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ค ำน ำ 

   จากสถานการณ์การทุจริตท่ีมีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง  และบทเรียนท่ีได้รับ
จากการแปลงยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตท่ีผ่านมาสู่การปฏิบัติจึงมีการเริ่ม
แนวคิดในการปรับปรุงยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา
และสถานการณ์การด าเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตท่ีเปล่ียนแปลงไปในปัจจุบัน  โดย
จะต้องตอบโจทย์ต่อปัญหาหรือสถานการณ์การทุจริตท่ีประชาชนและหน่วยงานต่าง ๆ ต้องเผชิญอยู่จริงและ
เพื่อให้เกิดการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบย่างเข้มแข็งเพื่อให้
ประเทศไทยเป็นประเทศท่ีมีมาตรฐานความโปร่งใสเทียบเท่าสากล  ภายใต้วิสัยทัศน์ : ประเทศไทยใสสะอาด  
ไทยท้ังชาติต้านทุจริต (Zero  Tolerance & Clean  Thailand)  ประกอบกับคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อ
วันท่ี 11 ตุลาคม 2559 ได้มีมติเห็นชอบยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 
3  (พ.ศ.2560-2564 ) และค าส่ังคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี 69/2557 เรื่องมาตรการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ ได้ก าหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ ก าหนดมาตรการหรือ
แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้น
การสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง 
เพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้  จึงเห็นสมควรให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงาน ร่วมกันจัดท า
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ระยะท่ี 3 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564 
พร้อมกับน ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ไปบรรจุไว้เป็นยุทธศาสตร์หนึ่ง
ในแผนปฏิบัติราชการของแต่ละหน่วยงาน 
   เพื่อขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติ ฯ ให้เกิดเป็นรูปธรรม  องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด  จึง
แสดงเจตจ านงในการต่อต้านการทุจริต  ด้วยการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  4  ปี (พ.ศ.2561 – 2564)  เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการด าเนินการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจดต่อไป 
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บทน ำ 
 

1. กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงในกำรเกิดกำรทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 การวิเคราะห์ความเส่ียงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการบ่งช้ี
ความเส่ียงของการทุจริตท่ีมีอยู่ในองค์กรโดยการประเมินโอกาสของการทุจริตท่ีอาจเกิดขึ้น ตลอดจนบุคคลหรือ
หน่วยงานท่ีอาจเกี่ยวข้องกับการกระท าทุจริต เพื่อพิจารณาว่าการควบคุมและการป้องกันการทุจริตท่ีมีอยู่ในปัจจุบันมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่  

การทุจริตในระดับท้องถิ่น  พบว่าปัจจัยท่ีมีผลต่อการขยายตัวของการทุจริตในระ ดับท้องถิ่น ได้แก่          
การกระจายอ านาจลงสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แม้ว่าโดยหลักการแล้วการกระจายอ านาจมีวัตถุประสงค์ส าคัญ
เพื่อให้บริการต่าง ๆ ของรัฐสามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนมากขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้น แต่ในทาง
ปฏิบัติท าให้แนวโน้มของการทุจริตในท้องถิ่นเพิ่มมากยิ่งขึ้นเช่นเดียวกัน 

ลักษณะกำรทุจริตในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จ าแนกเป็น 7 ประเภท ดังนี้ 
1) การทุจริตด้านงบประมาณ การท าบัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง และการเงินการคลัง ส่วนใหญ่เกิดจากการ

ละเลยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2) สภาพหรือปัญหาท่ีเกิดจากตัวบุคคล 
3) สภาพการทุจริตอันเกิดจากช่องว่างของกฎระเบียบและกฎหมาย 
4) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตท่ีเกิดจากการขาดความรู้ความเข้าใจและขาดคุณธรรมจริยธรรม 
5) สภาพหรือลักษณะปัญหาท่ีเกิดจากการขาดประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
6) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตท่ีเกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายในการตรวจสอบจาก

ภาคส่วนต่างๆ 
7) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตท่ีเกิดจากอ านาจ บารมี และอิทธิพลท้องถิ่น 
สำเหตุและปัจจัยที่น ำไปสู่กำรทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินสำมำรถสรุปเป็นประเด็นได้ ดังนี้ 
1) โอกำส แม้ว่าในปัจจุบันมีหน่วยงานและกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแต่

พบว่า ยังคงมีช่องว่างท่ีท าให้เกิดโอกาสของการทุจริต ซึ่งโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นจากการบังคับใช้กฎหมายท่ีไม่เข้มแข็ง 
กฎหมาย กฎระเบียบไม่รัดกุม และอ านาจหน้าท่ีโดยเฉพาะข้าราชการระดับสูงก็เป็นอีกโอกาสหนึ่งท่ีท าให้เกิดการ
ทุจริต 

2) สิ่งจูงใจ เป็นท่ียอมรับว่าสภาวะทางเศรษฐกิจท่ีมุ่งเน้นเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม ท าให้คนใน
ปัจจุบันมุ่งเน้นท่ีการสร้างความร่ ารวย ด้วยเหตุนี้จึงเป็นแรงจูงใจให้เจ้าหน้าท่ีมีแนวโน้มท่ีจะท าพฤติกรรมการทุจริต
มากยิ่งขึ้น 

3) กำรขำดกลไกในกำรตรวจสอบควำมโปร่งใส การทุจริตในปัจจุบันมีรูปแบบท่ีซับซ้อนขึ้น โดยเฉพาะการ
ทุจริตในเชิงนโยบายท่ีท าให้การทุจริตกลายเป็นความชอบธรรมในสายตาของประชาชน ขาดกลไกการตรวจสอบความ
โปร่งใสท่ีมีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเป็นการยากท่ีจะเข้าไปตรวจสอบการทุจริตของบุคคลเหล่านี้ 

4) กำรผูกขำด ในบางกรณีการด าเนินงานของภาครัฐ ได้แก่ การจัดซื้อ -จัดจ้าง เป็นเรื่องของการผูกขาด 
ดังนั้นจึงมีความเกี่ยวข้องเป็นห่วงโซ่ผลประโยชน์ทางธุรกิจ ในบางครั้งพบบริษัทมีการให้สินบนแก่เจ้าหน้าท่ีเพื่อให้
ตนเองได้รับสิทธิในการด าเนินงานโครงการของภาครัฐ รูปแบบของการผูกขาด ได้แก่ การผูกขาดในโครงการก่อสร้าง
และโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ 
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5) กำรได้รับค่ำตอบแทนที่ไม่เหมำะสม รายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย ความยากจนถือเป็นปัจจัยหนึ่งท่ีท าให้
ข้าราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความต้องการท่ีจะมีสภาพความเป็นอยู่ท่ีดีขึ้น ท าให้เจ้าหน้าท่ีต้องแสวงหา
ช่องทางเพื่อเพิ่ม “รายได้พิเศษ” ให้กับตนเองและครอบครัว 

6) กำรขำดจริยธรรม คุณธรรม ในสมัยโบราณ ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคุณธรรมท่ีได้รับการเน้นเป็นพิเศษถือ
ว่าเป็นเครื่องวัดความดีของคน แต่ในปัจจุบัน พบว่า คนมีความละอายต่อบาปและเกรงกลัวบาปน้อยลง และมี
ความเห็นแก่ตัวมากยิ่งขึ้น มองแต่ประโยชน์ส่วนตนเป็นท่ีต้ังมากกว่าท่ีจะยึดผลประโยชน์ส่วนรวม 

7) มีค่ำนิยมที่ผิด ปัจจุบันค่านิยมของสังคมได้เปล่ียนจากยกย่องคนดี คนท่ีมีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นยกย่อง
คนท่ีมีเงิน คนท่ีเป็นเศรษฐี มหาเศรษฐี คนท่ีมีต าแหน่งหน้าท่ีการงานสูง ด้วยเหตุนี้ ผู้ท่ีมีค่านิยมท่ีผิดเห็นว่าการทุจริต
เป็นวิถีชีวิตเป็นเรื่องปกติธรรมดา เห็นคนซื่อเป็นคนเซ่อ เห็นคนโกงเป็นคนฉลาด ย่อมจะท าการทุจริตฉ้อราษฎร์       
บังหลวง โดยไม่มีความละอายต่อบุญและบาป และไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายของบ้านเมือง 

2. หลักกำรและเหตุผล  
  ปัจจุบันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในประเทศไทยถือเป็นปัญหาเรื้อรังท่ีนับวันยิ่งจะทวีความรุนแรงและ
สลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นและส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของชาติ เป็นปัญหาล าดับต้น ๆ 
ท่ีขัดขวางการพัฒนาประเทศท้ังในด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดขึ้นทุกภาคส่วนในสังคมไทย ไม่ว่า
จะเป็นภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมักถูกมองจากภายนอกสังคมว่าเป็นองค์กรท่ี
เอื้อต่อการทุจริตคอร์รัปชันและมักจะปรากฏข่าวการทุจริตตามส่ือและรายงานของทางราชการอยู่เสมอ ซึ่งได้ส่งผล
สะเทือนต่อกระแสการกระจายอ านาจและความศรัทธาต่อระบบการปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างยิ่ง ส่งผลให้ภาพลักษณ์
ของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันมีผลในเชิงลบ สอดคล้องกับการจัดอันดับดัชนีช้ีวัดภาพลักษณ์คอร์รัปชัน 
(Corruption Perception Index – CPI) ซึ่งเป็นเครื่องมือท่ีใช้ประเมินการทุจริตคอร์รัปชันท่ัวโลกท่ีจัดโดยองค์กรเพื่อ
ความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International – IT)   พบว่า  ผลคะแนนของประเทศไทยระหว่างปี 2555 – 
2558  อยู่ท่ี 35 – 38  คะแนน  จากคะแนนเต็ม 100  โดยในปี 2558 อยู่อันดับท่ี 76 จาก 168 ประเทศท่ัวโลก 
และเป็นอันดับท่ี 3 ในประเทศอาเซียนรองจากประเทศสิงคโปร์และประเทศมาเลเซีย และล่าสุดพบว่าผลคะแนนของ
ประเทศไทยปี 2559 ลดลง 3 คะแนน จากปี 2558  ได้ล าดับท่ี 101 จาก 168 ประเทศ  ซึ่งสามารถสะท้อนให้เห็นว่า    
ประเทศไทย  เป็นประเทศท่ีมีปัญหาการคอร์รัปชันอยู่ในระดับสูง  

แม้ว่าในช่วงระยะท่ีผ่านมา ประเทศไทยได้แสดงให้เห็นถึงความพยายามในการปราบปรามการป้องกันการ
ทุจริต ไม่ว่าจะเป็น การเป็นประเทศภาคีภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต (United 
Nations Convention Against Corruption-UNCAC) พ.ศ. 2546 การจัดต้ังองค์กรตามรัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งคณะกรรมการป้องกันปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติ     ว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตมาแล้ว 3 ฉบับ แต่ปัญหาการทุจริตในประเทศไทยไม่ได้มีแนวโน้มท่ีลดน้อยถอยลง สาเหตุท่ีท า
ให้การทุจริตเป็นปัญหาท่ีส าคัญของสังคมไทยประกอบด้วยปัจจัยทางด้านพื้นฐานโครงสร้างสังคม ซึ่งเป็นสังคมท่ีต้ังอยู่
บนพื้นฐานความสัมพันธ์แนวดิ่ง (Vertical Relation) หรืออีกนัยหนึ่งคือพื้นฐานของสังคมอุปถัมภ์ท่ีท าให้สังคมไทยยึด
ติดกับการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน โดยเฉพาะในหมู่ญาติพี่น้องและพวกพ้อง ยึดติดกับกระแสบริโภคนิยม วัตถุนิยม ติด
ความสบาย ยกย่องคนท่ีมีเงินและมีอ านาจ คนไทยบางส่วนมองว่าการทุจริตคอรัปชันเป็นเรื่องปกติท่ียอมรับได้ ซึ่งนับได้
ว่าเป็นปัญหาท่ีฝังรากลึกในสังคมไทยมาต้ังแต่อดีตหรือกล่าวได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของค่านิยมและวัฒนธรรมไทยไปแล้ว 
ผนวกกับปัจจัยทางด้านการท างานท่ีไม่ได้บูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนไว้ด้วยกัน จึงส่งผลให้การท างานของ
กลไกหรือความพยายามท่ีได้กล่าวมาข้างต้นไม่สามารถท าได้อย่างเต็มศักยภาพ ขาดความเข้มแข็ง 
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ปัจจุบันยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่ใ ช้อยู ่เป็นฉบับที่ 3 เริ่มจากปี 
พ.ศ. 2560 จนถึงปี พ.ศ. 2564 ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศท่ีมีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ท่ี
ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจน
ประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพื่อให้ประเทศไทยมีศักด์ิศรีและเกียรติภูมิในด้าน
ความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด  ไทยท้ังชาติต้านทุจริต” มี
เป้าหมายหลักเพื่อให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2564 ซึ่งการท่ีระดับคะแนนจะสูงขึ้นได้นั้น การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรร
มาภิบาลท่ีสูงขึ้น เจ้าหน้าท่ีของรัฐและประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่างจากท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าท่ี
ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได้ก าหนดยุทธศาสตร์การด าเนินงานหลักออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

