจและให้ความร่วมมือกันเป็น เครือข่าย
ในการ เฝ้าระวังการทุจริตที่เข้มแข็งอย่างยั่งยืน 
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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต   

 (พ.ศ. 2562 – 2565) 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย 

ส่วนที่  2  แผนปฏิบัตกิารป้องกันการทุจริต                                    
 

 
มิติ ภารกิจตามมิต ิ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

1.การสร้าง
สังคมที่ไม่
ทนต่อการ
ทุจริต 

1.1 การสร้างจิตสำนึกและ
ความตระหนักแก่บุคลากร ทั้ง
ราชการ การเมือง ฝ่ายบริหาร 
ข้าราชการการเมืองฝ่ายสภา
ท้องถิ่น และฝ่ายประจำของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

1.1.1(1)โครงการบริหารงานตาม
หลักธรรมาภิบาล 
1.1.1 (2) โครงการสม ุดความดี
พนักงานจ้าง 
1.1.1(3)โครงการส่งเสริมคุณธรรม
และจริยธรรมในการป้องกันทุจริต 
1 . 1 . 1( 4) โ ค ร ง ก า ร ฝ ึ ก อ บ ร ม 
คุณธรรม จริยธรรม แก่ผ ู ้บร ิหาร 
สมาชิกสภา และพนักงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
1.1.2(1)มาตรการ “ส่งเสริมการ
ปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรม
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” 
1.1.2(2)มาตรการ “เสริมสร้าง”
องค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริต 
1.1.2 (3)โครงการเสริมสร้าง ความ
ซื่อสัตย์ สุจริต และปลูกฝังทัศนคติ 
ว ัฒนธรรมที ่ด ีในการต่อต้านการ
ทุจริต 
1.1.3 (1)กิจกรรมให้ความรู ้เรื ่อง 
ผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับบุคลากร
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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- 
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มิติ ภารกิจตามมิต ิ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

 1.2 การสร้างจิตสำนึก และ
ความตระหนักแก่ประชาชน
ทุกภาคส่วนในท้องถิ่น 

1)ปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่       สี
เขียว ลดภาวะโลกร้อน ในเขตพื้นที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2)โครงการส่งเสริม อนุรักษ์ฟื้นฟู ทัพ
ยากรธรรมชาต ิและส ิ ่งแวดล ้อม 
แหล่งท่องเที่ยวพัฒนาและปรับปรุง
ภูมิทัศน์ในชุมชน 
3)โครงการปลูกผักริมรั้ว 
4)โครงการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ 
ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
5)โครงการส่งเสริมและสนับสนุน 
เ ศรษฐก ิ จพอ เพ ี ย งต ามแ นว
พระราชดำริ 

20,000 
 
 
 
- 
 

 
- 

40,000 
 
- 
 

- 
 
 
 

10,000 
 
 

10,000 
- 
 
- 

20,000 
 
 
 
- 
 
 
- 

40,000 
 
- 
 

- 
 
 
 

10,000 
 
 
- 
- 
 

20,000 
 

1.3 การสร้างจิตสำนึกและ
ความตระหนักแก่เด ็กและ
เยาวชน 

1) โครงการค ุณธรรมสานสายใย
ครอบครัว 
2)การประกวดคำขวัญต่อต้านการ
ทุจริต 
3)โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม
ให้เด็กและเยาวชนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (กิจกรรมโตไปไม่โกง)  
 

20,000 
 

10,000 
 

10,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
- 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20,000 
 

10,000 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
- 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มิติที่ 1 รวม    2 มาตรการ 1 กิจกรรม  
 10 โครงการ 

100,000 40,000 90,000 30,000 

 
 
 
 



 

 

7 
มิติ ภารกิจตามมิต ิ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

2.การ
บริหาร
ราชการเพื่อ
ป้องกันการ
ทุจริต 

2.1 แสดงเจตจำนงทาง
การเมืองในการต่อต้านการ
ทุจริตของผู้บริหาร 
 

กิจกรรมประกาศเจตจำนงต่อต้าน
ทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
 

- 
 
 
 

- 
 
 
 

- 
 
 
 

- 
 
 
 

2.2 มาตรการสร้างความ
โป ร ่ ง ใ ส ในกา รปฏ ิ บ ั ติ
ราชการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.2.1(1)มาตรการการสร้างความ
โปร่งใสในการบริหารงานบุคคล 
2.2.1( 2) ม า ต ร ก า ร อ อ ก ค ำ สั่ ง
มอบหมายของนายกองค์กรปกครอง
ส ่วนท้องถ ิ ่น         ปล ัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ ่น และหัวหน้า
ส่วนราชการ 
2.2.1(3) ก ิ จกรรม  “สร ้ า งความ
โปร ่งใสในการพิจารณาเล ื ่อนขั้น
เงินเดือน” 
2.2.2(1)กิจกรรม “ควบคุมการเบิก
จ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี” 
2.2.2(2)กิจกรรม “การพัฒนาแผน
และกระบวนการจัดหาพัสดุ” 
2.2.2(3) ก ิ จกรรม  “สร ้ า งความ
โ ป ร ่ ง ใ ส ใ น ก า ร ใ ช ้ จ ่ า ย เ งิ น
งบประมาณ” 
2.2.2(4)โครงการเผยแพร่ข ้อมูล
ข่าวสารด้านการจัดซื้อ -  
จัดจ้าง 
2.2.3(1)ก ิจกรรมการจ ัดบร ิการ
สาธารณะและการบริการประชาชน
เพ ื ่ อ ให ้ เ ก ิ ดค วามพ ึ งพอ ใ จแ ก่
ประชาชนโดยทัดเทียมกันและไม่
เลือกปฏิบัติ 
2.2.2(2)โครงการจ้างสำรวจความ
พึงพอใจของผู้รับบริการ 
2.2.3( 3) ม า ต ร ก า ร “ย ก ร ะ ดั บ
คุณภาพการบริการประชาชน” 

- 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 

 
 
 - 
 
 
15,000 

 
- 

- 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 

 
15,000 

 
- 

- 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 

 
15,000 

 
- 
 

 

- 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 

 
15,000 

 
- 
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มิติ ภารกิจตามมิต ิ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
 2.3 มาตรการการใช้ดุลย

พินิจและใช้อำนาจหน้าที่ 
ให ้ เป ็น ไปตามหล ักการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

2.3.1(1)ก ิ จกรรมลดขั้ นตอนการ
ปฏิบัติงาน 
2.3.1(2) โครงการลดข ั ้นตอนและ
ระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
2.3.2(1)มาตรการมอบอำนาจอนุมัติ 
อนุญาต สั ่งการ เพื ่อลดขั ้นตอนการ
ปฏิบัติราชการ 
 

- 
 
- 
 
 
- 
 
 

 

- 
 
- 
 
 
- 
 
 

 

- 
 
- 
 
 
- 
 
 
 

- 
 
- 
 
 
- 
 
 
 

 2.4 การเช ิดช ูเก ียรต ิแก่
หน ่วยงาน/บุคคลในการ
ดำเนินกิจการ การประพฤติ
ปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์ 

2.4.2(1)กิจกรรมยกย่องและเช ิดชู
เกียรติแก่บุคคล หน่วยงาน องค์กร
ดีเด่น ผู้ทำคุณประโยชน์ หรือเข้าร่วม
ก ิจกรรมขององค ์กรปกครองส ่วน
ท้องถิ่น 
2.4.2(2) ก ิ จ ก ร รม เ ช ิ ด ช ู เ ก ี ย ร ติ
ประชาชนผู้มีจิตรสาธารณะ 
2.4.3(1) ก ิ จกรรรม เช ิ ดช ู เก ี ยรติ
ป ระชาชนผ ู ้ ปฏ ิบ ั ต ิ ต ามปร ัชญา
เศรษฐกิจพอพียง 

10,000 
 
 
 
 
 
- 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 

10,000 
 

10,000 
 
 
 
 
 
 
 

10,000 
 
 
 
 
 
- 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
- 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

9 
 

มิติ ภารกิจตามมิต ิ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
 2.5 มาตรการ จัดการ ใน

กรณีได ้ทราบหรือรับแจ้ง
หรือตรวจสอบพบการทุจริต 

2.5.1(1)กิจกรรม “กิจกรรมการจัด
ข ้อตกลงการปฏ ิบ ัต ิ ราชการของ
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย 
2.5.2(1)กิจกรรม ให้ความร่วมมือกับ
หน่วยตรวจสอบที่    ได้ดำเนินการตาม
อำนาจหน้าท ี ่  เพ ื ่อการตรวจสอบ 
ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2.5.2(1)มาตรการ “ให้ความร่วมมือ
กับหน่วยงานตรวจสอบทั้งภาครัฐและ
องค์กรอิสระ” 
2.5.2(2)มาตรการ “แต่งตั้ง
ผู้รับผิดชอบเก่ียวกับเร่ืองร้องเรียน” 
2.5.2(3)มาตรการ “ดำเนิน 
การเก่ียวเร่ืองร้องเรียน กรณีมี
บุคคลภายนอกหรือประชาชน
กล่าวหาเจ้าหนา้ที่ขององการบรหิาร
ส่วนตำบลห้วยทราย วา่ทุจรติและ
ปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่โดย
มิชอบ” 

  

- 
 
 
 
- 
 

 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 

 

- 
 
 
 
- 
 
 

 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 

 

- 
 
 
 
- 
 

 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 

- 
 
 
 
- 
 
 

 
- 
 
 
- 
 
 
- 

มิติที่ 2 รวม 7 มาตรการ 12 กิจกรรม 
3 โครงการ 

25,000 35,000 25,000 15,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

10 
 

มิติ ภารกิจตามมิต ิ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
3.ก า ร
ส่งเสริม 
บทบาทและ
การม ี ส ่ วน
ร่วมของภาค
ประชาชน 

3.1 จ ัดให้ม ีและเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่
เ ป ็ น ก า ร อ ำ น ว ย ค ว า ม
สะดวกแก่ประชาชนได้มี
ส ่วนร ่วมตรวจสอบ การ
ปฏิบัติราชการตามอำนาจ
หน้าที่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นได้ทุกข้ันตอน 

3.1.1(1)กิจกรรม “การออกระเบียบ
จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การ
บริหารส่วนตำบลห้วยทราย” 
3.1.2(1)มาตรการ “จัดให้มีช่องทางที่
ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของ
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย 
 

- 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 

3.2 การรับฟังความคิดเห็น
การรับและตอบสนองเรื ่อง
ร ้องเร ียน/ร ้องท ุกข ์ ของ
ประชาชน 

3.2.1(1)โครงการจัดประชาคมแผน
ชุมชน 
3.2.(2)การดำเน ินงานศ ูนย ์    รับ
เรื่องราวร้องทุกข์องค์การบริหารส่วน
ตำบลห้วยทราย 
3.2.2(2)โครงการองค์การบรหิารส่วน
ตำบลเคลื่อนที่ 
3.2.3(1)มาตรการแก้ไขเหตุเดือดร้อน
รำคาญ ด ้านการสาธารณส ุขและ
สิ่งแวดล้อม 
 

30,000 
 
- 
 
 

30,000 
 
- 
 
 
 
 

30,000 
 
- 
 
 

30,000 
 
- 
 
 
 
 

30,000 
 
- 
 
 

30,000 
 
- 
 
 
 

- 
 
- 
 
 
- 
 
- 
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มิติ ภารกิจตามมิต ิ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
 3.3 ก า ร ส ่ ง เ ส ร ิ ม ใ ห้

ประชาชนมีส่วนร่วมบริหาร
กิจการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

3.3.1( 1) ม า ต ร ก า ร แ ต ่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำ
แผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วน
ตำบลห้วยทราย 
3.3.1(2)ประชุมประชาคมหมู ่บ ้าน
และประชาคมตำบล ประจำปี 
3.3.2(3)การส่งเสริมและสนับสนุน
การจัดทำแผนชุมชน 
3.3.2(1)มาตรการแต ่งต ั ้งต ัวแทน
ประชาคมเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ
ตรวจรับงานจ้าง 
3.3.3(1)กิจกรรมการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วน
ตำบลห้วยทราย 
 

- 
 
 
 

30,000 
 
 
- 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
 

 
 

- 
 
 
 

30,000 
 
 
- 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 

 

- 
 
 
 

30,000 
 
 
- 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 

มิติที่ 3 รวม 4 มาตรการ / 2 กิจกรรม 
2 โครงการ 

90,000 90,000 90,000 - 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 



 

 

12 
มิติ ภารกิจตามมิต ิ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

4. การ
เสริมสร้าง 
และ
ปรับปรุง
กลไกใน
การ
ตรวจสอบ
การปฏิบัติ
ราชการ
ขององค์กร
ปกครอง
ส่วน
ท้องถิน่ 
 

4.1 มีการจัดวางระบบและ
รายงานการควบคุมภายใน
ตามที่คณะกรรมการตรวจ
เงินแผ่นดินกำหนด 

4.1.1(1)โครงการการจัดทำแผนการ
ตรวจสอบภายในประจำปี 
4.1.2(2)มาตรการติดตามประเมินผล
ระบบควบค ุมภายในขององค ์การ
บริหารส่วนตำบลห้วยทราย 

- 
 
 
- 
 
 
 
 
 

 

- 
 
 
- 
 
 
 
 
 

 

- 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 

4.2 การสนับสนุนให้ภาค
ป ร ะ ช า ช น ม ี ส ่ ว น ร ่ ว ม
ตรวจสอบการปฏิบัติหรือ
การบริหารราชการ    ตาม
ช ่ อ ง ท า ง ท ี ่ ส า ม า ร ถ
ดำเนินการได้ 

4.2.2(1)กิจกรรมการรายงานผลการ
จ่ายเงินให้ประชนได้รับทราบ 
4.2.2(2)กิจกรรมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการตรวจสอบการรับ การ
ใช้ประ โยชน์ทรัพย์สินขององค์การ
บริหารส่วนตำบลห้วยทราย 
 

- 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

 

13 
มิติ ภารกิจตามมิต ิ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

 4.3 การส ่งเสร ิมบทบาท
การตรวจสอบของสภา
ท้องถิ่น 

4.3.1(1)โครงการอบรมให้ความรู้ด้าน
ระเบียบ กฎหมายท้องถิ ่นผู ้บริหาร 
และสมาชิกสภาท้องถิ่น 
4.3.2(1)กิจกรรมส่งเสริมสมาชิกสภา
ท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบ
การปฏิบัติงานของสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบล 

- 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 

 

30,000 
 
 
 
- 
 
 
 
 

 

- 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 

4.4 เสริมพลังการมีส่วน
ร่วมของชุมชน 
(Community)และบูรณา
การทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้าน
ทุจริต 

4.4.1(1)มาตรการเฝ้าระวังการคอร์
รัปชันโดยภาคประชาชน 
4.4.1( 2)  ก ิ จ ก ร ร ม ก า ร ต ิ ด ป ้ า ย
ประชาสัมพันธ์กรณีพบเห็นการทุจริต 
 

- 
 
 

5,ooo 
 
 

 
 
 
 

- 
 
 
- 
 
 
 

 
 
 

- 
 
 

5,ooo 
 
 
 

- 
 
 
- 
 
 
 

มิติที่ 4 รวม 2 มาตรการ 4 กิจกรรม 
2 โครงการ 

5,000 30,000 5,000 - 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 



 

 

14 
มิติที่ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทันต่อการทุจริต 
 1.1 การสร้างจิตสํานึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร 
ข้าราชการการเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่น และฝ่ายประจําขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 1.1.1 สร้างจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าที่ให้บังเกิดประโยชน์  สุขแก่
ประชาชนในท้องถิ่น 
1. ชื่อโครงการ : โครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
2. หลักการและเหตุผล 
 หลักกธรรมาภิบาล หรือ การบริหารจัดการที่ดี (Good  Governance) เป็นหลักสำคัญในการบริหารและ
การ ปฏิบัติงานจะต้องมีความสุจริต โปร่งใส่ และสามารถตรวจสอบได้ รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างจิตสำนึกในการ
ทำงานและความ รับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง นอกจากนี้ ยังต้องมีการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อให้
สามารถปฏิบัติงานร่วมกันได้ อย่าง มีประสิทธิภาพ และนําไปสู่ การพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งสามารถ
แก้ปัญหาความขดัแย้งภายในองค์กรได้อีกดว้ย จาก สภาพปัญหาการทจุริตคอร์รัปชั่นทีเ่ป็นปัญหาเรื้อรังที่มีส่วนบั่น
ทอนความเจริญของประเทศไทยมานาน จึงจำเป็นอยา่งยิ่งที ่จะตอ้งมกีารป้องกนัและแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัป
ชันอย่างจริงจัง ในสถานการณ์วิกฤตปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันใน สังคมไทยดังกล่าว ทุกภาคส่วนในสังคมไทยต่าง
เห็นพอ่งตรงกันว่าการที่จะทำให้ปัญหาการคอร์รปัชันลดน้อยลงและหมดไปได้ ในทีสุ่ดนั้น ต้องนำหลักธรรมาภิบาล
ไปปรับใช้กับทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นภาคส่วนการเมือง ภาคราชการ  ภาคธุรกิจเอกชน ตลอดจนภาคประชาสังคม
อย่างเข็มงวดจริงจัง พร้อมทั้งสร้างทัศนคติใหม่ ปลูกจิตสํานึกของคนไทยร่วมต้านภัยการทุจริต ควบคู่ กับการ
เปลี่ยนแปลงคา่นิยมไปในทิศทางที่ไมเ่อ้ือหรือสนับสนุนการทุจริตคอร์รปัชัน ทัง้นี้ กลไกการนำหลักธรรมาภิบาล ซึ่ง
ประกอบด้วย ความชอบธรรม ความโปร่งใส ความรับผิดชอบและการตรวจสอบได้ ความมีประสิทธิภาพและประ
ประสิทธิผล และการมีส่วนร่วมของประชาชนไปเป็นแนวทางในการบริหารจัดการนั้น ปรากฏอยู่ ในบทบัญญัติของ
กฎหมายรัฐธรรมนูญแห่ง ราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบัน ซึ่งได้ วางกรอบการนำหลักธรรมาภิบาลไปเป็นแนว
ทางการปฏิรปูการบริหารการปกครองของ หน่วยงานองคก์รตา่งๆ ของภาครัฐ จึงนับเป็นการส่งสัญญาณเชิงบวกให้
เห็นว่าประเทศไทยมีพัฒนาการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นแล้ว แต่อย่างไรก็ตาม สำหรับกรอบการนำหลัก              
ธรรมาภิบาลไปเป็นแนวทางการปฏิรูปการบริหารการปกครองของ หน่วยงานหรือองค์กรภาครัฐนั้น ปัจจุบันยังคง
อยู่บนความหลากหลายในองค์ประกอบหลักของธรรมาภิบาลซึ่งประกอบด้วย หลักความชอบธรรม (Legitimacy) 
หลักความโปร่งใส (Transparency) หลักความรับผิดชอบและการตรวจสอบได้ (Accountability) หลักความมี
ประสิทธิภาพ (Efficiency) และหลักการมสี่วนร่วม (Participation) ดังนั้น การพจิารณา คัดเลือกนําองค์ ประกอบ
หลักของธรรมาภิบาลเหล่านั้นมาใช้ เป็นเครื่องมือกลไกในการสร้างมาตรฐานด้านความโปร่งใส่สำหรับ หน่วยงาน
หรืองค์กรใดๆ จะต้องคำนึงถึงกรอบเป้าหมาย วัตถุประสงค์แนวทาง หรือวิธีการดำเนินงานที่หน่วยงานองค์กร 
สามารถปฏิบัติ เพ่ือสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดีได้ ต่อไป 
 ดังนั้น เพื่อประโยชน์ ในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลห้วยทราย  จึงจัดทำ โครงการ
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขึ้น 
3. วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรขององค์กรมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องหลักธรรมาภิบาล คุณธรรม 
และจริยธรรม 
 2. เพื ่อให้ ผู ้บริหารท้องถิ ่น บุคลากรมีความรู ้ ความเข้าใจและให้ความสำคัญกับการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ (Anti Corruption) 
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 3. เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในหลักและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและ
สามารถนําไปประยุกต์ใช้ ในการทํางานและการดําเนินชีวิตได้ 
 4. เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรสามารถนำองค์ความรู้ต่างๆ ไปประยุกต์ใช้ในการทำงานให้กับองค์กร
ได้อย่างมี ประสิทธิภาพ 
4. เป้าหมาย 
 ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้าง 
5. พื้นที่ดําเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยทราย 
6. วิธีดําเนินการ 
 1. จัดทําโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้ บริหารท้องถิ่น 
 2. มอบงานให้ กับผู้ รับผิดชอบโครงการ และผู้ ที่เก่ียวข้อง เพ่ือวางแผนและจัดเตรียมโครงการ 
 3. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือจัดหาวิทยากร 
 4. จัดทํากําหนดการและหัวข้อการอบรม 
 5. สรุปผลในภาพรวมและรายงานผลการดําเนินการตามโครงการให้ ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ 
7. ระยะเวลาการดําเนินงาน 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2565 
8. งบประมาณที่ใช ้ในการดําเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผดิชอบโครงการ 
 สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลห้วยทราย 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ ์ 
 1. ผู ้บริหารท้องถิ ่น บุคลากรขององค์กรมีความรู ้ ความเข้าใจในเรื ่องหลักธรรมาภิบาลคุณธรรม                
และจริยธรรม 
 2. ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจและให้ความสำคัญกับการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตประพฤติมิชอบ (Anti Corruption) 
 3. ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในหลักและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  และ
สามารถนำไปประยุกต์ใช้ ในการทํางานและการดําเนินชีวิตได้ 
 4. ผู้บริหารท้องถิน่ บุคลากรสามารถนำองค์ความรู้ต่างๆ ไปประยกุตใ์ช้ในการทำงานให้กับองค์กรได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 
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1. ชื่อโครงการ : โครงการสมุดความดีพนักงานจ ้าง 
2. หลักการและเหตุผล 
 การบันทึกการปฏิบติงานประจําวัน โดยเฉพาะบุคลากรในองค์กรเป็นการสร้างระเบียบวินัยในการ
ปฏิบัติงาน ซึ่งใน แต่ ละวันหากมีการจดบันทึกว่าได้ ทําอะไรบ้าง จะเป็นการทบทวนและสามารถย้อนกลับมาเพ่ือ
พิจารณาปรับปรุงการทำงานในแต่ละกิจกรรมได้ รวมถึงหัวหน้าผู้ บังคับบัญชา สามารถใช้เป็นหลักฐานในการ
อ้างอิงที่ใช้ในการประเมินผลงานยังส่งผลให้การ ประเมินเป็นที่ยอมรับ ภารกิจที่ได้รับมอบหมายได้ปฏิบัติงานด้วย
ความสำเร็จความซื่อสัตย์ สุจริต ลุล่วงหรือไมอ่ย่างไร และ หัวหน้างานสามารถวางแผ่นต่อไปได้ ประเมินทกัษะและ
ผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างได้ ซ่ึงจะส่งผลให้เห็นว่าค่าของคน อยู่ ที่ผลของงาน หรืออาจจะมีผู้ ร่วมงานอ่ืน
มาอ่านแล้วมีกรณีศึกษาจากปัญหาที่เกิดขึ้นคล้ายกัน ทําให้ทราบถึงวิธีการแก้ไขเกิด การแลกเปลี่ยนความรู้ ซึ่งกัน
และกันในองคก์ร 
 องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยทราย เห็นความสําคัญของการบันทึกประจําวันดังกล่าว  จงได้จัดทำสมุด
ความดีพนักงานจ้าง โดยให้พนักงานจ้างมีการบันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน เพ่ือเป็นเครื่องมือในการควบคุมดูแล 
การปฏิบัติงานด้วยความ รับผิดชอบ ซึ่งเป็นงานที่ได้รับมอบหมายและเกิดประโยชน์แก่องค์กรเป็นการสร้างระเบียบ
วินัย ส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกท่ีดีในการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 
3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือเป็นช่องทางในการสื่อสารระหว่างหัวหน้างาน ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล และพนักงาน 
 3.2 เพ่ือเป็นประโยชน์ ในการติดตามงานที่พนักงานจ้างได้ปฏิบัติ 
 3.3 เพื่อเป็นการสร้างจิตสํานึกในการปฏิบัติงานด้านความรับผิดชอบ ซื่อตรงซื่อสัตย์ สุจริตต่องานที่ได้รับ
มอบหมาย 
4. เป้าหมาย 
 พนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตําบลห้วยทราย 
5. ระยะเวลา 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2565 
6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 กำหนดให้พนักงานและลูกจ้างทุกคนเขียนสมุดการบ้าน  โดยบันทึกผลการปฏิบัติงานประจำทุกวัน
และส่งให้ หัวหน้าส่วนราชการทุกวันจันทร์ 
 6.2 รวบรวมเป็นขอ้มูลสําหรับผู้บริหารให้ พิจารณาผลการปฏิบัติงานพนักงานประจําปี 
7. งบประมาณ 
 ไม่ใช้งบประมาณในการดําเนินโครงการ 
8. สถานที่ดําเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยทราย 
9. ผู้รับผิดชอบ 
 องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยทราย 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ ์ 
 10.1 มีการสื่อสารระหว่างผู้ บังคับบัญชาและพนักงานส่งเสริมใหป้ฏิบัติงานเป็นไปตามเป้าหมาย 
 10.2 มีการติดตามผลงานทําให้ สามารถทราบผลการทํางานเมื่อเกิดปัญหาสามารถแก้ไขได้ 
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 10.3 พนักงานจ้างทํางานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริตเกิดความรับผิดชอบในหน้าที่ได้ รับมอบหมายตาม
กําหนด 
 
1. ชื่อโครงการ : โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการป้องกันการทุจริต 
2. หลักการและเหตุผล 
 บุคลากรหรือทรัพยากรบุคคลในองค์กรเป็นรากฐานสำคัญยงในการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กรไปสู่
ความสำเร็จ ทั ้งด้านคุณภาพ ประสิทธิภาพและประสิทธิผล องค์กรนั ้นๆ ยอมประสบความสำเร็จ มีความ
เจริญก้าวหน้าต่อไปทั้งนี้ขึ้นอยู่กับบุคลากรที่มีคุณภาพสูงมีความรู้ความสามารถมีทักษะต่างๆ ในการปฏิบัติงาน มี
ประสบการณ์มีความรู้และเข้าใจงานเป็นอย่างดีเมื ่อได้รับบทบาทให้กระทําหน้าที่ใดๆ แล้ว ย่อมสามารถแสดง
บทบาทนั้นๆ ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมเสมอ ในทางตรงกัน ข้ามหากบุคลากรในองค์กรด้อยความสามารถ ไร
อุดมการณ์ ไม่มีทักษะหรือประสบการณ์ที่จำเป็นในการทำงาน ยอมทำให้องค์กรนั้นๆ ด้อยพัฒนาหรือเจริญก้าว           
หน้าได้ อย่างล่าช้า นอกจากบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะและประสบการณ์ การทํางานสูงแล้วยอมมี
คุณธรรมจริยธรรมในการป้องกันการทุจริต มีจรรยาบรรณ ค่านิยม บุคลิกภาพหรือคณุลักษณะอันพึง ประสงค ์เป็น
ตัวชี้นําทางในการปฏิบัติงานตามตําแหน่ง หน้าที่และบทบาทแห่งตนเอง บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่โดยยึดมั่นในหลัก 
คุณธรรม จรยิธรรม มีจติสำนึกท่ีดี มีความซือ่สัตย์ สุจรติ มีความรับผิดชอบ ต้ังใจทำงานด้วยความทุ่มเท เสียสละ มี
ความ เมตตา กรุณา เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ต่องาน ต่อหน่วยงาน ต่อเพ่ือนรวมงานและผู้มาขอรับบูรการหรือรักษา
ผลประโยชน์ของ ประชาชนและประเทศชาติแล้ว ยอมนำพาองค์กรหรือหน่วยงานมุ่งไปสู่ความเจริญก้าวหนามาก
ยิ่งขึน้ มีความโปร่งใส่มีการปอ้งกันการทุจริต และสามารถตรวจสอบได้ ตามหลักการแหง่ธรรมาภิบาล 
 องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยทราย จึงได้จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการป้องกันการ
ทุจริตขึ้นเพ่ือเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรภายใน ประกอบด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ข้าราชการ
และพนักงานจ้าง ตลอดทั้ง ประชาชนทั่วไปให้มีความรู้ ความเขา้ใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา สามารถนํามา
ประยุกต์ใช้ ในการปฏิบัติงานให้ห่างไกล จากการทุจริต และการดําเนินชีวิตประจําวันได้ อย่างปกติสุข รู้จักความ
พอดีมีความพอเพียง ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายและ ข้อบังคับมีเจตคติที่ดีมีจรรยาบรรณวิชาชีพต่อตนเอง          
ต่อการทํางาน ต่อเพ่ือนร่วมงาน ต่อผู้มาขอรับบริการ ต่อผู้บังคบับัญชา และต่อประเทศชาติบ้านเมืองตอ่ไป 
3. วัตถุประสงค ์
 2.1 เพ่ือให้บุคลากรมีความรู้ความเขา้ใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 
 2.2 เพื่อให้บุคลากรสามารถนําหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานและการ
ดำเนินชีวติไดอ้ย่างถูกตอ้ง 
 2.3 เพ่ือปรับเปลี่ยนทัศนคติ ค่านิยมและเจตคติของบุคลากรต่อองค์กร ต่อการทำงาน ต่อเพ่ือนร่วมงาน 
ต่อผู้มาขอรับบริการและต่อผู้ บังคับบัญชาให้ ดียิ่งขึ้น 
 2.4 เพ่ือให้สถาบันทางศาสนามีบทบาทในการปลูกจิตสำนึกมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์ สุจริต 
ให้แก่บุคลากรขององคก์ารบริหารส่วนตําบล 
4. กลุ่มเป้าหมาย 
 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ข้าราชการ/พนักงาน  
5. พื้นที่ดําเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยทราย 
6. ระยะเวลาดําเนินการ 
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 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2565 
7. กิจกรรมและวิธีการดําเนินการ 
 6.1 ติดต่อประสานและขอความร่วมมือ 
 
 6.2 ชี้แจงรายละเอียดและวางแผนการดําเนินงานตามโครงการฯ 
 6.3 จัดทํารายละเอียดโครงการฯ กําหนดการและหลักสูตรการจัดการอบรมฯ 
 6.4 เสนอรายละเอียดโครงการ กำหนดการและหลักสูตรเพื่อพิจารณาปรับปรุงและแก้ไขให้ถูกต้องและ
เกิดความเหมาะสม 
 6.5 ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมโครงการฯ 
 6.6 วัดและประเมินผลโครงการฯ 
8. งบประมาณ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 องคก์ารบริหารส่วนตําบลห้วยทราย 
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 10.1 บุคลากรและประชาชนมีความรู้ความเขา้ใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริง 
 10.2 บุคลากรและประชาชนสามารถนําหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาใช้ ในการปฏิบัติงานและการ             
ดําเนินชีวติไดอ้ย่างแท้จริง 
 10.3 ปลูกจติสำนึกให้บุคลากรและประชาชนมีทัศนคติ ค่านิยม ความซือ่สัตย์สุจริต และเจตคตต่ิอองค์กร
ต่อการทํางาน ต่อเพ่ือนร่วมงาน ต่อผู้มาขอรับบริการและต่อผู้บังคับบัญชาที่ดี 
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1. ชื่อโครงการ : โครงการฝ ึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมแก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานองค์การบริหาร           
ส่วนตำบลห้วยทราย 
2. หลักการและเหตุผล 
 ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 279 บัญญัติให้มีประมวลจริยธรรม 
เพื่อกําหนดมาตรฐานทางจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง  ข้าราชการ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแต่ละ
ประเภทโดยให้มีกลไกและระบบในการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ และประกอบกับประกาศประมวลจริยธรรม
องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยทราย ซึ่งหัวใจสําคัญของการทำงานร่วมกันเป็นหมู่คณะอีกอย่างที่ขาดไม่ได้คือ
คุณธรรม จรยิธรรม เพราะคุณธรรม และจริยธรรม หมายถงึ การประพฤต ิปฏิบัติอันถูกตอ้งดงาม ทัง้ กาย วาจา ใจ 
ทั้งต่อตนเอง ต่อผู้อ่ืน และต่อสังคม ซ่ึงถ้า บุคลากรทุกคนที่ทำงานร่วมกันมีคุณธรรมและจริยธรรมประจำใจของ
ตนเองแล้ว การปฏิบัติงานทกุอย่างต้องลุล่วงไปด้วยดี และมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว โปร่งใส่สามารถตรวจสอบได้และ
ผู้มารบับริการอย่างประชาชนก็จะได้รบัความเชื่อมัน่และไว้วางใจที่จะเข้ามารับบริการที่องค์กรนั้นๆ 
 ดังนั ้นเพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมทั้งในดานคนได้แก่ บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร 
ข้าราชการการเมืองฝ่ายสภาท้องถิน่ และข้าราชการฝ่ายประจำรวมถงึพนักงานจ้าง จึงไดมี้การจดัทำโครงการอบรม
คุณธรรม และจริยธรรม แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานองคก์ารบริหารส่วนตําบลห้วยทรายดังกล่าวนี้ขึ้น 
3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือเป็นการปลูกและปลูกจิตสํานึกการต่อต้านการทุจริต 
 3.2 เพ่ือเป็นการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่ใหเกิดประโยชน์
สุขแกป่ระชาชน 
 3.3 เพ่ือสร้างจิตสํานึกและความตระหนักในการประพฤติปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม 
 3.4 เพื่อสร้างจิตสํานึกและความตระหนักที่จะไม่กระทําการขัดกันแห่งผลประโยชน์ หรือมีผลประโยชน์ 
ทับซอ้น 
4. เป้าหมาย 
 ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานองค์การบริหารส่วนตําบลห้วยทราย  
5. พื้นที่ดําเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยทราย 
6. วิธีการดําเนินการ 
 จัดอบรมคุณธรรมและจริยธรรมแก่ผู ้บริหาร  สมาชิกสภาและพนักงานบริหารส่วนตําบลห้วยทราย              
โดยเชิญวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถมาถ่ายทอดความรู้และประสบการณตางๆ ในการปลูกจิตสำนึกการ
ต่อต้านการทุจริตให้ประพฤติปฏิบัติราชการโดยยึดมั่นในหลักคุณธรรม  และจริยธรรมและมีการศึกษาดูงานหรือทำ
กิจกรรมนอกสถานทีใ่นบางโอกาส 
7. ระยะเวลาการดําเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2565 
8. งบประมาณในการดําเนินการ 
 รายจ่ายตามข้อบัญญัติงบประมาณ จำนวน 20,000 บาท 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สํานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลห้วยทราย 
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10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ตัวชี้วัด 
 ประชาชนผู้มารับบริการที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายประเมินความพึงพอใจการปฏิบัติงานของ
พนักงานโดยใช้แบบประเมินเป็นตัวชี้วัดและต้องได้รับผลกาประเมินมาต่ำกว่าร้อยละ 70 
 ผลลพัธ์ 
 ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานองค์การบริหารสวนตำบลห้วยทรายเกิดจิตสำนึกที่ดีในการต่อต้าน         
การทจุรติ และประพฤติปฏิบัติโดยยึดมั่นตามหลักประมวลจริยธรรม 
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1.1.2 สร ้างจิตสํานึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรม 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ส ่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบล    
ห้วยทราย” 
2. หลักการและเหตุผล 
 ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายได้ประกาศใช้ประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบล
ห้วยทราย พ.ศ. 2561 โดยกำหนดกลไกและระบบในการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ การฝ่าฝืนหรือไม่ 
ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าวให้ถือว่าเป็นการกระทำผิดทางวินัย ซ่ึงมกีารกำหนดขั้นตอนการลงโทษ
ตามความร้ายแรงแห่งการกระทำ ประกอบกับได้มีประกาศคณะกรรมการพนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบล
ห้วยทราย  จงัหวัดสระบุรี  เรื่อง หลักเกณฑ์และเงือ่นไขเกี่ยวกบัจริยธรรมของพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล 
ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง กำหนดให้พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง
ขององค์การบริหารส่วนตำบล มีหน้าที่ดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายเพ่ือรักษาประโยชน์ส่วนรวมและ
ประเทศชาติ อำนวยความสะดวกและให้บริการแก่ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล โดยจะต้องยึดมั่นในค่านิยม
หลักของมาตรฐานจริยธรรม 9 ประการ ไดแก่ ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม, มีจิตสํานึกที่ดี ซื่อสัตย์ สุจริต 
และรับผิดชอบ,ยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มีประโยชน์ ทับซ้อน,ยืนหยัด
ทําในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย, ให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็วมอัธยาศัย และไม่เลือก
ปฏิบัติ, ให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วนถูกต้อง และไม่ บิดเบือนข้อเท็จจริง,มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน 
รักษามาตรฐานมีคุณภาพโปร่งใส และตรวจสอบได้, ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุขและยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร นอกจากนี้สำนึกงาน ก.พ. ได้กำหนดแนวทางการดำเนินการ
ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการ พลเรือนกรณีการเรี่ยไร และกรณีการให้ หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใด 
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือกำหนดให้ข้าราชการต้อง ละเว้นจากการแสวงหาประโยชน์ที่มิชอบ โดยอาศัยตำแหน่ง
หน้าที่และไม่กระทำการอันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม ตามนัยหนังสือ
สํานักงาน ก.พ. ท นร 1013.7/ว 11 ลงวันท 25 ธันวาคม 2557 ซ่ึงองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย ควร
นําแนวทางการดําเนินการดังกล่าวมาปรับใช้เป็นแนวทางในการถือปฏิบัติโดยอนุโลม 
 ดังนั้น เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติงานและเป็นที่เชื่อถือไว้วางใจของประชาชน  องค์การบริหาร
ส่วนตำบลห้วยทราย  ได้จัดทำมาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารสว่น
ตำบลห้วยทราย” ขึ้นเพ่ือให้บุคลากรทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายประจําทุกระดับนาไปใช้ ในการปฏิบัติหน้าที่ด้วย
ความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ไม่กระทำการอันเป็นการขัดกันแห่ง ผลประโยชน์ หรือการมี
ผลประโยชน์ ทับซอ้น 
3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพื ่อเป็นเครื ่องมือกํากับความประพฤติของข้าราชการที ่สร้างความโปร่งใส มีมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นสากล 
 3.2 เพ่ือยึดถือเป็นหลักการและแนวทางการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ ทัง้ในระดบัองค์กรและระดับบุคคล
และเป็นเครื่องมือการตรวจสอบการทำงานด้านต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายเพ่ือให้การ
ดำเนินงานเป็นไปตามหลักคุณธรรม จรยิธรรมมี ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 3.3 เพื่อทําให้เกิดรูปแบบองค์กรอันเป็นที่ยอมรับเพ่ิมความน่าเชื่อถือเกิดความมั่นใจแก่ผู้รับบริการและ
ประชาชนทั่วไปตลอดจนผู้มีส่วนไดเ้สีย 
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 3.4 เพื่อให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างองค์กรและข้าราชการในทุกระดับ โดยให้ฝ่ายบริหารใช้อำนาจใน
ขอบเขตสร้างระบบความรับผิดชอบของข้าราชการต่อตนเอง ต่อองค์กร  ต่อผู้บังคับบัญชา  ต่อประชาชนและ             
ต่อสังคมตามลําดับ 
 3.5 เพื่อปองกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้ง
เสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้างทั่วไป 
5. พื้นที่ดําเนินการ 
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย 
6. วิธีดําเนินการ 
 1. เผยแพรประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย  เพื่อใช้เป็นค่านิยมสำหรับองค์กร 
ข้าราชการทุกคนพึงยึดถือเป็น แนวทางปฏิบัติควบคู่ ไปกับระเบียบและกฎข้อบังคับอื่นๆ  อย่างทั่วถึงและมี
ประสิทธิภาพ 
 2. เผยแพรประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย  เปิดเผยเปน็
การทั่วไปแก้สาธารณชนใหม่ส่วนรวม รับรู้ และรวมติดตามตรวจสอบตามประกาศคณะกรรมการข้อมูล         
ข่าวสารของราชการ เรื่อง กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์ มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใส
ของหน่วยงานของรัฐเป็นขอ้มูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูไดต้าม มาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2565 
8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบ 
 สำนักปลัดและองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 คณะผู้ บริหาร สมาชิกสภา พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล   ลูกจ้างประจำ พนักงานปฏิบัติงานตาม
ประมวลจริยธรรมขององคก์ารบริหารส่วนตำบล 
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1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริต” 
2. หลักการและเหตุผล 
 ด้วยยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2556 – 2560)           
มุ่งสู่การเป็นประเทศที่มมีาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ท่ีประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุก
รูปแบบ โดยได้รบความ ร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษา
ผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพื่อให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานา
อารยประเทศโดยกำหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใส สะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” มีเป้าหมายหลักเพื่อให้
ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู ้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่า         
ร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2564 
 ดังนั้นเพื่อให้การบริหารงานในพื้นที่สามารถตอบสนองต่อแผนยุทธ์ศาสตร์ ข้างต้น องค์การบริหารส่วน
ตำบลห้วยทรายจึงได้กำหนด แนวทาง/มาตรการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการทุจริตขึ้น เพ่ือให้สามารถแปลงแผน
ยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2556 – 2560) ไปสู่ การปฏิบัติที่ 
เป็นรูปธรรมและเกิดความยั่งยืนในการปฏิบัติ 
3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ ด้านการต่อต้านการทุจริตแก่ คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น 
ข้าราชการฝ่าย ประจํา ลูกจ้างประจํา ตลอดจนพนักงานทั่วไป 
 3.2 เพื่อสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรมแก่คณะผู้บริหารท้องถิ่น 
สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการฝ่ายประจํา ลูกจ้างประจํา ตลอดจนพนักงานทั่วไป 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ข้อมูล/องค์กรความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตที่นํามาเผยแพร่มากกว่า 5 เรื่องข้ึนไป 
5. พื้นที่ดําเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย 
6. วิธีดําเนินการ 
 1. รวบรวมและเรียบเรียงฐานข้อมูล/องค์ความรู้เกี่ยวข้องกับการปลูกจิตสำนึกด้านการต่อต้านการทุจริต 
อาทิ กฎหมาย ป.ป.ช. มาตรา 100 มาตรา 103 มาตรา 103/7 สื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
ปลูกจิตสํานึก 
 2. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์และสร้างเสริมองค์ความรู้ให้บุคลากรในสังกัดได้รับทราบและถือปฏิบัติอย่าง
เครง่ครดัผ่านโครงการ/กิจกรรม และสื่อช่องทางต่างๆ 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2565 
8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ ์ 
 จํานวนข้อมูลองค์กรความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตที่นํามาเผยแพร่ 
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1. ชื่อโครงการ : โครงการเสริมสร ้างความซ่ือสัตย ์สุจริต และปลูกฝ ั่งทัศนคต ิวัฒนธรรมที่ดีในการต่อต้านการ
ทุจริต 
2. หลักการและเหตุผล 
 ด้วยคณะผู้บริหารสมาชิกสภาองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่และพนักงานขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ เป็น
ผู้ที่มีบทบาทสําคัญและเป็นกลไกหลักของประเทศในการให้บริการสาธารณะเพ่ือตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนในทอ้งถิน่ ทัง้ยังมหีนา้ทีแ่ละความรับผิดชอบสำคัญในอันทีจ่ะบำบัดทุกขบ์ำรุงสุขและสร้างคุณภาพชีวิต
ทดใหแ้ก่ประชาชนในท้องถิน่ โดยให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและท้องถิน่ ดงันั้น การทีป่ระชาชนในแต่ละ
ท้องถิ่นจะมีความเป็นอยู่ทดมีความสุข หรือไม่ จึงขึ้นอยู่กับการประพฤติปฏิบัติของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกคนเป็นผู้มีคุณธรรม ปฏิบัติตนอยู่  
ในกรอบจริยธรรมเป็นผู้มีจิตสํานึกท่ีจะตอบสนองคุณแผ่นดินด้วยการกระทําทุกสิ่งเพ่ือคุณประโยชน์ของประชาชน
และประเทศชาติ 
 คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2551 มีมติเห็นชอบในหลักการเกี่ยวกับยุทธ์ศาสตร์
การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในภาครัฐไว้ 5 ยุทธศาสตร์โดยในยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมคุณธรรมในองค์กร
เพ่ือเป็นตนแบบให้ข้าราชการได้เรียนรู้และปฏิบัติตามโดยได้กำหนดแนวทางการพัฒนาข้าราชการทุกระดับอย่าง
จรงิจังและต่อเนื่องใหต้ระหนักในการเป็นขา้ราชการที่มีเกียรติศักดิ์ศรรีู้ จักความพอเพียงเป็นตัวอย่างที่ดีของสงัคม 
ยึดมั่นในคุณธรรม ยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้องตระหนักในคุณความดีและกฎแห่งกรรมซื่อสัตย์สุจริตเสียสละมีความรู้
ความเข้าใจในเรื่องพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการมี คุณธรรม จริยธรรม การตัดสินใจที่จะกระทำหรือไม่กระทำ
การใดไดอ้ย่างเหมาะสม อันรวมถึงการป้องกันการกระทำทุจรติในระบบราชการดว้ย 
 ดังนั้น เพ่ือเป็นการเสริมสร้างความซื่อสัตย์ สุจริต ปลูกฝั่งทัศน์คติและวัฒนธรรมที่ดีในการต่อต้านการ            
ทุจริตและ ประพฤติมิชอบ เทศบาลตําบลห้วยทราย จึงได้ จัดทําโครงการเสริมสร้างความซื ่อสัตย์สุจริต           
และปลูกฝั่งทศันคติวัฒนธรรมทดในการต่อต้านการทุจริตขึ้น 
3. วัตถุประสงค ์ 
 1. เพื่อปรับเปลี่ยนฐานความคิดของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงาน 
อบต. พนักงานครู อบต. ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล  
ให้ มีจิตสาธารณะและเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ ส่วนตน 
 2. เพื่อปลูกฝั่งจิตสำนึกและค่านิยมทดในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ให้แก ่คณะผู ้บร ิหาร  สมาช ิกสภา เทศบาล  พนักงาน อบต.  พนักงานคร ู  อบต. 
ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย  
 3. เพื่อให้ความรู้แก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงาน อบต. พนักงานครู 
อบต. ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการส่วนท้องถิ่นเพื่อ
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 
 4. เพื ่อให้คณะผู ้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงาน อบต. พนักงานครู อบต.         
ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ได้รับการพัฒนาจิตใจ และพัฒนาตนเองใหม่จิตสาธารณะ
เกิดความสำนึกร่วมในการเสริมสร้างสังคมแห่งคุณธรรมและ สมานฉันท์ ประพฤตตน 
เป็นพลเมืองดี สร้างประโยชน์ให้แก่ครอบครัว ประชาชน และประเทศชาติ สร้างจิตสำนึก
ในการ กระทําความดีรู้จักการให้ การเสียสละและการบําเพ็ญสาธารณะประโยชน์ร่วมกัน 
5. ระยะเวลาดําเนินการ 
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 ประจำปีงบประมาณ 2563 
6. งบประมาณดําเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2565 
7. วิธีการดําเนินงาน 
 7.1 บรรยายเรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานและการ
ปรับเปลี่ยนฐานความคิดของเจ้าหน้าที่รัฐในการรักษาผลประโยชน์สาธารณะเพื่อการ    
ต่อต้านการทุจริต 
 7.2 บรรยายเรื่อง การปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่น
ฝ่ายบริหารและฝ่ายสภาท้องถิ่นและประมวลจริยธรรมของข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
 7.3 แบ่งกลุ่มทํากิจกรรมเกี่ยวกับการเสริมสร้างความซื่อสัตย์สุจริตและปลูกฝั่ง
ทัศนคติและวัฒนธรรมที ่ดีให้แก่ คณะผู ้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงาน อบต. 
พนักงานครู  อบต. ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล            
ห้วยทราย 
7.4 ทดสอบก่อนและหลังการฟังบรรยาย 
8. สถานที่ดําเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัดอบต. องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ ์ 
 1. ระดับความรู้ความเข้าใจของผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 
 2. จํานวนผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
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1.1.3 สร้างจิตสํานึกและความตระหนักที่จะไม่กระทำการอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือ 

การมีผลประโยชน ์ทับซ้อน 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมให้ความรู้ เรื่อง ผลประโยชน์ทับซ ้อนให้กับพนักงานส่วนตําบลและพนักงาน        
จ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลห้วยทราย 
2. หลักการและเหตุผล 
 ด้วยสถานการณ์ หรือการกระทําของบุคคลมีผลประโยชน์ส่วนตนเข้ามาเกี่ยวข้องจนส่งผลกระทบ              
ต่อการตัดสินใจหรือ การปฏิบัติหน้าที ่ในตําแหน่ง การกระทำดังกล่าวอาจเกิดขึ้นโดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว                
ทั้งเจตนาหรือไม่เจตนาหรือหรือบางเรื่องเป็น การปฏิบัติสืบต่อกันมาจนไม่เห็นว่าจะเป็นสิ่งผิดแต่อย่างใด 
พฤติกรรมเหล่านี้เป็นการกระทำความผิดทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ต้องคำนึงถึงผลประโยชน์
สาธารณะ (ประโยชน์ของส่วนรวม) แต่กลบตดสนใจปฏิบัติหน้าที่โดยคำนึงถึง ประโยชน์ ของตนเองหรือ
พวกพ้อง 
 “ผลประโยชน์ ทับซ้อน” หมายถึง สถานการณ์ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐมีผลประโยชน์ส่วนตนอยู่ และมี
การใชอิทธิพลตามอำนาจหน้าที่ละความรับผิดชอบเพ่ือให้เกดประโยชน์ส่วนตัวโดยก่อให้เกิดผลเสียต่อ
ผลประโยชน์ส่วนรวม ผลประโยชน์ ทับซ้อนมีหลากหลายรูปแบบไม่จำกัดอยู่ในรูปของตัวเงินหรือทรัพย์สิน
เทา่นั้น แตร่วมถึงผลประโยชน์อ่ืนๆ ทีไ่มใ่ช้รปูตวัเงิน หรือทรัพย์สินได้ อาทกิารแต่งตั้งพรรคพวกเขาไปดำรง
ตำแหน่งในองค์กรต่างๆ ทั้งในหน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัท จํากัด หรือการที่บุคคลผู้ มีอํานาจที่
ตัดสินใจให้ ญาติพ่ีน้องหรือบริษัทท่ีตนมีส่วนได ้ส่วนเสียไดร้บัสัมปทานหรอืผลประโยชน์จาก ทางราชการโด
ยมชอบ ทั้งนี้หมายรวมถึงความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม ซ่ึงใน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2560 หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานต้องเข้ารับการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการ ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ โดยกำหนดให้หน่วยงานควรมีการประชุมหรือสัมมนา
ภายในองค์กรเพ่ือให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่เพื่อป้องกันผลประโยชน์              
ทับซอ้น 
 ดังนั้น องค์การบริหารสวนตำบลห้วยทราย  จึงได้จัดกิจกรรมให้ความรู้ ความเข้าใจการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน แก่บุคลากรในองค์การบริหารส่วนตําบลห้วยทราย เพ่ือป้องกันการทุจริตในการปฏิบัติ
ราชการ จึงได้จัดกิจกรรมป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ผ่านการประชุมผู้บริหารกับพนักงานส่วนตำบล               
ห้วยทราย เพ่ือให้พนักงานทุกคนทำงานโดยยึดถือระเบียบ กฎหมาย คุณธรรม จริยธรรม เพื่อเป็นเครื่อง
กํากับความประพฤติของตนเพ่ือไม่ให้เกิดผลประโยชน์ทับซอ้น 
3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจแก่ พนักงานส่วนตําบลพนักงานจ้างเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ 
ทับซอ้น 
 3.2 เพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมและวิธีการทํางานที่สุจริตโปร่งใสของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของ
องคก์ารบริหารส่วนตำบลห้วยทราย 
 3.3 เพื่อเสริมสร้างให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายมีจิตสำนึ ก 
ค่านิยม และวัฒนธรรม เรื่องความซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งมั่นทํางานอย่ างมีประสิทธิภาพมีคุณธรรมอันมันคง 
ส่งผลให้หนว่ยงานปลอดจากการทจุรติคอร์รปัชั่น มุง่สู่การเป็นขา้ราชการทอ้งถิ่นไทยใสสะอาด 
4. เป้าหมาย 
 พนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตําบลห้วยทราย 

 



  