 ยุทธศาสตร์ท่ี 1 สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
ยุทธศาสตร์ท่ี 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) 
ดังนั้น เพื่อให้การด าเนินการขับเคล่ือนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตบังเกิดผลเป็นรูปธรรม

ในทางปฏิบัติ เป็นไปตามเจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะ ท่ี 3 (พ.ศ. 
2560 - 2564) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงได้ตระหนักและให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการท่ีมีความโปร่งใส 
สร้างค่านิยม วัฒนธรรมสุจริตให้เกิดในสังคมอย่างยั่งยืนจึงได้ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นต้นแบบ ด้านการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2559-2561) เพื่อก าหนดแนวทางการขับเคล่ือนด้านการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตผ่านโครงการ/กิจกรรม/มาตรการต่าง ๆ ท่ีเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน อันจะน าไปสู่การปฏิบัติ
อย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างแท้จริง 

3. วัตถุประสงค์ของกำรจัดท ำแผน 
 1) เพื่อยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 2) เพื่อยกระดับจิตส านึกรับผิดชอบในผลประโยชน์ของสาธารณะของข้าราชการฝ่ายการเมืองข้าราชการ   
ฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงประชาชนในท้องถิ่น 
 3) เพื่อให้การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี    
(Good Governance)  

4) เพื่อส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วม (people's participation) และตรวจสอบ (People’s audit)       
ของภาคประชาชนในการบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

5) เพื่อพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

4. เป้ำหมำย 
 1) ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึง
ประชาชนในท้องถิ่นมีจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าท่ีราชการให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน
ท้องถิ่น ปราศจากการก่อให้เกิดข้อสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการจริยธรรม การขัดกันแห่งผลประโยชน์
และแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ 
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 2) เครื่องมือ/มาตรการการปฏิบัติงานท่ีสามารถป้องกันปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติ มิชอบของ
ข้าราชการ 
 3) โครงการ/กิจกรรม/มาตรการท่ีสนับสนุนให้สาธารณะและภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและตรวจสอบ
การปฏิบัติหรือบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 4) กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมี
เข้มแข็งในการตรวจสอบ ควบคุมและถ่วงดุลการใช้อ านาจอย่างเหมาะสม 
 5) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแผนงานท่ีมีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระท าการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ จนเป็นท่ียอมรับจากทุกภาคส่วน 

5. ประโยชน์ของกำรจัดท ำแผน 
 1) ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงประชาชน
ในท้องถิ่นมีจิตส านึกรักท้องถิ่นของตนเอง อันจะน ามาซึ่งการสร้างค่านิยม และอุดมการณ์ในการต่อต้านการทุจริ ต 
(Anti-Corruption) จากการปลูกฝังหลักคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิบาล รวมถึงหลักเศรษฐกิจพอเพียงท่ี
สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการท างานและชีวิตประจ าวัน 
 2) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถบริหารราชการเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี  (Good 
Governance) มีความโปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้ 
 3) ภาคประชาชนมีส่วนร่วมต้ังแต่ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมตัดสินใจรวมถึงร่วมตรวจสอบในฐานะพลเมืองท่ีมี
จิตส านึกรักท้องถิ่น อันจะน ามาซึ่งการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนท่ีมีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการทุจริต 
 4) สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งจากภายในและภายนอกองค์กรท่ีมีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการทุจริต 
 5) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแนวทางการบริหารราชการท่ีมีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระท าการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ จนเป็นท่ียอมรับจากทุกภาคส่วนให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ ด้านการ
ป้องกันการทุจริต อันจะส่งผลให้ประชาชนในท้องถิ่นเกิดความภาคภูมิใจและให้ความร่วมมือกันเป็นเครือข่ายในการ
เฝ้าระวังการทุจริตท่ีเข้มแข็งอย่างยั่งยืน 
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แผนปฏบิัตกิำรป้องกนักำรทุจริต 4  ปี  (พ.ศ. 2561-2564) 
ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยโจด  อ ำเภอวัฒนำนคร  จังหวัดสระแก้ว 
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ภำรกิจตำมมิติ โครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

หมำยเหตุ งบประมำณ 
(บำท) 

งบประมำณ 
(บำท) 

งบประมำณ 
(บำท) 

งบประมำณ 
(บำท) 

1.ก ำ ร ส ร้ ำ ง
สงัคมที่ไม่ทนต่อ
กำรทุจริต 

1.1 การส ร้ า งจิ ตส า นึ ก และค วาม
ตระหนักแก่บุ คลากรทั้ ง ข้าราชการ
การเมื องฝ่ ายบริห าร  ข้าราชการ
การเมืองฝ่ายสภาท้องถ่ิน  และฝ่าย
ประจ าขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน   
 
 

1.1.1 โครงการการบริหารงาน
ภายใต้หลักธรรมาภิบาล 
 
1.1.2  โครงการอบรมให้ความรู้ 
เรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับ
ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานและ
ลูกจ้าง  
 
1.1.3  โครงการฝึกอบรม คุณธรรม 
จริยธรรม  แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา 
พนักงานและลูกจ้าง   
 
1.1.4  โครงการเสริมสร้างความ
ซื่อสัตย์ สุจริต และปลูกฝังทัศนคติ 
วัฒนธรรมที่ ดี ในการต่อต้านการ
ทุจริต 
 

20,000 
 
 

20,000 
 
 
 
 
20,000 

 
 

15,000 
 

20,000 
 
 

20,000 
 
 
 
 
20,000 

 
 

15,000 
 

20,000 
 
 

20,000 
 
 
 
 
20,000 

 
 

15,000 
 

20,000 
 
 

20,000 
 
 
 
 
20,000 

 
 

15,000 
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งบประมำณ 
(บำท) 

งบประมำณ 
(บำท) 

งบประมำณ 
(บำท) 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.2   การสร้างจิตส า นึกและความ
ตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนใน
ท้องถ่ิน  
 

1.1.5 มาตรการประชุมติดตามงาน
ของหัวหน้าส่วนราชการทุกเดือน 
 
1.1.6  มาตรการ “ส่งเสริมการ
ปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน” 
 
1.1.7  มาตรการ “จัดท าคู่มือการ
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน” 
 
1.18 โครงการสมมุดความดีของ
พนักงาน ลูกจ้าง  
 
1.2.1 ปลูกต้นไม้เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่สี
เขียว ลดภาวะโลกร้อนในเขตพ้ืนที่
องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด  
1.2.2 โครงการสร้างอาชีพ สร้าง
รายได้  ต ามแนวท างเศ รษ ฐกิ จ
พอเพียง  

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
ไม่ใช้

งบประมาณ 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
ไม่ใช้

งบประมาณ 
 

5,000 
 
 
 
15,000 

 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
ไม่ใช้

งบประมาณ 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
ไม่ใช้

งบประมาณ 
 

5,000 
 
 
 
15,000 

 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
ไม่ใช้

งบประมาณ 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
ไม่ใช้

งบประมาณ 
 

5,000 
 
 
 
15,000 

 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
ไม่ใช้

งบประมาณ 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
ไม่ใช้

งบประมาณ 
 

5,000 
 
 
 
15,000 
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(บำท) 

งบประมำณ 
(บำท) 

งบประมำณ 
(บำท) 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 .3  การส ร้า งจิ ตส า นึ กและค วาม
ตระหนักแก่เด็กและเยาวชน   
 

1.2.3 โครงการจัดเก็บภาษีนอก
สถานที ่
 
 1 .2 .4  ม าตรการส นับ ส นุน ให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกัน
การทุจริต โดยสามารถแจ้งเบาะแส
หรือร้องเรียน โดยมีเจ้าหน้าที่รับ
เรื่องร้องทุกข์   ได้ทุกวันในเวลา
ราชการ และจัดให้มีการร้องเรียน
ผ่านทางwww.houayjod.go.th  
 
 
- โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม
ให้เด็กและเยาวชน (โตไปไม่โกง)  
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
ไม่ใช้

งบประมาณ 
 

 
 
 
 
 
 
20,000 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
ไม่ใช้

งบประมาณ 
 
 
 
 
 
 
 
20,000 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
ไม่ใช้

งบประมาณ 
 
 
 
 
 
 
 
20,000 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
ไม่ใช้

งบประมาณ 
 
 
 
 
 
 
 
20,000 

 

มิติที่ 1 รวม 4 มาตรการ - กิจกรรม 8 โครงการ 115,000 115,000 115,000 115,000  

 

 

http://www.houayjod.go.th/
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ภำรกิจตำมมิติ โครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

หมำยเหตุ งบประมำณ 
(บำท) 

งบประมำณ 
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งบประมำณ 
(บำท) 

งบประมำณ 
(บำท) 

2 .กำ รบ ริ ห ำ ร
ร ำ ช ก ำ ร เพื่ อ
ป้ อ ง กั น ก ำ ร
ทุจริต 
 
 
 

2.1 แสดงเจตจ านงทางการเมืองในการ
ต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร 
 
 
2.2 มาตรการสร้างความโปร่งใสในการ
ปฏิบัติราชการ   
      2.2.1 สร้างความโปรง่ใสในการ
บริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามหลัก
คุณธรรมทั้งในเรื่องการบรรจุแต่งต้ัง 
โยกย้าย โอน เลื่อนต าแหน่ง/เงินเดือน 
และการมอบหมายงาน 

กิจกรรมประกาศเจตจ านงต่อต้าน
การทุจริต ของผู้บริหารองค์การ
บริหารส่วนต าบลห้วยโจด   
 
 
 
2.2.1 (1)มาตรการการสร้างความ
โปร่งใสในการบริหารงานบุคคล 
  
2.2.1 (2)มาตรการออกค าสั่งของ
นายก อบต.ห้วยโจด ปลัด อบต.ห้วย
โจด และหัวหน้าส่วนราชการ  
 
2.2.1 (3) กิจกรรมสร้างความ
โปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนข้ัน
เงินเดือน   
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 
 
 

 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
ไม่ใช้

งบประมาณ 
 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 
 

 

ไม่ใช้
งบประมาณ 
 
 

 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
ไม่ใช้

งบประมาณ 
 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 
 

 

ไม่ใช้
งบประมาณ 
 
 

 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
ไม่ใช้

งบประมาณ 
 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 
 

 

ไม่ใช้
งบประมาณ 
 
 

 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
ไม่ใช้

งบประมาณ 
 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 
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งบประมำณ 
(บำท) 

งบประมำณ 
(บำท) 

งบประมำณ 
(บำท) 

 
 

        2.2.2 สร้างความโปร่งใสในการ
บริหารการเงิน งบประมาณ การจัดหา
พัสดุ การใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินของ
ทางราชการ โดยยึดหลักและถือปฏิบัติ
ให้ เป้ น ไป ต าม ก ฎ ห ม าย  ร ะ เบี ย บ 
กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด  
 
 
 
       2.2.3 สร้างความโปร่งใสในการ
บริการสาธารณะ/บริการประชาชน 
เพ่ือให้เกิดความพึงพอใจแก่ประชาชน
โดยทัดเทียมกันและโดยไม่เลือกปฏิบัติ 
 
 

2.2.2(1) กิจกรรม “สร้างความ
โปร่งใสในการใช้จ่ายเงินงบประมาณ” 
 
2.2.2(2) กิจกรรมเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารด้านการจัดซื้อ – จัดจ้าง  
 
2.2.2(3) กิจกรรมการพัฒนาแผน
และกระบวนการจัดหาพัสดุ 
 
2.2.3 (1) กิจกรรมการจัดบริการ
สาธารณะและการบริการประชาชน
เพ่ือให้เกิดความพึงพอใจแก่ประชาชน
โดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ 
 
2.2.3 (2) โครงการส ารวจความพึง
พอใจของผู้รับบริการต่อการ
ให้บริการของ 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 
 
 
 
25,000 

ไม่ใช้
งบประมาณ 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 
 
 
 
25,000 

ไม่ใช้
งบประมาณ 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 
 
 
 
25,000 

ไม่ใช้
งบประมาณ 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 
 
 
 
25,000 

 

 
 



แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด  หน้า 12 
 

แผนปฏบิัตกิำรป้องกนักำรทุจริต 4  ปี  (พ.ศ. 2561-2564) 
ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยโจด  อ ำเภอวัฒนำนคร  จังหวัดสระแก้ว 

มิติ 
ภำรกิจตำมมิติ โครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 
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(บำท) 

งบประมำณ 
(บำท) 

 
 

 
 
 
 
 
 
2.3  มาตรการการใช้ดุลยพินิจและใช้
อ านาจหน้าที่ ให้ เป็นไปตามหลักการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี   
     2.3.1  มีการจัดท าแผนภูมิข้ันตอน
และระยะเวลาการด าเนินการเกี่ยวกับ
การบริการประชาชนรายละเอียดที่
เก่ียวข้องในแต่ละข้ันตอน เปิดเผย ณ ที่
ท าการและในระบบเครือข่ายสารเทศ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน   