27 
5. พื้นที่ดําเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยทราย 
6. วิธีการดําเนินการ 
 จัดประชุมประจําเดือน และให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน 
7. ระยะเวลาการดําเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2565 
8. งบประมาณในการดําเนินโครงการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สํานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลห้วยทราย 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ตัวชี้วัด 
 พนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้างมีความเข้าใจเรื่องผลประโยชน์ทับซอ้น 
 ผลลัพธ 
 พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างมความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน และมีความประพฤติ
ปฏิบัติงานไมยุ่่งเก่ียวกับผลประโยชนทับซ้อน 
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1.2 การสร ้างจิตสํานึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท ้องถิ่น 
1. ชื่อโครงการ : ปลกูต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวลดภาวะโลกร้อนในพื้นที่ตําบลห้วยทราย  
2. หลักการและเหตุผลความเป็นมา 
 เนื่องด้วยปัจจุบัน โลกกำลังเผชิญกับสภาวะการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ (Climate 
Change) ที่ทำให้ อุณหภูมิโลกสูงขึ ้นหรือที ่ เร ียกว่ าสภาวะโลกร้อน ซึ ่งส่งผลให้เกิดปรากฏการณ์                   
ทางธรรมชาติที่มีผลกระทบกับวิถีชีวิตของมนุษย์ อาทิ เกิดความแห้งแล้ง มีไฟไหมป่า ฝนตกไม่ตรงฤดูกาล 
อากาศหนาวและหิมะตกในประเทศที่ไม่เคยมีหิมะตก เป็นต้น ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการตัดไม้ ทําลายป่า
ของมนุษย์ ดังนั้น ประเทศต่างๆ ทั่วโลก จึงได้ ร่วมมือกันป้องกันและแก้ไขภาวะโลก ร้อน ซ่ึงเป็นปัญหาที่
สำคัญส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งในระดับภูมิภาคและระดับประเทศ การเพ่ิมพ้ืนที่            
สี่เขียวจึงเป็นหนทางหนึ่งในการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อนโดยตรงเนื่องจากต้นไม้เป็นแหล่งดูดซับก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ แหล่งกรองมลพิษ และผลก๊าซออกซิเจน อีกทั้งเป็นการสร้างความสมดุลการใช้พ้ืนทีใ่ห้
เกิดความเหมาะสม ลดอุณหภูมิของ พ้ืนผิวในพ้ืนที่นั้น ๆ ลงได้อย่างน้อย 2 องศาเซลเซียส เพ่ือเป็นการแก่
ไขปัญหาภาวะโลกร้อน องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย จึงได้จัดทําโครงการ “ปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่      
สีเขียว ลดภาวะโลกร้อนในพื้นที่ตำบลห้วยทราย ประจาป 2561” เพ่ือให้ประชาชนได้ มีส่วนร่วมในการ
แก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อนสร้างเมืองน่าอยู่สวยงาม (Beautified City) และร่วมถวายเป็นราชสักการะใน
วโรกาสมหามงคลดังกล่าว ดังนั้น กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย                
จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้นมา เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในพ้ืนที่กสิกรรมของประชาชนและพื้นที่ว่างเปล่าในเขต
องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยทราย  เพื่อให้เกิดความร่มรื่นแก่ชุมชนพร้อมทั้งเป็นการเพิ่มคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนในชุมชน 
3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื ่อให้ประชาชนตระหนักในคุณค่าของสิ ่งแวดล้อม  และรักษาทรัพยากรธรรมชาติอันเป็น
สาธารณะร่วมกัน 
 3.2 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเขามามีส่วนร่วมในการแก้ไข้ปัญหาภาวะโลกร้อน  โดยเพิ่มพื้นที่สี
เขียวในตำบลห้วยทราย 
 3.3 เพื่อให้ประชาชนนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ ในชีวิตประจําวัน เกิดความสมดุลเพ่ิม
มูลค่าทรัพยากรที่ มีและลดภาวะโลกร้อน 
 3.4 ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเป็นเมืองน่าอยู่ สวยงาม (Beautified City) สร้างความร่มรื่นและ    
คลายร้อนแก่ประชาชน 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนร่วมกันปลูกตนไม้ จํานวน 100 ต้น 
5. พื้นที่ดําเนินการ 
 พ้ืนที่สาธารณะในเขตตําบลห้วยทราย อําเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 
6. วิธีดําเนินงาน 
 6.1 ประสานงานกับส่วนราชการองค์กรภาคเอกชน สถาบันการศึกษา กลุ ่มพลังมวลชน และ
ประชาชนในท้องถิ่นเข้าร่วมกิจกรรม 
 6.2 ประสานงานกบัหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่ให้จัดเตรียมสถานที่
เพ่ือปลูกต้นไม ้
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 6.3 จัดซื้อกล้าไมพั้นธุไม้เพ่ือใช้ในโครงการ 
 6.4 ดําเนินการปลูกต้นไม้โดยส่วนราชการ องค์กรภาคเอกชน สถาบันการศึกษา กลมพลังมวลชน 
และประชาชนในท้องถิ่น 
  6.5 ดูแลรักษาและติดตามผลโดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมองค์การบริหารส่วนตําบลห้วย
ทราย 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2565 
8. งบประมาณดําเนินการ 
 20,000 บาท 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยทราย 
10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 10.1 ทําให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความเข้าใจถึงความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 10.2 ทําให้เพิ่มพ้ืนที่ป่าไม้และสิ่งแวดล้อมที่ดีและช่วยลดภาวะโลกร้อน 
 10.3 ทําให้ประชาชนมีจิตสํานึกในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 10.4 ทําให้เยาวชนและกลุ่มพลังมวลชนใช้เป็นแนวทางในการสร้างความสามัคคีและสร้างความ           
ร่มรื่นในชุมชน 
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1. ชื่อโครงการ :   โครงการส่งเสริมอนุรักษ ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แหล่งท่องเที่ยว
พัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ในชุมชน  
2. หลักการและเหตุผล/ความเป ็นมา 
 ประเทศไทยในอดีตเป็นพ้ืนที่ที่มีทรัพยากรป่าไม้อยู่เป็นจํานวนมากแต่ การลักลอบตัดไม ้ทําลายป่าไม้ 
ที่ผิดกฎหมายได้ เพ่ิมมากข้ึนอย่างรวดเร็ว ทำให้ปัจจุบันทรัพยากรป่าไม้ของประเทศไทยมีจำนวนลดน้อยลง 
ซ่ึงสงผลกระทบต่อธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศต่างๆ ตลอดจนวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน
เป็นอยา่งมาก หนว่ยงานต่างๆ ทัง้ภาครัฐและภาคเอกชนจึงได้มีการริเริ่มโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ซ่ึง
จะสามารถช่วยให้ธรรมชาติของประเทศไทยกลับมามีความสมดุล  เพ่ิมมากขึ้น พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระบรมราชินีนาถทรงมีความห่วงใยในปัญหาปริมาณป่าไม้ของประเทศ โดยทั้งสอง
พระองคท่์านได ้พยายามคิดค้นหาวิธีนานัปการที่จะเพ่ิมปริมาณ ป่าไมข้องประเทศไทยให้มากขึ้นอย่างมั่นคง 
และยั่งยืน ซ่ึงพระองค์ท่านได้เสนอวิธีที่เรียบง่ายและ  ประหยัดในการดำเนินงาน คือ แนวคิดเรื่อง  “ปลูก
ป่า 3 อย่าง เพ่ือประโยชน์ 4 อย่าง” ปลูกป่า  3 อย่าง ได้แก่ ปลูกไม้ให้พออยู่ พอกิน พอใช้ และระบบ
นิเวศน์ “พออยู่” หมายถงึไมเ้ศรษฐกิจ ปลูกไว้ ทําท่ีอยู่อาศัยและจำหนา่ย “พอกนิ” หมายถึงปลูกพืชเกษตร
เพ่ือการกินและสมุนไพร“พอใช้” หมายถึง ปลูกไม้ไว้ใช้สอยโดยตรงและพลังงาน เช่น ไม้ฟ้ืน และไม้ไผ่ เป็น
ต้น เพ่ือประโยชน์ต่อระบบนิเวศนี้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง 
 องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยทรายในฐานะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่อยู่ใกล้ชิดกับประชาชน
มากที่สุดได้ตระหนัก ถึงหน้าที่และความรับผิดชอบในการร่วมกันอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมในชุมชน จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ฟ้ืนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใน
ชุมชนและในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลห้วยทราย   เพ่ือส่งเสริมให้ ประชาชนในชุมชนได้รว่มกันอนุรักษ์ 
ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชนของตนเอง 
3. วัตถุประสงค์ 
 เพื่อเป็นการรักษาประโยชน์สาธารณะ สร้างความสามัคคีและสร้างกลุ่มอาสาสมัครและพิทักษ์
สิ่งแวดล้อมในชุมชนเพ่ิมมากข้ึน 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 4.1 ปลูกต้นไม้และปลูกป่าชุมชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย                
จำนวน 10 หมู่บ้าน โดย ปลูกพันธุไม้ ประเภทต่างๆ ทั้งไม้ ยืนต้นไม้ประดับ ไม้ผล ไม้ดอกและพืชผักสวน
ครัว รั้วกินได้ เป็นต้น 
 4.2  ดูแลอนุร ักษ์ ฟ้ืนฟูสภาพแหล่งน้ำคูคลอง ที ่เส ื ่อมโทรมในเขตพื ้นที ่ร ับผิดชอบขององค์                    
การบริหารส่วนตําบลห้วยทราย จํานวน 10 หมู่บ้าน และพื้นที่ทั้งหมดในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลห้วย
ทราย  โดยบรูณาการร่วมกันกับหน่วยงานต่าง ๆ ทัง้ภาครัฐ ภาคเอกชน และองคก์รภาคประชาชนต่างๆ 
 4.3 ผู้เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย  สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยทราย  พนักงาน/ลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยทราย  ผู้นําชุมชน                  
กลุม่ตา่งๆทั้ง  10  หมู่บ้านได ้แก่  
6. วิธีการดําเนินงาน 
 6.1 จัดอบรมผู้เข้าร่วมโครงการพร้อมชี้แจงความเป็นมาและแนวทางการดำเนินงานตามโครงการ 
กลุม่รวมทกุชุมชน 
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 6.2 จัดเวทีระดมความคิดเห็นการจัดกิจกรรมและการจัดตั้งกลุ่มพิทักษ์สิ่งแวดล้อมประจำชุมชนกลุ่ม
ย่อยแต่ละชุมชน 
 6.3 จัดเวทีเสวนาติดตามผลการดําเนินงานกลุ่มพิทักษ์สิ่งแวดล้อมประจําชุมชน (กลุ่มย่อยแต่ละ
ชุมชน) 
 6.4 จัดกิจกรรมร่วมกันปลูกต้นไม้ในชุมชนพัฒนาขุดลอกคูคลองกําจัดวัชพืชในแม่น้ำ  คูคลอง               
ทําความสะอาดถนน และพ้ืนที่สาธารณะประโยชน์ต่าง ๆ ในชุมชนและในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลห้วย
ทราย 
 6.5 จัดกิจกรรมพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์และอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนใหม่ความ
สวยงาม สะอาดร่มรื่น น่าพักผ่อนหย่อนใจและเป็นสถานที่ออกกําลังกายของประชาชนในชุมชนและชุมชน
อ่ืนๆ ตลอดจนประชาชนทั่วไป 
 6.6 จัดกิจกรรมศึกษาดูงานหมูบ้าน/ชุมชน หรือหน่วยงานที่ประสบความสำเร็จในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นกรณีตัวอย่างให้ แก่ ชุมชนต่างๆ ในเขตองค์การบริหารส่วน
ตําบลห้วยทราย 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2565 
8. งบประมาณดําเนินการ 
 10,000 บาท 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยทราย 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 เ กิ ดกลุ่ มอาสาสมั คร พิ ทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่ ง แวดล้ อม ในชุ มชน เ พ่ิมมากขึ้ น 
ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชนมีมากขึ้น 
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1. ชื่อโครงการ : โครงการปลูกผักริมรั้ว 
2. หลักการและเหตุผล/ความเป ็นมา 
 ปัจจุบันปัญหาเรื่องสุขภาพของประชาชนคนไทยเพ่ิมทวีขึ้นซึ่งเห็นได้ จากสถิติของผู้ป่วยที่มารับบรกิาร
รักษาพยาบาล ที ่โรงพยาบาลมีจำนวนมากขึ ้นเรื ่อยๆ และอัตราการป่วยจากโรคที่ไม่ตัดต่อเพิ ่มสูงขึ้น 
โรงพยาบาลก็ต้องเพ่ิมขนาดของ โรงพยาบาลเพื่อให้รองรับผู้ ที่มารับบริการ ซึ่งเปน็ภาระท่ีรัฐบาลจะต้องเสีย
งบประมาณในการดำเนินการเป็นอันมาก และเป็น การแก้ปัญหาที่ปลายเหตุเนื่องจากต้นเหตุของปัญหา
สุขภาพท่ีสำคัญมีสาเหตุมาจากการบริโภคอาหารที่ไมถู่กสขุลักษณะ อาหารที่มีการปลอมปนสารเคมี หรือผัก
ผลไม้ที่ไม่ปลอดสารพิษ เพราะเกษตรกรผู้ผลิตใช้สารกำจัดศัตรูพืชอย่างไม่ถูกวิธีเพ่ือเหตุผลทางการค้าและ
พาณิชย์ ทำให้สารเคมีที่เป็นโทษเหล่านั้น ตกอยู่กับผู้บริโภคอย่างยากที่จะหลีกเลี่ยง แนวทางในการป้องกัน
ปัญหาที่เป็นการแก้ที่ตนเหตุแบบยั่งยืน คือการให้สุขศึกษาแก่ประชาชน และการส่งเสริมการปลูกผักเพ่ือ
บรโิภคใน 
 การปลูกผักรับประทานเองแบบผักอินทรีย์ก็เป็นหนทางหนึ่งที่จะชว่ยให้ผู้บริโภคได้รับสารอาหารที่ดี มี
ประโยชน์ แตก่ระนั้นสำหรบัประชาชนที่ไมเ่คยปลูกผกัเลยกเ็ป็นปญัหาใหญ่ในการทีจ่ะเริ่มตน้ทีจ่ะเรยีนรู้การ
ปลูกผกัดว้ยตนเอง ชุมชน บ้านสวนพอเพียงตระหนักในปัญหานี้ จึงไดh รว่มกันจัดตั้งโครงการนี้ขึ้น 
3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือแลกเปลี่ยนความรู้ และนวัตกรรมในการปลูกผักอินทรีย์  ระหว่างสมาชิกด้วยกันเอง 
 3.2 เพ่ืออนุรักษ ์พืชผักถิ่นพันธุ์พ้ืนเมือง และขยายพันธุ์พืชที่เป็นสารอาหารให้คงอยู่ไว้ 
 3.3 เพื่อพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพผลผลิตเพ่ือให้เหมาะแก่การเกษตรแบบพอเพียงโดยปราศจาก
การใช้สารเคมีสงเคราะหใ์ดๆ 
 3.4 ลดรายจ่ายในครัวเรือนเสริมสร้างความรู ้ความเขา้ใจและใช้แนวทางตามทฤษฏีเศรษฐกิจพอเพียง 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 4.1 สมาชิกชุมชนบ้านสวนพอเพียง 
 4.2 ประชาชนทั่วไป 
5. พื้นที่ดําเนินการ 
 พ้ืนที่ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลห้วยทราย 
6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 ขั้นเตรียมการ 
 - มีการวางแผนการให้ความรู้ แบ่งกลุ่มย่อย แบ่งหัวข้อโครงงาน จัดตั้งทีมงานที่เป็นผู้ประสาน 
 - รวบรวมบล็อกของสมาชิกท่ีปลูกผักอินทรีย์ไว้ รับประทานเองเพ่ือสร้างแรงจูงใจ 
 - บางกลุ่มย่อย แบ่งหัวข้อโครงงาน จัดตั้งทีมงานที่เป็นผู้ ประสานงาน 
 6.2 ขั้นปฏิบัติ 
 - รวบรวมบล็อกของสมาชิก หรอืลิงคภ์ายนอกทีใ่ห้ความรู้เกีย่วกับการปลูกและดแูลผักอนิทรยี์ เพ่ือให้ 
สมาชิกท่ีร่วมโครงการได้ศึกษาก่อนลงมือปฏิบัติ 
 - แจกจา่ยและแลกเปลี่ยนพันธุผัก 
 - กระตุ้นการนําเสนอของผู้เขา้ร่วมโครงการในการแลกเปลี่ยนและถ่ายทอดวิทยาการซึ่งกันและกัน 
 - จัดให้มีการนําเสนอผลผลิตอย่างต่อเนื่องโดยมีการกําหนดระยะเวลาตามความเหมาะสม 
6.3 ขั้นประเมินผล 
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 - การนําเสนอผลงานที่กําลังเพาะปลูกและผลผลิตที่สําเร็จแล้ว 
 - มีการสำรวจความก้าวหน้าของโครงการ โดยวัดจากอัตราการปลูกผักอินทรีย์เพ่ือการบริโภค (จำนวน 
ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ) 
 - ปริมาณและคุณภาพของผลผลิตในการเพาะปลูกดีข้ึน 
 - ขั้นปรับปรุงและพัฒนา 
 - มีการสรุปปัญหาที่ได้จากการดําเนินการที่ผ่านมา  โดยดูตัวชี้วัดจากการประเมินผล และหาแนว
ทางแก้ไขร่วมกัน 
 - ส่งเสริมให้เกิดธนาคารพันธุพืชสวนครัวสําหรับให้บริการสมาชิก 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2565 
8. งบประมาณดําเนินการ 
 10,000 บาท 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยทราย 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ ์ 
 10.1 สมาชิกท่ีร่วมโครงการมีความรู้ และนวัตกรรมในการปลูกผักอินทรีย์ 
 10.2 สมาชิกสามารถนําความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติได้จริง 
 10.3 เพ่ิมผลผลิตของสมาชิก มีคุณภาพดีและปลอดสารพิษ 
 10.4 ผู้เข้าร่วมโครงการได้ รับประโยชน์จากการปลูกผักบริโภคเองได้เกิดการเรียนรู้ตามแนวทาง
เศรษฐกจิพอเพียงเกิดประโยชน์ต่อตนเองและเกิดการแบง่ปัน 
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1. ชื่อโครงการ : โครงการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
2. หลักการและเหตุผล/ความเป ็นมา 
 โครงการอบรมให้ความรู้สร้างอาชีพสร้างรายได้ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เป็นโครงการตามแนว
พระราชดำริ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ได้ทรงเล็งเห็นสภาพความเป็นอยู่ที ่ยากจนของราษฎร์  
พร้อมทั้งได้พระราชทานแนวทางการดําเนินงานให้  หน่วยงานต่างๆ นําไปวางแผนปฏิบัติงานให้ความ
ช่วยเหลือแก้ไขปัญหาให้กับราษฎร์ผู ้ประสบความทุกข์ยากด้อยโอกาสและยากจนตามภูมิภาคต่างๆ ทั่ว
ประเทศ โดยเน้นให้ผลการดำเนินงานตกถึงมือราษฎร์โดยตรงเป็นเบื้องแรกให้ สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่าง               
“พออยู่พอกิน” และขณะเดียวกันก็เป็นการปูพื ้นฐานไว้ส ําหรับ “ความกินดี อยู่ ดี ในอนาคต”ด้วย         
ดังนั้น โครงการอนัเนื่องมาจากพระราชดำรจิงเป็นโครงการทีมุ่ง่พัฒนาราษฎร์ผู้ยากไร้ให้มีฐานะ ความเป็นอยู่
ที่ดีขึ้น โดยเฉพาะประชาชนในชนบทที่อยู่ห่างไกล ทุรกันดารและยากจนอย่างแท้จริง โดยมีหลักการสำคัญ
คือ การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า เป็นขั้นตอนตามลำดับความจำเป็น ประหยัด การพึงพาตนเอง ส่งเสริม
ความรู้ และเทคนิควิชาการสมัยใหม่ที่เหมาะสม นอกจากนั้น ยังมุ่งเน้นการสร้างกระบวนการเรียนรู้ เพื่อให้ 
ชุมชนสามารถวิเคราะห์ ปัญหา และความต้องการของชุมชนสามารถ วางแผนการผลิตที่สอดคล้องกับ
ศักยภาพของพ้ืนที่ และความพร้อมของเกษตรกรได้ด้วยตนเอง โดยใช้กระบวนการแบบมีส่วนรวมของ
เกษตรกร 
 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลห้วยทราย จึงจัดทำโครงการอบรมให้ความรู้การสร้างอาชีพ สร้างรายได้ 
โดยมีแนวทางตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียง  ซึ ่งเป็นหนึ ่งในโครงการอันเนื ่องมาจากพระราชดาริ               
มาประยุกต์เผยแพร่ให้กับผมรายได้น้อยด้อย โอกาสทางสังคมและประชาชนทั่วไปที่สนใจ 
 3. วัตถุประสงค ์ 
 3.1 ส่งเสริมอาชีพให้กับคนยากจนในตําบลห้วยทราย 
 3.2 ส่งเสริมความรู้ ความเขา้ใจในการเพาะเห็ดให้กับคนยากจนในตําบลห้วยทราย 
 3.3 สามารถนําความรู้ไปสร้างรายไดใ้ห้กับตนเอง 
 3.4 สามารถนําเห็ดไปแปรรูปเป็นสินคา้ต่างๆ 
 3.5 สร้างแนวคิดตามแนวทางทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนและผู้ที่มีความสนใจในการสร้างอาชีพในตําบลห้วยทราย 
5. พื้นที่ดําเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยทราย 
6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 ประชาสัมพันธ์โครงการในกลุ่มเปา้หมายรับทราบ 
 6.2 จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการเพาะเห็ดให้กับผู้รว่มโครงการ 
 6.3 ศึกษาดงูานในสถานที่จริง 
 6.4 ฝึกปฏิบัติงานอย่างจริงจัง 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 , 2564 และปี 2565 
8. งบประมาณดําเนินการ 
 40,000 บาท 
9. ผู้รับผิดชอบ 
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กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยทราย 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 ผู้เขา้ร่วมโครงการมีความรู้ความเขา้ใจเกี่ยวกับการเพาะเห็ด 
 10.2 ผู้เขา้ร่วมโครงการมีความรู้ ความเขา้ใจเกี่ยวกับการแปรรูปเห็ด 
 10.3 ผู้เขา้ร่วมโครงการสามารถนําไปประกอบอาชีพได้ 
 10.4 มีรายไดเ้พ่ิมข้ึนลดรายจ่ายเกิดความพอเพียง 
 10.5 เกิดการเรียนรู้และเข้าใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
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1.3 การสร้างจิตสํานึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาว์ชน 
 1. ชื่อโครงการ : โครงการคุณธรรมสานสายใยครอบครัว 
2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 
 ในสภาวะปัจจุบันสังคมมีความเจริญก้าวหน้าในการพัฒนาประเทศด้วยวิทยาการสมัยใหม่คนส่วน
ใหญ่ยึดติดอยู่กับความสําเร็จทางวัตถุกันมากขาดความเอาใจใส่ในเรื่องศาสนา ศีลธรรม ประเพณี วัฒนธรรม
ท้องถิ่น ความจงรักภักดีต่อสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัติรย์ ทำให้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดโดยเฉพาะ
เยาวชนส่วนหนึ่งเป็นปัญหาที่ต้องแก้ไขศีลธรรมคุณธรรมและบนพ้ืนฐานความกตัญญูเริ่มจากสังคมเล็กๆ
ก่อนคือสถาบันครอบครัวหากได้รับการเรียนรู้อบรมปลูกจิตสำนึกในเรื่องศีลธรรมคณะธรรมแล้วเยาวชนก็
จะสามารถเป็นบุคคลที่มีคุณภาพเก่งดีมีประโยชน์ เมื่อเป็นเช่นนี้แล้วปัญหาต่างๆ เช่น ยาเสพติด รักก่อนวัย
อันควร ปัญหาต่างๆ ก็จะลดลง 
 ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายได้เล็งเห็นความสำคัญจึงได้จัดทำโครงการคุณธรรม  สาน
สายใยครอบครัว ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาการศึกษา โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย 
และโรงเรียนในเขตตำบลห้วยทราย  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสานสายใยครอบครัวระหว่างผู้ปกครองกับบัตร
หลาน ให้เป็นสถาบันครอบครัวที่เข็มแข็ง ให้สมาชิกใน ครอบครัวมีความรักใคร ปรองดอง และเอ้ืออาทรต่อ
กัน ตลอดจนสำนึกดีต่อบุพการี ครอบครัว สังคมและประเทศชาติ ลดภาวะความเสี่ยงที่เยาวชนจะหันไปหา
ยาเสพติด และเสริมสร้างความรู้ในเรื่องโทษภัยของยาเสพติด 
3. วัตถุประสงค ์ 
 3.1 เพื ่อให้ผู ้เข้าร่วมโครงการมีบทบาทและมีโอกาสฝึกปฏิบัติทำกิจกรรมร่วมกันอันก่อให้เกิด
ความสัมพันธ์สามัคคีในหมู่คณะ 
 3.2 เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ฝึกความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ และการรู้จักแบ่งปันซึ่งกันและกัน 
 3.3 เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีพัฒนาการในด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ ์และการอยู่ร่วมกันในสังคม 
 3.4 เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีจิตสํานึก และตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนเองและการมีส่วนร่วม 
 3.5 เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการตระหนักในความซื่อสัตย์ มีจิตสาธารณะ มีระเบียบวินัย 
 3.6 เพ่ือให้ผู้ เข้าร่วมโครงการได้สํานึกดีต่อบุพการี ครอบครัว 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ผู้ปกครอง นักเรียนโรงเรียนในเขตตำบลห้วยทรายครู อาจารย์ คณะผู้ บริหาร พนักงานส่วนตําบล
ห้วยทราย ลูกจ้าง 
5. พื้นที่ดําเนินการ 
โรงเรียนในเขตพ้ืนทีอ่งค์การบริหารส่วนตําบลห้วยทราย 
6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 ประชุมผู้เกีย่วข้องกําหนดจัดงาน 
 6.2 จัดทําโครงการเสนอพิจารณาอนุมัติ 
 6.3 ประสานการจัดงานให้ กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ 
 6.4 ประสานคณะวิทยากร และประชาสัมพนัธ์ เชิญชวนโรงเรียนต่าง ๆ เข้าร่วมโครงการ 
 6.5 แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินงานและประชุมชี้แจง 
 6.6 ดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบ พร้อมทั้งภาพถ่ายกิจกรรม 
 6.7 ดําเนินการตามโครงการ 
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6.8 ติดตามและประเมินผลการจัดงาน 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และ 2564 
8. งบประมาณดําเนินการ 
 20,000  บาท 
9. ผู้รับผิดชอบ 
 ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนตําบลห้วยทราย ร่วมกับคณะกรรมการ
พัฒนาการศึกษาองค์การบริหารส่วนตําบลห้วยทราย 
10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ ์ 
 10.1 ผู้เข้าร่วมโครงการมีพัฒนาการทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ ์สังคมและสติปัญญาแก่เด็ก 
 10.2 ผู ้เข้าร่วมโครงการมีคุณธรรม จริยธรรม ตามค่านิยม 12  ประการ มีลักษณะนิสัยอันพึง
ประสงค ์
 10.3 ผู้เข้าร่วมโครงการมีจิตสํานึก ตระหนักถึงบทบาท หน้าที่ของตนเอง 
 10.4 ผู้เข้าร่วมโครงการตระหนักในความซื่อสัตย์ สุจริต มีวินัย 
 10.5 ผู้ เข้าร่วมโครงการได้ รับความรู้ เกี่ยวกับสิทธิของเด็กตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ 
 10.6 เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการลดภาวะเสี่ยงในการติดยาเสพติด 
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1. ชื่อโครงการ : โครงการพาน้องท่องธรรมะ 
2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 
 ในสภาวะปัจจุบนโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทำให้เยาวชน นักเรียน นักศึกษาหลัง
เพลิดเพลินในกระแส ค่านิยมโลกตะวันตก ละทิ้งคำสั่งสอนในพระพุทธศาสนา เห็นว่าเป็นสิ่งที่งมงาย ไร้
สาระ ล่าสมัย จึงดำเนินชีวิตโดยขาด หลักธรรมยึดเหนี่ยวจิตใจ ที่จะทำให้ชีวิตมีความมั่นคงและสามารถ
แก้ปัญหาต่างๆ ในชีวตที่เกิดขึ้นได้ จึงมีแนวโน้มในการ ดําเนินชีวิตที่ผิดก่อให้ เกิดความเครียดจนอาจจะแก้ 
ปัญหาด้วยการฆา่ตัวตาย หรือแก้ปัญหาด้วยการพ่ึงยาเสพติด 
 เด็กและเยาวชนคือพลังสําคัญในการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต เป็นอนาคตของชาติเป็นกลุ่มคนที่
มีพลังอันสำคัญที่สามารถช่วยกันเสริมสร้างกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต 
เด็กและเยาวชนเป็นวัยที่มีความคิดสร้างสรรค์ มีพลังและศักยภาพมาก การกระตุ้นให้ เด็กและเยาวชน               
กลา้คิด กลา้ทํา กลา้แสดงออกในสิ่งที่ดีพัฒนาศักยภาพและพลังในเชิงสร้างสรรค์ สร้างให้ พวกเขาตระหนัก
ถึงคุณค่าของตนเองพร้อมมีภูมิคุ้มกัน รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง ไม่ตกเป็นเหยื่อหรือสร้างปัญหาให้กับสังคม 
แต่กลับจะเป็นผู้พร้อมที่จะพัฒนาตนเองให้เป็นทรัพยากรอันทรงคุณค่า เป็นพลังขับเคลื่อนการพัฒนา
ประเทศชาติเพื่อความเจริญก้าวหน้าและมั่นคงของชาติ เยาวชนจึงต้องมีความรู้ และศีลธรรมควบคู่ กันไป 
เพ่ือให้เยาวชนมีจริยธรรม มีศีลธรรม และมีคา่นิยมในการดําเนินชีวิตที่เหมาะสม 
 โครงการอบรม “พาน้องทองธรรมะ” เป็นโครงการที่ช่วยพัฒนาเยาวชนโดยการพัฒนาจิตใจและปลูก
ฝั่งจริยธรรมคุณธรรม และศีลธรรม ตามหลักพระพุทธศาสนาอันเป็นแนวทางการประพฤติตนที่ดี ให้ มี
ทักษะในการดําเนินชีวิต “เก่ง ดี และมีความสุข” เพ่ือให้เด็กและเยาวชนที่นำธรรมะนำหลักคำสอนที่รบัไป
ประยุกต์ใช้ชีวิตประจำวัน คือการพัฒนากาย โดยการแสดงออกทางกริยามารยาทชาวพุทธ มีพฤติกรรมที่ดี
งามเหมาะสม การพัฒนาศีล โดยการอยู่รว่มกับครอบครัวและบุคคลในสังคม ด้วยความเกื้อกลูและประกอบ
อาชีพที่สุจริต การพัฒนาจิต ให้เป็นจิตที่สมบูรณ์ทั้งคุณภาพจิต พลังจิตและสุขภาพจิตและสุดท้ายการ
พัฒนาปัญญา ให้เกดิปัญญาในการรู้จรงิ รู้เทา่ทนัทางเจริญทางเสื่อมปจัจยัทีเ่กีย่วขอ้ง รู้วิธีการปอ้งกัน 
รู้วิธีแก้ไขปัญหา สร้างภูมิต้านทานให้กับตนเองด้วยคุณธรรม ให้เป็นผู้มีชีวิตอยู่อย่างรู้เท่าทันโลกนำพาชีวิต        
สู่ความสำเร็จเพือ่เกื้อกูลตนเองและประเทศชาติในที่สุด 
3. วัตถุประสงค ์ 
 3.1 เพื ่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีบทบาทและมีโอกาสฝึกปฏิบัติทํากิจกรรมร่วมกันอันก่อให้เกิด
ความสัมพันธ์สามัคคีในหมู่คณะ 
 3.2 เพ่ือให้ผู้เขา้ร่วมโครงการได้ฝกความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ และการรู้จักแบง่ปนัซึ่งกันและกัน 
 3.3 เพ่ือให้ผู้เขา้ร่วมโครงการมีพัฒนาการในด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ ์และการอยู่รว่มกันในสังคม 
 4 เพ่ือให้ ผู้เขา้ร่วมโครงการมีจิตสํานึก และตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนเองและการมีส่วนร่วม 
 3.5 เพ่ือให้ผู้เขา้ร่วมโครงการตระหนักในความซื่อสัตย์ มีจิตสาธารณะ มีระเบียบวินัย 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 เด็กนักเรียนและเยาวชนตําบลห้วยทราย 
5. พื้นที่ดําเนินการ 
 ณ องคก์ารบริหารส่วนตําบลห้วยทราย 
6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 ประชุมผู้เกี่ยวขอ้งกําหนดจัดงาน 
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 6.2 จัดทําโครงการเสนอพิจารณาอนุมัติ 
 6.3 ประสานการจัดงานให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ 
 6.4 ประสานคณะวิทยากร และประชาสัมพันธ์ เชิญชวนโรงเรียนต่างๆ เขา้ร่วมโครงการ 
 6.5 แตง่ตั้งคณะกรรมการดําเนินงานและประชุมชี้แจง 
 6.6 ดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพรอ้มทั้งภาพถ่ายกิจกรรม 
 6.7 ดําเนินการตามโครงการ 
 6.8 ติดตามและประเมินผลการจัดงาน 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ระหว่างเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562 
8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบ 
 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องคก์ารบริหารส่วนตําบลห้วยทราย 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ ์ 
 10.1 ผู้เขา้ร่วมโครงการมีพัฒนาการทางดา้นร่างกาย จิตใจ อารมณ ์สังคมและสติปัญญาแก่เด็ก 
 10.2 ผู้เขา้ร่วมโครงการมีจิตสํานึกตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนเอง 
 10.3 ผู้เขา้ร่วมโครงการตระหนักในความซื่อสัตย์ สุจริต มีวินัย 
 10.4 ผู้เขา้ร่วมโครงการได้ รับความรู้ เกี่ยวกับสิทธิ์ของเด็กตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ 
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1. ชื่อโครงการ : การประกวดคําขวัญต่อต้านการทุจริต 
2. หลักการและเหตุผลความเป็นมา         
 ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นเป็นปัญหาที่ทําลายสังคมอย่างรุนแรงและฝังรากลึก เป็นปัญหาที่สะท้อน
วิกฤตการณ์ด้าน คุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคม ซ่ึงการที่จะแก้ ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืนนั้นนี้คนในสังคม
ต้องมีคำนิยมในการรักความดีและรู้สึกไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชั่นและการโกงทุกรูปแบบ  ซึ่งการ
สร้างคำนิยมที่ถูกต้องนี้จะเป็นรากฐานสำคัญเพ่ือทำให้ทุกคน เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ 
 ปัจจุบันประชาชนจำนวนไม่น้อยเห็นปัญหาเรื่องการทุจริตคอร์รัปชั่นเป็นเรื่องที่ยอมรับได้หากตนเอง
ได้รับ ผลประโยชน์ ด้วย สะท้อนให้เห็นว่าเด็ก เยาวชนไทยขาดการปลูกฝังด้านคุณธรรม จริยธรรม อย่าง
ยั่งยืน หากปล่อยให้ค่านิยมที่ ไม่ถูกต้องเช่นนี้เกิดขึ้นต่อไป ความล้มเหลวของคุณธรรมจริยธรรมจะเกิด
ขึ้นกับสังคมไทยและส่งผลเสียต่อสังคมในด้านอื่นๆ ตามมาอีกมากมาย 
 องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยทรายตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้น จึงได้จัดกิจกรรมการประกวดคำขวัญ
ต่อต้านการทุจริตขึ้น ทั้งนี้เพื่อกระตุ้นให้เด็กและเยาวชนตื่นตัวเห็นความสำคัญหันมาสนใจปัญหาที่เกิดขึ้น
และพร้อมที่จะเป็นกำลังสำคัญในการ ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นและการโกงทุกรูปแบบ  และเป็นการ
ป้องกันและแก้ไข้ปัญหาทุจริตที่ได้ผลที่สุดตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล  
พุทธศักราช 2537  และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6 ) พ.ศ. 2552 มาตรา 66 องค์การบริหารส่วนตําบล 
มีอํานาจหน้าที่ในการพัฒนาตําบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม และมาตรา  67  ภายใต้บังคับ
แห่งกฎหมาย องคก์ารบริหารส่วนตำบลมีหน้าที่ต้องทำในเขตองค์การบริหารส่วนต่าบล  (5) ส่งเสริม
การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและ (6) ส่งเสริมการพัฒนาสตรีเด ็ก  เยาวชน ผู ้ส ูงอายุ และผู ้พ ิการ 
พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอน กระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2542  
มาตรา 16  ให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วน ตำบล มีอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบการ
บริการสาธารณะเพ่ืออประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ดังนี้  (9) จัดการศึกษา (10) การสังคม
ส่งเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สูตร คนชรา และผู้ด้อยโอกาส และพระราชบัญญัติ การศึกษา
แห่งชาติ พุทธศักราช 2542  และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที ่3)  พ.ศ. 2553 มาตรา 6 ที่ต้องการพัฒนาคน
ไทยให้เป็นคนที่สมบูรณ์ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา ความรู้ มีคุณธรรมและจริยธรรม
ในการดำรงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 
3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่อเป็นการสร้างจิตสํานึกด้านจริยธรรมและคุณธรรมให้ประชาชนและเยาวชน ไม่ยอมรับ
พฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชั่น และการโกงทุกรูปแบบ 
 3.2 เพ่ือเสริมสร้างคำนิยมที่ถูกต้องให้กับประชาชนและเยาวชน และให้เกิดจิตสำนึกที่จะยึดมั่นใน
การทำความด ีมีความซื่อสัตย์สุจริต 
 3.3 เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน และเยาวชนได้ฝึกฝนทักษะในการเขียนคำขวัญอย่างสร้างสรรค์มี
คุณค่าในทางภาษาที่สื่อถึง การต่อต้านการทุจริต 
 3.4 เพ่ือให้ประชาชนและเยาวชนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และสร้างสรรค์ 
4. เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 
 ประชาชน และเยาวชน ในเขตพ้ืนที่ตําบลห้วยทราย 



 

41 
 เชิงคุณภาพ  
 ประชาชนและเยาวชนความตระหนักรู้ตนตัวเห็นความสำคัญ หันมาสนใจปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น
ที่เกิดขึ้นและพร้อมที่จะเป็นกําลังสําคัญในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นและการโกงทุกรูปแบบ 
5. กิจกรรมและข้ันตอนการดําเนินงาน 
 5.1 เสนอโครงการเพื่อพิจารณาอนุมัติ 
 5.2 แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินการประกวด 
 5.3 ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน และเยาวชนส่งคําขวัญเข้าประกวด 
 5.4 ตัดสินการประกวดตามหลักเกณฑ์ ที่องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยทรายกําหนด 
 5.5 ทําพิธีมอบรางวัล ณ  องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยทราย 
6. พื้นที่ดําเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยทราย 
7. งบประมาณดําเนินการ 
 10,000 บาท 
8. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กองการการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สังกัดสํานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลห้วยทราย 
 10.1 ประชาชนและเยาวชนมีคุณธรรม จริยธรรม ไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชั่น และการโกง
ทุกรูปแบบ 
 10.2 ประชาชนและเยาวชนมีค่านิยมที่ถูกต้อง มีจิตสํานึกที ่จะยึดมั่นในการทําความดี มีความ
ซื่อสัตย์สุจริต 
 10.3 เด็กและเยาว์ชนได้ฝึกฝนทักษะในการเขียนคำขวัญอย่างสร้างสรรค์มีคุณค่าในทางภาษาที่ส่อ
ถึงการต่อต้านการทุจริต 
 10.4 ประชาชนและเยาวชนรู้ จักใช้ เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และสร้างสรรค์ 
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1. ชอโครงการ : โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชนตําบลห้วยทราย (กิจกรรม “โตไปไม่
โกง”) 

2. หลักการและเหตุผล/ความเป ็นมา 
  ในปัจจุบันการทุจริตคอร์รัปชั่นเป็นปัญหาที่ทําลายสังคมอย่างรุนแรงและฝัง รากลึก เป็น
ปัญหาที่สะท้อนวิกฤตการณ์ ด้านคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคม ซึ่งการที่จะแก้ไขเป็นหาได้ อย่างยั่งยืน
นั้นคนในสังคมต้องมีค่านิยมในการรักความดีและ รู้สึกไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชั่นและการโกงทุก
รูปแบบ โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชน ตามพระราชบัญญัติสภา ตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล 
พุทธศักราช 2537  และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6 ) พ.ศ. 2552  มาตรา 66 องค์การบริหารส่วนตำบล 
มีอำนาจหน้าที่ในการพัฒนาตำบลทึ่งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม และมาตรา 67  ภายใต้บังคับ 
แห่งกฎหมายองค์การบริหารส่วนตำบลมีหน้าที่ต้องทำในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล (5)  ส่งเสริม
การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และ  (6) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู ้ส ูงอายุ และผู ้พิการ 
พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอน กระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2542 
มาตรา  16  ให้เทศบาลเมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วน ตำบล มีอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบการ
บริการสาธารณะเพ้อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ดังนี้ (9) จัดการศึกษา (10) การสังคม
ส่งเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส และพระราชบัญญัติ การศึกษา
แห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 6 ที่ต้องการพัฒนาคน
ไทยให้เป็น คนที่สมบูรณ ์    ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ ์สังคมและสติปัญญา ความรู้ มีคุณธรรมและจิรย
ธรรมในการดำรงชีวิต สามารถอยู่ ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข และมาตรา 25 กำหนดให้รัฐต้องส่งเสริม
การดำเนินงานและจัดตั้งแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตทุกรูปแบบ นั้น 

  องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยทราย พิจารณาเห็นความสําคัญของปัญหาดังกล่าว จึงได้จัด
โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสงคมให้เด็กและเยาวชนตําบลห้วยทราย (กิจกรรม “โตไปไม โกง”) ขึ้น เพื่อเป็น
การสร้างภูมิคุ้มกันและค่านิยมที่ถูกต้องซึ่งจะเป็นรากฐานที่สําคัญที่ทําให้  เด็กและเยาวชนเติบโตขึ้นเป็น
พลเมืองที่มีคุณภาพ และเป็นการป้องกันแกไข้ปัญหาที่จริตคอร์รัปชั่นที่ได้ผลที่สุด โดยการปลูกฝังจิตสํานึกให้
เด็กและเยาวชนรักความถูกต้อง มีความซื่อสัตย์สุจริต การยึดมั่นในความสัตย์จริงรู้จักแยกแยะถูกผิดปฏิบัติต่อ
ตนเองและผู้อื่นโดยชอบ ไม่คิดโกง มีเจตสาธารณะ มีจิตสำนึกเพื่อส่วนรวม ตระหนักรู้และคำนึงถึงสังคม
ส่วนรวม มีความรับผิดชอบต่อตัวเองในการกระทําใดๆ และพร้อมที่จะเสียสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อรักษา
ประโยชน์ส่วนรวม 
3. วัตถุประสงค์ 

 3.1 เพ่ือส่งเสริมและปลูกฝังให้ เด็กและเยาวชนเป็นคนดีมีคุณธรรมจริยธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต 
 3.2 เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชน ไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชั่นและการ
โกงทุกรูปแบบ 
 3.3 เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะ และพร้อมที่จะเสียสละประโยชนส่วนตน เพ่ือ
รักษาประโยชน์ส่วนรวม 
4. เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 
 เด็กและเยาวชนตําบลห้วยทราย จํานวน 100 คน 
 เชิงคุณภาพ 
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เด็กและเยาวชนเกิดความตระหนักรู้ สามารถแยกแยะถูก ผิดชั่วดี สามารถนําความรู้ประสบการณ์ที่ได้รับมา
ปรับใช้กับตนเอง และสังคมส่วนรวมได้อย่างมีความสุข 
 

5. กิจกรรมและข้ันตอนการดําเนินงาน 
 5.1 จัดทําโครงการเพื่อขออนุมัติ 
 5.2 แต่งตั้งคณะกรรมการและประสานงานคณะวิทยากร 
 5.3 ดําเนินการตามโครงการ 
 5.4 สรุปผลการดําเนินการตามโครงการ 
6. พื้นที่ดําเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยทราย 
7. งบประมาณดําเนินการ 
 10,000 บาท 
8. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2565 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สํานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลห้วยทราย 
10. ผลที่คาดว่าจะได ้รับ 
 10.1 เด็กและเยาวชนได้รับการปลูกฝังให้ เป็นคนดีมีคุณธรรมจริยธรรมมีความซื่อสัตย์สุจริต 
 10.2 เด็กและเยาวชนมีภูมิคุ้มกันทางสังคม ไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชั่นและการโกงทุก
รูปแบบ 
 10.3 เด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะ และพร้อมที่จะเสียสละประโยชน์ส่วนตน เพื่อรักษาประโยชน์
ส่วนรวม 
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มิติที ่2 การบริหารราชการเพือ่ปองกันการทุจริต 

2.1 แสดงเจตจํานงที่างการเมืองในการต่อตา้นการทุจรติของผู้บริหาร 
1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

กิจกรรม “ประกาศเจตจํานงต่อตานการทุจริตของผู้บริหารองค ์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” 

2. หลักการและเหตุผล 

 คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้ จัดทํายุทธศาสตร์ชาติวาด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมาแล้ว        

3 ฉบับ ปัจจุบัน ที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ 3 เริ่มจากปี พ.ศ. 2560 จนถึงปี พ.ศ. 2564 ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มี

มาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติให้มีที่ประชาชนไมเพิกเฉยตอการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความ

ร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชนของชาติและ

ประชาชนเพ่ือให้ประเทศเทียมมีศักดิศรีและเกียรติภูมในด้านความโปรงใสทัดเทียมนานาอารยะประเทศ โดยการ

กำหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติตานทุจริต” มีเป้าหมายหลักเพื่อให้ประเทศไทยได้รับการ

ประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่ น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 

2564 ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะสูงขนาดไหนนั้น การบริหารงานภาครัฐต้องมระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้นเจ้าหน้าที่

ของรัฐและประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่างจากที่เป็นอยู่ ในปัจจุบัน ไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่ในทางทุจริตประพฤติมิ

ชอบ โดยได้กําหนดยุทธศาสตร์การดําเนินงานออกเปน็ 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

  ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมท่ีไมท่นต่อการทุจริต 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) 

องคก์รปกครองส่วนท้องถิน่เป็นหน่วยงานของรัฐภายใต้โครงสร้างการจดระเบียบบรหิารราชการ 

ตามหลักการกระจายอำนาจการปกครองที่มุ้งเน้นการกระจายอำนาจจากส่วนกลางลงส่วนท้องถิ่นและเป็นกลไก

หนึ่งในการสงเสรมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เป็นหน่วยงานหลักในการจัดทำบริการสาธารณะและ

กิจกรรมสาธารณะเพอประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิดความยั่งยืน

รัฐจะต้องให้ความเป็นอิสระแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยยึดหลักแห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของ

ประชาชนในท้องถิ่นและส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการจัดทำบริการสาธารณะ 

รวมทั้งมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในระดับพ้ืนที่ ส่วนการกำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะทำได้

เทา่ทีจ่ำเป็นตามกรอบกฎหมายกำหนด และตอ้งเป็นไปเพ่ือการคุ้มครองประโยชน์ ของประชาชนในท้องถิ่น 

  ทั้งนี้ต้องยอมรับว่าปัญหาการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเรื ่องที่มีคําครหาที่ได้    

สร้างความขมข่ืนใจให้แก่คนทํางานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาเป็นเวลาช้านาน ซึ่งหากพิจารณาจำนวนของ 
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องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบกับมีปัจจัยนานัปการที่คอยยั่วยวนใจ บั่นทอนความมีคุณธรรม จริยธรรม     

ซื่อสัตย์ สุจริต ของคนทํางานราชการส่วนท้องถิ่น และหากจะว่ากันไปแล้ว เรื่องในทำนองเดียวกันนี้ก็สามารถ     

เกิดขึ้นกับคนทำงานในหน่วยงานราชการอ่ืนได้เช่นเดียวกัน เพียงแต่คนทํางานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี

จํานวนมากและมากกว่าคนในหน่วยราชการอื่น ๆ จึงมีโอกาสหรือความเป็นไปได้สูงที่คนทำงานในท้องถิ่นอาจต้อง

อาจต้องถูกครหาในเรื่องการใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบมากกว่า แม้ว่าโอกาสหรือช่องทางที่คนทางานในท้องถิ่นจะ

ใช้อำนาจให้ออกนอกลู่นอกที่าง จะมีได้ไม่มากเท่ากับที่คนที่างานในหน่วยงานราชการอื่น และมูลค่าความเสียหาย

ของรัฐ ทีค่นทำงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก่อให้เกดิขึน้ก็อาจเป็นแค่เศษผงธุลีของความเสียหายที่เกิดจาก

การทุจริตของคนนอกองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น 

ดังนั้นจงึมคีวามจำเป็นทีผู่้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ต้องแสดงเจตจำนงทางการเมืองใน 

การต่อต้านการทุจริตอย่างเห็นชัดเป็นรูปธรรม ด้วยการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ส่งเสริมให้องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นบริหารงานด้วยความโปร่งใส มีความเข้มแข็งในการบริหารราชการตามหลักการบริหารกิจการ

บานเมืองที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาล บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน และยกระดับมาตรฐานในการป้องกันการ 

ทุจริตขององค์กรตนเองต่อไปให้ครอบคลุมพ้ืนที่ ทั่วประเทศต่อไป 

3. วัตถุประสงค์ 

เพื่อแสดงเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยการ

จัดทำแผนป้องกันการทุจริตในองค์กรที่บริหาร 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

4.1 ประกาศเจตจํานงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย 1 ฉบับ 

4.2 มีการประกาศเจตจํานงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชน อย่างน้อย 1 ครั้ง 

4.2 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี 

5. พื้นที่ดําเนินการ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

6. วิธีดําเนินการ 

6.1 ประกาศเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

6.2 ประชุมหน่วยงานบุคคลที่เก่ียวขอ้ง 

6.3 จดัตั้งคณะทํางานการจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 

6.4 ประชุมคณะทํางานจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 

6.5 จดัทําแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 

6.6 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 

6.7 ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการปอ้งกันการทุจริต 
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7. ระยะเวลาดําเนินการ 

ปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2565 

8. งบประมาณดําเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 

สํานักปลัดองค์กรปกครองส่วนตำบล 

 

10. ตังชี้วัด/ผลลัพธ ์ 

10.1 ผลผลิต 

- มีประกาศเจตจํานงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย 1 ฉบับ 

- มีการประกาศเจตจํานงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชน อย่างน้อย 1 ครั้ง 

- มีแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี จํานวน 1 ฉบับ 

10.2 ผลลัพธ์ 

- การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นมีความโปร่งใส สามารถป้องกันการทุจริตของ

บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ 

- ลดข้อร้องเรียนการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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2.2 มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 

2.2.1 สร ้างความโปรงใสในการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามหลักคุณธรรมทางในเรื่องการบรรจุ

แต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อนตําแหน่ง/เงินเดือน และมอบหมายงาน 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

มาตรการการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล (ถือปฏิบัติตามระเบียบ) 

2. หลักการและเหตุผล 

พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล เป็น

บุคลากรที่มีความสำคัญตอองค์กร โดยการขับเคลื่อนการพัฒนางานขององการบริหารส่วนตำบลให้มีศักยภาพ โดย

มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร และประชาชน การพัฒนางานขององค์กรจะบรรลุผลได้ ต้องเริ่ม

มาจากบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนางานให้มีคุณภาพ จะต้องมีมาตรฐานในการทํางานที่    

เป็นรูปธรรมชัดเจน และมีมาตรการในการทำงานที่โปรงใส สามารถตรวจสอบการทำงานได้ ด้านการพัฒนาระบบ

บริหารให้มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม เพื่อนําไปสู่การสรางมาตรฐานความโปรงใส และการให้บริการที่เป็นธรรม

ตรวจสอบไดอ้ย่างแท้จริงต่อไป 

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 ที่กําหนดให้ การปฏิบัติงานตาม

อํานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล เป็นไปเพื่อประโยชนสุขของประชาชน โดยวิธีการบริหารกิจการ   

บ้านเมืองที่ด ีและคํานึงถึงการมีส่วนร่วม ของประชาชนในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ และการเปิดเผยขอ้ มูล

ข่าวสาร ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2556 มาตรา 6 ที่

กำหนดให้การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีนั้น ต้องก่อให้เกิด ประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสมฤทธิ์ต่อภารกิจ

ของรัฐ มปีระสิทธิภาพเกดิความคุม้ค้าในเชิงภารกจิของรัฐ  

ดังนั้น เพ่ือเป็นการสงเสริมการพัฒนาคุณภาพการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามหลัก

คุณธรรม จริยธรรมในการทํางาน มีความโปร่งใส และตรวจสอบการทํางานได้ จึงได จัดให้ มีมาตรการสร้างความ

โปร่งใสในการบริหารงาน บุคคลขึ้น 

3. วัตถุประสงค ์

3.1 เพ่ือกําหนดมาตรการด้านความโปร่งใสในการบริหารบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล 

3.2 เพ่ือให้การปฏิบัติงานบุคลากรมีรูปแบบ ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง โปร่งใสสามารถตรวจสอบได ้

3.3 เพ่ือเป็นการป้องกันการทุจริตในการแสวงหาประโยชน์ จากการปฏิบัติงานด้านบริหารงานบุคคล 

3.4 เพื ่อปรับปรุงกลไกการปฏิบัติราชการด้านบริหารงานบุคคลขององคืการบริหารส่วนตำบลให้มี

ประสิทธิภาพได้คนดี คนเก่ง เข้ามาทํางาน 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

จัดทํามาตรการด้านการบริหารบุคคลขององการบริหารส่วนตำบล จํานวน 1 มาตรการ 
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5. พื้นที่ดําเนินการ 

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย 

6. วิธีดําเนินการ 

6.1 กําหนดหลักเกณฑ์ การบริหารงานบุคคลในเรื่องการบรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย โอนเลื่อนตําแหน่ง/

เงินเดือน ตาม ประกาศคณะกรรมการองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น เรื ่อง หลักเกณฑ์ และเงื ่อนไขเกี่ยวกับการ

บริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น 

6.2 นําหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลมากําหนดเป็นมาตรการในการปฏิบัติงานบุคคล 

6.3 ประกาศเผยแพร่มาตรการการบริหารงานบุคคล 

6.4 ดําเนินการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาล 

6.5 สรุปผลการดําเนินการบริหารงาน 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 

ปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2565 

8. งบประมาณดําเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผดิชอบ 

สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธิ์ 

10.1 ผลผลิต 

- มีมาตรการดําเนินงานด้านบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล จํานวน 1 มาตรการ 

- เจ้าหน้าที่งานบริหารงานบุคคลสามารถปฏิบัติงานเป็นไปตามาตรฐานและหลักธรรมาภิบาล 

10.2 ผลลัพธ ์ 

- ลดข้อร้องเรียนในการดําเนินการด้านบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล            ไม่

น้อยกว่า 90 % 

- บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลมีความพึงพอใจต่อระบบและมาตรฐานการบริหารงาน

บุคคลไม ต่ำกว่าระดับ 3 

- การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลมีความโปร่งใส สามารถป้องกันการทุจริต

ของเจ้าหน้าที่ได ้

 

 

 



 

49 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

มาตรการออกคําสั่งมอบหมายของนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ 

หัวหน้าส่วนราชการ 

2. หลักการและเหตุผล 

องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งที่มี

อำนาจหน้าที่ในการจัดทำ บริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ตามอำนาจหน้าที่ขององค์การปกครองส่วน

ท้องถิ่น ทั้งที่เป็นหน้าที่ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และหน้าที่อ่ืนอีกมากมายในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน ผู้มารับบริการติดต่อกับ

หน่วยงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มักจะประสบปัญหาด้านการอานวยความสะดวกในการติดต่อ

ราชการ เนื่องจากภารกิจมมากมาย ไปรวมอยู่กับฝ่ายผู้บริหาร ไม่มีการกระจายอำนาจ หรือมอบหมายอำนาจ

หน้าที่ในการสั่งการ อนุมัติ อนุญาต ไปยังหัวหน้าหน่วยงาน ระดับสำนัก กอง และฝ่ายต่างๆ ซึ่งเป็นอุปสรรคอย่าง

ยิ่งตอ่การให้บริการ ทำให้การบริการเกิดความล้าช้า ประชาชนไม่ได้รบัความสะดวกอันอาจเป็นสาเหตุหนึ่งของการ

กระทำการทจุริตประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที ่ส่งผลให้ระบบการให้บริการภาครัฐเสื่อมประสิ

ที่ธิภาพ กำหนดให้การบริหารราชการเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน และเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อกิจการของ

ภาครัฐ ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจำเป็น ประชาชนได้รับความสะดวกและได้รับการตอบสนองตรงต่อ

ความต้องการ การบริหารงานให้เกิดความคุ้มค่าตามท่ีพระราชบัญญัติองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด 

ดังนั้น เพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตอบสนองค์วามต้องการ

ของประชาชน ลดขั้นตอนการให้บริการและไม่สร้างเงื ่อนไขขั้นตอนที่มีความยุ่งยาก จึงจําเป็นต้องมีมาต รการ

มอบหมายอํานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลขึ้น 

3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพื่อเป็นการลดขั้นตอนการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวกรวดเร็ว เป็นธรรมตอบสนองค์

วามต้องการของประชาชน 

3.2 เพ่ือให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการจากหน่วยงาน 

3.3 เพ่ือเป็นการกระจายอํานาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผู้ บริหารทุกระดับ 

3.4 เพ่ือป้องกันการผูกขาดอำนาจหน้าที่ในการใช้ดุลพินิจอันอาจเป็นเหตุแห่งการทุจริต 

 4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

จัดทําคําสั่งมอบหมายงานของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล และหัวหน้า 

ส่วนราชการ จํานวน 4 ฉบับ ประกอบด้วย นายกองค์การบริหารส่วนตำบล มอบหมายให้รองนายกองค์การบริหาร

ส่วนตำบล นายกองค์การบริหารส่วนตำบล มอบหมายให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รองปลัดองค์การบริหาร 
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ส่วนตำบล และหัวหน้าส่วนราชการ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล มอบหมายให้รองปลัดองค์การบริหาร

ส่วนตำบล ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล มอบหมายให้หัวหน้าส่วนราชการ 

5. พื้นที่ดําเนินการ 

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทีร่าย 

6. วิธีดําเนินการ 

6.1 ออกคําสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับและหนังสือสั่งการ 

6.2 จัดทําหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการและผู้รับมอบอํานาจให้ปฏิบัติราชการแทนรับที่ราบและถือ

ปฏิบัติ 

6.3 จัดทําประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทีร่าบ 

6.4 ให้ผู้รับมอบหมายงานตามคําสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามคําสั่งที่ได้รับมอบหมายในทุกเดือน 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 

ปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2565 

8. งบประมาณดําเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 

สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 

10. ตังชี้วัด/ผลลัพธ์ 

10.1 ผลผลิต 

มีคําสั่งมอบหมายงานให้ผู้ที่เก่ียวขอ้งปฏิบัติราชการแทน จํานวนไม่น้อยกว่า 4 ฉบับ 

10.2 ผลลัพธ์ 

- ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการที่ได้รับอยู่ในระดับดี 

- ประชาชนได้รับความสะดวก และลดการผูกขาดอํานาจหน้าที่อันเป็นช่องทางแห่งการทุจริต 
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1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

กิจกรรม “สร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน” 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

การพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน เป็นกระบวนการหนึ่งของการบริหารผล

การปฏิบัติราชการซึ่งใช้หลักการ การให้รางวัลเป็นแรงจูงใจให้ผลปฏิบัติงานเกิดแรงกระตุ้นในการพัฒนาผลงาน    

ซึ่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล จังหวัดสระบุรีได้ให้ความสำคัญในเรื่องการพิจารณาความดีความชอบหรือการ

พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนเป็นเรื่อง ลําดับต้นๆ ของเรื่องการบริหารงานบุคคล โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการใช้ 

ดุลพินิจของผู้บังคับบัญชาในการประเมินผลการปฏิบัติ ราชการของผู้ใต้บังคับบัญชา ประกอบกับประกาศ

คณะกรรมการขาราชการองค์การบริหารส่วนตำบล จังหวัดสระบุรี เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการ

บริหารงานบุคคลของข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบล ได้กําหนดให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแต่งตั้ง

คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ด้วยเหตุผลนี้เองจึงเป็น

ทีม่าของกิจกรรมการสร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้น เงินเดือน 

3. วัตถุประสงค์ 

เพ่ือให้การบริหารงานบุคคลด้านการเลื่อนข้ันเงินเดือนมีความโปร่งใสเป็นธรรมและสามารถตรวจสอบได้ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

ข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบล 

5. พื้นที่ดําเนินการ 

สํานักงานองค์การบริหารส่วนตำบล 

6. วิธีดําเนินการ 

6.1 แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการองค์การบริหารส่วน

ตำบล โดยแต่งตั้งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นประธานกรรมการ และหัวหน้าส่วนราชการเป็นกรรมการ และ

ข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบล ที่รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่เป็นเลขานุการ 

6.2 แต่งตั ้งคณะกรรมการพิจารณาเลื ่อนขั ้นเงินเดือนข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบล  โดย

ประกอบด้วยประธานกรรมการ หัวหน้าส่วนและผู้บริหารสถานศึกษาเป็นกรรมการ และข้าราชการองค์การบริหาร

ตำบลที่รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่เป็นเลขานุการ 

6.3 ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการองค์การบริหารส่วน

ตำบล เพ่ือกลัน่กรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการทีผู่้บังคบับัญชาได้พิจารณาไว้โดยเจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาและ

เสนอความเห็น เกี่ยวกับมาตรฐานและความเป็นธรรมของการปริเมินผลการปฏิบัติราชการ 
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6.4 คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการองค์การบริหาร

ส่วนตำบล รวบรวมและเสนอผลการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการให้แก่คณะกรรมการ

พิจารณาเลื่อนขัน้ เงินเดือนขา้ราชการองค์การบริหารส่วนตำบล 

6.5 คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาทบทวนผล

การ พิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามที่คณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการ

ของขาราชการองค์การบริหารส่วนตำบล เสนอมาโดยใช้หลักเกณฑ์ตามบทกำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการ

ข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการ

องคก์ารบริหารส่วนตำบล  

7. ระยะเวลาดําเนินการ 

ปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2565 

8. งบประมาณดําเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 

กองการเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบล 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ ์ 

มีการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนที่โปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ 
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2.2.2 สร้างความโปร่งใสในการบริหารการเงินงบประมาณ การจัดหาพัสดุการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินของ

ทางราชการ โดยยึดถือและปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑ์ ที่เกี่ยวของอย่างเคร่งครัด 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

กิจกรรม “ควบคมการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี” 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

เพื่อให้การบันทึกบัญชี การจัดทำทะเบียนคุมเงินรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นแนวทาง

เดียวกันและสอดคล้องกับการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงมีกิจกรรม

ควบคุมให้บุคลากรฝ่าย บัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบล จัดทําทะเบียนคุมเงินรายจ่ายให้ความรู้ ความ

เข้าใจในการปฏิบัติ ทำให้เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพลดขอผิดพลาดในการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายประจำปี และดำเนินงานตาม ขั้นตอนของระเบียบประกาศกระที่รวงมหาดไทยและหนังสือสั่ง

การที่เกี่ยวข้อง ซึ่งถือเป็นเรื่องสำคัญที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องทําตามกฎหมาย ระเบียบ และมีความ

จําเป็นต่อการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบล 

3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพื่อให้บุคลากรฝ่ายบัญชี กองคลัง มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศ และ

หนังสือที่เก่ียวข้อง 

3.2 เพ่ือลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ที่อาจจะทําให้เกิดความเสียหายแก่ ทางราชการ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

บุคลากรฝ่ายบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบล 

5. พื้นที่ดําเนินการ 

กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบล 

6. วิธีดําเนินการ 

จัดทําทะเบียนคุมเงินรายจ่ายตามงบประมาณแยกหมวดรายจ่าย แยกแผนงาน แยกประเภทรายจ่ายตาม

งบประมาณท่ีตั้งไว 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 

ปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2565 

8. งบประมาณดําเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 

กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบล 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ ์ 
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10.1 บุคลากรฝ่ายบัญชี กองคลัง มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศและหนังสือ     

สั่งการที่เก่ียวข้อง 

 

10.2 ลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ที่อาจจะทำให้เกิดความเสียหายแกทางราชการ และเป็นไปใน

ทิศทางเดียวกัน 

 10.3 เกิดความคุ้มค่าและประสิทธิภาพในการบริหารงบประมาณ 
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1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

กิจกรรม “การพัฒนาแผนและกระบวนการจัดหาพัสดุ” 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีซึ่งกำหนดให้มีการบริหาร
ราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ และเกิดประโยชน์ สูงสุดกับประชาชนและการ
ปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย และแก้ไขเพ่ิมเติมและกฎหมายอื่นๆ ทีเ่กี่ยวข้อง 
3. วัตถุประสงค ์