2.2.3 (3) กิจกรรมการใช้บัตรคิวใน
การติดต่อราชการ 
 
2.2.3 (4) มาตรการ “ยกระดับ
คุณภาพการบริการประชาชน” 
 
 
 
 
2.3.1 (1) กิจกรรมการจัดท า
แผนภูมิแสดงข้ันตอนและระยะเวลา
ในการให้บริการประชาชนของแต่ละ
งานให้ประชาชนได้เห็นอย่างชัดเจน 
 
2.3.1(2) กิจกรรมการจัดท า
แผนภูมิแสดงข้ันตอนและระยะเวลา
ในการให้บริการประชาชนของแต่ละ
งานในเว็บไซต์ 
www.houayjod.go.th 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 
 
 
 
 
10,000 

 
 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 
 
 
 
 
10,000 
 
 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 
 
 
 
 
10,000 
 
 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 
 
 
 
 
10,000 
 
 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 
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      2.3.2 มีการกระจายอ านาจการ
ตัดสินใจเก่ียวกับการสั่ง อนุญาต อนุมัติ 
ปฏิบัติราชการแทนหรือการด าเนินการ
อื่นใดของผู้มีอ านาจในองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน   

2.3.1(3) กิจกรรมการลดข้ันตอน
การปฏิบัติงาน 
 
2.3.1 (4) โครงการลดข้ันตอนและ
ระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
 
2.3.2(1) มาตรการการมอบอ านาจ
อนุมัติ  อนุญาต  สั่งการ  เพ่ือลด
ข้ันตอนการปฏิบัติราชการ 
 
2.3.2 (2) มาตรการมอบอ านาจ
ของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล
ห้วยโจด  
 
2.3.2(3) มาตรการการออกค าสั่ง
ของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล
ห้วยโจด ปลัดองค์การบริหารส่วน
ต าบลห้วยโจด และหัวหน้าส่วน
ราชการ   
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2.4  การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/
บุคคลในการด าเนินกิจการการประพฤติ
ปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์ 
       2.4.1 ยกย่องเชิ ดชู เกี ยร ติที่ มี
ค ว าม ซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต   มี คุ ณ ธร ร ม  
จริยธรรม   
 
     2.4.2  ยกย่องเชิดชู เกียรติที่ ให้
ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะของ
ท้องถ่ิน   
 
 
 
 
 
    2.4.3  ยกย่องเชิดชูเกียรติที่ด ารง
ตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง   
 

 
 
 
2.4.1(1) กิจกรรมยกย่องเชิดชู
เกียรติหน่วยงาน/บุคคลที่ประพฤติ
ปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์ 
 
2.4.2(1) กิจกรรมยกย่องและเชิดชู
เกียรติแก่บุคคล หน่วยงาน องค์กร
ดีเด่น ผู้ท าคุณประโยชน์หรือเข้าร่วม
ในกิจกรรมขององค์การบริหารส่วน
ต าบลห้วยโจด  
2.4.2 (2) กิจกรรมเชิดชูเกียรติ
ประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ 
 
2.4.3(1) กิจกรรมเชิดชูเกียรติ
ประชาชนผู้ปฏิบัติตามปรชัญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
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2.5 มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบ
หรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริต 
      2.5.1  ด าเนินการให้มี ข้อตกลง
ระหว่างบุคลากรในองค์กรได้ปฏิบั ติ
หน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์  สุจริต  
มีคุณธรรม  จริยธรรม  และการบริหาร
ราชการกิจการบ้านเมืองที่ดี   
 
 
 
    2.5.2  มีการให้ ความร่วมมือกับ
หน่วยงานราชการ จังหวัด อ าเภอ ที่ได้
ด า เนิ น การตามอ าน าจห น้ าที่ เพ่ื อ
ตรวจสอบ  ควบคุม  ดูแลการปฏิบั ติ
ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
     
 

 
 
2 .5 .1 (1 ) ม าต ร ก าร  “จั ด ท า
ข้อตกลงการปฏิบัติราชการ”   
 
2.5.1 (2) กิ จกรรม “การจัดท า
ข้อตกลงการปฏิบั ติราชการของ
องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด 
 
2.5.2 (1) กิจกรรมให้ความร่วมมือ
กับหน่วยตรวจสอบที่ได้ด าเนินการ
ต า ม อ า น า จ ห น้ า ที่  เ พ่ื อ ก า ร
ตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติ
ราชการขององค์การบริหารส่วน
ต าบลห้วยโจด 
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        2.5.3  ด า เ นิ น ก า ร ใ ห้ มี
เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบด าเนินการให้
เป็ นไปตามกฎหมาย กรณี มี เรื่ อ ง
ร้องเรียนกล่าวหาบุคลากรในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินที่ 

2.5.2 (2) มาตรการ “ให้ความร่วมมือ
กับหน่วยงานตรวจสอบทั้งภาครัฐและ
องค์กรอสิระ”    
 
2.5.3(1) มาตรการ“แต่งต้ัง
ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน” 
 
2.5.3 (2) มาตรการ “ด าเนินการ
เก่ียวกับเรื่องร้องเรียน กรณีมี
บุคคลภายนอกหรือประชาชนกล่าวหา
เจ้าหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนต าบล
ห้วยโจด  ว่าทุจริตและปฏิบัติราชการ
ตามอ านาจหน้าท่ีโดยมิชอบ” 
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มิติที่ 2 รวม 10 มาตรการ 16กิจกรรม 2 โครงการ 35,000 35,000 35,000 35,000  
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มิ ติ ที่  3  ก ำ ร
ส่งเสริมบทบำท
และกำรมีส่วน
ร่ ว ม ข อ งภ ำ ค
ประชำชน 
 
 

3.1 จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ในช่องทางที่ เป็ นการอ านวยความ
สะดวกแก่ ป ระช าชนได้มี ส่ วนร่ วม
ตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอ านาจ
หน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินได้
ทุกข้ันตอน 
        3.1.1 จัดให้ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ของทางราชการ   
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
3.1.1 (1) มาตรการ “การปรับปรุง
ศูนย์ ข้อมูล ข่าวสารขององค์การ
บริหารส่วนต าบลห้ วยโจด  ให้ มี
ประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน” 
 
3.1.1 (2) โครงการ  “อบรมให้
ความรู้ตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ พ.ศ. 2540”   
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         3 .1 .2   มี การ เผยแพร่ ข้อมู ล
ข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล 
การบริหารงบประมาณ การเงิน การ
จัดหาพัสดุ การค านวณราคากลาง 
รายงานผลการปฏิบัติงาน เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการที่กฎหมาย  ระเบียบ  
กฎข้อบังคับ ที่ก าหนดให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินต้องเผยแพร่ให้ประชาชน
ทราบและตรวจสอบได้        
       3 .1 .3   มี ก า ร ปิ ด ป ร ะ ก า ศ 
เผยแพร่ ข้อมูล ข่าวสารเกี่ ยวกับการ
ปฏิบัติราชการที่เป็นประโยชน์กับการมี
ส่วนร่วมตรวจสอบของประชาชน    

3.1.2 (1) มาตรการ “เผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารที่ส าคัญและหลากหลาย” 
 
3.1.2 (2) กิจกรรม “การเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารด้านการเงิน การคลัง 
พัสดุ และทรัพย์สินของ อบต. และ
การรั บ เรื่ อ งร้ อ ง เรี ยน เกี่ ย วกั บ
การเงินการคลัง”     
 
 3.1.3 (1 ) ม าตรการ  “จัด ให้ มี
ช่องทางที่ประชาชนเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสารขององค์การบริหารส่วน
ต าบลห้วยโจด  
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 
 
 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 
 
 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 
 
 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 
 
 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 
 
 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 
 
 
 
 

 

 

 

 



แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด  หน้า 19 
 

แผนปฏบิัตกิำรป้องกนักำรทุจริต 4  ปี  (พ.ศ. 2561-2564) 
ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยโจด  อ ำเภอวัฒนำนคร  จังหวัดสระแก้ว 

มิติ 
ภำรกิจตำมมิติ โครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 
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งบประมำณ 
(บำท) 

งบประมำณ 
(บำท) 

งบประมำณ 
(บำท) 

  3.2 การรับฟังความคิดเห็น การรับ
และตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
ของประชาชน 
      3.2.1  มีกระบวนการรับฟังความ
คิดเห็นของประชาชน ในการด าเนิน
กิจการตามอ านาจหน้าท่ีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน โดยเฉพาะการ
ด าเนินกิจการที่จะมีผลกระทบต่อความ
เป็นอยู่ และสุขอนามัยของประชาชนใน
ท้องถ่ิน 
 
 
    3.2.2  มีช่องทางให้ประชาชนใน
ท้องถ่ินสมารถร้องเรียน/ร้องทุกข์ได้
โดยสะดวก 
 

  
 
 
3.2.1 (1) โครงการสง่เสริมและ
สนับสนุนจัดท าเวทีประชาคม การ
จัดท าแผนชุมชน และการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถ่ิน 
 
 3.2.1 (2) กิจกรรมการด าเนินงาน
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลห้วยโจด  
 
3.2.2(1)มาตรการก าหนดข้ันตอน/
กระบวนการเรื่องร้องเรียน  
 
3.2.2(2) มาตรการก าหนดช่องทาง
ให้ประชาชนร้องเรียน/ร้องทุกข์ได้
ด้วยตัวเอง ผ่านทางเว็บไซต์ อบต.   
ห้วยโจด   
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งบประมำณ 
(บำท) 

        3.2.3 มีรายงานหรือแจ้งเป็นลาย
ลักษณ์อักษรให้ประชาชน ผู้ร้องเรียน/
ร้องทุกข์  ได้ทราบถึงการได้รับเรื่อง 
ระยะเวลา  และผลการด าเนินการเกี่ยว
เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์   
 
 
 
3.3 การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม
บริหาร กิจการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน 
      3.3.1  ด าเนินการให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนา การจัด
งบประมาณ   

3.2 .3  (1 ) ม าตรการแก้ ไข เห ตุ
เ ดื อ ด ร้ อ น ร า ค า ญ  ด้ า น ก า ร
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
 
3.2.3 (2) กิจกรรม รายงานผลการ
ตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้ร้องเรียน/
ร้องทุกข์รับทราบ 
 
 
 
 
3.3.1 (1) มาตรการแต่งต้ังผู้แทน
ป ระช าค ม เป็ น ค ณ ะกรรมก าร
สนับสนุนการจั ดท าแผนพัฒ นา
องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด 
 
3 .3 .1  (2 ) โ ค ร ง ก า ร ป ร ะ ชุ ม
ป ร ะ ช าค ม ห มู่ บ้ า น เพ่ื อ จั ด ท า
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ต าบลห้วยโจด 
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      3.3.2 ด าเนินการให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนา การ
จัดท างบประมาณ   
 
     3.3.3   ด าเนินการให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมตรวจสอบ และประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 

3.3.1 (3) กิจกรรมการส่งเสริมและ
สนับสนุนการจัดท าแผนชุมชน 
 

3.3.2 (1) มาตรการแต่งต้ังตัวแทน
จ า ก ป ร ะ ช า ค ม เ ข้ า ร่ ว ม เป็ น
คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง 
 
3.3.3(1) มาตรการแต่งต้ังตัวแทน
ภ า ค ป ร ะ ช า ช น เ ข้ า ร่ ว ม เป็ น
คณะกรรมการติดตามประเมินผล
แผนพัฒนา 
 
3.3.3 (2) กิจกรรมการประเมินผล
การปฏิบั ติราชการขององค์การ
บริหารส่วนต าบลห้วยโจด   
 
3.3.3 (2) มาตรการตรวจสอบโดย
คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี 
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มิติที่ 3 รวม 10 มาตรการ 5กิจกรรม 3โครงการ 60,000 60,000 60,000 60,000  
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มิติ 
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4.กำรเสริมสร้ำง
แล ะ ป รั บ ป รุ ง
ก ล ไ ก ใ น ก ำ ร
ตรวจสอบกำร
ปฏิบั ติรำชกำร
ข อ ง อ ง ค์ ก ร
ป กค รอ งส่ ว น
ท้องถ่ิน 

4.1  มีการจัดวางระบบและรายงานการ
ควบคุมภายในตามที่คณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดินก าหนด 
     4.1.1 มีการจัดท าและรายงานการ
จัดท าระบบควบคุมภายในให้ผู้ก ากับ
ดูแล 
 
 
 
 
 
     4.1.2  มีการติดตามประเมินระบบ
ควบคุมภายใน  โดยด าเนินการให้มีการ
จัดท าแผนการปรับปรุงหรือบริหารความ
เสี่ยง  และรายงานผลการติดตามการ
ปฏิบั ติตามแผนการปรับปรุงควบคุม
ภายในให้ผู้ก ากับดูแล  

 
 
 
4 .1 .1  (1 ) กิ จก รรมการจั ดท า
แผนการตรวจสอบภายในประจ าปี 
ประจ าปี งบประมาณ 2561 – 
2564 
 