3.1 เพ่ือปรับปรุงการดําเนินงานด้านจัดซื้อจัดจ้าง 
3.2 เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการรายงานผู้บริหาร 
3.3 เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน 
3.4 เพ่ือให้ทีร่าบปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
3.5 เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดหาพัสดุ 
3.6 เพ่ือเป็นข้อมูลให้กับประชาชนสามารถตรวจสอบได้ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
4.1 หัวหน้าฝ่ายและผู้อํานวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน 
4.2 เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ 

5. พื้นที่ดําเนินการ 
องค์การบริหารส่วนตำบล 

6. วิธีดําเนินการ 
6.1 จัดทำแผนการจัดหาพัสดุประจำปี 
6.2 จําแนกวิธีการจัดซื้อจัดจ้างและคิดเปน็ร้อยละของจํานวนโครงการและร้อยละของจํานวนงบประมาณ 
6.3 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
6.4 สรุปปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
6.5 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจําป ี
6.6 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจําปี 
6.7 เผยแพร่ข้อมูลให้ประชาชนไดร้ับทีร่าบ 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
ปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2565 

8. งบประมาณดําเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
กองพัสดุและทรัพย์สินองค์การบริหารส่วนตำบล 
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10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ ์ 

10.1 ประชาชนได้รับทีร่าบข้อมูลในการบริหารงานของหน่วยงานด้วยความโปร่งใสมีประสิทธิภาพ 
10.2 ผู้บริหารมีข้อมูลในการวางแผนการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ 
10.3 ผู้ปฏิบัติงานมีข้อมูลในการพัฒนาแผนและกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างให้มีประสิทธิภาพและเกิดความ

คุ้มค่าเป็นประโยชน์กับประชาชน 
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1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

กิจกรรม “สร้างความโปร่งใสในการใช้จ่ายเงินงบประมาณ” 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

เพื่อให้หน่วยงานปฏิบัติหน้าที่อย่างโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้  โดยใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าให้เป็นไป
ตามกฎหมายระเบียบอย่างถูกต้อง 
3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพ่ือเป็นการปฏิบัติงานให้โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ 
3.2 เพ่ือให้หน่วยงานมีระบบป้องกันผลประโยชน์ ทับซ้อน 
3.3 เพ่ือเป็นการป้องกันการใช้จา่ยเงินเพื่อส่งเสริมธุรกิจของตนและพวกพ้อง 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
ผู้บริหารท้องถิ่น ข้าราชการ พนักงานจ้าง 

5. พื้นที่ดําเนินการ 
องค์การบริหารส่วนตำบล 

6. วิธีดําเนินการ 
6.1 จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานในการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองานใน

การจัดหาพัสดุ 
 6.2 ปรับปรุงขั้นตอนการรายงานผลการจัดหาพัสดุโดยมีการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานถึงความเกี่ยว
ของกับผู้เสนองานในการจัดหารพัสดุ เพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 

ปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2565 
8. งบประมาณดําเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบ 

กองพัสดุและทรัพย์สินองค์การบริหารส่วนตำบล 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ ์ 

10.1 มีระบบป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
10.2 มีการป้องกันการใช้จ่ายเงินเพื่อส่งเสริมธุรกิจของตนและพวกพ้อง 
10.3 มีการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพโปร่งใสตรวจสอบได้ 
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1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

โครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ – จัดจ้าง 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบล มีฐานะเป็นนิติบุคคล มีอำนาจหน้าที่ในการจัดทำบริการสาธารณะด้วย
ตนเองทั้งในเรื่องการ จัดหารายได้ และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่างๆ ตามภารกิจและการจัดทําบริการ
สาธารณะแต่ต้องเป็นไปตามอำนาจ หน้าที่และกฎหมายทุกำหนดไว้ ดังนั้น การที่องค์การบริหารส่วนตำบลจะ
บริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน จะต้องบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต       
มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546  โดย
ยึดถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะได้รับการบริการจากรัฐและการปฏิบัติภาคกิจการของส่วนราชการเป็นไปด้วย
ความซื่อสัตย์ สุจริต สามารถตรวจสอบได้ กําหนดให้การปฏิบัติงานตามอํานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล
ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและให้คำนึงถึงการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการจัดซื้อ – จัดจ้าง และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ทั้งนี่ ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ พ.ศ. 2540 และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
มาตรา 23 ที่กำหนดให้การจัดซื้อ จัดจ้าง ให้ส่วนราชการดำเนินการโดยเปิดเผยและเที่ยงธรรม โดยพิจารณาถึง
ประโยชน์และผลเสียทางสังคม ภาระต่อ ประชาชน คุณภาพ วัตถุประสงค์ ที่จะใช้ ราคา และประโยชน์ ระยะยาว  
ที่จะไดร้ับประกอบกัน 

ดังนั้น เพื่อให้การบริหารงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้     
เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์ สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถิ่น จึงมีความจําเป็นต้องจัดโครงการเผยแพร่          
ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ – จัดจ้าง เพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจ้างของ
องค์การบริหารส่วนตำบลโครงการและกิจกรรม 
3. วัตถุประสงค ์

3.1 เพื่อให้ประชาชนได้รับที่ราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจ้างตามโครงการและกิจกรรม
ต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบล 

3.2 เพ่ือเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ สามารถตรวจสอบได้ ตามหลักธรรมาภิบาล 
3.3 เพ่ือป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
เผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อ – จัดจ้าง ตามแผนงาน/โครงการต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลดำเนินการ

พระราชบัญญัติการจัดซื้อ – จัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 จํานวน 4 ช่องทาง ไดแ้ก่           ทาง
เว็บไซต์ บอรด์ประชาสัมพันธ์ หนังสือ ระบบกระจายเสียง    ไร้สาย 
5. พื้นที่ดําเนินการ 

องค์การบริหารส่วนตำบล และชุมชนต่างๆ ภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล 
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6. วิธีดําเนินการ 

6.1 รวบรวมข้อมูลกระบวนการจัดหาพัสดุเพื่อจัดทําประกาศดังนี้ 
- ประกาศการจัดซื้อ – จัดจ้าง 
- ประกาศการกําหนดราคากลางในการจัดซื้อ – จัดจ้าง 
- ประกาศกําหนดวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน 
- ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน 
- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพร้อมวงเงินการจัดซื้อ – จัดจ้าง 
- ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน 

6.2 นําส่งประกาศไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตามช่องทางการประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนตำบล 
ได้แก่ทางเว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ ระบบกระจายเสียงไร้สาย หน่วยงานราชการ เป็นต้น 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 

ปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2565 
8. งบประมาณดําเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบ 

กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบล 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

10.1 ผลผลิต 
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไมน่้อยกว่า 3 ช่องทาง 

10.2 ผลลัพธ ์ 
- ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของโครงการ

ที่จัดซื้อ 
- การจัดหาพัสดุเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ทุกข้ันตอน 
- สามารถลดปัญหาการร้องเรียนการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างได ้  
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2.2.3 สร้างความโปรงใสในการให้บริการสาธารณะ/บริการประชาชน เพื่อให้เกิดความพึงพอใจ แก่ประชาชน
โดยทัดเทียมกันและโดยไม่เลือกปฏิบัติ 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

กิจกรรมการจัดบริการสาธารณะและการบริการประชาชนเพื่อให้เกิดความพึงพอใจแก่ประชาชนโดย
ทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบล บริหารจัดการโดยการอํานวยความสะดวกและตอบสนองค์วามต้องการของ
ประชาชน และให้ประชาชนสามารถตรวจสอบได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที ่ดี โดย
ดำเนินการจัดตั้งศูนย์บริการร่วมหรือ ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (One Stop Service) ณ องค์การบริหาร
ส่วนตำบล เป็นศูนย์บริการประชาชนในการติดต่อ สอบถามข้อมูล ยื่นคําขออนุมติ อนุญาตในเรื่องที่เป็นอำนาจ
หน้าที่และภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบล ติดตามความคืบหน้า และแจ้งผลการดำเนินการให้ประชาชน
ผู้รับบริการที่ราบ     โดยมีการปรับระบบการทำงานแต่ละกระบวนงานเพ่ือให้มีระบบบริการที่เชื่อมต่อระหว่าง
ศูนย์บริการรวมกับหน่วยงานเจ้าของเรื่อง ทั้งในด้านเอกสาร การส่งต่องาน ระบบการรับเงิน และกำหนด 
ระยะเวลาดําเนินการของแต่ ละกระบวนงาน ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศช่วยอํานวยความสะดวกในการ
ปฏิบัติงานใช้ระบบ บัตรควิอัตโนมัติ เพ่ือให้บริการตามลำดับ จัดสถานที ่สิ่งอานวยความสะดวกอ่ืนๆ เพ่ือให้บริการ
ทีดี่กับประชาชน เพ่ืออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนให้ไดร้ับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ 

นอกจากองค์การบริหารส่วนตำบล ยังบริหารจัดการบริการสาธารณะตามเกณฑ์มาตรฐานการปฏิบัติ
ราชการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ ่น ได้มาตรฐานทั้ง 17 ประเด็น (ด้านถิ ่น ทางเดิน และทางเท้า,        
ด้านไฟฟ้าสาธารณะ, ด้านระบบ ระบายน้ำ, ด้านน้ำเพื่อการบริโภค, ด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน, ด้านการ           
ส่งเสริมกีฬา, ด้านการส่งเสริมผู้สูงอายุ, ด้านการส่งเสริมผู้ด้อยโอกาส, ด้านงานสาธารณสุข, ด้านการส่งเสริมการ
พัฒนาสตรี, ด้านการสงเสริมอาชีพ, ด้านการป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย, ด้านการสงเสริมศาสนา ศิลปะ 
วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น, ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว, ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม,   
ด้านศึกษา และดา้นการจัดบริการสาธารณะ ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล (การแก้ไขปญัหาไฟป่าและหมอกควัน 
การกําจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำ การลดและคัดแยกขยะมูลฝอยตั้งแต่แหล่งกำเนิด การจัดการน้ำเสีย 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง และกิจกรรมเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่) โดยในขั้นตอน กระบวน
ปฏิบัติภารกิจ คํานึงถึงการอํานวยความสะดวกแก่ประชาชน สร้างความโปร่งใสในการบริการสาธารณะ             ให้
ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ และเพื่อเป็นมาตรการในการป้องกันการทุจริต
คอร์รัปชัน 
3. วัตถุประสงค์ 

3.1 สร้างความโปร่งใสในการบริการสาธารณะให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันไม่เลือก
ปฏิบัต ิ

3.2 เพ่ือเป็นมาตรการในการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน 



 

61 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

ทุกสํานัก/กอง/ฝ่าย ดําเนินการปฏิบัติงานบริการสาธารณะ ให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียม
กนและไม่เลือกปฏิบัติ 
5. พื้นที่ดําเนินการ 

ทุกสํานัก/กอง/ฝ่าย องค์การบริหารส่วนตำบล 
6. วิธีดําเนินการ 

6.1 ดำเนินการปฏิบัติงานบริการสาธารณะ ให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม่ เลือก
ปฏิบัติให้ได้มาตรฐานทั้ง 17 ประเด็น (ด้านถิ่น ทางเดิน และทางเท้า, ด้านไฟฟ้าสาธารณะ, ด้านระบบระบายน้ำ, 
ด้านน้ำเพื่อการบริโภค, ด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน, ด้านการส่งเสริมกีฬา, ด้านการสงเสริมผู้สูงอายุ, ด้านการ
ส่งเสริมผู้ด้อยโอกาส, ด้านงาน สาธารณสุข, ด้านการส่งเสริมการพัฒนาสตรี, ด้านการส่งเสริมอาชีพ, ด้านการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย, ด้านการส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น , ด้านการส่งเสริมการ
ท่องเที ่ยว, ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ ่งแวดล้อม , ด้านการศึกษา และด้านการจัดการบริการ
สาธารณะ ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล (การแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน การกำจัดผักตบชวาในแหล่งน้ำ 
การลดและคัดแยกขยะมูลฝอยตั้งแต่แหล่งกำเนิด การจัดการจัดการน้ำเสีย แผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง และ
กิจกรรมเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่)  

6.2 ประเมินมาตรฐาน/รายงานผลการดําเนินกิจกรรม 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 

ปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2565 
8. งบประมาณดําเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบ 

ทุกสํานัก/กอง/ฝ่าย องค์การบริหารส่วนตำบล 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

10.1 สร้างความโปร่งใสในการบริการสาธารณะให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม่ 
เลือกปฏิบัติ 

10.2 ไม่มีการทุจริตคอร์รัปชันในกระบวนการสาธารณะแก่ประชาชน 
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1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

โครงการจ้างสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

องค์การบริหารส่วนตำบล มีหน้าที่ตามพระราชบัญญัติองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2537 แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 6 พ .ศ. 2556 และหน้าที่ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ ให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายกาหนดให้เป็นหน้าที่ขององค์กรปกครอง
ส่วนถิ่น และในการปฏิบัติหน้าที่นั้นต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยคำนึงถึงการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาตำบล  การจัดทํางบประมาณการจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผล
การปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ จากภารกิจหน้าที่ในการ
จัดทำบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ในฐานะผู้ให้บริการก็จะไม่ที่ราบว่าภารกิจที่ให้บริการไปนั้น 
ประชาชนไดรับประโยชน์ หรือเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนมากน้อยเพียงใด การให้บริการมีคุณภาพเพียงใด 
ตอบสนองคว์ามต้องการผู้รับบริการหรือไม่ การที่จะทีร่าบถึงความพึงพอใจจากผู้รับบริการ จึงต้องมีโครงการสํารวจ
ความพึงพอใจของผู้รับบริการ 

เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 6 พ .ศ.
2556 ที่กำหนดให้การปฏิบัติงานตามหน้าที่ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน 
โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี คำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน การตรวจสอบและประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 ที่กำหนดให้การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีนั้น จะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สุข
ของประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ ประชาชน
ได้รับการอำนวยความสะดวก และได้รับการตอบสนองค์วามต้องการ การสำรวจความพึงพอใจจากประชาชน ผู้มา
ขอรับบริการ สาธารณะจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ของตัวชี้วัดที ่1 มิติที ่2 มิติด้านคณุภาพการให้บริการ เพ่ือ
ประโยชน์ในท้องถิ่น ลูกจ้างและพนักงานจ้าง อีกทั้งเพื่อเป็นการสร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะ
ประโยชน์ให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจ จึงจำเป็นต้องมีโครงการนี้ขึ้นมา 
3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพ่ือเป็นการสร้างความโปร่งใสในการใหบ้ริการสาธารณะการให้บริการประชาชนให้เกิดความพึงพอใจ 
3.2 เพ่ือเป็นการสร้างจิตสำนึกความตระหนักให้แก่บุคลากรผู้ให้บริการ ปฏิบัติหน้าทีใ่นการให้บริการ โดย

ยึดหลักประโยชน์สุขของประชาชน 
3.3 เพ่ือเป็นการปรับปรุงและพัฒนางานด้านบริการให้มีคุณภาพ และประสิทธิภาพ 
3.4 เพ่ือเป็นการป้องกันปัญหาร้องเรียน การทุจริตประพฤติมิชอบในหน่วยงาน 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
จัดจ้างสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของรัฐที่มีการสอนในระดับปริญญาตรีขึ้นไปภายในเขตตำบลหรือ

นอกเขตตำบล ทําการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนในเขตตำบล จํานวน 1 ครั้ง ต่อไป 
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5. พื้นที่ดําเนินการ 

พ้ืนที่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล 
6. วิธีดําเนินการ 

6.1 ข้ออนุมัติดำเนินการตามโครงการ และดำเนินการจัดจ้างสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในเขตพ้ืนที่จังหวัด
หรอืนอกเขตจังหวัดตามระเบียบพัสดุฯ 

6.2 ดําเนินการสํารวจความพึงพอใจจากประชาชนในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามรูปแบบที่
กําหนด 

6.3 สรุปประมวลผลการสํารวจความพึงพอใจแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ราบ 
6.4 ดําเนินการเบิกจ่ายเงินให้แก่สถาบันผู้ทําการประเมิน 
6.5 ปิดประกาศผลสํารวจความพึงพอใจให้ประชาชนทีร่าบ 
6.6 นําผลการประเมินมาปรับปรุงการทํางานด้านบริการสาธารณะ เพ่ือประโยชน์สุขแกป่ระชาชน 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
ปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2565 

8. งบประมาณดําเนินการ 
เบิกจ่ายตามงบประมาณรายจ่ายประจําปี แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบดําเนินการ 

หมวดค่าใช้สอยประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ โครงการจ้าง
ความพึงพอใจของผู้รับบริการ งบประมาณ 15,000 บาท/ปี 
9. ผู้รับผิดชอบ 

สํานักปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฝ่ายอํานวยการ 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

10.1 ผลผลิต 
ผลการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

จํานวน 1 ฉบับ 
10.2 ผลผลิต 

- ประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจไม่ ต่ำกว่าร้อยละ 80 
- การให้บริการสาธารณะมีความโปร่งใส และเกิดประโยชน์ สูงสุดแก่ประชาชน 
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2.3 มาตรการการใช ้ดุลยพินิจและใช้อํานาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 

2.3.1 มีการจัดทําแผนภูมิขั ้นตอนและระยะเวลาการดําเนินการเกี ่ยวกับการบริ การประชาชน 
รายละเอียดที่เกี่ยวของในแต่ละขั้นตอน เปิดเผย ณ ที่ทำการและในระบบเครือข่ายสารสนเทศขององค์กร
ปกครองสว่นท้องถ่ิน 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
2. หลักการและเหตุผล 

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ .ศ. 2546 มาตรา 52 กําหนดให้องค์กร
ปกครองส่วน ท้องถิ่นจัดทําหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีโดยอย่างน้อยต้องมีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการลด
ขั้นตอนการปฏิบัติงานการอานวยความสะดวกและตอบสนองค์วามต้องการของประชาชน ตลอดจนจัดให้มีการรับ
ฟังและสำรวจความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการเพ่ือปรับปรุงการบริหารงานให้สอดคล้องกบความต้องการของ
ประชาชนมากที่สุดประกอบกับในปีที่ผ่านมาได้มีการประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทีมีการบริหารจัดการที่ดี 
และได้ดำเนินการตามโครงการดังกล่าวอย่างต่อเนื่องทุกปีนั้น 

เพ่ือให้การประเมินบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเกิดประโยชน์สุขต่อประชาชน    
เกิดผลสัมฤทธิ ์ต่อภารกิจขององค์กรมีประสิทธิภาพและความคุ่มค่า สามารถลดขั ้นตอนการปฏิบัติงานและ
ตอบสนองค์วามต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริงหรืออย่างน้อยมีผลการประเมินไม่ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น จึงไดจัดทำโครงการปรับปรุงกระบวนการทางานหรือลดขั้นตอนการทำงานหรือการบริการ 
เพ่ือตอบสนองค์วามต้องการของประชาชนโดยยึดกรอบแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการที ่ดีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นสำคัญ 
3. วัตถุประสงค ์

3.1 เพ่ือลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานการบริการประชาชน 
3.2 เพ่ืออํานวยความสะดวกและตอบสนองคว์ามต้องการของประชาชน 
3.3 เพ่ือรับฟังและสํารวจความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการ 
3.4 เพ่ือปรับปรุงและเพ่ิมประสิทีธ่ิภาพในการให้บริการประชาชน 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
4.1 เพ่ือลดขั้นตอนในการทํางานขององค์การบริหารส่วนตำบลให้สั้นลง 
4.2 ประชาชนในพื้นท่ีตําบลห้วยทีร่าย 
4.3 ประชาชนนอกพ้ืนที่และประชาชนทั่วไป 
4.4 พนักงานและเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล 
4.5 ผู้บังคับบัญชามอบอํานาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่งการอนุญาต การอนุมัติ และการปฏิบัติราชการ

ใดๆ ไปสู่ผู้ใต้บังคบับัญชาซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการดําเนินการเรื่องนั้นโดยตรง 
5. พื้นที่ดําเนินการ 

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทีร่าย 
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6. วิธีดําเนินการ 

6.1 แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
6.2 ประชุมคณะกรรมการเพ่ือสำรวจงานบริการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องปฏิบัติปรับปรุงขั้นตอน

และระยะเวลาในการให้บริการที่สามารถปฏิบัติได้จริงและพิจารณางานในภารกิจว่าเรื่องใดที่ผู้บังคับบัญชาสามารถ
มอบอำนาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ หรือการปฏิบัติราชการใดๆ ให้แก่ผู้ใตบ้ังคับบัญชา 

6.3 ประกาศลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ และประกาศกระบวนงานบริการประชาชนที่
แสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการให้ประชาชนทีร่าบ 

6.4 มีระบบการรับฟังขอร้องเรียนหรือมีการสอบถามจากภาคประชาชน และนำผลดังกล่าวมาปรับปรุง
การปฏิบัติ 

6.5 รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรค์ต่างๆ ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลและผู้ 
บริหารทีร่าบ 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 

ปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2565 
8. งบประมาณดําเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ทุกกอง/สํานัก ในองค์การบริหารส่วนตำบล 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ ์ 

10.1 ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วในการติดต่อขอรับบริการ และมีความพึงพอใจในการให้บริการ
ของหน้าที ่

10.2 การปฏิบัติราชการมีความคล่องตัว และบุคลากรมีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน 
10.3 การปฏิบัติราชการมีความสอดคล้องกับนโยบายปฏิรูประบบราชการ 
10.4 ทําให้ภาพลักษณ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ ้นและทำให้ประชาชนมี

ความศรทัธาต่อคณะบริหารมากข้ึน 
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1. ชื่อโครงการ : โครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
2. หลักการและเหตุผล 

ในมาตรา 3/1 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2545 ซ่ึง 
เป็นกฎหมายที่เป็นที่มาของการปฏิรูประบบราชการเพื่อวางกรอบแนวทางการบริหารราชการไว้ว่า “การบริหาร
ราชการเป็นประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิ์ภาพ ความคุ้มค่าในเชิง
ภารกิจของรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานไม่จำเป็น  การกระจายอำนาจ
ตัดสินใจ การอำนวยความสะดวกและตอบสนองค์วามต้องการของประชาชน” และเพื่อให้ดำเนินการดังกล่าว
เป็นไปตามกรอบรวมทิศทางและแนวทางบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 โดยกำหนดให้ให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจัดทำหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามพระราชกฤษฎีกานี้ อย่างน้อยต้องมีหลักเกณฑ์
เกี่ยวกับการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและการอำนวยความสะดวกต่อความต้องการของประชาชน 
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง ปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุข
แก่ประชาชน ดังนั้นงานให้บริการจึงเป็นงานบริการแบบหนึ่งของระบบสาธารณะ ที่ผู้บริหารและพนักงานทุกท่าน
จะต้องร่วมกันปรับปรุงและแก้ไขปัญหากระบวนการทำงานเพื่อตอบสนองค์วามต้องการของประชาชนได้มากที่สุด 
เมือประชาชนมารับบริการแล้วเกิดความประทับใจและพึงพอใจ รวมถึงการลดขั้นตอนและระเวลาการปฏิบัติงาน
ราชการ ทำให้เกิดความรวดเร็วในการตอบสนองค์วามต้องการของประชาชน อำนวยความสะดวกเพื่องานที่มี
คุณภาพทั่งถึงและแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิผล 
3. วัตถุประสงค ์

3.1 เพ่ือให้ประชาชนได้รับการบริการได้อย่างสะดวกรวดเร็วและถูกต้อง 
3.2 เพ่ือให้สามารถตรวจสอบความต้องการของประชาชน รับรู้สภาพปัญหาและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได 
3.3 เพ่ือปรับทัศนคติ วิธีคิด วิธีการทางานของบุคลากรให้คำนึงถึงผลลัพธ์ในด้านการบริการประชาชนผู้มา

ติดต่อขอรับบริการ 
3.4 เพื่อให้การปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะที่ชัดเจน มีความโปร่งใสสามารถวัดผลการ

ดำเนินงานได ้
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลและผู้ที่มาติดต่อราชการกับองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย 
5. พื้นที่ดําเนินการ 

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย 
6. วิธีดําเนินการ 

6.1 จัดทําคำสั่งมอบหมายงานในพื้นที ่
6.2 จัดให้มีการประชุมคณะทํางานปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
6.3 จัดทําประกาศกระบวนงานบริการปรับลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการและประกาศให้ประชาชนที่

ราบโดยทั่วกัน 
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6.4 ดําเนินการจัดทํากิจกรรมอํานวยความสะดวกแก่ประชาชน 

6.4.1 ปรับปรุงแผนผังกําหนดผู้รับผิดชอบให้เป็นปัจจุบัน 
6.4.2 ปรับปรุงป้ายแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการแก ประชาชน 
6.4.3 จัดทําเอกสาร/แผนพับประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ ข้อมูลข่าวสารต่างๆ 
6.4.4 จัดให้ มีกล่อง/ตู้รับความคิดเห็นของประชาชน 
6.4.5 จัดทํา/เตรียมแบบฟอร์มคําร้องต่างๆ พร้อมตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มทุกงานบริการ 
6.4.6 จดัทําคําสั่งการให้บริการประชาชนนอกเวลาราชการ โดยจัดให้มีการให้บริการแก่  

ประชาชนทั้งเวลาทำการ ช่วงพักกลางวันในวันหยุดราชการ 
6.4.7 การมอบอํานาจการตัดสินใจ การอนุญาต การอนุมัติ การรักษาราชการแทน 

6.5 มีการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ 
6.6 มีการติดตามประเมินผลโครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ เพ่ือนำจุดบกพร่องในการ 

จัดทำโครงการปรับปรุงแก้ไขวิธีการ ขั้นตอนหรือระยะเวลาในการให้บริการให้ดียิ่งขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 

ปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2565 
8. งบประมาณดําเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทีร่าย กองคลัง กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทีร่าย 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ ์ 

10.1 ประชาชนได้รับการบริการได้อย่างสะดวกรวดเร็วและถูกต้อง 
10.2 สามารถตรวจสอบความต้องการของประชาชน รับรู้สภาพปัญหาและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได 
10.3 มีทัศนคติ วิธีคิด วิธีการทางานของบคลากรคำนึงถึงผลลัพธ์ ในด้านการบริการประชาชนผู้มาติดต่อ 
10.4 การปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะที่ชัดเจน มีความโปร่งใสสามารถดำเนินงานได้
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2.3.2 มีการกระจายอำนาจการตัดสินใจเกี ่ยวกับการสั ่ง  อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติราชการแทนหรือ               

การดําเนินการอ่ืนใดของผู้มีอํานาจในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
1. ช่ือโครงการ : มาตรการ การมอบอํานาจอนุมัติ อนุญาต ส่ังการ เพ่ือลดขัน้ตอนการปฏิบัติราชการ 
2. หลักการและเหตุผล 

         การมอบหมายอำนาจหน้าที่ให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาในการบริหารงานในด้านต่างๆ ภายในองค์กรนั้น ก็
เพ่ือเป็นการ ช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานให้เกิดความคล่องตัว รวดเร็ว ซึ่งการพิจารณาเลือก/
มอบหมายภารกิจและขอบข่าย ของความรับผิดชอบที่จะมอบหมายให้ผู้ใต้บังคับบัญชา จะพิจารณาถึงความสาํคัญ 
คุณสมบัติความรู้ความสามารถในการที่จะดําเนินการเรื่องนั้นเป็นอย่างดีด้วยความรอบคอบและเหมาะสม เพื่อให้ 
การบริหารงานกอ่ให้เกิดประโยชน์ สูงสุดแก่ราชการ 
      ดังนั้น การดำเนินการของหน่วยงานต้องมีการปรับปรุงให้เข้าสภาพสังคมและทันต่อสถานการณ์ที่การ
บริการราชการต้องเป็นไปอย่างประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ 
ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การกระจายอำนาจการตัดสินใจ การอำนวยความ
สะดวก และการตอบสนองคว์ามต้องการของประชาชน 
3. วัตถุประสงค์ 

เพื ่อให้การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล ภายใต้กรอบอำนาจหน้าที ่ตามที ่กฎหมาย
กำหนดให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็วและเกิดประโยชนสูงสุดแก่ราชการ 
4. เป้าหมาย 

คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 
หรือหัวหน้าส่วนราชการ 
5. พื้นที่ดําเนินการ 

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย 
6. วิธีดําเนินการ 

6.1 จัดทําบันทึกเสนอเพ่ือพิจารณาขออนุมัติ อนุญาต สั่งการ แต่งตั้งมอบหมาย คณะผู้บริหาร ปลัดองค์ 
การบริหารส่วนตำบล รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล หรือหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติ
ราชการ 

6.2 ดําเนินการออกคําสั่งฯ 
6.3 สําเนาคำสั่งฯ แจ้งคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รองปลัด

องค์การบริหารส่วนตำบล หรือหัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน ที่ได้รับมอบหมายทีร่าบ 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 

ปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2565 
8. งบประมาณดําเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ส่วนราชการทุกส่วน 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ ์ 

การบริหารราชการ การดําเนินงาน การปฏิบัติงานเกิดความคล่องตัวและรวดเร็ว ตลอดจนการอำนวย
ความสะดวก และการให้ บริการประชาชน/บริการสาธารณะได้ อย่างมีประสิทธิภาพ 
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1. ชื่อโครงการ :กิจกรรมยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่บุคคลหน่วยงานองค์กรดีเด่นผู้ทำคุณประโยชน์หรือเข้าร่วม
ใน กิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย 
2. หลักการและเหตุผล 
 การส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมให้เกิดขึ้นในหน่วยงานและสังคมถือเป็นการสร้างรากฐานอันสำคัญใน
การพัฒนา สังคมสู่ ความอยู่ เย็นเป็นสุขโดยเฉพาะเน้นการส่งเสริมและสนับสนุนให้คนดำรงชีวิตตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงคุณธรรมจริยธรรมวิริยะอุตสาหะกล้าหาญซื่อสัตย์สุจริตและเสียสละเพื่อส่วนร่วมถือว่าเป็นหลัก
สำคัญของการทำความดี ดังนั้นเพื่อส่งเสริมให้บุคลากรหน่วยงานที่มีความตั้งใจในการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์
สุจริตทำความดีอย่างต่อเนื่องเป็น แบบอย่างแก่ประชาชนตำบลห้วยทรายผู้ที่ทำคุณประโยชน์หรือเต็มใจเข้ารวมใน
กิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายอย่างสม่ำเสมอองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายจึงจัดกิจกรรม
ยกย่องและเชิดชูความดีความซื่อสัตย์สุจริตและการต่อต้านการทุจริตแก่บุคคลหน่วยงานองค์กรดีเด่นผู้ทำความดมีี
ความซื่อสัตย์สุจริตและผู้ทำคุณประโยชน์หรือเข้าร่วมในกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายโดยการ
มอบใบประกาศเกียรติคุณเพื่อยกย่องบุคคลผู้เสียสละและทําคุณประโยชน์ให้กับองค์การบริหารส่ว นตำบลที่ควร
ได้รับการยกย่องชมเชยและเป็นบุคคลตัวอย่าง และจัดกิจกรรมรณรงค์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน
หน่วยงานองค์กรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายมีค่านิยมยกย่องเชิดชู และเห็นคุณค่าของการประพฤติ
ปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม 
3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือสร้างขวัญและกําลังใจแก่ผู้ทําคุณประโยชน์และมีส่วนร่วมในกิจกรรมขององค์การบริหารส่ วน
ตำบลห้วยทราย 
 3.2 เพื่อส่งเสริมการสร้างแรงจูงใจให้ประชาชนหน่วยงานองค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในเขตองค์การ
บริหารส่วนตำบลห้วยทรายตระหนักถึงความซื่อสัตย์สุจริตเสียสละเพ่ือประโยชน์ส่วนร่วม 
 3.3 เพ่ือรณรงค์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนหน่วยงานองค์กรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลห้วย
ทรายมีค่านิยมยกย่องเชิดชูและเห็นคุณค่าของการประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 - ประชาชนหน่วยงานองค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย 
 - ผู้ทําคุณประโยชน์และมีส่วนร่วมในกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย 
5. พื้นที่ดําเนินการ 
 พ้ืนที่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายตําบลห้วยทรายอําเภอหนองแคจังหวัดสระบุรี 
6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 จัดประชุมชี้แจงแนวทางการดําเนินกิจกรรมเพื่อสร้างมาตรการรวมกันในการกําหนดหลักเกณฑ์การ
พิจารณาใน การคัดเลือกบุคคลหน่วยงานองค์กรดีเด่น 
 6.2 คัดเลือกและประกาศยกย่องบุคคลหน่วยงานองค์กรทําความดีเพ่ือให้เป็นแบบอย่าง 
 6.3 จัดกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติและมอบใบประกาศแก่บุคคลหน่วยงานองค์กรดีเด่นที่ผ่านการคัดเลือก
และได้คะแนนสูงสุด 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 
8. งบประมาณดําเนินการ 
 10,000บาท 
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9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 ยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่บุคคลหน่วยงานองค์กรดีเด่นผู้ทำคุณประโยชน์หรือเข้ารวมในกิจกรรม
ของ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย 
 10.2 ประชาชนหน่วยงานองค์กรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายมีค่านิยมยกย่องเชิดชูและเห็น
คุณค่าของการประพฤติ ปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม 
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1. ชื่อโครงการ :กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ 
2. หลักการและเหตุผล 
 ในปัจจุบันสังคมไทยให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนและการบริการสาธารณะแบบมีส่วน
ร่วมตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยนอกจากนี้ยังเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลเด็กเยาวชน
และองค์กรที่ให้การสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมด้านศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมที่ เป็นประโยชน์แก่ชุมชนสังคม
และประเทศชาติเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้บุคคลหรือองค์กรมีความมุ ่งมั่นตั้งใจรวมเป็นแกนนำในการส่งเสริม
สนับสนุนและอนุรักษ์มรดกทาง ศิลปวัฒนธรรมของชาติสืบไป 
 กองการศึกษาจัดทํากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้ มีจิตสาธารณะเพื่อนําผู้ที่ได้รับ การคัดเลือกระดับ
หมู ่บ้านเข้ารับใบประกาศเชิดชูเกียรติและเนื ่องในวันสืบสานประเพณีวันสงกรานต์และวันผู ้ส ูงอายุในทุก
ปีงบประมาณเพื่อเป็นขวัญกำลังใจ ให้ประชาชนมีความมุ่งมั่นช่วยเหลือสังคมและเป็นแบบอย่างต่อบุคคลอื่นใน
ชุมชน 
3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพื ่อยกย่องบุคคลเด ็กและเยาวชนที ่ ให ้ การสนับสนุนการดําเน ินการกิจกรรมด้านศาสนา
ศิลปวัฒนธรรมที่เป็นประโยชน์แก่ชุมชนสังคมและประเทศชาติอย่างต่อเนื่องให้สังคมได้รับรู้ 
 3.2 เพ่ือประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานของผู้ที่ได้รับรางวัลให้เป็นตัวอย่างที่ดีแก่สาธารณชนต่อไป 
 3.3 เพื่อเป็นขวัญและกําลังใจให้บุคคลเด็กและเยาวชนร่วมสนับสนุนและส่งเสริมการดําเนินงานด้าน
ศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่องและกว้างขว้างยิ่งขึ้น 
4. เป้าหมาย 
 เด็กเยาวชนและประชาชนในพื้นท่ีตำบลห้วยทราย 
5. สถานที่ดําเนินการ 
 ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายตำบลห้วยทรายอำเภอหนองแคจังหวัดสระบุรี 
6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ 
 6.2 ประสานกํานันผู ้ใหญ่บ้านและสมาชิกอบต . เพื ่อคัดเลือกบุคคลผู ้ เข้าร่วมกิจกรรมเชิดชูเกียรติ
ประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ 
 6.3 จัดทําเอกสารผู้ทําคุณประโยชน์ด้านต่างๆเพ่ือเสนอผู้บังคับบัญชาดังนี้  
  - ด้านช่วยเหลือสังคมดีเด่น (ประชาชน) 
  - ด้านถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นดีเด่นการจักสาน (ประชาชน) 
  - ด้านถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นดีเด่นเพลงพื้นบ้าน (ประชาชน) 
  - ด้านถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นดีเด่นการสอนกลองยาว (ประชาชน) 
  - ด้านอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมการแสดงกลองยาว (เด็กและเยาวชน) 
 6.4 ดําเนินการจัดทํากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้ มีจิตสาธารณะ 
 6.5 สรุปผลการจัดทํากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้ มีจิตสาธารณะเพ่ือเสนอผู้บังคับบัญชา 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปีงบประมาณพ.ศ. 2563 
8. งบประมาณดําเนินการ 
 งบประมาณ 10,000 บาท 
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9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ผู้ทําคุณประโยชน์ได้รับการเชิดชูเกียรติประชาชนผู้ มีจิตสาธารณะเพ่ือให้เป็นแบบอย่างกับประชาชน
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2.4.3 ยกย่องเชิดชูเกียรติที่ดำรงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
1. ชื่อโครงการ :กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้ ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
2. หลักการและเหตุผล 
 เศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำรัสชี้แนะแนวทางการดำเนิน
ชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกว่า 25 ปีตั้งแต่ก่อนวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจและเมื่อภายหลังได้ทรง
เน้นย้ำแนวทางการแก้ไขเพ่ือให้รอดพ้นและสามารถดำรงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์และ
ความเปลี่ยนแปลงต่างๆซึ่งการเกษตรในสมัยก่อนเกษตรกรจะทําการผลิตเพื่อการบริโภคโดยอาศัยธรรมชาติตาม
สภาพเแวดล้อมมีการปลูกพืชหลากหลาย ชนิดคละกันทั้งพืชผักไม้ผลไม้ยืนต้นพืชสมุนไพรพืชใช้สอยในลักษณะของ
สวนผสมต่อมามีการพัฒนาเป็นการเกษตรเพ่ือ การบริโภคและจำหน่ายทําให้ต้องใช้ทรัพยากรจากภายนอกมากขึ้น
ต้นทุนการผลิตสูงขึ้นประกอบกับเกิดวิกฤติทางเศรษฐกิจ ของประเทศทําให้ต้องหันกลับมาทำการเกษตรเพื่อการ
บริโภคและจำหน่ายในลักษณะเศรษฐกิจพอเพียงอีกครั้งการปลูกผักสวนครัวรั ้วกินได้จึงเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่
น่าสนใจเนื่องจากเป็นการเกษตรแบบพึ่งพาตนเองเป็นการใช้พ้ืนที่เล็กๆให้เกิด ประโยชน์ปลอดภัยจากการใช้
สารเคมีและสารพิษตกค้างทำให้สภาพแวดล้อมของบริเวณบ้านน่าอยู่น่าอาศัยและที่สำคัญ สามารถใช้บริโภคใน
ครัวเรือนเป็นการลดรายจ่ายของครอบครัวแทนที่จะซื้อจากตลาดและเหลือจากการบริโภคในครัวเรือน สามารถ
ขายเป็นการเพ่ิมรายได้ให้แก่ครอบครัวอีกด้วย 
 ตั้งแต่ปี 2558 ได้เกิดภาวะฝนทิ้งช่วงและปริมาณน้ำฝนที่มีน้อยกว่าปกติจึงเกิดภาวะภัยแล้งทําให้
เกษตรกรในพ้ืนที่ ชลประทานส่วนใหญ่ไม่สามารถทำนาปรังได้แต่ยังมีเกษตรกรที่มีพ้ืนที่ใกล้กับคลองส่งน้ำประมาณ 
500 ไร่เกษตรกร เหล่านี้จะอาศัยน้ำจากชลประทานในช่วงแรกของการปล่อยน้ำจนถึงช่วงเก็บเกี่ยวเกษตรกรได้
รับทราบถึงสถานการณ์ภัยแล้งดีและได้ดำเนินการตามมาตรการของรัฐบาลได้มีการลดพื้นที่การทำนาปรังลงอย่าง
มากโดยองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายได้ส่งเสริมการให้ความรู้และการสนับสนุนปัจจัยการผลิตซึ่งมีเกษตรกร
สมัครใจเข้าร่วมโครงการฯโดยพืชที่ใช้น้ำน้อยเพื่อปลูกที่ดีแทนการปลูกข้าวนาปรังอาทิพืชตระกู ลถั่วพืชสวนครัว
สับปะรดฯลฯซึ่งการที่เกษตรกรในพื้นที่หันมาปลูกพืชใช้น้ำน้อย แทนการปลูกข้าวนาปรังนั้นจะเห็นได้ว่าใช้น้ำน้อย
กว่าการปลูกข้าวเช่นพื้นที่ทําน้ำ 1 ไร่ใช้น้ำ 1,738 ลูกบาศก์เมตรขณะที่พื ้นที่ปลูกสับปะรด 1 ไร่ใช้น้ำ 583 
ลูกบาศก์เมตรเป็นต้นจึงเป็นวิธีหนึ่งของการดำเนินการมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งใน
พ้ืนที่ตําบลหนองตาแต้มอย่างยั่งยืน 
 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายได้เห็นความสำคัญของการส่งเสริมการดำเนินชี วิตตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพ ียงเร ิ ่มจากการด ําเน ินช ีว ิตในคร ัวเร ือนเป ็นล ําด ับแรกจ ึงได ้ร ่ว มก ับศ ูนย ์บร ิการและถ ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลห้วยทรายคัดเลือกประชาชนที่ปฏิบัติตนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่สามารถ
ลดการใช้ทรัพยากรน้ำและต้นทุนในการใช้จ่ายลงได้และสามารถนำผลิตผลที่เหลือจากการบริโภคไปเพิ่มราบได้อีก
ทางหนึ่งโดยเฉพาะเกษตรกรในเขตชลประทานที่มีการบริหารจัดการน้ำในพ้ืนที่เพาะปลูกพืชฤดูแล้งให้สอดคล้องกับ
ปริมาณนำต้นทุนและสถานการณ์ที่เกี่ยวของเพื่อเป็นตัวอย่างตลอดจนสามารถถ่ายทอดความรู้ เพื่อช่วยเหลือ
เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งให้มีรายได้จากกิจกรรมอื่นที่ดีแทนอย่างยั่งยืนจึงได้จัดทำกิจกรรมเชิ ดชู
เกียรติประชาชนผู้ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแต่งตั้งให้เป็นวิทยากรประจำศูนย์เรียนรู้โครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดำริศูนย์สาธิตเกษตรผสมผสานอีกทั้งยังเป็นตัวอย่างให้แก่เกษตรกรได้น้อมนำแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาใช้ในการดําเนินชีวิตอีกด้วย 
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3. วัตถุประสงค ์
 เพื่อเชิดชูเกียรติประชาชนผู้ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้เป็นตัวอย่างและเป็นวิทยากรประจํา
ศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริศูนย์สาธิตเกษตรผสมผสานถ่ายทอดให้แก่เกษตรกร 
 
4. สถานที่ดําเนินการ 
 ในเขตพ้ืนทีอ่งคืการบริหารส่วนตำบลห้วยทราย 
5. วิธีดําเนินการ 
 5.1 ประชุมคณะกรรมการศูนย์บริการฯประจําตำบลห้วยทราย 
 5.2 ดําเนินโครงการเศรษฐกิจพอเพียงประจําปี 2561 
 5.3 มอบใบประกาศนียบัตรและแต่งตั ้งให้เป็นวิทยากรประจําศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริศูนย์สาธิตเกษตรผสมผสาน 
 5.4 ปีระชาสมพันธ์ศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริศูนย์สาธิตเกษตรผสมผสาน 
 5.5 สรุปและรายงานผลการดําเนินงานตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียง 
6. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ประจำปีงบประมาณ 2563 
7. งบประมาณดําเนินการ 
 เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น10,000บาท 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการฯ 
 งานส่งเสริมการเกษตรสํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายอำเภอหนองแคจังหวัดสระบุรี 
9. ตัวช้ีวัด 
 9.1 ตัวชี้วัดที่ 1 ระดับความสําเร็จของเกษตรกรสมัครใจเข้ารวมโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสนอง
พระราชดำริ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 9.2 ตัวชี้วัดที่ 2 ระดับความสำเร็จกิจกรรมถ่ายทอดให้ความรู้ของศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริศูนย์สาธิตเศรษฐกิจพอเพียงและศูนย์เรียนรู้เกษตรผสมผสาน  
10. ผลลัพธ์ 
 10.1 เกษตรกรที่ผ่านการอบรมสมัครใจเข้าร่วมโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสนองพระราชดำ ริตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจและนํากลับไปดําเนินการอย่างเป็นรูปธรรม 
 10.2 ศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริศูนย์สาธิตเศรษฐกิจพอเพียงและศูนย์เรียนรู้เกษตร 
ผสมผสานดําเนินงานอย่างเป็นรูปธรรมและเป็นศูนย์เรียนรู้ มีชีวิตของตำบลห้วยทรายได้ 
 10.3 ศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริศูนย์สาธิตเศรษฐกิจพอเพียงและศูนย์เรียนรู้เกษตร 
ผสมผสานมีเกษตรกร
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2.5 มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริต 
2.5.1มีการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการจังหวัดอำเภอที่ได้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่เพื่อการ
ตรวจสอบควบคุมดูแลการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
1. ชื่อโครงการ :กิจกรรมให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ดำเนินการตามอํานาจหน้าที ่เพื ่อการ
ตรวจสอบควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย 
2. หลักการและเหตุผล 
 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่
เพ่ือการตรวจสอบควบคุมดูแล การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายเนื่องจากเห็นความสําคัญ
ของการตรวจสอบที่จะเป็นปัจจัยสําคัญช่วยให้ การดําเนินงานตาม ภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลช่วยป้องกันหรือลดความเสี่ยงจากการดำเนินงานที่ผิดพลาดและลด
ความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นซึ่งนอกจากจะให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบภายนอก (ป.ป.ช., สตง.,จังหวัด, 
อําเภอ) แล้วองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายยังให้ความสําคัญกับการตรวจสอบภายในด้วย โดยให้มีเจ้าหน้าที่
ตรวจสอบภายในทำหน้าที่ ตรวจสอบภายในโดยอิสระ/มีแผนการตรวจสอบภายในและรายงานผลการตรวจสอบ
ภายในทุกส่วนราชการ 
 การให้ความร่วมมือกับสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินในการตรวจสอบบัญชีและงบการเงินประจําปีได้
มอบหมายให้หน่วยงานผู้เบิก/หัวหน้าหน่วยคลังมีหน้าที่ให้คําชี้แจงและอํานวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่ของ
สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินกรณีได้รับข้อทักท้วงให้หัวหน้าหน่วยงานผู้เบิก/หัวหน้าหน่วยงานคลังปฏิบัติตามขอ
ทักท้วงโดยเร็วอย่างช้าไม่เกิน 45 วน นับจากวันที่ได้รับแจ้งข้อทักท้วงกรณีที่ชี้แจงข้อทักท้วงไปยังสตง.แล้วแต่สตง.
ยืนยันว่ายังไม่ มีเหตุผลที่จะล้างข้อทักท้วงก็จะดำเนินการชี้แจงเหตุผลและรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดให้เสร็จสิ้น
ภายใน 45 วันนับจากวันที่ได้รับทราบผลการวินิจฉัย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงินการเบิก
จ่ายเงินการฝากเงินการเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ .ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที ่3) พ.ศ. 2548 
 ในกรณีที่มีการตรวจสอบการทุจริตมีการมอบหมายให้งานสอบสวนและดำเนินการทางวินัยฝ่ายนิติการและ 
ดําเนินการทางวินัยกองวิชาการและแผนงานมีหน้าที่ดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายโดยเคร่งครัดเที่ยง
ธรรมไม่ เลือกปฏิบัติกรณีมีเรื่องร้องเรียนกล่าวหาบุคลากรที่ปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าที่โดยมิชอบ 
นอกจากนี้ยังให้ความร่วมมือกับสำนักงานป.ป.ช./สำนักงานป.ป.ช. จังหวัดที่ได้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่เพ่ือ 
การตรวจสอบควบคุมดูแล การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายเพ่ือความโปร่งใสและป้องกัน
การทุจริต 
3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือให้เป็นมาตรการจัดการกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริต 
 3.2 เพ่ือความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ทุกสํานัก/กอง/ฝ่ายจัดทําข้อตกลงการปฏิบัติราชการต่อผู้บริหาร 
5. พื้นที่ดําเนินการ 
 ทุกสํานัก/กอง/ฝ่ายองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย 
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6. วิธีดําเนินการ 
 - ทุกสำนัก/กอง/ฝ่าย/งานให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ เพื่อการ
ตรวจสอบ ควบคุมดูแลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย 
 - ปฏิบัติตามข้อทักท้วงฯตามระเบียบฯภายในกําหนด 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2565 
8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ทุกสํานัก/กอง/ฝ่ายองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายมีมาตรการจัดการกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบ
การทุจริต 
 10.2 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายมีความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตตามหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองทีดี่ 
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1. ชื่อโครงการ :มาตรการ “ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบท้ังภาครัฐและองค์กรอิสระ” 
2. หลักการและเหตุผล 
 กลไกการกำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทได้
ให้อำนาจข้าราชการในหน่วยงานกระทรวงมหาดไทยทั้งผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอกำกับดูแลให้องค์กร
ปกครองสวน ท้องถิ่นดําเนินกิจการเป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดและมีประสิทธิภาพตามอํานาจหน้าที่          
ที่กําหนดไว้ในกฎหมาย 
 กลไกองค์กรอิสระเพื่อตรวจสอบการใช้อํานาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งในแง่ของการทุจริตจะ
เกี่ยวของ กับการใช้จ่ายเงินไปโดยชอบด้วยกฎหมายระเบียบข้อบังคับหรือไม่หรือตรวจสอบเพื่อให้นักการเมือง
ท้องถิ่นและองค์กร ปกครองสวนท้องถิ่นดำเนินกิจการต่างๆอย่างโปรงใสและสุจริตซึ่งหน่วยงานทั้งสำนักงาน
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) และคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เป็น
องค์กรที่มีหน้าที่สําคัญ 
 ดังนั้นองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายจงได้มาตรการ “ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบ” ขึ้น
เพื่อส่งเสริมสนับสนุนกลไกการ ตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระที่มีหน้าที่ตรวจสอบองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ 
3. วัตถุประสงค ์
 เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระที่มีหน้าที่ตรวจสอบองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 การตรวจสอบควบคุมดูแลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายจากหน่วยงานภาครัฐ
และองค์กรอิสระเป็นอย่างมี ประสิทธิภาพ 
5. พื้นที่ดําเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย 
 
6. วิธีดําเนินการ 
 ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้งจากผู้กํากับดูแลและองค์กรอิสระอาทิ 
 - การรับการตรวจจากคณะทํางานตรวจประเมินมาตรฐานการปฏบัติ ราชการประจำปีหรือคณะทํางาน 
LPA จังหวัด 
 - การรับการตรวจจากสํานักงานป.ป.ท. ตามโครงการ ITA 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2565 
8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ทุกสํานัก/กององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายให้ความร่วมมือในการตรวจสอบควบคุมดูแลการปฏิบั ติราชการของ
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายจากหน่วยงานภาครัฐ และองค์กรอิสระ
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2.5.2ดำเนินการให้มีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายกรณีมีเรื่องร้องเรียนกล่าวหา
บุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าที่โดยมิชอบ 
1. ชื่อโครงการ :มาตรการ “แต่งตั้งผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน” 
2. หลักการและเหตุผล 
 ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายมีนโยบายใช้หลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ภาคประชาชนเข้ามามี
ส่วนร่วมโดยเปิดโอกาสให้ประชาชน สามารถเสนอเรื่องร้องเรียนแจ้งเบาะแสเสนอข้อคิดเห็นซึ่งสามารถยื่นคำ
ร้องเรียนผ่านช่องทางต่างๆได้แก่ระบบอินเตอรเน็ตทางโทรศัพท์หรือแจ้งเบาะแสด้วยตนเอง 
 ฉะนั้นเพื่อให้การดําเนินการรับเรื่องร้องเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสามารถแก้ไขความ เดือดร้อนของ
ประชาชนได้อย่างมประสิทธิภาพจึงได้แต่งตั้งคณะทำงานรับผิดชอบการรบเรื่องร้องเรียนประจำองค์การบริหารส่วน
ตำบลห้วยทรายรวมถึงจดทำคู ่มือดําเนินการเรื ่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายขึ ้นเพ่ือ
ดําเนินการมาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆเจ้าหน้าที่รับผิดชอบได้ ถือปฏิบัติให้
เป็นแนวทางเดียวกัน 
3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือจัดให้มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดําเนินการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆ 
 3.2 เพื่อจัดให้มีมาตรการจัดการในกรณีได้รบทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริตเป็นไปตาม
ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับกฎหมายระเบียบและหลักเกณฑ์เก่ียวข้องอย่างถูกต้อง 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 มีการมอบหมายแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน 
5. พื้นที่ดําเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย 
6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 กําหนดผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน 
 6.2 จัดทําคู่มือดําเนินการเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย 
 6.3 จัดประชุมให้ความรู้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนเพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงานและ
ดำเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนที่ได้รับจากช่องทางการร้องเรียนต่างๆให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันโดยโปร่งใส
และเป็นธรรม 
 6.4 เผยแพร่กระบวนการและขั้นตอนในการดําเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วน
ตำบลห้วยทรายให้ผู้รับบริการผู้มีส่วนได้เสียคู่สัญญาประชาชนทั่วไปหน่วยงานภายนอกตลอดจนบุคลากรภายใน
หนว่ยงานสามารถเข้าใจและใช้ประโยชน์จากกระบวนการและข้ันตอนดังกล่าวได้ตรงกับความต้องการ 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2565 
8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย 
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10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 เจ้าหน้าที่รับผิดชอบดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนดำเนินการจัดการเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลห้วยทรายตามคู่มือดําเนินการเรื ่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายโดยปฏิบัติตาม
ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับกฎหมายระเบียบและหลักเกณฑ์ ที่เก่ียวข้องอย่างถูกต้อง
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1. ชื่อโครงการ :มาตรการ “ดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนกรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชนกล่าวหา
เจ้าหน้าที่ของ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายว่าทุจริตและปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าที่โดยมิชอบ” 
2. หลักการและเหตุผล 
 สืบเนื่องจากคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 69/2557 เรื่องมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการ
ทุจริตประพฤติมีชอบได้กำหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐกำหนดมาตรการหรือแนวทางป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการ ทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐโดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการ
บริหารงานและส่งเสริมการ มีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบเฝ้าระวังเพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริต
ประพฤติมิชอบได้ประกอบกับนโยบายของพลเอกประยุทธ์จันทรโอชานายกรัฐมนตรีได้แถลงนโยบายของรัฐบาลต่อ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติเมื่อวันที่ 12 กันยายน2557 ก็ได้กําหนดให้มีการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล
และการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบใน ภาครัฐเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาลเพื่อให้การ
ขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติในการ ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติ
มิชอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพในการนี้องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายจึงได้จัดทํา มาตรการการดําเนินการ
เกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนกรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชนกล่าวหาเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้ว ย
ทรายว่าปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าที่โดยมีชอบขึ้นทั้งนี้เพ่ือให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้เสียได้ทราบช่องทางการ
ร้องเรียนแนวทางการพิจารณารบเรื่องร้องเรียนและการตอบสนองต่อขอร้องเรียนในเรื่องการทุจริตหรือประพฤตมิี
ชอบของ ข้าราชการและเป็นการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนในการช่วยสอดส่องและเฝ้าระวังมีให้เจ้าหน้าที่
กระทำการทุจริตหรือ ประพฤติมิชอบนอกเหนืออํานาจที่ตนมีได้อีกทางหนึ่งด้วย 
3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพื ่อสร้างจิตสำนึกให้แก่พนักงานส่วนตำบลพนักงานครูองค์การบริหารสวนตำบลบุคลากรทาง
การศึกษาในองค์การบริหารส่วนตำบลพนักงานจ้างตามภารกิจและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย
ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมที่ดี และตระหนักถึงความสําคัญของภัยของการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 3.2 เพื่อให้การตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบเป็นไปอย่างรวดเร็วโปร่งใส
เป็นธรรม 
4. เป้าหมาย 
 “เจ้าหน้าที่” หมายถึงผู้บริหารท้องถิ่นสมาชิกสภาท้องถิ่นพนักงานส่วนตำบลพนักงานครูองค์การบริหาร
สวนตำบลบุคลากรทางการศึกษาในองค์การบริหารส่วนตำบลพนักงานจ้างตามภารกิจและลูกจ้างขององค์การ
บริหารส่วนตำบลห้วยทราย 
5. พื้นที่ดําเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายตำบลห้วยทรายอำเภอหนองแคจังหวัดสระบุรี 
6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 ดำเนินการกำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางในการพิจารณาเรื่องร้องเรียนว่ามีมูลและเข้าองค์ประกอบ
ความผิด การทุจริตและประพฤติมิชอบหรือไม่ 
 6.2 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงกรณีมีเจ้าหน้าที่ทุจริตและปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าที่โดยมิ
ชอบ 
 6.3 กําหนดช่องทางการร้องเรียนแจ้งเบาะแสข้อมูลเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมีชอบและพัฒนาช่อง
ทางการร้องเรียนให้ง่ายสะดวกและวิธีการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูลเพ่ือเป็นหลักประกันและสร้างความม่ันใจแก่ผู้ให้ข้อมูล
ในการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่หน่วยงาน 
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6.4 แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ร้องเรียนทราบผลและความคืบหน้าของการดําเนินการภายใน 5 วัน 

 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2565 
8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานกฎหมายและคดีสํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ตัวช้ีวัด 
 ร้อยละของเรื่องร้องเรียนของเจ้าหน้าที่ที่มีการทุจริตและประพฤติมีชอบ 
ผลลัพธ์ 
 ภาคประชาชนมีบทบาทในการเฝ้าระวังและติดตามตรวจสอบการทํางานของเจ้าหน้าที่ 
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มิติที ่3 การส่งเสริมบทบาทและการมีสว่นร่วมของภาคประชาชน 
 3.1 จัดให้มีและเผยแพร่ ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป ็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนได ้ ม ี
ส่วนร ่วมตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอำนาจหนา้ท่ีขององค ์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทุกข้ันตอน         
3.1.1.จัดให้มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 
1. ชื่อโครงการ :  กิจกรรม“การออกระเบียบจัดตั้ งศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วน
ตําบลห้วยทราย” 
2. หลักการและเหตุผล 
 อาศัยอำนาจตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ซึ่งบัญญัติ ไว้
ภายใต้บังคับมาตรา 14 และมาตรา 15 หน่วยงานของรัฐต้องจดใหม่ข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างเนื ่อง
ดังต่อไปนี้ไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูไดทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกำหนดและเพ่ือให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติการบริหารราชการที่ดี พ.ศ. 2546 เรื่องหลักธรรมาภิบาล ความโปร่งใสการมีส่วนร่วมสามารถ
ตรวจสอบได ้
3. วัตถุประสงค ์ 
 1. เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย จึงจดทำระเบียบองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย  
ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2556 และประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย       เรื่อง 
ค่าธรรมเนียมการทำสำเนาและการรบัรองสำเนาข้อมูลข่าวสารของศูนย์ ข้อมูลข่าวสารองค์การ
บริหารส่วนตำบลห้วยทรายขึ้น 
 2. เพื่อให้บริการข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดู  ศึกษา ค้นคว้า 
ตลอดจนเผยแพร่ จำหน่าย จ่ายแจก รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามระเบียบ 
 3. เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการจัดระบบข้อมูลข่าวสาร ดังนี ้