4.1.1 (2 ) กิ จ ก ร รม ก าร จั ด ท า
รายงานการควบคุมภายใน 
 
4 .1 .2  (1 ) กิ จ ก ร ร ม ติ ด ต า ม
ประเมินผลการควบคุมภายใน 
 
4 .1 .2  (2 ) ม าต รก าร ติ ด ต าม
ประเมินผลระบบควบคุมภายใน
องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด  
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 4.2 การสนับสนุนให้ภาคประชาชนมี
ส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติหรือการ
บริหารราชการ ตามช่องทางที่สามารถ
ด าเนินการได้ 
      4.2.1 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วน
ร่ วม ตรวจสอ บ   ก ากั บ   ดู แลการ
บริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุ  
แต่งต้ัง  โอน ย้ายข้าราชการ  พนักงาน  
ลูกจ้าง   
     
     4.2.2  ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมตรวจสอบ  ก ากับ  ดูแลการบริหาร
งบประมาณ – การรับ – จ่ายเงิน  การ
หาประโยชน์จากทรัพย์สินของทาง
ราชการ    

 
 
 
 
4.2.1 (1) มาตรการส่งเสริมให้
ประชาชนมีส่วนร่วม ตรวจสอบ 
ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล
เก่ียวกับการบรรจุแต่งต้ัง การโอน 
ย้าย 
 
4.2.2 (1) กิจกรรมการรายงานผล
การใช้จ่ายเงินให้ประชาชนได้รับ
ทราบ 
 
4.2.2 (2) กิจกรรมการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการตรวจสอบการ
รับ การจ่าย และการใช้ประโยชน์
ทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วน
ต าบลห้วยโจด   
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 4.3 การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบ
ของสภาท้องถ่ิน 
       4 .3 .1  ส่ ง เส ริ ม แ ล ะ พั ฒ น า
ศักยภาพสมาชิกสภาท้องถ่ินให้มีความรู้  
ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าท่ีให้เป็นไป
ตามกฎหมาย  ระเบียบที่เกี่ยวข้องได้
ก าหนดไว้  โดยไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด 
 
 
     4.3.2 ส่งเสริมสมาชิกท้องถ่ินให้มี
บทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงาน
ของฝ่ายบริหารตามกระบวนการ และ
วิธีการที่กฎหมาย  ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ได้ก าหนดไว้  โดยไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด 

 
 
4.3.1 (1) โครงการอบรมใหค้วามรู้
ด้านระเบียบ กฎหมายท้องถ่ิน แก่
ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถ่ิน 
 
4.3.1 (2) กิจกรรมการส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถ่ิน 
 
4.3.2 (1) กิจกรรมส่งเสริมสมาชิก
สภาท้องถ่ินให้มีบทบาทในการ
ตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่าย
บริหาร 
4.3.2 (2) กิจกรรมการมีส่วนร่วม
ในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภา
เทศบาล 
 
 

 
 

30,000 
 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 
 

 
 

30,000 
 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 
 

 
 

30,000 
 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 
 

 
 

30,000 
 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 
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แผนปฏบิัตกิำรป้องกนักำรทุจริต 4  ปี  (พ.ศ. 2561-2564) 
ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยโจด  อ ำเภอวัฒนำนคร  จังหวัดสระแก้ว 

มิติ 
ภำรกิจตำมมิติ โครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

หมำยเหตุ งบประมำณ 
(บำท) 

งบประมำณ 
(บำท) 

งบประมำณ 
(บำท) 

งบประมำณ 
(บำท) 

 4.4 เสริมพลังกำรมีส่วนร่วมของ
ชุมชน (Community) และบูรณำกำร
ทุกภำคส่วนเพื่อต่อต้ำนกำร ทุจริต 
 
     4.4.1 ส่งเสริมให้มีการด าเนินการ
เฝ้าระวังกรทุจริต  
 
 
 
 
    4.4.2  บูรณาการทุกภาคส่วนเพ่ือ
ต่อต้านการทุจริต    

  
 
 
 
 4.4.1 (1) มาตรการเฝ้าระวังการ
คอร์รัปชันโดยภาคประชาชน 
 
4.4.2(2) กิจกรรมการติดป้าย
ประชาสัมพันธ์กรณีพบเห็นการทุจริต 
 
4.4.2 (1) มาตรการการส่งเสริม
และพัฒนาเครือข่ายด้านการป้องกัน
การทุจริต 

 
 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 
 

1,000 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 
 

 
 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 
 
1,000 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 
 

 
 
 
 

ไมใ่ช้
งบประมาณ 
 

1,000 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 
 

 
 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 
 

1,000 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 
 

 

มิติที่ 4 รวม 4 มาตรการ 9 กิจกรรม 1 โครงการ 31,000 31,000 31,000 31,000  
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ส่วนที่ 3 
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มิติที่ 1 กำรสร้ำงสังคมที่ไม่ทนต่อกำรทุจริต 
 1.1 กำรสร้ำงจิตส ำนึกและควำมตระหนักแก่บุคลำกรทั้งข้ำรำชกำรกำรเมืองฝ่ำยบริหำร ข้ำรำชกำร
กำรเมืองฝ่ำยสภำท้องถ่ิน และฝ่ำยประจ ำขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 1.1.1 สร้ำงจิตส ำนึกและควำมตระหนักในกำรปฏิบัติรำชกำรตำมอ ำนำจหน้ำที่ให้บังเกิดประโยชน์สุข
แก่ประชำชนในท้องถ่ิน 
 

รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 
ล ำดับที่ 1 มิติที่ 1 /1.1 / 1.1.1  

1. ชื่อโครงกำร : โครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล  

2. หลักกำรและเหตุผล หลักธรรมาภิบาล หรือ การบริหารจัดการท่ีดี (Good Governance) เป็นหลักส าคัญใน
การบริหารและการ ปฏิบัติงานจะต้องมีความสุจริต โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ รวมท้ังเป็นการเสริมสร้าง
จิตส านึกในการท างานและความ รับผิดชอบต่อหน้าท่ีของตนเอง นอกจากนี้ ยังต้องมีการส่งเสริมคุณธรรมและ
จริยธรรมเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานร่วมกันได้อย่าง มีประสิทธิภาพ และน าไปสู่การพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง อีก
ท้ังสามารถแก้ปัญหาความขัดแย้งภายในองค์กรได้อีกด้วย จาก สภาพปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันท่ีเป็นปัญหา
เรื้อรังท่ีมีส่วนบั่นทอนความเจริญของประเทศไทยมานาน จึงจ าเป็นอย่างยิ่งท่ี  จะต้องมีการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันอย่างจริงจัง ในสถานการณ์วิกฤติปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันใน สังคมไทยดังกล่าว ทุก
ภาคส่วนในสังคมไทยต่างเห็นพ้องตรงกันว่าการท่ีจะท าให้ปัญหาการคอร์รัปชันลดน้อยลงและหมดไปได้  ในท่ีสุด
นั้น ต้องน าหลักธรรมาภิบาลไปปรับใช้กับทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นภาคส่วนการเมือง ภาคราชการ ภาคธุรกิจ
เอกชน ตลอดจนภาคประชาสังคมอย่างเข้มงวดจริงจัง พร้อมท้ังสร้างทัศนคติใหม่ปลูกจิตส านึกของคนไทยร่วม
ต้านภัยการทุจริต ควบคู่ กับการเปล่ียนแปลงค่านิยมไปในทิศทางท่ีไม่เอื้อหรือสนับสนุนการทุจริตคอร์รัปชัน ท้ังนี้ 
กลไกการน าหลักธรรมาภิบาล ซึ่งประกอบด้วย ความชอบธรรม ความโปร่งใส ความรับผิดชอบและการตรวจสอบ
ได้ ความมีประสิทธิภาพและประประสิทธิผล และการมีส่วนร่วมของประชาชนไปเป็นแนวทางในการบริหารจัดการ
นั้น ปรากฏอยู่ในบทบัญญัติของกฎหมายรัฐธรรมนูญแห่ง ราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบัน ซึ่งได้วางกรอบการน า
หลักธรรมาภิบาลไปเป็นแนวทางการปฏิรูปการบริหารการปกครองของ  หน่วยงานองค์กรต่างๆ ของภาครัฐ จึง
นับเป็นการส่งสัญญาณเชิงบวกให้เห็นว่าประเทศไทยมีพัฒนาการเปล่ียนแปลงไปในทาง  ท่ีดีขึ้นแล้ว แต่อย่างไรก็
ตาม ส าหรับกรอบการน าหลักธรรมาภิบาลไปเป็นแนวทางการปฏิรูปการบริหารการปกครองของ  หน่วยงานหรือ
องค์กรภาครัฐนั้น ปัจจุบันยังคงอยู่บนความหลากหลายในองค์ประกอบหลักของธรรมาภิบาลซึ่งประกอบด้วย หลัก
ความชอบธรรม (Legitimacy) หลักความโปร่งใส (Transparency) หลักความรับผิดชอบและการตรวจสอบได้ 
(Accountability) หลักความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) และหลักการมีส่วนร่วม (Participation) ดังนั้น การ
พิจารณา คัดเลือกน าองค์ประกอบหลักของธรรมาภิบาลเหล่านั้นมาใช้เป็นเครื่องมือกลไกในการสร้างมาตรฐาน
ด้านความโปร่งใสส าหรับ หน่วยงานหรืองค์กรใดๆ จะต้องค านึงถึงกรอบเป้าหมาย วัตถุประสงค์แนวทาง หรือ
วิธีการด าเนินงานท่ีหน่วยงานองค์กร สามารถปฏิบัติ เพื่อสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมท่ีดีได้ต่อไป 
ดังนั้น เพื่อประโยชน์ในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด   จึงจัดท าโครงการบริหารงาน
ตามหลักธรรมาภิบาล ขึ้น  
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3. วัตถุประสงค ์ 
1. เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรขององค์กรมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องหลักธรรมาภิบาล คุณธรรม และ

จริยธรรม  
2. เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจและให้ความส าคัญกับการป้องกันและปราบปราม

การทุจริต ประพฤติมิชอบ (Anti-Corruption)  
3. เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรมีความรู ้ 
4. เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรสามารถน าองค์ความรู้ต่างๆ ไปประยุกต์ใช้ในการท างานให้กับองค์กรได้

อย่างมี ประสิทธิภาพ  

4. เป้ำหมำย  

ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง  

5. พื้นที่ด ำเนินกำร   

องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด 

6. วิธีด ำเนินกำร  
1. จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่น  
2. มอบงานให้กับผู้รับผิดชอบโครงการ และผู้ท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อวางแผนและจัดเตรียมโครงการ  
3. ประสานงานกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อจัดหาวิทยากร  
4. จัดท าก าหนดการและหัวข้อการอบรม 5. สรุปผลในภาพรวมและรายงานผลการด าเนินการตามโครงการ

ให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ  

7. ระยะเวลำกำรด ำเนินงำน  

4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมำณที่ใช้ในกำรด ำเนินกำร     

20,000 บาท  

9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร  

  ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด  

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์   
1. ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรขององค์กรมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องหลักธรรมาภิบาลคุณธรรม และจริยธรรม 
2. ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจและให้ความส าคัญกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  

ประพฤติมิชอบ (Anti Corruption)  
3. ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในหลักและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถ 

น าไป ประยุกต์ใช้ในการท างานและการด าเนินชีวิตได้  
4. ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรสามารถน าองค์ความรู้ต่างๆ ไปประยุกต์ใช้ในการท างานให้กับองค์กรได้อย่างมี  

ประสิทธิภาพ 
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รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 
ล ำดับที่ 2 มิติที่ 1 /1.1 / 1.1.2  

1. ชื่อโครงกำร : โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา  
   และพนักงานองค์การบริหาร ส่วนต าบลห้วยโจด 

2. หลักกำรและเหตุผล  

ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 279 บัญญัติให้มีประมวลจริยธรรม     
เพื่อก าหนด มาตรฐานทางจริยธรรมของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ หรือเจ้าหน้าท่ีของรัฐแต่ละ
ประเภท โดยให้มีกลไกและ ระบบในการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ และประกอบกับประกาศประมวลจริยธรรม
องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด  ซึ่งหัวใจส าคัญของการท างานร่วมกันเป็นหมู่คณะอีกอย่างท่ีขาดไม่ได้คือ
คุณธรรม จริยธรรม เพราะคุณธรรม และจริยธรรม หมายถึง การประพฤติ ปฏิบัติ อันถูกต้องดีงาม ท้ัง กาย วาจา 
ใจท้ังต่อตนเอง ต่อผู้อื่น และต่อสังคม ซึ่งถ้า บุคลากรทุกคนท่ีท างานร่วมกันมีคุณธรรมและจริยธรรมประจ าใจของ
ตนเองแล้ว  การปฏิบัติงานทุกอย่างต้องลุล่วงไปด้วยดี และมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้    
และผู้มารับบริการอย่างประชาชนก็จะได้รับความเช่ือมั่นและ ไว้วางใจท่ีจะเข้ามารับบริการท่ีองค์กรนั้นๆ และเพื่อ
เป็น การเตรียมความพร้อมท้ังในด้านคน ได้แก่ บุคลากรท้ังข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร ข้าราชการการเมือง
ฝ่ายสภาท้องถิ่น และข้าราชการฝ่ายประจ า รวมถึงพนักงานจ้าง จึงได้มีการจัดท าโครงการอบรมคุณธรรม และ
จริยธรรม แก่ผู้บริหาร สมาชิก สภา และพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจดดังกล่าวนี้ขึ้น 