3.1 ข้อมูลข่าวสารที่ลงพิมพ์ ในราชกิจจานุเบกษา 
3.2 ข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ 
3.3 ข้อมูลข่าวสารอื่น 
3.4 ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล 

4. เป้าหมาย 
 1. จัดเตรียมสถานที่จัดตั้งศูนย์ ข้อมูลข่าวสารของราชการ จำนวน 1 แห่ง 
 2. กำหนดให้บุคคลทั่วไปที่มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถเข้ามาตรวจสอบข้อมูล 
 3. ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย เรื่องค่าธรรมเนียมการทำสำเนาและการรับรองสำเนา
ข้อมูลข่าวสารของศูนย์ ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย จำนวน 1 ฉบับ 
 4. แบบคำร้องขอตรวจดูข้อมูลข่าวสาร จำนวน 1 ฉบับ 
5. พ้ืนท่ีดำเนินการ 

 ภายในองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย 
6. วิธีการดำเนินงานโครงการ 

6.1 จัดทำบันทึกขออนุมัติจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ 
6.2 เมื่ออนุมัติแล้วแจ้งเวียนทราบภายในทุกส่วนราชการ 
6.3 จัดทำร่างระเบียบฯ ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2561 เสนอต่อผู้บริหารเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
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6.4 จัดทำร่างประกาศฯ เรื่องค่าธรรมเนียมการทำสำเนาและการรับรองสำเนาข้อมูลข่าวสารเสนอต่อ

ผู้บริหารเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
6.5 จัดทำร่างแบบคำร้องขอตรวจดูข้อมูลข่าวสาร เสนอต่อผู้บริหารเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
6.6 จัดเตรียมสถานที่ โต๊ะ ตู้ เอกสาร และจัดวางเอกสารตามกฎหมายกําหนด 

7. ระยะเวลาและสถานที่ดําเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2565 

8. งบประมาณ 

 ไม่ใช้งบประมาณ  
9. หน ่วยงานที่รับผิดชอบ 

 สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย 
10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ ์  
 1. มีการจัดตั้งศูนย์ ข้อมูลข่าวสารของราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย ณ สำนักงานองค์การ
บริหารส่วนตำบลห้วยทราย 

 2. มีการจัดระบบข้อมูลข่าวสารที่ครบถ้วน ไว้สำหรับอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน 
 3. มีประชาชนขอตรวจดูข้อมูลข่าวสารทางราชการ 
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3.1.3 มีการปิดประกาศ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการท่ีเป็นประโยชน ์กับการ มีส่วนร ่วม
ตรวจสอบของประชาชน 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “จัดให ้มีช ่องทางท่ีประชาชนเข ้าถึงข้อมูลข ่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบล
ห้วยทราย” 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของมาตรการ 
 ด้วยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 กำหนดให้หน่วยงาน
ของรัฐจะต้องจัดให้มีการเผยแพร่ ข้อมูลที่สำคัญๆ ของหน่วยงาน เช่น โครงสร้างและการจัดองค์กร อำนาจหน้าที่ 
แผนงาน โครงการ และอื่นๆดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายจึงได้ตระหนักและเห็นความสำคัญของ
การเผยแพร่ข้อมูลที่สำคัญๆ ของหน่วยงานผ่านทางช่องทางที่หลากหลาย เพื่อให้การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ หน่วยประชาสัมพันธ์ ณ ที่ทำการของหน่วยงาน เว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อ
สังคม (Social Media) หมายเลขโทรศัพท์เฉพาะการเผยแพร่ข้อมูลทางสื ่อสิ ่งพิมพ์ต่างๆ โทรทัศน์ วิทยุ             
สื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่และเข้าถึง
ข้อมูลตามภารกิจหลักขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายได้ง่ายและสะดวกมากข้ึน 
3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือให้มีช่องทางการเผยแพร่ ข้อมลูข่าวสารของหน่วยงานที่หลากหลาย 
 3.2 เพ่ือให้ประชาชนหรือผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้ สะดวกมากยิ่งขึ้น 
 3.3 เพ่ือให้มีช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนที่เข้าถึงประชาชนได้ง่าย 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

ช่องทางในการเผยแพร่ ข้อมูลขา่วสารของหน่วยงานจำนวนไม่น้อยกว่า 7 ช่องทาง 
5. พื้นที่ดำเนินการ 

พ้ืนที่ทั้งในและนอกเขตองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย 
6. วิธีดำเนินการ 

จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ได้แก่ 
-     บอร์ดหน้าสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย 
-     บอร์ดประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายร้านค้าชุมชนตามชุมชน/หมู่บ้าน 
-     ประกาศเสียงตามสาย/วิทยุชุมชน/หอกระจายข่าว/รถกระจายเสียง/หน่วยประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ 

    -     ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีเจ้าหน้าที่ให้บริการประจำและให้ประชาชน
สืบค้นได้เอง 

-     จัดส่งเอกสารเผยแพร่รายงานประจำปี 
-     ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านสื่อมวลชนการจัดแถลงข่าว 
-     หนังสือพิมพ์หรือวิทยุท้องถิ่น 
-     ประกาศผ่านเว็บไซต์/เว็บบอร์ด/เฟสบุ๊ค ที่มขี้อมูลผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
ปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2565 

8. งบประมาณดําเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
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 ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการกองวิชาการและแผนงานองค์การบริหารส่วนตำบล

ห้วยทราย 
10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

จำนวนช่องทางในการเผยแพร่ ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน 
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3.2 การรับฟ ังความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน 

3.2.1 มีกระบวนการรับฟ ังความคิดเห็นของประชาชนในการดำเนินกิจการตามอำนาจหน้าที่ของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะการดำเนินกิจการที่จะมีผลกระทบต่อความเป็นอยู่และสุขอนามัยของ
ประชาชนในท้องถิ่น 
1. ชื่อโครงการ : โครงการจัดประชาคมแผนชุมชน 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ตามท่ีกระทรวงมหาดไทย โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีนโยบายในการบูรณาการกระบวนการหา
งานร่วมกันของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหมู่บ้าน/ชุมชนมีกระบวนการจัดหา ทบทวน 
ปรับปรุงแผน ชุมชน เพื่อพัฒนาคุณภาพแผนชุมชน และสนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
นำแผนชุมชนสู่การปฏิบัติซึ ่งเป็นกลไกสำคัญในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นของ
ประชาชนองค์กรได้ดำเนินการจัดโครงการประชุมประชาคมแผนแม่บทชมชน  ประจำปีงบประมาณ 2561 เพ่ือ
นำมาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาองค์กร ประจำปี พ.ศ. 2561 – 2564 รวมถึงการนำเข้าบรรจุไว้ในร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณขององค์กรในปีถัดไปกองสวัสดิการ สังคม จึงได้จัดให้มีโครงการประชุมประชาคมแผนแม่บทชุมชน 
ประจำปี พ.ศ. 2561 ขึ้น 
 3. วัตถุประสงค ์ 
 3.1 เพื ่อจัดเก็บข้อมูลพ้ืนฐานที่เป็นมาตรฐานสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการจัดทำแผนชุมชนและ
วางแผนพฒันาท้องถิ่น 
  3.2 เพ่ือระดมความคิดเห็นและกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาของผู้นำชุมชน 
 3.3 เพ่ือระดมความคิดเห็นและกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาของผู้นำชุมชน 
 3.4 เพ่ือให้ได้แผนงานโครงการของชุมชนนำมาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบล 
 3.5 เพ่ือรับทราบปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชน 
 3.5 เพื ่อฝากให้ประชาชนได้ร ่วมกระบวนการร่วมคิดร่วมทำร่วมแก้ปัญหาและส่งเสริมระบอบประชาธิปไตร                
 3.6 ประชาชนมสี่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 จัดเก็บข้อมูลพื้นฐานชุมชนและจัดใหม่ประชุมเวทีประชาคม จำนวน 10 หมู่ ในเขตองค์การบริหารส่วน
ตำบลห้วยทราย สำหรับให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นให้ได้มาซึ่งแผนงานของชุมชนเพื่อนำมาบรรจุไว้ใน
แผนพัฒนาขององค์กร 
5. พื้นที่ดําเนินการ 

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย 
6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 เสนอขออนุมัติโครงการ 
 6.2 จัดประชุมชี้แจงทำความเข้าใจ 
 6.3 ดำเนินการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน, ตรวจสอบข้อมูล, ทำการบันทึกและประมวลผลข้อมูล 
 6.4 จัดประชุมผู้นำชุมชนและเวทีประชาคมตามตารางที่กำหนด 

6.5 จัดประชุมเพ่ือพิจารณาร่างแผนชุมชน  
6.6 จัดทำแผนชุมชนเพ่ือส่งให้กองวิชาการฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
6.7 ประเมินผลและรายงานผลให้ผู้บริหารทราบ 
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7. ระยะเวลาดำเนินการ 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2565 
8. งบประมาณดำเนินการ 
 30,000 บาท 
9. ผู้รับผิดชอบ 
 สำนักปลัด 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ ์ 
 1. มีข้อมูลพื้นฐานชุมชนที่ได้มาตรฐานสำหรับใช้ในการวางแผนพัฒนาชุมชนและพัฒนาท้องถิ่น 
 2. ได้รับทราบปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในแต่ละชุมชน 
 3. ได้แผนงานโครงการของชุมชน เพ่ือนำมาบรรจุไว้ในแผนพัฒนา 
 4. ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นและร่วมกันแก้ไขปัญหาของชุมชน 
 5. ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจตามระบอบประชาธิปไตย 
 6. ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตการปฏิบัติราชการขององค์กร 
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1. ชื่อโครงการ : การดำเนินงานศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์  
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายเป็นหน่วยงานภาครัฐที่เน้นการให้บริการประชาชนและมีเป้าหมายใหม่
การบริการประชาชนในด้านต่างๆ ที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ด้วยความรวดเร็วมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์ต่อ
ประชาชนผู้รับบริการโดยตรงโดยถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะได้รับการบริการอย่างสะดวกรวดเร็วและลด
ภาระของประชาชนเป็นสำคัญ 

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานด้านบริการเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเป็นการอำนวยความสะดวกและ
ตอบสนองความต้องการของประชาชน จึงมีการจัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์เพ่ือไว้สำหรับรับเรื่องร้องเรียน/ร้อง
ทุกข์จากประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนต่างๆ 
3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่อรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่และจะได้แก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องหรือ
เป็นข้อมูลในการทำแผนงานโครงการแก้ไขปัญหาต่อไป 
 3.2 เพ่ืออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาติดต่อราชการ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย 
 3.3 เพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุลากรขององค์กรกับประชาชนในพื้นที่ 
4. เป้าหมาย 
 ให้บริการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ จากประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับความเดือดร้อนรำคาญหรือผู้มีส่วนได้
เสียที่เกี่ยวข้องโดยการปฏิบัติราชการต้องสามารถให้บริการได้อย่างมีคุณภาพ  สามารถดำเนินการแล้วเสร็จภายใน
ระยะเวลาที่กำหนด สร้างความเชื่อมั่นไว้วางใจรวมถึงตอบสนองตามความคาดหวัง/ความต้องการของประชาชน
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความหลากหลายและมีความแตกต่างกันได้อย่างเหมาะสมและมีการจัดเตรียม
ระบบการแก้ไขหรือบรรเทาปัญหาและผลกระทบใดๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นตามมาได้ 
5. วิธีดำเนินการ 
 5.1 จัดทำคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข ์
 5.2 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบช่องทางในการร้องทุกข์/ร้องเรียน 
 5.3 นำเรื่องเสนอคณะผู้บริหารพิจารณาสั่งการเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเพ่ือแก้ไขปัญหาตามความจำเป็นและเร่งด่วน 
 5.4 แจ้งผลการปฏิบัติงานให้ผู้ร้องทราบ 
6. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ประจำปีงบประมาณ 2562 – 2564 ให้บริการในวัน เวลา ราชการวันจันทร์–วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 
น.–16.30 น.โดยช่องทางร้องทุกข์/ ร้องเรียน ดังนี้ 
 6.1 องค์การบริการส่วนตำบลห้วยทราย 
 6.2 ทางโทรศัพท ์หมายเลข 036-379546  
 6.3 ทางเว็บไซต ์
 6.4 ทางไปรษณีย ์
7. งบประมาณดําเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย 
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9. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ ์ 
 9.1 มีสถิติจำนวนเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียนประจำสัปดาห์/ประจำเดือนทำให้เห็นว่าประชาชนได้มีส่วนรว่ม
ในการสอดส่องดูแลสังคมและการอยู่ร่วมกันแสดงให้เห็นถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน
ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 
 9.2 สามารถดำเนินการแก้ไขปรับปรุงตามเรื่องที่ประชาชนร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
 9.3 แจ้งผลการดำเนินการให้ผู้ร้องเรียนทราบภายใน 15 วัน
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1. ชื่อโครงการ : โครงการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายเคลื่อนที่ 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายเป็นหน่วยงานภาครัฐที่เน้นการให้บริการประชาชนและมีเป้าหมาย
ใหม่การบริการประชาชนในด้านต่างๆที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ด้วยความรวดเร็วมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์ต่อ
ประชาชนผู้รับบริการโดยตรงโดยถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะได้รับการบริการอย่างสะดวกรวดเร็วและลด
ภาระของประชาชนเป็นสำคัญ 
 ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานด้านบริการประชาชนเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเป็นการให้บริการในเชิงรุกจึง
ได้จัดทำโครงการอบต.เคลื่อนที่เพ่ือสำรวจความต้องการของประชาชนตามครัวเรือนว่าต้องการให้อบต.ดำเนินการ
ให้บริการในด้านใดบ้างและให้บริการงานด้านต่างๆ ซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่อาจดำเนินการด้วยตนเองหรือร่วมมือ
กับองค์กรเอกชนโดยเน้นให้บริการฟรีแก่ประชาชนหรือหากจำเป็นต้องคิดค่าบริการก็ให้คิดในอัตราถูกที่สุด         
เพ่ือให้ประชาชนเดือดร้อนน้อยที่สุดร่วมกับการประชุมเวทีประชาคมทำแผนพัฒนาชุมชน 
3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ืออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนโดยไม่ต้องเดินทางมารับบริการ ณ อบต. ซึ่งอาจเสียค่าใช้จ่าย 
หรือเสียเวลาเพิ่มข้ึน 
 3.2 เพ่ือรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพ้ืนที่และจะได้แก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องหรือ
นำมาเป็นข้อมูลในการทำแผนงานโครงการแก้ไขปัญหาต่อไป 
 3.3 เพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์ อันดีระหว่างบุคลากรของเทศบาลกับประชาชนในพ้ืนที่ 
4. เป้าหมาย/ผลลัพธ์ 
 นำบริการในหน้าที่ของทุกส่วนงานขององค์กรออกไปให้บริการแก่ประชาชนหมุนเวียนชุมชนต่างๆใน           
เขตอบต. ทั้งหมด ร่วมกับการประชุมเวทีประชาคมทำแผนพัฒนาชุมชน 
5. พื้นที่ดําเนินการ 
 กำหนดให้ออกอบต.เคลื่อนที่ร่วมกับการประชุมเวทีประชาคมทำแผนพัฒนาชุมชนในเขตองค์กรโดย
แบ่งเป็นแต่ละเขตตามเขตเลือกตั้ง 
6. วิธีดําเนินการ 
 1. จัดทำรา่งโครงการเสนอคณะผู้บริหารพิจารณาอนุมัติ 
 2. จัดหางบประมาณเพ่ือสนับสนุนโครงการให้บรรลุผลตามเป้าหมาย 
 3. ประสานงานกับทุกกองทุกฝ่ายเพื่อคัดเลือกกิจกรรมและงานในหน้าที่ที่จะนำไปให้บริการแก่ประชาชน
ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลทั้งหมด 
 4. กำหนดสถานที ่วัน เวลา ในการออกให้บริการเคลื่อนที ่(ร่วมกับกองสวัสดิการสังคมในการประชาคมทำ 
แผนพัฒนาชุมชน) 
 5. ประสานงานกับทุกส่วนงาน 
 6. นำกิจกรรมงานในหน้าที่ออกบริการประชาชน 
 7. ประเมินผลการปฏิบัติงาน 
7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ประจำปีงบประมาณ 2562 - 2564 
8. งบประมาณดำเนินการ 
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30,000 บาท 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สำนักปลัดองค์การบริการส่วนตำบลห้วยทราย 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

10.1 มีสถิติจำนวนประชาชนทุกชุมชนที่อยู่ในเขตอบต. ซึ่งได้เข้าร่วมโครงการฯ ได้รับบริการที่สะดวก 
รวดเร็ว ประหยัด พร้อมทั้งได้รับทราบนโยบายต่างๆ อย่างทั่วถึง 

10.2 ประชาชนทุกชุมชนที่อยู่ในเขตอบต. มีโอกาสได้แสดงความคิดเห็นโดยมีเจ้าหน้าที่ของอบต.ร่วมรับ
ฟัง ทั้งในเรื่องการดำเนินงานของอบต.และความต้องการด้านสาธารณูปโภคของประชาชน
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3.2.3 มีรายงานหรือแจ ้งเป็นลายลักษณ ์อักษรให้ประชาชนผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ได้ทราบถึงการได้ รับเรื่อง
ระยะเวลาและผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการแก้ไขเหตุเดือดร้อนรำคาญ ด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย เป็นส่วนงานที่มีอำนาจหน้าที่
โดยตรงในการดูแลด้านการสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อมให้แก่ประชาชนตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ. 
2535 ซึ่งมุ้งเน้นการบริการให้ประชาชนอยู่ในสภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีต่อการดำรงชีวิตได้อย่างปกติสุข ดังนั้น เมื่อมี
กรณีการแจ้งเรื่องราวหรือร้องทุกข์ ลักษณะที่เกี่ยวข้องกับสภาพสิ่งแวดล้อมที่มีเหตุเดือดร้อนรำคาญ เช่น กลิ่น
เหม็น เสียงดัง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมจึงมีหน้าที่เร่ง ดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขเหตุเดือดร้อนรำคาญ
นั้นเพื่อแก้ไขปัญหาให้ประชาชนโดยเร็ว 
3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพื ่อรับแจ้งปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื ้นที ่เกี ่ยวกับเหตุเดือดร้อนรำคาญตาม
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และจะได้แก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว 
 3.2 เพ่ือเป็นการบริการประชาชนให้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีเสมอ 
 3.3 เพ่ือเป็นการกำหนดขั้นตอนการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ 
4. เป้าหมาย 
 รับแจ้งเรื่องร้องเรียน/รอ้งทุกข ์เกี่ยวกับเหตุเดือดร้อนรำคาญจากประชาชนในพื้นท่ี อบต.ห้วยทราย 
5. วิธีดำเนินการ 
 5.1 จัดทำคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการเกี่ยวกับเหตุเดือดร้อนรำคาญ  (เจ้าหน้าที่ภายใน
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 
 5.2 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบช่องทางในการแจ้งเหตุเดือดร้อนรำคาญ 
 5.3 รับแจ้งโดยตรงหรือรับเรื่องผ่านศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ 
 5.4 ดำเนินการออกตรวจพื้นที่เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์และนำเรื่องเสนอต่อคณะผู้บริหารพิจารณาสั่งการ
เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือแก้ไขปัญหาตามความจำเป็นและเร่งด่วน 
 5.5 แจ้งผลการปฏิบัติงานให้ผู้ร้องทราบ 15 วัน นับแต่ วันรับแจ้ง 
6. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ประจำปีงบประมาณ 2562 – 2565 ให้บริการในวัน เวลาราชการวันจันทร์ – วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 
08.30 น. – 16.30 น. โดยช่องทางร้องทุกข์/ร้องเรียน ได้แก่ 1) ไปรษณีย ์2) โทรศัพท ์3) โทรสาร 4) เว็บไซต์ 
5) เฟสบุ๊ค 
7. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
9. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ ์ 
 9.1 มีสถิติจำนวนเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียนเหตุเดือดร้อนรำคาญเป็นประจำทุกเดือนทำให้เห็นว่าประชาชน
ได้มีส่วนร่วม ในการสอดส่องดูแลสังคมและการอยู่ร่วมกันแสดงให้เห็นถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การสอดส่องดูแลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย 
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 9.2 สามารถดำเนินการแก้ไขปรับปรุงเหตุเดือดร้อนรำคาญตามเรื่องที่ประชาชนแจ้งเหตุหรือร้องเรียน /           
รอ้งทุกข ์
 9.3 ออกตรวจพ้ืนที่และแจ้งผลการดำเนินการให้ผู้ร้องเรียนทราบภายใน 15 วัน
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3.3 การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท ้องถิ่น 
 3.3.1 ดำเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาการจัดทำงบประมาณ 
ตัวอย่างท่ี 1 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์กร 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
หมวด 1 องค์กรจัดทำแผนพัฒนา ข้อ 7 (2) และข้อ 9 กำหนดให้มีองค์กรและโครงสร้างขององค์กรจัดทำ
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปของคณะกรรมการ 
 ดังนั้น เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบอบต.        
มีองค์กรในการจัดทำแผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 โดยกองวิชาการและแผนงาน จึงแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาขึ้น 
3. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย และตัวแทนประชาชนจากทุกภาคส่วนได้ 
มีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็นในการจัดทำร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรและแผนพัฒนาให้สอดคล้อง
กับประเด่นหลักการพัฒนาที่ประชาคมและคณะกรรมการพัฒนาองค์กรกำหนดด้วยความถูกต้องโปร่งใสและสุจริต 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย  
5. พื้นที่ดําเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย 
6. วิธีดำเนินการ 
 6.1 จัดประชุมคณะกรรมการเพ่ือเก็บข้อมูลและร่างแผนพัฒนา 
7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ประจำปีงบประมาณ 2562 - 2565 
8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานวิเคราะห์นโยบายและแผน ฝ่ายแผนงานและงบประมาณสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ ์ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายมีคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเพ่ือเป็นองค์กรในการ
ยกร่างหรือจัดทำร่าง แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและร่างแผนพัฒนาเพื่อใช้เป็นแผนพัฒนาในการพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนตำบลห้วยทราย ความต้องการของประชาคมและชุมชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย 
ด้วยความถูกต้อง โปร่งใส สุจริต และให้ความสำคัญในการต่อต้านการทุจริต 
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1. ชื่อโครงการ : ประชุมประชาคมหมู่บ้านและประชาคมตำบลประจำปี 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกระจายอำนาจและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นกฎหมายที่ค่อนข้างใหม่ 
และมีจำนวนหลายฉบับด้วยกันทำให้ประชาชนยังไม่อาจได้รับทราบถึงความสำคัญของการกระจายอำนาจและ
การมีส่วนร่วมของประชาชน ต่อการกระจายอำนาจองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย จึงได้จัดทำโครงการ  
อบต.สัญจร ประชุมประชาคมหมู่บ้านและประชาคมตำบลประจำปี  ขึ้นเพ่ือให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจและ
ตระหนักถึงความสำคัญของการกระจายอำนาจการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการพัฒนาท้องถิ่นตนเอง  อีกทั้ง
การนำเสนอข้อมูลปัญหาความคิดเห็นของหมู่บ้านและตำบล 
3. วัตถุประสงค ์

เพื่อให้การบริหารจัดการเป็นไปตามหลักการมีส่วนร่วมของประชาชนโปร่งใสและตรวจสอบได้เพื่อเผยแพร่ความรู้ให้กับ
ประชาชนถึงการมีส่วนร่วมในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อรับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะในการพัฒนา
ท้องถิ่น เพ่ือนำข้อมูลที่ได้รับมาเพ่ือเสนอแนวทางแก้ไข 
4. เป้าหมาย 

ผู้นำองค์กรประชาชน เช่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน ผู้นำชุมชนแพทย์ประจำ
ตำบล อาสาสมัครสาธารณสุข สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล กลุ่มอาชีพต่างๆ ตลอดจนประชาชนทั่วไป  
5. วิธีดำเนินการ 
 5.1 ติดต่อประสานงานกับเจ้าของสถานที่ 
 5.2 แต่งตั้งคณะทำงาน 
 5.3 วางแผนกำหนด วัน เวลา สถานที ่
 5.4 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย 
 5.5 ดำเนินโครงการตามวัน เวลา ที่กำหนด 
6. ระยะเวลาการดำเนินการ 
 3 ปี (ปีงบประมาณ 2562 – 2564) 
7. งบประมาณ 
 ตามข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี 2562 -2564 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย 
9. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ ์ 

ผู้เข้าร่วมประชุมประชาคมสามารถเข้าใจการบริหารงานแบบการมีส่วนร่วมตระหนักถึงความสำคัญของ
การกระจายอำนาจและเป็นการสร้างทัศนคติที่ดีระหว่างประชาชนและหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น



 

96 
3.3.2 ดำเนินการให ้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดหาพัสดุ 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการแต ่งตั้งตัวแทนประชาคมเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ตามท่ีองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายได้ดำเนินการตามข้อบัญญัติงบประมาณร่ายจ่ายประจำปีในด้าน
การจัดซื้อจัดจ้าง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรอบปีงบประมาณและส่งเสริมให้ภาคประชาชน  (ประชาคม) 
ใหม่ส่วนร่วมอย่างแข่งขันกับมาตรการการป้องกันการทุจริตในองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย 
3. วัตถุประสงค ์

เพื่อเป็นกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผ่านการประชาคม) ในการมีส่วนร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบล 
อย่างแข็งขันสำหรับการทำงานขององค์การบริหารส่วนตำบลได้มีกฎหมาย  ระเบียบ ข้อบังคับ กำหนดให้ภาค
ประชาชนและส่งเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผ่านการประชาคม) ใหม่ส่วนร่วมอย่างแข็งขันกับมาตรการการ
ป้องกันการทุจริตในองค์การบริหารส่วนตำบลนั่นคือได้ทำหน้าที่อย่างถูกต้อง 
4. เป้าหมาย 
 ตัวแทนประชาคมหมู่บ้านทั้ง 10 หมู่บ้าน 
5. วิธีการดำเนินการ 

5.1 ส่งเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยผ่านการประชาคม) ให้มีส่วนร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลห้วย
ทรายอย่างแข็งขัน สำหรับการทำงานขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายได้มีกฎหมายระเบียบข้อบังคับ
กำหนดให้ภาคประชาสังคม (ตัวแทนประชาคม) ต้องไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายใน
หลายๆ ส่วน เช่น ให้ตัวแทนประชาคมมีส่วนร่วมเป็น กรรมการตามระเบียบฯ ว่าด้วยการพัสดุ เช่น เป็นกรรมการ
เปิดซองสอบราคาเป็นกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาเป็น คณะกรรมการตรวจรับพัสดุเป็นกรรมการตรวจ
การจ้าง ฯลฯ 

5.2 มีการฝึกอบรมตัวแทนประชาคมให้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องระเบียบฯว่าด้วยการพัสดุเพื่อเรียนรู้ทำ
ความเข้าใจระเบียบต่างๆ จะได้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง 
6. ระยะเวลาการดำเนินการ 
 ดำเนินการทุกปีงบประมาณ 
7. งบประมาณดำเนินการ 
 ประจำปีงบประมาณ 2562 - 2564 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัด 
9. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 9.1 ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการดำเนินงานและตรวจสอบการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วน
ตำบลห้วยทราย 
 9.2 ภาคประชาชนทราบและตระหนักถึงสิทธิหน้าที่และบทบาทในการมีส่วนร่ วมและตรวจสอบการ
ดำเนินงานของหน่วยงานท้องถิ่นของตนเอง 
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3.3.3 ดำเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบและการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบลในฐานะองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นต้องดำเนินการ ประเมินผลการปฏิบัติราชการ ซึ่งเป็นกระบวนการวัดผลการบริหารและปฏิบัติราชการของ
องค์การบริหารส่วนตำบลว่าสัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมาย หรือไม่ ตลอดจนเป็นการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ
องค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อนำผลที่ได้จากการประเมินมาใช้ในการปรับปรุงแก้ไขส่งเสริม พัฒนา ขยายหรือยุติ
การดําเนินภารกิจต่างๆขององค์การบริหารส่วนตำบลต่อไป 
  ดังนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 9(3) และมาตรา 45 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการ บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายจึงได้ จัดทําโครงการการ
ปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  เพื่อให้ การประเมินผล
การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายมีการขับเคลื่อนอย่า งเป็นรูปธรรม ซึ่งจะส่งเสริมให้
องค์การบริหารส่วนตำบล มีมาตรฐานในการปฏิบัติราชการ ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน และการอำนวยความสะดวก
และการตอบสนองความต้องการของ ประชาชน เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนโดยใช้วิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ด ีและให้ คํานึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการตรวจสอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน และการ
เปิดเผยข้อมูลข่าวสารโดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกําหนด 
3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการได้ อย่างถูกต้องตามมาตรฐานการปฏิบัติราชการ 
 3.2 เพื่อให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการตรวจสอบการปฎิบัติราชการขององค์การ
บริหารส่วนตำบลห้วยทรายและเป็นการเฝ้าระวังการทุจริตในการบริหารจัดการตามภารกิจขององค์การบริหารส่วน
ตำบลห้วยทราย 
 3.3 เพ่ือดําเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 คณะทํางานและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วย
ทราย 
5. พื้นที่ดําเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย 
6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 ประสานกับส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือรวบรวมข้อมูล 
 6.2 จัดทาํโครงการและขออนุมัติโครงการ 
 6.3 จัดทําประกาศประชาสัมพันธ์ การดําเนินโครงการ 
 6.4 จัดทําคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทํางานและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย ให้คณะกรรมการฯ ดําเนินการดังนี้ 
  1) ประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
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  2) ประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายปีละ 2 ครึ่งเป็นอย่าง
น้อยแล้วเสนอผลการประเมินให้องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายทราบ เพื่อนำผลที่ได้จากการประเมินมาใช้ใน
การปรับปรุงแก้ไขส่งเสริม พัฒนาขยายหรือยุติการดําเนินภารกิจต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย 
  3) จัดทำแบบประเมินผลและแบบรายงานผลการประเมินการปฏิบัติราชการขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลห้วยทรายสําหรับผลการปฏิบัติราชการประจําปี 
  4) ดําเนินการเรื่องอ่ืนๆ ตามท่ีองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายมอบหมาย 
 6.5 ประชุมคณะกรรมการ/คณะทํางานและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 6.6 การจัดทําแผนการดําเนินงาน 
 6.7 การดําเนินโครงการให้ เป็นไปตามแผนการดําเนินงาน 
 6.8 จัดทําแบบสอบถามวัดความพึงพอใจในการปฏิบัติราชการของหน่วยงานต่างๆ ขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลห้วยทรายพร้อมตัวชี้วัด 
 6.9 การติดตามและประเมินผล 
 6.10 การจัดทำสรุปรายงานผลการดำเนินโครงการฯ แล้วรายงานให้ผู้บริหารพิจารณาทราบปรับปรุง
ดำเนินการแก้ไขต่อไป 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2565 
8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลดีขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา 
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มิติที่ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กำหนด 
4.1 มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายใน ตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน 
4.1.1 มีการจัดทําและรายงานการจัดทําระบบควบคุมภายในให ้ ผู้กํากับดูแล 
1. ชื่อโครงการ : โครงการจัดทําแผนการตรวจสอบภายในประจําปี   
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ

การตรวจสอบภายในเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยให้การดำเนินงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบล 
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลทั้งยังช่วยป้องก้นหรือลดความเสียงจากการดำเนินงานผิดพลาดและลด
ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งการตรวจสอบภายในนั้นยังถือเป็นส่วนประกอบสำคัญที่แทรกอยู่ในการปฏิบัติ งาน
ตามปกติ ซึ่งจะต้องมีการกระทำอย่างเป็นขั้นตอนที่ถูกต้องตามระเบียบ  และกฎหมายที่กําหนด โดยผู้บริหาร
สามารถนําแผนการตรวจสอบภายในมาใช้โดยรวม เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหาร เพื่อให้สามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์ของการดําเนินงาน อีกท้ังยังเป็นแนวทางการปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นแนวทางการตรวจสอบภายในที่ชัดเจน 
ดังนั้น การจัดทำแผนการตรวจสอบภายในอย่างมีมาตรฐานประกอบกับมี ระเบียบ  ข้อบังคับ ตลอดจนกฎหมาย
ต่างๆ ที่เกี ่ยวข้องจะทำให้การปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบล เป็นไปอย่างถูกต้องและเป็นไป ตาม
วัตถุประสงค์ของทางราชการ 
3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพื่อจัดวางระบบการควบคุมภายในตามระเบียบ สตง. ว่าด้วยการกําหนดมาตรฐานควบคุมภายใน 
พ.ศ. 2544 

3.2  เพื่อพิสูจน์ความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆ ทางด้านการบัญชีและด้านอื่นๆ     
ที่เก่ียวข้อง 

3.3 เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจว่าเป็นไปตามกฎหมาย  ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่งมติ
คณะรัฐมนตรี และนโยบายที่กําหนด 

3.4 เพ่ือตรวจสอบหาระบบการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจว่าเพียงพอ และเหมาะสม 
3.5 เพ่ือเป็นหลักประกันการใช้และระวังทรัพย์สินต่างๆ ของส่วนราชการเป็นไปอย่างเหมาะสม 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
ส่วนราชการในสังกัดขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย 

5. พื้นที่ดําเนินการ 
ส่วนราชการทุกหน่วยงาน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบล 

6. วิธีการดําเนินการ 
6.1  จัดทําแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
6.2  ตรวจสอบความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆ ด้วยเทคนิค และวิธีการตรวจสอบที่

ยอมรับโดยทั่วไปประมาณมากน้อยตามความจำเป็นและเหมาะสม โดยคำนึงถึงประสิทธิภาพของระบบการควบคุม
ภายในและความสําคัญของเรื่องที่ตรวจสอบ รวมทั้งวิเคราะห์ และประเมินผลการบริหารและ 
การปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ 

6.3 ตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน การพัสดุและทรัพย์สินรวมทั้งการ
บริหารงานด้านอื่นๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ คำสั่ง และ 
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มติคณะรัฐมนตรีตลอดจนตรวจสอบระบบการดูแลรักษา และความปลอดภัยของทรัพย์สิน และการใช้

ทรัพยากรทุกประเภท ว่าเป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด 
6.4  สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน และ/หรือ ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่งที่ทางราชการ

กำหนด เพ่ือให้มัน่ใจได ้ว่าสามารถนําไปสู่การปฏิบัติงานที่ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบาย 
6.5 รายงานผลการตรวจสอบและติดตามประเมินผล 

7. ระยะเวลาการดําเนินการ 
ปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2565 

8. งบประมาณดําเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
หน่วยงานตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
10.1  บุคลากรมีความเข้าใจและปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานมากขึ้น 
10.2 ความเสี่ยงในการเบิกจ่ายเงินลดน้อยลง 
10.3 การใช้ทรัพยากรของสํานัก/กอง/หน่วยงาน ที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า ประหยัด 
10.4 ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดินค้างชําระลดน้อยลง
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1. ชื่อโครงการ : มาตรการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนตำบล 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544  
กําหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบล ในฐานะหน่วยรับตรวจจัดวางระบบควบคุมภายในโดยใช้  มาตรฐานการ
ควบคุมภายในเป็นแนวทางหรือเครื่องมือใน การบริหารจัดการความเสี่ยงที่เกิดจากการดําเนินกิจกรรม  หรือ
โครงการต่างๆ ของหน่วยรับตรวจ และรายงานการประเมนผล การควบคุมภายในต่อคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดิน ผู้กำกับดูแลอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
สร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจจะบรรลุ วัตถุประสงค์  ของการควบคุม
ภายในด้านประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการดำเนินงานและการใช้ทรัพยากร ซึ่งร่วมถึงการ ดูแลรักษา
ทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหายการรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริตในหน่วยรับ
ตรวจด้านความเชื่อถือได้ ของรายงานทางการเงิน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติ
คณะรัฐมนตรีการดําเนินการจัดวางระบบควบคุมภายใน เพ่ือนำความเสี่ยงที่มีหรือคาดว่าจะมี และจัดใหม่กิจกรรม
การควบคุมท่ีมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลเพ่ือป้องกันหรือลดความเสียหาย ความผิดพลาดที่อาจเกิดข้ึน 
 
3. วัตถุประสงค ์

3.1 เพื่อให้ส่วนราชการที ่รับผิดชอบจัดทำและนำแผนการปรับปรุงหรือบริหารจั ดการความเสี่ยงไป
ดำเนินการเพื่อ ควบคุมลดความเสี่ยง ในการป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง 
หรือการทุจริตในหน่วยรับตรวจ 

3.2 เพื่อให้มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงหรือบริหารจัดการความเสี่ยงระบบ
ควบคุมภายในของส่วนราชการที่รับผิดชอบ และรายงานผลต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้กํากับดูแลภายใน
เวลาที่กําหนด 

3.3 เพ่ือเป็นการเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกการควบคุมภายในให้เกิดประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

ทุกส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล 
5. พื้นที่ดําเนินการ 

สาํนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล 
6. วิธีดําเนินการ 

6.1 ประธานคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนตำบล (ระดับองค์กร) 
จัดส่งรายงานแผนการ ปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.3) ให้ทุกส่วนราชการไปดำเนินการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงในส่วนที่รับผิดชอบและมี การติดตามผลระหว่างปี 

6.2 หัวหน้าส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล นําแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ 
ปอ.3) ไปดำเนินการบริหาร จัดการความเสี่ยงภายในเวลาที่กําหนด  และรายงานผลการดําเนินการต่อที่ประชุม
คณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุม ภายในของส่วนราชการ (ระดับส่วนย่อย) 

6.3 หัวหน้าส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล รายงานผลการดําเนินการแผนการปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน (แบบ ปอ.3) พร้อมปัญหาอุปสรรคต่อประธานคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
องค์การบริหารส่วนตำบล 
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6.4 คณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนตำบล ประชุมพิจารณา และ

ประเมินผลการควบคุม และบริหารจัดการความเสี่ยงของแต่ละส่วนราชการว่ามีความเพียงพอหรื อไม่ หรือจะต้อง
ดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง ต่อไป 

6.5 รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดิน ผู้กํากับดแูลอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 

ปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2565 
8. งบประมาณดําเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้ รับผิดชอบโครงการ 

ส่วนราชการสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบล 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ ์ 

10.1 ส่วนราชการที่รับผิดชอบมีการนําแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในไปดําเนินการบริหารจัดการ
ความเสี่ยง 

10.2 มีการติดตามผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน 
 
10.3 มีการรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินผู้กำกับ

ดูแลภายในทีก่ําหนด 
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4.2.2 ส ่งเสริมให้ ประชาชนมีส ่วนร่วมตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงบประมาณ การรับ- จ ่ายเงิน การหา
ประโยชน ์ จากทรัพย์สินของทางราชการ 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการรายงานผลการใช้ จ่ายเงินให ้ ประชาชนได้ รับทราบ 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

การปฏิบัติงานด้านการคลังเป็นการทำงานที่ต้องอาศัยระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการ ตลอดจนมติ
คณะรัฐมนตรี วิธีการทํางานต้องอยู ่ในกรอบ  และต้องมีระบบการับรู ้การทรวดเร็ว  ถูกต้อง ประชาชนหรือ
ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจสร้าง ความสะดวกให้แก่ประชาชนมากที่สุดถูกต้องทั้งระเบียบกฎหมาย  ข้อเท็จจริง 
ไม่มีข้อผิดพลาดบริการด้วยความเสมอภาคกัน ไม่เลือกปฏิบัติเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน การบริหาร
การเงินการคลังเกิดความโปร่งใสไม่เกิดการทุจริตคอร์รัปชั ่น  มีการทํางานมีกระบวนการที ่โปร่งใส สามารถ
ตรวจสอบได้ รายงานการเงินจากหน่วยงานภายในและภายนอกไม่ พบข้อบกพร่อง มีกระบวนการทางการคลังที่
เปิดเผยข้อมูลอื่นต่อประชาชน 
3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพ่ือให้ เกิดความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ 
3.2 การใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าและเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถซักถามและตรวจสอบได้ 
3.3 ปฏิบัติงานถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
3.4 ในการบริหารจัดการต้องทําอย่างเปิดเผยสามารถตรวจสอบได้ จึงต้องมีการปรับปรุงแก้ ไข้การทํางาน

ขององค์กรให้ มีความโปร่งใส สามารถเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร เปิดโอกาสให้ ประชาชนสามารถตรวจสอบความ
ถูกต้องได้ 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล 
5. พื้นที่ดําเนินการ 

องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยทราย อําเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 
6. วิธีดําเนินการ 

จัดทํางบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการรับเงิน  การเบิก
จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547  และที่แก้ไข
เพ่ิมเตมิ โดยเปิดเผยเพื่อให้ ประชาชนทราบ ณ  สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย ภายในเก้าสิบวันนับ
แต่วันสิ้นปีและจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงาน ตามที่กรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด  เพื่อนำเสนอ
ผู้บริหารท้องถิ่น และประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผย เพ่ือให้ประชาชนทราบทุกสามเดือน 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 

ประจำปีงบประมาณ 2562 - 2565 
8. งบประมาณดําเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้ รับผิดชอบโครงการ 

กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบล 
10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ ์ 

10.1 มีการพัฒนาการบริหารด้านการเงินการคลังและงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ 
10.2 มีการเบิกจ่ายถูกต้อง รวดเร็ว เกิดความประหยัด 
10.3 มีการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นท่ีหรือผู้รับบริการ
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1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการมีส่วนร ่วมของประชาชนในการตรวจสอบการรับการจ่าย และการใช้ ประโยชน์ 
ทรัพย์สิน ขององค์การบริหารส่วนตําบล 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

การเบิกจ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นขั้นตอนหนึ่งของวงจรการบริหารการเงินการคลังของ
องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่จะต้องปฏิบัติตามอํานาจหน้าที่ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยหรือหนังสือ
ส่งการที่เกี่ยวข้อง ให้ถูกต้องครบถ้วนเรียบร้อยจึงจัดทำใบนำฝากเป็นรายรับ จัดทำใบฎีกาเพื่อเป็นรายจ่าย เบิก     
เงินออกจากคลังขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นได้ สําหรับการใช้ ประโยชน์ ในทรัพย์ สินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นก็เช่นเดียวกันต้องมีการดำเนินงาน ให้ เป็นไปตามระเบียบกฎหมายทั้งการเก็บค่าธรรมเนียม ค่าบริการ 
จะต้องเป็นไปด้วยความโปร่งใส ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ จึงจําเป็นต้องมีกระบวนการขั้นตอนที่ถูกต้อง 
มีความสุจริต ส่งผลให้การดําเนินงานเกิดประสิทธิภาพกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลจึงได้ริเริ่มกิจกรรมเพื่อให้  
การรับจ่ายเงินและการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินเกิด ความโปร่งใส ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ และรับทราบ
ถึงรายรับ-รายจ่าย ขององค์การบริหารส่วนตําบล 
3. วัตถุประสงค์ 

เพ่ือให้การรับจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตําบลห้วยทราย เกิดความโปร่งใสตรวจสอบได้ 
4. พื้นที่ดําเนินการ 

องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยทราย 
5. วิธการดําเนินการ 

- มีการแต่งตั้งกรรมการพิจารณางบประมาณ 
- มีการแต่งตั้งกรรมการติดตามประเมินผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณโดยมีปะชาชนเข้าร่วมเป็นกรรมการ 
- เปิดโอกาสให้ ประชาชนสอบถามข้อสงสัยเกี่ยวกับการรับจ่ายเงิน 
- สรุปผลการรับ จ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตำบล ให้ประชาชนทราบทางช่องทางต่างๆ เช่น        

ทางเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร และเสียงตามสาย หอกระจายข่าว เมื่อสิ้นปีงบประมาณ 
6. ระยะเวลาดําเนินการ 

ปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2565 
7. งบประมาณดําเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

งานการเงินและบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนตําบล 
9. ตัวช้ีวัด 

มีการดําเนินงานตามวิธีการดําเนินงานครบทุกขั้นตอน 
10. ผลลัพธ ์ 

ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบและได้รับทราบข้อมูลการรับ จ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตําบล ทําให้
เกิดความโปร่งใส่ ในการรับจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตําบล



 

105 
4.3 การส ่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถิ่น 
4.3.1 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่  ให ้เป็นไป
ตามกฎหมาย ระเบียบท่ีเกี่ยวข้องได้กําหนดไว ้ 
1. ชื่อโครงการ : โครงการอบรมให้ความรู้ด ้านระเบียบ กฎหมายท้องถิ่น ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท ้องถิ่น 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

ในการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีกฎหมาย  ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง เงื่อนไข และ
หลักเกณฑ์ ต่างๆ ที่สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นได้รับการเลือกตั้งมาจากประชาชนต้องรู้และยึดเป็น
แนวทางการปฏิบัติหน้าที่ การดำเนินการอย่างเคร่งครัดปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นประจำไม่ได้เกิดจากเรื่องขาดความ
รอบคอบ ความชำนาญ ประสบการณ์ หรือขาดความรู้ กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง เงื่อนไข และหลักเกณฑ์ 
ต่างๆ ที่มักมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติม เสนอเท่านั้น หากแต่เกิดจากความรู้ความเข้าใจหรือการตีความ
ข้อกฎหมาย ระเบียบ หรือกฎเกณฑ ์เงื่อนไขที่เก่ียวข้องอย่าง ผิดๆ ส่งผลให้สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น 
โดยเฉพาะผู้บริหารท้องถิ่นต้องตกเป็นผู้กระทำผิดกฎหมาย ก่อให้เกิด ความเสียหายแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และทําให้การแก้ไขปัญหาของประชาชนหรือการพัฒนาท้องถิ่นขาดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  ส่งผลให้การพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องลา เพราะไม่ตอบสนองความต้องการของประชาชน อย่างแท้จริง จากปัญหา
ดังกล่าวข้างต้น จึงจาเป็นที่สมาชกสภาทองถนและผู้บริหารท้องถิ่นต้องมีความรู้  ความเข้าใจระเบียบ กฎหมาย 
คําสั่ง และหลักเกณฑ์ ต่างๆ ที่สำคัญและเกี่ยวข้องกับการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  อื่นมีผลให้
เกิด ประสิทธิภาพและเกิดผลดีต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นไม่
ต้องเสี่ยงกับการกระทําผิดกฎหมายหรือถูกตรวจสอบ 

ดังนั้น เพื่อให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการยื่นบัญชี
แสดงรายการทรัพย์สินและหนีสิ้น มีความรู้ความเข้าใจมีให้ดำเนินกิจการที่เป็นการขดกนระหว่างประโยชนส่วน
บุคคลและประโยชน์ส่วนรวมตามมาตรา  100 แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต และมีความรู้ความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติ สําหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐเรื่องการรับทรัพย์  สิน
หรือประโยชน์ อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามมาตรา 103 แห่งกฎหมายประกอบ รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต งานนตการ สำนักปลัดเทศบาล จึงได้จัดทำโครงการอบรมให้ความรู้ ด้านระเบียบ 
กฎหมายท้องถิ่น ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น 
3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพื ่อให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เพิ ่มพูนความรู ้ความเข้าใจระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 

3.2 เพื่อให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการยื่นบัญชี
แสดงรายการทรัพย์สิน และหนี้สิน 

3.3 เพ่ือให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมีความรู้ความเข้าใจมีให้ดำเนินกิจการที่
เป็นการขดกนระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมตามมาตรา  100 แห่งกฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

3.4 เพื่อให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมีความรู้ความเข้าใจในแนวทางการปฏิบัติ
สำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
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4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล  และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  
5. พื้นที่ดําเนินการ 

สํานักงานองค์การบริหารส่วนตำบล 
6. วิธีดําเนินการ 

6.1 จัดทําโครงการ/แผนงาน 
6.2 ประชาสัมพันธ์ โครงการ วัน เวลา และสถานที่ให้แก่ผู้บริหาร และสมาชิกสภาเข้ารับการอบรม 
6.3 อบรมให้ความรู้โดยวิทยากร พร้อมแจกเอกสารประกอบการอบรม 
6.4 ประเมินผลและสรุปผลการดําเนินการ 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
ประจำปีงบประมาณ 2563 

8. งบประมาณดําเนินการ 
30,000 บาท 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
10.1 ผู ้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลได้ เพิ ่มพูนความรู ้ความเข้าใจระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 
10.2 ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการยื่นบัญชีแสดง

รายการทรัพย์สินและหนี้สิน 
10.3 ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมีความรู้ความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติสําหรับ

เจ้าหน้าที่ของรัฐเรื่องการ รับทรัพย์ สินหรือประโยชน์ อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามมาตรา 103 แห่งกฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต
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4.3.2 ส ่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัต ิงานของฝ่ายบริหารตาม 
กระบวนการ และวิธีการที่กฎหมาย ระเบียบท่ีเกี่ยวข้องได้ กําหนดไว้ โดยไม่ ฝักใฝ่ฝ่ายใด 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให ้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่าย
บริหาร 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

การส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นใหม่บทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร  เป็นกลไก
สำคัญที่ใช้ สำหรับติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร ซึ่งอำนาจในการบริหารปัจจุบัน
องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นมีอิสระเต็มที่ในการดําเนินงาน  มีงบประมาณเป็นของตนเอง แต่ถึงแม้จะเป็นอิสระ 
ส่วนกลางก็จะคอยควบคุมดูแลการ ดำเนินงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปโดยความเรียบร้อย
และถูกต้อง เพื่อกำหนดแนวทางการพัฒนา ร่วมกัน นอกจากจะทำให้องค์การบริหารส่วนตำบลมีบรรยากาศการ
ทำงานแบบมีส่วนรวมและมีประสิทธิภาพ ยิ่งสร้างความน่าเชื่อถือให้กับองค์กร สามารถนําไปสู่ความโปร่งใสในองค์ 
การบริหาร ส่วนตําบล และลดการทุจริต 

องค์การบริหารส่วนตำบล จึงได้ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นใหม่บทบาทในการตรวจสอบ
การ ปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารขึ้น เพื่อกำหนดบทบาทของสมาชิกสภาท้องถิ่นในการเป็นหน่วยตรวจสอบ โดยให้
สมาชิกสภารวม เป็นคณะกรรมการในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อให้การปฏิบัติง านโปร่งใส
และสามารถตรวจสอบได้ อีกท้ังยังเป็นการช่วยลดปัญหาการทุจริตได้ 
3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพ่ือเป็นกลไกสําหรับตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร 
3.2 เพ่ือให้ เกิดความโปร่งใส่และลดการทุจริต สามารถตรวจสอบได้ 
3.3 สมาชิกสภาท้องถิ่นเข้าใจบทบาท หน้าที่ของตนเองมากขึ้น 

4. เป้าหมาย 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลห้วยทราย   

5. พื้นที่ดําเนินการ 
องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยทราย 

6. วิธีการดําเนินงาน 
6.1 จัดทําคู่มือระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้ สมาชิกสภาท้องถิ่นใช้สําหรับการประชุม 
6.2 แต่งตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการตรวจสอบการดำเนินการต่างๆ เช่น การจัดซื้อจัดจ้าง

โครงการต่างๆ การแปรญัตติร่างขอบัญญัติประจําปี การตรวจรายงานการประชุม การติดตามและประเมินผล 
6.3 สมาชิกสภาท้องถิ่นตั้งกระทู้ ถามการบริหารงานในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบล 

7. ระยะเวลาดําเนินงาน 
ปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2565 

8. งบประมาณดําเนินการ 
ไมใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
งานกิจการสภา สํานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล 

10. ผลลัพธ ์ 
10.1 สมาชิกสภาท้องถิ่นเข้ ใจบทบาทหน้าที ่และร่วมตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร 
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10.2 การปฏิบัติงานต่างๆ มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้
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1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาองค์การบริหารส ่วนตําบล 
2. หลักการและเหตุผลท่ีมาของโครงการ 

การส่งเสริมและการพัฒนาความเข็มแข็งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกี่ยวของกับหลายองค์ประกอบ 
และหลาย ฝ่ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคลากรท้องถิ่น อันได้ แก่ ฝ่ายบริหารและฝ่ายสภาขององค์ กรมปกครองส่วน
ท้องถิ่นท่ีมาจากการเลือกตั้ง ฝ่ายข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บุคลากรเหล่านี้มีบทบาทและต้องทำหน้าที่
ของตนอย่างเข็มแข็ง เพ่ือเสริมสร้าง แนวคิดประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมโดยให้มีกระบวนการสอดคล้องกับการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตย ใหม่การกระจาย อำนาจการตัดสินใจ และแก้ไขปัญหาภายในตำบลและตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน ตลอดจนมีการถวงดลอำนาจ ระหว่างฝ่ายสภากับฝ่ายบริหาร และที่สําคัญส่งเสริมกา
รมสวนรวมในการเสนอแก้ปัญหา ร่วมถึงการตรวจสอบการปฏิบัติงาน ขององค์การบริหารส่วนตําบล 

องค์การบริหารส่วนตำบล เล็งเห็นถึงความสำคัญของบทบาทของสภาท้องถิ่น เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมใน
การปฏิบัติงาน จึงได้ดำเนินกิจกรรมการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาท้องถิ่นในเรื่องต่างๆ  เพื่อเป็น
การส่งเสริมให้ สมาชิกสภาท้องถิ่นมีความเข็มแข็งในการใช้อํานาจหรือปฏิบัติหน้าที่ให้  เกิดความสมดุลในการ
บริหารงาน 
3. วัตถุประสงค ์

3.1 เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ สมาชิกสภาองค์ การบริหารส่วนตําบล มีบทบาทในการปฏิบัติงาน และการมี
ส่วนร่วมในการทํางาน 

3.2 เพ่ือเป็นการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร 
3.3 เพ่ือให้สมาชิกสภาท้องถิ่นมีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ 

4. เป้าหมาย 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล  

5. พื้นที่ดําเนนงาน 
องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยทราย 

6. วิธีดําเนินงาน 
6.1 แต่งตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลเป็นคณะกรรมการร่วมในการปฏิบัติงานในเรื่องต่างๆ  
6.2 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลที่ได้ รับการแต่ งตั้ง เข้าร่วมปฏิบัติหน้าที่นำข้อมูลแจ้งในที่

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบล เพื่อทําการปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานในส่วนที่ประชาชนได้รับความ
เดือดร้อนและต้องการของประชาชน 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 

ปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2565 
8. งบประมาณดําเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

งานกิจการสภาสํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล 
10. ผลลัพธ ์ 

การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบล เป็นไปอย่างต่อเนื ่อง ตอบสนองความต้องการของประชาชน        
เกิดทัศนคติที่ดี
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4.4 เสริมพลังการมส่วนร ่วมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคส ่วนเพื่อ ต ่อต้าน การทุจริต 
4.4.1 ส่งเสริมให ้มีการดําเนินการเฝ้าระวังการทุจริต 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการเฝ้าระวังการคอร์รัปชั่นโดยภาคประชาชน 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

คอร์รัปชั่น หมายถึง การใช้ ตําแหน่งหน้าที่สาธารณะเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวหรือผลประโยชน์
ของพวกพ้อง โดยมิชอบด้วยกฎหมายและศีลธรรม เจ้าหน้าที่ของรัฐมีหน้าที่รักษาผลประโยชน์ของส่วนรวม หากใช้
ตำแหน่งหน้าที่ที่ได้รับ มอบหมายกระทำการเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวหรือพวกพ้อง  ก็ถือว่ามีการกระทำคอร์รัปชั่น
การป้องกันและปราบปรามการ ทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ 

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546  และสอดคล้อง
กับเกณฑ์ คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพและธรรมาภิบาลของหน่วยงาน
ภาครัฐ ทั้งนี้ เพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาลอันจะทำให้ประชาชนเกิด
ความมั่นใจศรัทธา และไว้วางใจในการ บริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล 
3. วัตถุประสงค ์

สนับสนุนให้ ภาคประชาชนร่วมกันเฝ้าระวังการคอร์รัปชั่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

คณะกรรมการชุมชนหรือตัวแทนประชาชนในชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบล 
5. พื้นที่ดําเนินการ 

องค์การบริหารส่วนตำบล 
6. วิธีดําเนินการ 

6.1 เชิญคณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจเรื่องการคอร์รัปชั่น 
6.2 เชิญคณะกรรมการชุมชน หรอตัวแทนชุมชนเป็นคณะกรรมการเฝ้าระวังการคอร์รัปชั่นขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 

ปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2565 
8. งบประมาณดําเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

สํานักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบล 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ ์ 

10.1 คณะกรรมการชุมชนมีความรู้ ความเข้าใจเรื่องการคอร์รัปชั่นและสามารถตรวจสอบการคอร์รัปชั่น
ได ้

10.2 มีการมอบหมายให้ คณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเป็นหน่วยเฝ้าระวังการคอร์รัปชั่นใน
ระดับองค์การบริหารส่วนตำบล
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1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการติดป้ายประชาสัมพันธ์ กรณีพบเห็นการทุจริต 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

ปัญหาการทุจริตที่เกิดขึ้นในหน่วยงานภาครัฐได้ ส่งผลเสียหายกับประเทศชาติอย่างมาก จําเป็นที่ทุกภาค
ส่วนในสังคม จะต้องตระหนัก และร่วมกันแก้ไขจัดการปัญหา  โดยการเข้าไปมีส่วนร่วมเป็นเครือข่ายในการ
ขับเคลื่อนต่างๆ ให้เกิดการเฝ้าระวัง ป้องปรามการทุจริต ในรูปแบบการกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนในจังหวัดได้ตระหนัก
ถึงปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นและมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
3. วัตถุประสงค ์

3.1 เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต 
3.2 เพ่ือแสดงเจตนารมณ์ ในการแกไ้ขปัญหาการทุจริต 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
ประชาชนในตำบลห้วยทราย 

5. พื้นที่ดําเนินการ 
ตำบลห้วยทราย 

6. วิธีดําเนินการ 
6.1 ขออนุมัติจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์ 
6.2 ปิดประกาศประชาสัมพันธ์ในหมู่บ้าน 
6.3 จัดเจ้าหน้าที่รับผิดชอบรับแจ้งเหตุทางโทรศัพท์ 
6.4 บันทึกเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข ์
6.5 เสนอผู้บริหารพิจารณาสั่งการ 
6.6 ดําเนินการปรับปรุงแก้ไขเรื่องที่ได้รับการร้องเรียน 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564) งบประมาณ 2565 

8. งบประมาณดําเนินการ 
5,000 บาท งบประมาณ 2565 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ ์ 
10.1 จํานวนเรื่องรอ้งเรียนเกี่ยวกับการทุจริต 
10.2 นําเรื่องท่ีได้ รับการร้องเรียนไปดําเนินการปรับปรุงแก้ไข



 

 