3. วัตถุประสงค ์ 
3.1 เพื่อเป็นการปลูกและปลุกจิตส านึกการต่อต้านการทุจริต  
3.2 เพื่อเป็นการสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าท่ีให้เกิดประโยชน์

สุขแก่ ประชาชน  
3.3 เพื่อสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการประพฤติปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม  
3.4 เพื่อสร้างจิตส านึกและความตระหนักท่ีจะไม่กระท าการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือมีผลประโยชน์

ทับซ้อน  

4. เป้ำหมำย  

ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด  

5. พื้นที่ด ำเนินกำร  

องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด  

6. วิธีกำรด ำเนินกำร  

จัดอบรมคุณธรรมและจริยธรรมแก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด 
โดยเชิญ วิทยากรท่ีมีความรู้ ความสามารถมาถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ต่างๆ ในการปลูกและปลุก
จิตส านึกการต่อต้านการ ทุจริต ให้ประพฤติปฏิบัติราชการโดยยึดมั่นในหลักคุณธรรม และจริยธรรม และมี
การศึกษาดูงานหรือท ากิจกรรมนอกสถานท่ี ในบางโอกาส  
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7. ระยะเวลำกำรด ำเนินกำร  

4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)  

8. งบประมำณในกำรด ำเนินกำร  

20,000 บาท 

9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร  

ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด  

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ ตัวชี้วัด  

ประชาชนผู้มารับบริการท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจดประเมินความพึงพอใจการปฏิบัติงานของ
พนักงาน โดยใช้ แบบประเมินเป็นตัวช้ีวัด และต้องได้รับผลกาประเมินมาต่ ากว่าร้อยละ 70 ผลลัพธ์ ผู้บริหาร 
สมาชิกสภา และพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด เกิดจิตส านึกท่ีดีในการต่อต้านการทุจริต และ 
ประพฤติปฏิบัติโดยยึดมั่นตามหลักประมวลจริยธรรม 
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รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 
ล ำดับที่ 3 มิติที่ 1 /1.1 / 1.1.3  

1. ชื่อโครงกำร : โครงการอบรมให้ความรู้ เรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานและลูกจ้าง  

2. หลักกำรและเหตุผล 

 ด้วยสถานการณ์หรือารกระท าของบุคคลมีผลประโยชน์ส่วนตนเข้ามาเกี่ยวข้องจนส่งผลกระทบต่อการ
ตัดสินใจหรือการปฏิบัติหน้าท่ีในต าแหน่ง การกระท าดังกล่าวอาจเกิดขึ้นโดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว ท้ังเจตนาหรือไม่
เจตนาหรือหรือบางเรื่องเป็นการปฏิบัติสืบต่อกันมาจนไม่เห็นว่าจะเป็นส่ิงผิดแต่อย่างใด พฤติกรรมเหล่านี้เป็นการ
กระท าความผิดทางจริยธรรมของเจ้าหน้าท่ีของรัฐท่ีต้องค านึงถึงผลประโยชน์สาธารณะ (ประโยชน์ของส่วนรวม) 
แต่กลับตัดสินใจปฏิบัติหน้าท่ีโดยค านึงถึงประโยชน์ของตนเองหรือพวกพ้อง 

 “ผลประโยชน์ทับซ้อน”  หมายถึง  สถานการณ์ท่ีเจ้าหน้าท่ีของรัฐมีผลประโยชน์ส่วนตนอยู่  และมีการใช้
อิทธิพลตามอ านาจหน้าท่ีละความรับผิดชอบเพื่อให้เกิดประโยชน์ส่วนตัว โดยก่อให้เกิดผลเสียต่อผลประโยชน์
ส่วนรวม ผลประโยชน์ ทับซ้อนมีหลากหลายรูปแบบ ไม่จ ากัดอยู่ในรูปของตัวเงินหรือทรัพย์สินเท่านั้น แต่รวมถึง
ผลประโยชน์อื่นๆ ท่ีไม่ใช่รูปตัวเงินหรือทรัพย์สินก็ได้ อาทิ       การแต่งต้ังพรรคพวกเข้าไปด ารงต าแหน่งใน
องค์กรต่างๆ ท้ังในหน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทจ ากัด หรือการท่ีบุคคลผู้มีอ านาจท่ีตัดสินใจให้ญาติพี่น้อง
หรือบริษัทท่ีตนมีส่วนได้ส่วนเสียได้รับสัมปทานหรือผลประโยชน์จากทางราชการโดยมิชอบ ท้ังนี้ หมายรวมถึง
ความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2560 
หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานต้องเข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ โดยก าหนดให้หน่วยงานควรมีการประชุมหรือสัมมนาภายในองค์กร  เพื่อให้ความรู้เรื่องการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าท่ี เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

 ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด   จึงได้จัดโครงการอบรมให้ความรู้ความเข้าใจในการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนแก่บุคลากรในองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด   เพื่อป้องกันการทุจริตในการปฏิบัติ
ราชการ  จึงได้จัดกิจกรรมป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  ผ่านการประชุมผู้บริหารกับพนักงานส่วนต าบล   
ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง เพื่อให้พนักงานทุกคนท างานโดยยึดถือระเบียบ กฎหมาย คุณธรรม จริยธรรม 
เพื่อเป็นเครื่องก ากับความประพฤติของตน เพื่อไม่ให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 

3. วัตถุประสงค์ 

 3.1 เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจแก่พนักงานส่วนต าบล  ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง เกี่ยวกับการ
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

 3.2 เพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมและวิธีการท างานท่ีสุจริตโปร่งใสของข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีขององค์การ
บริหารส่วนต าบลห้วยโจด    

 3.3 เพื่อเสริมสร้างให้ข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด  มีจิตส านึก ค่านิยม 
และวัฒนธรรมเรื่องความซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งมั่นท างานอย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรมอันมั่นคง ส่งผลให้หน่วยงาน
ปลอดจากการทุจริตคอร์รัปชัน มุ่งสู่การเป็นข้าราชการท้องถิ่นไทยใสสะอาด 
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4. เป้ำหมำย 

 ผู้บริหาร  สมาชิกสภา  พนักงานส่วนต าบล  ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด    

5. พื้นที่ด ำเนินกำร 

 องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด    

6. วิธีกำรด ำเนินกำร 

 จัดอบรมให้ความรู้  ให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน 

7. ระยะเวลำกำรด ำเนินกำร 

 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมำณในกำรด ำเนินโครงกำร 

           20,000 

9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 

 ส านักปลัดเทศบาล องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด    

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

 ตัวชี้วัด 

 ผู้บริหาร  สมาชิกสภา  พนักงานส่วนต าบล  ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง มีความเข้าใจเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน 

 ผลลัพธ์ 

 ผู้บริหาร  สมาชิกสภา  พนักงานส่วนต าบล  ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง มีความรู้ เกี่ยวกับ
ผลประโยชน์ทับซ้อน และมีความประพฤติปฏิบัติงานไม่ยุ่งเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน 
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รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 
ล ำดับที่ 4 มิติที่ 1 /1.1 / 1.1.4  

1. ชื่อโครงกำร : โครงกำรฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม แก่ผูบ้ริหำร สมำชิกสภำ และพนักงำนองคก์ำร 
บริหำรสว่นต ำบลห้วยโจด 

2. หลักกำรและเหต ุผล 
ตามรัฐธรรมน ูญแห ่งราชอาณาจ ักรไทย พ ุทธศ ักราช 2550 มาตรา 279 บ ัญญั ติให้มีประมวล

จริยธรรม เพื่อก าหนดมาตรฐานทางจริยธรรมของผู้ด ารงต าแหน ่งทางการเมือง ข้าราชการ หรือเจ้าหน้าท่ีของ
รัฐแต่ละประเภท โดยให้มีกลไกและ ระบบในการบ ังค ับใช้อย่างมีประสิทธ ิภาพ และประกอบกับประกาศ
ประมวลจริยธรรมองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด  ซึ่งหัวใจส าคัญของการท างานร่วมกันเป็นหมู่ คณะอีก
อย่างท่ีขาดไม่ได้ คือคุณธรรม จริยธรรม เพราะคุณธรรม และจริยธรรม หมายถึง การประพฤติ ปฏิบัติ อัน
ถูกต้องดีงาม ท้ังกาย วาจา ใจ ท้ังต ่อตนเอง ต่อผู้อื่น และต ่อสังคม ซึ่งถ ้าบุคลากรทุกคนท่ีท างานร่วมกันมี
คุณธรรมและจร ิยธรรมประจ าใจของตนเองแล ้ว การปฏิบั ติงานทุกอย่างต ้องลุล่วงไปด ้วยดี และมี
ประสิทธิภาพรวดเร็ว โปร ่งใส สามารถตรวจสอบได้ และผู้มารับบริการอย่างประชาชนก็จะได รับความ
เช่ือมั่นและ ไว้วางใจท่ีจะเข้ามารับบริการท ี่องค ์กรนั้นๆ   

เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมท้ังในด้านคน ได้แก่ บุคลากรท้ังข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร ข้าราชการ
การเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่น  และขา้ราชการฝ่ายประจ า รวมถึงพนักงานจ้าง จึงได้มีการจัดท าโครงการอบรมคุณธรรม 
และจริยธรรม แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลท่งควายกิน  ดังกล่าวนี้ขึ้น 
3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพื่อเป็นการปลูกและปลุกจิตส านึกการต่อตา้นการทุจริต 
3.2 เพื่อเป็นการสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าท่ีใหเ้กิดประโยชน์

สุขแก่ประชาชน 
3.3 เพื่อสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการประพฤติปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม 
3.4 เพื่อสร้างจิตส านึกและความตระหนักท่ีจะไม่กระท าการขัดกันแหง่ผลประโยชน์หรือมีผลประโยชน์ทับ

ซ้อน 
4. เป้ำหมำย 

ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด 
5. พื้นที่ด ำเนินกำร 

องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด 
6. วิธีกำรด ำเนินกำร 

จัดอบรมคุณธรรมและจริยธรรมแก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด 
โดยเชิญวิทยากรท่ีมีความรู้ ความสามารถมาถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ต่างๆ ในการปลูกและปลุก
จิตส านึกการต่อต้านการทุจริต ใหป้ระพฤติปฏิบัติราชการโดยยึดมั่นในหลักคุณธรรม และจริยธรรม และมี
การศึกษาดูงานหรือท ากิจกรรมนอกสถานท่ีในบางโอกาส 
7. ระยะเวลำกำรด ำเนินกำร 

        4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
8. งบประมำณในกำรด ำเนินกำร 

20,000 บาท 
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9. ผูรั้บผิดชอบโครงกำร 
ฝ่ายกฎหมายและคดี ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด   

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ ์
ตัวชี้วัด 
ประชาชนผู้มารับบริการท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด ประเมินความพึงพอใจการปฏิบัติงานของ

พนักงาน โดยใช้แบบประเมินเป็นตัวชี้วัด และต้องได้รับผลการประเมินมาต่ ากว่าร้อยละ 70 
ผลลัพธ ์
ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด เกิดจิตส านึกท่ีดีในการต่อตา้นการ

ทุจริต และประพฤติปฏิบัติโดยยึดมั่นตามหลักประมวลจริยธรรม 
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รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 
ล ำดับที่ 5 มิติที่ 1 /1.1 / 1.1.5  

1. ชื่อโครงกำร : โครงการเสริมสร้างความซื่อสัตย์ สุจริต และปลูกฝังทัศนคติ วัฒนธรรมท่ีดีในการต่อต้านการทุจริต 

2. หลักกำรและเหตุผล  

ด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    
เป็นผู้ท่ีมี บทบาทส าคัญและเป็นกลไกหลักของประเทศในการให้บริการสาธารณะเพื่อตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนในท้องถิ่น  ท้ังยังมีหน้าท่ีและความรับผิดชอบส าคัญในอันท่ีจะบ าบัดทุกข์บ ารุงสุขและสร้างคุณภาพชีวิต
ท่ีดีให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น โดยให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและท้องถิ่น ดังนั้น การท่ีประชาชนในแต่ละ
ท้องถิ่นจะมีความเป็นอยู่ท่ีดีมีความสุข หรือไม่ จึงขึ้นอยู่กับการประพฤติปฏิบัติของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และพนักงานขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นทุกคนเป็นผู้มีคุณธรรม ปฏิบัติตนอยู่ใน
กรอบจริยธรรม เป็นผู้มีจิตส านึกท่ีจะตอบสนองคุณแผ่นดินด้วยการ กระท าทุกส่ิง เพื่อคุณประโยชน์ของประชาชน
และประเทศชาติ คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันท่ี 26 สิงหาคม 2551 มีมติเห็นชอบในหลักการเกี่ยวกับ
ยุทธศาสตร์การส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรมในภาครัฐไว้ 5 ยุทธศาสตร์ โดยในยุทธศาสตร์ท่ี 4 การส่งเสริม
คุณธรรมในองค์กรเพื่อเป็นต้นแบบให้ ข้าราชการได้เรียนรู้และปฏิบัติตาม โดยได้ก าหนดแนวทางการพัฒนา
ข้าราชการทุกระดับอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ให้ตระหนัก ในการเป็นข้าราชการท่ีมีเกียรติ ศักด์ิศรี รู้จักความ
พอเพียงเป็นตัวอย่างท่ีดีของสังคม ยึดมั่นในคุณธรรม ยืนหยัดในส่ิงท่ีถูกต้อง ตระหนักในคุณความดีและกฎแห่ง
กรรม ซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องพฤติกรรมท่ีแสดงให้เห็นถึงการมี คุณธรรม จริยธรรม 
การตัดสินใจท่ีจะกระท าหรือไม่กระท าการใดได้อย่างเหมาะสม อันรวมถึงการป้องกันการกระท าทุจริตใน  ระบบ
ราชการด้วย ดังนั้น เพื่อเป็นการเสริมสร้างความซื่อสัตย์ สุจริต ปลูกฝังทัศนคติและวัฒนธรรมท่ีดีในการต่อต้าน
การทุจริตและ ประพฤติมิชอบ องค์การบริหารส่วต าบลห้วยโจด จึงได้จัดท าโครงการเสริมสร้างความซื่อสัตย์ 
สุจริต และปลูกฝังทัศนคติวัฒนธรรมท่ีดีในการ ต่อต้านการทุจริตขึ้น 

3. วัตถุประสงค ์ 
1. เพื่อปรับเปล่ียนฐานความคิดของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด 

พนักงานส่วนต าบล  ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด ให้มีจิตสาธารณะและเห็น
แก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน 

2. เพื่อปลูกฝังจิตส านึกและค่านิยมท่ีดีในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบให้แก่คณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด พนักงานส่วนต าบล  ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างองค์การ
บริหารส่วนต าบลห้วยโจด 

3. เพื่อให้ความรู้แก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด พนักงานส่วนต าบล  
ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการส่วนท้องถิ่น
เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  

4. เพื่ อให้คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด  พนักงาน ส่วนต าบล  
ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจดได้รับการพัฒนาจิตใจ และพัฒนาตนเองให้มีจิต
สาธารณะเกิดความส านึกร่วมในการเสริมสร้างสังคมแห่งคุณธรรมและ สมานฉันท์ ประพฤติตน เป็นพลเมืองดี      
สร้างประโยชน์ให้แก่ครอบครัว ประชาชน และประเทศชาติ สร้างจิตส านึกในการ กระท าความดี รู้จักการให้ การ
เสียสละและการบ าเพ็ญสาธารณะประโยชน์ร่วมกัน  
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4. กลุ่มเป้ำหมำย  

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด พนักงานส่วนต าบล  ลูกจ้างประจ า และ
พนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด 

5. ระยะเวลำด ำเนินกำร  

4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

6. งบประมำณด ำเนินกำร  

15,000 บาท 

7. วิธีกำรด ำเนินงำน  
7.1 บรรยายเรื่อง การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน และการปรับเปล่ียนฐาน

ความคิดของ เจ้าหน้าท่ีรัฐในการรักษาผลประโยชน์สาธารณะเพื่อการต่อต้านการทุจริต 
7.2 บรรยายเรื่อง การปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหารและฝ่าย

สภาท้องถิ่น และประมวลจริยธรรมของข้าราชการส่วนท้องถิ่น  
7.3 แบ่งกลุ่มท ากิจกรรมเกี่ยวกับการเสริมสร้างความซื่อสัตย์ สุจริต และปลูกฝังทัศนคติและวัฒนธรรมท่ี

ดีให้แก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และ
พนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด 

7.4 ทดสอบก่อนและหลังการฟังบรรยาย 

8. สถำนที่ด ำเนินกำร  

องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด 

9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร  

ส านักงานปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
1. ระดับความรู้ ความเข้าใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 
2. จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
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รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 
ล ำดับที่ 6 มิติที่ 1 /1.1 / 1.1.6 

1. ชื่อมำตรกำร : มาตรการประชุมติดตามงานของหัวหน้าส่วนราชการทุกเดือน 

2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 
องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด เป็นองค์กรท่ีมีภารกิจท่ีต้องรับผิดชอบเป็นจ านวนมาก จึงต้องมีการ

จัดท าระบบติดตามงานขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด เพื่อน ามาพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ท างานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นในการท างาน อีกท้ังยังเป็นมาตรการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีให้
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ปลูกสร้างจิตส านึกของเจ้าหน้าท่ีโดยผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด ให้
เกิดขึ้น 

3. วัตถุประสงค์ 
3.1 เพื่อใช้ในการติดตามผลการด าเนินงาน 
3.2 เพื่อให้หัวหน้าส่วนราชการได้มีความคิดเห็น ร่วมตรวจสอบและติดตามผลการด าเนินงาน 
3.3 เพื่อให้ร่วมกันแก้ปัญหาและหาแนวทางในการด าเนินงาน 

  3.4 ปลูกสร้างจิตส านึกในการรักองค์กรและประชาชนให้เกิดขึ้นกับเจ้าหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนต าบล  
4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 

จัดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ในปงีบประมาณ 2561 - 2564  

5. พื้นที่ด ำเนินกำร 

ทุกส านัก/กอง ภายในองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด  

6. วิธีด ำเนินกำร 

จัดท าหนังสือเชิญประชุมพร้อมวาระการประชุม และเอกสารติดตามผลการด าเนินงานของแต่ละส านัก/
กอง เพื่อใหไ้ด้รับทราบการด าเนินงานในแต่ละเดือนของการประชุมและติดตามผลการด าเนินงาน 

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 

4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมำณในกำรด ำเนินกำร  

ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผูรั้บผิดชอบ 

ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด 

10. ตัวชี้วัด / ผลลัพธ ์

มีจัดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ในปงีบประมาณ 2561 - 2564  
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รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 
ล ำดับที่ 7 มิติที่ 1 /1.1 / 1.1.7  

1. ช่ือโครงกำร : มาตรการ“ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด” 

2. หลักกำรและเหตุผล 

ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจดได้ประกาศใช้ประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนต าบล   
ห้วยโจด โดยก าหนดกลไกและระบบในการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ท้ังนี้ การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม
มาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าว ให้ถือว่าเป็นการกระท าผิดทางวินัย ซึ่งมีการก าหนดขั้นตอนการลงโทษตามความ
ร้ายแรงแห่งการกระท า ประกอบกับได้มีประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดสระแก้ว เรื่อง 
มาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ก าหนดให้พนักงานส่วน
ต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด  มีหน้าท่ีด าเนินการให้เป็นไปตาม
กฎหมายเพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวมและประเทศชาติ อ านวยความสะดวกและให้บริการแก่ประชาชนตามหลัก
ธรรมาภิบาล โดยจะต้องยึดมั่นในค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรม 9 ประการ ได้แก่ ยึดมั่นในคุณธรรมและ
จริยธรรม, มีจิตส านึกท่ีดี ซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ,ยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วน
ตน และไม่มีประโยชน์ทับซ้อน,ยืนหยัดท าในส่ิงท่ีถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย, ให้บริการแก่ประชาชนด้วย
ความรวดเร็วมีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ, ให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือน
ข้อเท็จจริง,มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพโปร่งใส และตรวจสอบได้, ยึดมั่นในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร นอกจากนี้ 
ส านักงาน ก.พ. ได้ก าหนดแนวทางการด าเนินการตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนกรณีการเรี่ยไร และ
กรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อก าหนดให้ข้าราชการต้องละเว้นจากการ
แสวงหาประโยชน์ท่ีมิชอบ โดยอาศัยต าแหน่งหน้าท่ีและไม่กระท าการอันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตน
และประโยชน์ส่วนรวม ตามนัยหนังสือส านักงาน ก.พ. ท่ี นร 1013.7/ว 11 ลงวันท่ี 25 ธันวาคม 2557 ซึ่ง
องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด ควรน าแนวทางการด าเนินการดังกล่าวมาปรับใช้เป็นแนวทางในการถือปฏิบัติ
โดยอนุโลม 

ดังนั้น เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติงานและเป็นท่ีเช่ือถือไว้วางใจของประชาชน องค์การบริหารส่วน
ต าบลห้วยโจด  จึงได้จัดท ามาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนต าบล
ห้วยโจด” ขึ้น เพื่อให้บุคลากรท้ังฝ่ายการเมืองและฝ่ายประจ าทุกระดับน าไปใช้ในการปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความซื่อสัตย์ 
สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม  ไม่กระท าการอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือการมีผลประโยชน์ทับซ้อน 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่อเป็นเครื่องมือก ากับความประพฤติของข้าราชการท่ีสร้างความโปร่งใส มีมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานท่ีชัดเจนและเป็นสากล 
 3.2 เพื่อยึดถือเป็นหลักการและแนวทางการปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอ ท้ังในระดับองค์กรและระดับ
บุคคลและเป็นเครื่องมือการตรวจสอบการท างานด้านต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด  เพื่อให้การ
ด าเนินงานเป็นไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 3.3 เพื่อท าให้เกิดรูปแบบองค์กรอันเป็นท่ียอมรับ เพิ่มความน่าเช่ือถือ เกิดความมั่นใจแก่ผู้รับบริการและ
ประชาชนท่ัวไป ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย 
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 3.4 เพื่อให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างองค์กรและข้าราชการในทุกระดับ โดยให้ฝ่ายบริหารใช้อ านาจใน
ขอบเขต สร้างระบบความรับผิดชอบของข้าราชการต่อตนเอง ต่อองค์กร ต่อผู้บังคับบัญชาต่อประชาชนและต่อ
สังคมตามล าดับ 
 3.5 เพื่อป้องกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ท่ีอาจเกิดขึ้น รวมท้ัง
เสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 

4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 

 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง 

5. พื้นที่ด ำเนินกำร 

 องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด 

6. วิธีด ำเนินกำร 
 ๖.๑ เผยแพร่ประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด  เพื่อใช้เป็นค่านิยมส าหรับองค์กร 
ข้าราชการทุกคน   พึงยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่ไปกับระเบียบและกฎข้อบังคับอื่นๆ อย่างท่ัวถึงและ              
มีประสิทธิภาพ 
 ๖.๒ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด  เปิดเผยเป็น
การท่ัวไปแก่สาธารณชน   ให้มีส่วนร่วมรับรู้และร่วมติดตามตรวจสอบ ตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ เรื่อง ก าหนดให้ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวช้ีวัดความโปร่งใสของ
หน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารท่ีต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) 

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 

 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมำณด ำเนินกำร 

 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 

 ส านักงานปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง
ปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด 
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รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 
ล ำดับที่ 8 มิติที่ 1 /1.1 / 1.1.8  

1. ช่ือโครงกำร : มาตรการ “จัดท าคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน” 

2. หลักกำรและเหตุผล 

 รัฐบาลภายใต้การน าของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้ให้ความส าคัญกับการผลักดันให้การป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตเป็นวาระแห่งชาติ และรัฐบาลได้แถลงนโยบาย 11 ด้าน อันรวมถึงประเด็นเรื่องการส่งเสริม
การบริหารราชการแผ่นดินท่ีมีธรรมาภิบาลและการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ      
โดยจัดระบบอัตราก าลังและปรับปรุงค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐให้เหมาะสมและเป็นธรรมยึดหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองท่ีดี เพื่อสร้างความเช่ือมั่นวางใจในระบบราชการเสริมสร้างระบบคุณธรรม รวมท้ังปรับปรุงและ
จัดให้มีกฎหมายท่ีครอบคลุมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและการมีผลประโยชน์ทับซ้อนในภาครัฐทุก
ระดับ 

 ปัจจุบันหน่วยงานต่างๆ เช่น ส านักงาน ก.พ. จึงได้เผยแพร่องค์ความรู้ท่ีเกี่ยวข้องกับการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต โดยเฉพาะเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest) ส านักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ร่วมกับส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตใน
ภาครัฐ และองค์กรตามรัฐธรรมนูญ ได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะท่ี 
3 (พ.ศ. 2560-2564) และพัฒนาเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครอบคลุมประเด็นการ
ประเมิน 5 ด้าน อันรวมถึง การต่อต้านการทุจริตในองค์กร ซึ่งสนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐด าเนินการเรื่อง
เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ผ่านกิจกรรมต่างๆ อันรวมถึงการให้ความรู้ตามคู่มือหรือประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับ
การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าท่ีในหน่วยงานด้วย 

 เพื่อตอบสนองนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตข้างต้น 
และเพื่อน าเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐการปฏิบัติให้
เป็นกลไกส าคัญท่ีจะป้องกันการทุจริต โดยเฉพาะการกระท าท่ีเอื้อต่อการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของเจ้าหน้าท่ีใน
ภาครัฐ เทศบาลต าบลก าแพงดิน จึงได้ตระหนักและเห็นถึงความส าคัญของการจัดหาคู่มือการป้องกันผลประโยชน์
ทับซ้อนขึ้น เพื่อเป็นประโยชน์ในการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรให้เกิดความตระหนักถึงปัญหาใน
เรื่องดังกล่าว รวมท้ัง เป็นข้อมูลให้ประชาชนและผู้สนใจได้ศึกษา เพื่อเป็นพื้นฐานการปฏิบัติตนในการร่วมกัน
รณรงค์สร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมท่ีใสสะอาด ลดระดับการทุจริตประพฤติมิชอบในสังคมไทยให้เทียบเท่าระดับ
มาตรฐานสากลได้ต่อไป 

3. วัตถุประสงค์ 

 3.1 เพื่อผลิตคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด  ให้บุคลากร
ผู้ปฏิบัติงานน า    ไปเป็นองค์ความรู้ในการท างานให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง 

 3.2 เพื่อเป็นประโยชน์ในการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่บุคลากรให้เกิดความตระหนักถึงปัญหาการ
ทุจริตคอร์รัปชัน 
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4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 

 บุคลากรมีคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด 

  5. พื้นที่ด ำเนินกำร 

 องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด   

6. วิธีด ำเนินกำร 
 1. ศึกษาและรวบรวมข้อมูล 
 2. จัดท า (ร่าง) คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 3. ตรวจสอบความถูกต้อง 
 4. จัดท าคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 5. แจกจ่ายให้บุคลากรเพื่อน าไปปฏิบัติต่อไป 

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร  

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

8. งบประมำณด ำเนินกำร  

ไม่ใช้งบประมาณ  

9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร  

 ส านักงานปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด  

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  

มีการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
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รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 
ล ำดับที่ 9 มิติที่ 1 /1.1 / 1.1.9  

1. ชื่อโครงกำร : โครงการสมุดความดีพนักงานจ้าง  

2. หลักกำรและเหตุผล  

การบันทึกการปฏิบัติงานประจ าวัน โดยเฉพาะบุคลากรในองค์กร เป็นการสร้างระเบียบวินัยในการ
ปฏิบัติงาน ซึ่งใน แต่ละวันหากมีการจดบันทึกว่าได้ท าอะไรบ้าง จะเป็นการทบทวนและสามารถย้อนกลับมาเพื่อ
พิจารณาปรับปรุงการท างานใน แต่ละกิจกรรมได้ รวมถึงหัวหน้าผู้บังคับบัญชา สามารถใช้เป็นหลักฐานในการ
อ้างอิงท่ีใช้ในการประเมินผลงาน ยังส่งผลให้การ ประเมินเป็นท่ียอมรับ ภารกิจท่ีได้รับมอบหมายได้ปฏิบัติงานด้วย
ความส าเร็จ ความซื่อสัตย์ สุจริต ลุล่วงหรือไม่อย่างไร และ หัวหน้างานสามารถวางแผนต่อไปได้ ประเมินทักษะ
และผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างได้ ซึ่งจะส่งผลให้เห็นว่าค่าของคน อยู่ท่ีผลของงาน หรืออาจจะมีผู้ร่วมงาน
อื่นมาอ่านแล้วมีกรณีศึกษาจากปัญหาท่ีเกิดขึ้นคล้ายกัน ท าให้ทราบถึงวิธีการแก้ไข เกิด การแลกเปล่ียนความรู้ซึ่ง
กันและกันในองค์กร องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด เห็นความส าคัญของการบันทึกประจ าวันดังกล่าว จึงได้
จัดท าสมุดความดีพนักงานจ้าง โดยให้พนักงานจ้างมีการบันทึกการปฏิบัติงานประจ าวัน เพื่อเป็นเครื่องมือในการ
ควบคุมดูแล การปฏิบัติงานด้วยความ รับผิดชอบ ซึ่งเป็นงานท่ีได้รับมอบหมาย และเกิดประโยชน์แก่องค์กร เป็น
การสร้างระเบียบวินัย ส่งเสริมการสร้างจิตส านึกท่ีดี ในการปฏิบัติงาน ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต  

3. วัตถุประสงค ์ 
3.1 เพื่อเป็นช่องทางในการส่ือสารระหว่างหัวหน้างาน ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล และพนักงาน  
3.2 เพื่อเป็นประโยชน์ในการติดตามงานท่ีพนักงานจ้างได้ปฏิบัติ  
3.3 เพื่อเป็นการสร้างจิตส านึกในการปฏิบัติงานด้านความรับผิดชอบ ซื่อตรงซื่อสัตย์ สุจริตต่องานท่ีได้รับ

มอบหมาย  

4. เป้ำหมำย  

พนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด  

5. ระยะเวลำ  

4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 25)  

6. วิธีด ำเนินกำร  
6.1 ก าหนดให้พนักงานและลูกจ้างทุกคนเขียนสมุดการบ้าน โดยบันทึกผลการปฏิบัติงานประจ าทุกวัน

และส่งให ้หัวหน้าส่วนราชการทุกวันจันทร์  
6.2 รวบรวมเป็นข้อมูลส าหรับผู้บริหารให้พิจารณาผลการปฏิบัติงานพนักงานประจ าปี  

7. งบประมำณ  

ไม่ใช้งบประมาณในการด าเนินโครงการ  

8. สถำนที่ด ำเนินกำร  

องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด  
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9. ผู้รับผิดชอบ  

องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด  

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
10.1 มีการส่ือสารระหว่างผู้บังคับบัญชาและพนักงานส่งเสริมให้ปฏิบัติงานเป็นไปตามเป้าหมาย  
10.2 มีการติดตามผลงานท าให้สามารถทราบผลการท างานเมื่อเกิดปัญหาสามารถแก้ไขได้  
10.3 พนักงานจ้างท างานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริตเกิดความรับผิดชอบในหน้าท่ีได้รับมอบหมายตาม

ก าหนด 
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รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 
ล ำดับที่ 1 มิติที่ 1 /1.2 / 1.2.1  

1. ชือ่โครงกำร : กิจกรรมปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นท่ีสีเขียวลดภาวะโลกร้อนในเขตพื้นท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด  

2. หลักกำรและเหตุผล/ควำมเป็นมำ 

เนื่องด้วยปัจจุบัน โลกก าลังเผชิญกับสภาวะการเปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) ท่ี
ท าให้อุณหภูมิโลกสูงขึ้น หรือท่ีเรียกว่า สภาวะโลกร้อน ซึ่งส่งผลให้เกิดปรากฏการณ์ทางธรรมชาติท่ีมีผลกระทบ
กับวิถีชีวิตของมนุษย์ อาทิ เกิดความแห้งแล้ง มีไฟไหม้ป่า ฝนตกไม่ตรงฤดูกาล อากาศหนาวและหิมะตกใน
ประเทศท่ีไม่เคยมีหิมะตก เป็นต้น ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการตัดไม้ท าลายป่าของมนุษย์ ดังนั้น ประเทศต่างๆ ท่ัว
โลก จึงได้ร่วมมือกันป้องกันและแก้ไขภาวะโลกร้อน ซึ่งเป็นปัญหาท่ีส าคัญส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนท้ังในระดับภูมิภาคและระดับประเทศ การเพิ่มพื้นท่ีสีเขียวจึงเป็นหนทางหนึ่งในการแก้ไขปัญหาภาวะ
โลกร้อนโดยตรงเนื่องจากต้นไม้เป็นแหล่งดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ แหล่งกรองมลพิษ และผลิตก๊าซออกซิเจน 
อีกท้ังเป็นการสร้างความสมดุลการใช้พื้นท่ีให้เกิดความเหมาะสม ลดอุณหภูมิของพื้นผิวในพื้นท่ีนั้น ๆ ลงได้อย่าง
น้อย 2 องศาเซลเซียส เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด  จึงได้จัดท า
กิจกรรม “ปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นท่ีสีเขียว    ลดภาวะโลกร้อน ในพื้นท่ีขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด” 
เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อนสร้างเมืองน่าอยู่สวยงาม (Beautified City) ดังนั้น 
องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้นมาเพื่อเพิ่มพื้นท่ีสีเขียวในพื้นท่ีกสิกรรมของประชาชน
และพื้นท่ีว่างเปล่าในองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด  เพื่อให้เกิดความร่มรื่นแก่ชุมชน พร้อมท้ังเป็นการเพิ่ม
คุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชน 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่อให้ประชาชนตระหนักในคุณค่าของส่ิงแวดล้อม และรักษาทรัพยากรธรรมชาติอันเป็นสาธารณะ
ร่วมกัน 

3.2 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน โดยเพิ่มพื้นท่ีสีเขียว
ในองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด  
 3.3 เพื่อให้ประชาชนน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจ าวัน เกิดความสมดุลเพิ่มมูลค่า
ทรัพยากรท่ีมีและลดภาวะโลกร้อน 
 3.4 ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเป็นเมืองน่าอยู่ สวยงาม (Beautified City) สร้างความร่มรื่นและคลาย
ร้อนแก่ประชาชน 

4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 

 ประชาชนร่วมกันปลูกต้นไม้ จ านวน 1,000 ต้น ต่อป ี

5. พื้นที่ด ำเนินกำร 

พื้นท่ีสาธารณะในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด  
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6. วิธีด ำเนินงำน 
 6.1 ประสานงานกับส่วนราชการ องค์กรภาคเอกชน สถาบันการศึกษา กลุ่มพลังมวลชน และประชาชน
ในท้องถิ่นเข้าร่วมกิจกรรม 
 6.2 ประสานงานกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นท่ี ให้จัดเตรียมสถานท่ี
เพื่อปลูกต้นไม้ 
 6.3 จัดหากล้าไม้ พันธุ์ไม้ เพื่อใช้ในกิจกรรม 
 6.4 ด าเนินการปลูกต้นไม้โดยส่วนราชการ องค์กรภาคเอกชน สถาบันการศึกษา กลุ่มพลังมวลชน และ
ประชาชนในท้องถิ่น 

6.5 ดูแลรักษาและติดตามผลโดย ส านักงานปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด  

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 

 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมำณด ำเนินกำร 

 ไม่ใช่งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 

 ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด 

10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 ท าให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความเข้าใจถึงความส าคัญของทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
 10.2 ท าให้เพิ่มพื้นท่ีป่าไม้และส่ิงแวดล้อมท่ีดีและช่วยลดภาวะโลกร้อน 
 10.3 ท าให้ประชาชนมีจิตส านึก ในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
 10.4 ท าให้เยาวชนและกลุ่มพลังมวลชนใช้เป็นแนวทางในการสร้างความสามัคคีและสร้างความร่มรื่นใน
ชุมชน 
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รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 
ล ำดับที่ 2 มิติที่ 1 /1.2 / 1.2.2  

1. ชื่อโครงกำร : โครงการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  

2. หลักกำรและเหตุผล/ควำมเป็นมำ  

โครงการอบรมให้ความรู้สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เป็นโครงการตามแนว
พระราชด าริ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  ได้ทรงเล็งเห็นสภาพความเป็นอยู่ท่ียากจนของราษฎร พร้อมท้ัง
ได้พระราชทานแนว ทางการด าเนินงานให้หน่วยงานต่างๆ น าไปวางแผนปฏิบัติงานให้ความช่วยเหลือแก้ไขปัญหา
ให้กับราษฎรผู้ประสบความทุกข์ ยาก ด้อยโอกาสและยากจนตามภูมิภาคต่างๆ ท่ัวประเทศ โดยเน้นให้ผลการ
ด าเนินงานตกถึงมือราษฎรโดยตรงเป็นเบื้องแรก  ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่าง “พออยู่ พอกิน” และ
ขณะเดียวกันก็เป็นการ       ปูพื้นฐานไว้ส าหรับ “ความกินดี อยู่ดี ในอนาคต” ด้วย ดังนั้น โครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ  จึงเป็นโครงการ  ท่ีมุ่งพัฒนาราษฎรผู้ยากไร้ให้มีฐานะ ความเป็นอยู่ท่ีดีขึ้น โดยเฉพาะ
ประชาชนในชนบทท่ีอยู่ห่างไกล ทุรกันดารและยากจนอย่างแท้จริง โดยมีห ลักการส าคัญคือ การแก้ไขปัญหา
เฉพาะ หน้า เป็นขั้นตอนตามล าดับความจ าเป็น ประหยัด การพึ่งพาตนเอง ส่งเสริมความรู้ และเทคนิควิชาการ
สมัยใหม่ท่ีเหมาะสม นอกจากนั้น ยังมุ่งเน้นการสร้างกระบวนการเรียนรู้เพื่อให้ชุมชนสามารถวิเคราะห์ปัญหา และ
ความต้องการของชุมชน สามารถ วางแผนการผลิตท่ีสอดคล้องกับศักยภาพของพื้นท่ี และความพร้อมของ
เกษตรกรได้ด้วยตนเอง โดยใช้กระบวนการแบบมี ส่วนร่วมของเกษตรกร องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด จึง
จัดท าโครงการอบรมให้ความรู้การสร้างอาชีพ สร้างรายได้       โดยมีแนวทางตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียง  ซึ่ง
เป็นหนึ่งในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  มาประยุกต์เผยแพร่ให้กับผู้มีรายได้น้อย ด้อย โอกาสทางสังคม
และประชาชนท่ัวไปท่ีสนใจ  

3. วัตถุประสงค ์ 
3.1 ส่งเสริมอาชีพให้กับคนยากจนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด 
3.2 ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในการเพาะเห็ดให้กับคนยากจนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด 
3.3 สามารถน าความรู้ไปสร้างรายได้ให้กับตนเอง  
3.4 สามารถน าเห็ดไปแปรรูปเป็นสินค้าต่างๆ  
3.5 สร้างแนวคิดตามแนวทางทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง  

4. เป้ำหมำย/ผลผลิต  

ประชาชนและผู้ท่ีมีความสนใจในการสร้างอาชีพในต าบลห้วยโจด  

5. พื้นที่ด ำเนินกำร  

องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด 

6. วิธีด ำเนินกำร  

6.1 ประชาสัมพันธ์โครงการในกลุ่มเป้าหมายรับทราบ  
6.2 จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการเพาะเห็ดให้กับผู้ร่วมโครงการ  
6.3 ศึกษาดูงานในสถานท่ีจริง 6.4 ฝึกปฏิบัติงานอย่างจริงจัง  
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7. ระยะเวลำด ำเนินกำร  

4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมำณด ำเนินกำร 

15,000 บาท 

9. ผูรั้บผิดชอบ 

ส านักงานปลัด   องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด   

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ ์
10.1 ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเขา้ใจเกี่ยวกับการเพาะเห็ด 
10.2 ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเขา้ใจเกี่ยวกับการแปรรูปเห็ด 
10.3 ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถน าไปประกอบอาชีพได้ 
10.4 มีรายได้เพิ่มขึ้น ลดรายจ่าย เกิดความพอเพียง 
10.5 เกิดการเรียนรู้และเข้าใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 
ล ำดับที่ 1 มิติที่ 1 /1.3 / 1.3.1 

1. ชื่อโครงกำร : โครงกำรสร้ำงภูมิคุ้มกันทำงสังคมให้เด็กและเยำวชน (โตไปไม่โกง) 

2. หลักกำรและเหตุผล/ควำมเป็นมำ 

ในปัจจุบันการทุจริตคอร์รัปชันเป็นปัญหาท่ีท าลายสังคมอย่างรุนแรงและฝังรากลึก เป็นปัญหาท่ีสะท้อน
วิกฤตการณ์ด้านคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคม ซึ่งการท่ีจะแก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืนนั้นคนในสังคมต้องมี
ค่านิยมในการรักความดีและรู้สึกไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชันและการโกงทุกรูปแบบ โดยเฉพาะในกลุ่ม
เด็กและเยาวชน ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พุทธศักราช 2537 และแก้ไข
เพิ่มเติมถึง    (ฉบับท่ี 6 ) พ.ศ. 2552 มาตรา 66 องค์การบริหารส่วนต าบล มีอ านาจหน้าท่ีในการพัฒนาต าบล
ท้ังในด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม และมาตรา 67 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนต าบลมี
หน้าท่ีต้องท าในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล (5) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม และ (6) ส่งเสริมการ
พัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ  ประกอบกับพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนกระจาย
อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 ให้เทศบาล เมืองพัทยา  และองค์การบริหาร
ส่วนต าบล มีอ านาจและหน้าท่ีในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของ
ตนเอง ดังนี้ (9) จัดการศึกษา (10) การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และ
ผู้ด้อยโอกาส และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 
2553 มาตรา 6 ท่ีต้องการพัฒนาคนไทยให้เป็นคนท่ีสมบูรณ์ท้ังด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา 
ความรู้ มีคุณธรรมและจริยธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข และมาตรา 25 
ก าหนดให้รัฐต้องส่งเสริมการด าเนินงานและจัดต้ังแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตทุกรูปแบบ นั้น 

องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด พิจารณาเห็นความส าคัญของปัญหาดังกล่าว  จึงได้จัดโครงการสร้าง
ภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลก าแพงดิน (กิจกรรม “โตไปไม่โกง”) ขึ้น เพื่อเป็น
การสร้างภูมิคุ้มกันและค่านิยมท่ีถูกต้องซึ่งจะเป็นรากฐานท่ีส าคัญ ท่ีท าให้เด็กและเยาวชนเติบโตขึ้นเป็นพลเมืองท่ี
มีคุณภาพ และเป็นการป้องกันแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชันท่ีได้ผลท่ีสุด โดยการปลูกฝังจิตส านึกให้เด็กและ
เยาวชนรักความถูกต้อง มีความซื่อสัตย์สุจริต การยึดมั่นในความสัตย์จริงรู้จักแยกแยะถูกผิด  ปฏิบัติต่อตนเองและ
ผู้อื่นโดยชอบ ไม่คดโกง มีจิตสาธารณะ มีจิตส านึกเพื่อส่วนรวม ตระหนักรู้และค านึงถึงสังคมส่วนรวม มีความ
รับผิดชอบต่อตัวเองในการกระท าใดๆ และพร้อมท่ีจะเสียสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวม 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่อส่งเสริมและปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนเป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์ สุจริต 
 3.2 เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชน ไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชันและการโกงทุก

รูปแบบ 
 3.3 เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะ และพร้อมท่ีจะเสียสละประโยชน์ส่วนตน เพื่อรักษา

ประโยชน์ส่วนรวม 

4. เป้ำหมำย 
 เชิงปริมาณ 
 เด็กและเยาวชนในต าบลห้วยโจด จ านวน 50 คน 
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 เชิงคุณภาพ 
 เด็กและเยาวชนเกิดความตระหนักรู้ สามารถแยกแยะถูก ผิด ช่ัว ดี สามารถน าความรู้ประสบการณ์ท่ี
ได้รับมาปรับใช้กับตนเอง และสังคมส่วนรวมได้อย่างมีความสุข 

5. กิจกรรมและข้ันตอนกำรด ำเนินงำน 
 5.1 จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติ 
 5.2 แต่งต้ังคณะกรรมการและประสานงานคณะวิทยากร 
 5.3 ด าเนินการตามโครงการ 
 5.4 สรุปผลการด าเนินการตามโครงการ 

6. พื้นที่ด ำเนินกำร 
 องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด 

7. งบประมำณด ำเนินกำร 
 20,000  บาท 

8. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด 

10. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
 10.1 เด็กและเยาวชนได้รับการปลูกฝังให้เป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์ สุจริต 
 10.2 เด็กและเยาวชนมีภูมิคุ้มกันทางสังคม ไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชันและการโกงทุกรูปแบบ 
 10.3 เด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะ และพร้อมท่ีจะเสียสละประโยชน์ส่วนตน เพื่อรักษาประโยชน์
ส่วนรวม 
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มิติที่ 2 กำรบริหำรรำชกำรเพื่อป้องกันกำรทุจริต 
 2.1 แสดงเจตจ ำนงทำงกำรเมืองในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตของผู้บริหำร 

รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 
ล ำดับที่ 1 มิติที่ 2 / 2.1 

1. ช่ือโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 
 กิจกรรม “ประกาศเจตจ านงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด” 

2. หลักกำรและเหตุผล 
 คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมาแล้ว 3 
ฉบับ ปัจจุบันท่ีใช้อยู่ เป็นฉบับท่ี 3 เริ่มจากปี พ.ศ. 2560 จนถึงปี พ.ศ. 2564 ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศท่ีมี
มาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ท่ีประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความ
ร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์ รักษาผลประโยชน์ของชาติและ
ประชาชนเพื่อให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยก าหนด
วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยท้ังชาติต้านทุจริต” มีเป้าหมายหลักเพื่อให้ประเทศไทยได้รับการประเมิน
ดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2564 ซึ่ง
การท่ีระดับคะแนนจะสูงขึ้นได้นั้น การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลท่ีสูงขึ้น เจ้าหน้าท่ีของรัฐและ
ประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่างจากท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าท่ีในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได้
ก าหนดยุทธศาสตร์การด าเนินงานออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
 ยุทธศาสตร์ท่ี 1 สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
ยุทธศาสตร์ท่ี 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
ยุทธศาสตร์ท่ี 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานของรัฐภายใต้โครงสร้างการจัดระเบียบบริหารราชการตาม

หลักการกระจายอ านาจการปกครอง ท่ีมุ่งเน้นการกระจายอ านาจจากส่วนกลางลงสู่ท้องถิ่นและเป็นกลไกหนึ่งใน
การส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เป็นหน่วยงานหลักในการจัดท าบริการสาธารณะและกิจกรรม
สาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิดความยั่งยืนรัฐ
จะต้องให้ความเป็นอิสระแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยยึดหลักแห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของ
ประชาชนในท้องถิ่น และส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการจัดท าบริการสาธารณะ 
รวมทั้งมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในระดับพื้นท่ี ส่วนการก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะท าได้
เท่าท่ีจ าเป็นตามกรอบกฎหมายก าหนด และต้องเป็นไปเพื่อการคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น 

ท้ังนี้ ต้องยอมรับว่าปัญหาการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเรื่องท่ีมีค าครหา ท่ีได้สร้างความ
ขมขื่นใจให้แก่คนท างานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาเป็นเวลาช้านาน ซึ่งหากพิจารณาจ านวนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบกับมีปัจจัยนานัปการท่ีคอยยั่วยวนใจ บั่นทอนความมีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์
สุจริต ของคนท างานราชการส่วนท้องถิ่นส่วนให้เหือดหายไป และหากจะว่ากันไปแล้ว เรื่องในท านองเดียวกันนี้ก็
สามารถเกิดขึ้นกับคนท างานในหน่วยงานราชการอื่นได้เช่นเดียวกัน เพียงแต่คนท างานในองค์กรปกครองส่วน
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ท้องถิ่นมีจ านวนมาก และมากกว่าคนท างานในหน่วยราชการอื่น ๆ จึงมีโอกาสหรือความเป็นไปได้สูงท่ีคนท างาน
ในท้องถิ่น อาจต้องถูกครหาในเรื่องการใช้อ านาจหน้าท่ีโดยมิชอบมากกว่า แม้ว่าโอกาสหรือช่องทางท่ีคนท างานใน
ท้องถิ่นจะใช้อ านาจให้ออกนอกลู่นอกทาง จะมีได้ไม่มากเท่ากับท่ีคนท างานในหน่วยงานราชการอื่น และมูลค่า
ของความเสียหายของรัฐ ท่ีคนท างานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก่อให้เกิดขึ้นก็อาจเป็นแค่เศษผงธุลีของ
ความเสียหายท่ีเกิดจากการทุจริตของคนนอกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นท่ีผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการ
ต่อต้านการทุจริตอย่างเห็นชัดเป็นรูปธรรม ด้วยการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ส่งเสริมให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นบริหารงานด้วยความโปร่งใส มีความเข้มแข็งในการบริหารราชการตามหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองท่ีดีหรือหลักธรรมาภิบาลบังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน และยกระดับมาตรฐานในการป้องกันการ
ทุจริตขององค์กรตนเองต่อไปให้ครอบคลุมพื้นท่ีท่ัวประเทศต่อไป  
 
3. วัตถุประสงค์ 
 เพื่อแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยการ
จัดท าแผนป้องกันการทุจริตในองค์กรท่ีบริหาร 
 
4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
 4.1 ประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย 1 ฉบับ  
 4.2 มีการประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชน อย่างน้อย 1 ครั้ง 
 4.2 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี 

5. พื้นที่ด ำเนินกำร 
 องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด   

6. วิธีด ำเนินกำร 
 6.1 ประกาศเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด  
 6.2 ประชุมหน่วยงาน/บุคคลท่ีเกี่ยวข้อง 
 6.3 จัดต้ังคณะท างานการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
 6.4 ประชุมคณะท างานจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
 6.5 จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
 6.6 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
 6.7 ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
 6.8 รายงานผลการด าเนินงาน 

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
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9. ผู้รับผิดชอบ  
 ส านักงานปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด   

10. ตังชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 ผลผลิต 
  - มีประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย 1 ฉบับ  
  - มีการประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชน อย่างน้อย 1 ครั้ง 
  - มีแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี จ านวน 1 ฉบับ 
 10.2 ผลลัพธ ์
  - การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความโปร่งใส สามารถป้องกันการทุจริต
ของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ 
  - ลดข้อร้องเรียนการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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2.2 มำตรกำรสร้ำงควำมโปร่งใสในกำรปฏิบัติรำชกำร 
 2.2.1 สร้ำงควำมโปร่งใสในกำรบริหำรงำนบุคคลให้เป็นไปตำมหลักคุณธรรม ทั้งในเร่ืองกำรบรรจุ
แต่งต้ัง โยกย้ำย โอน เลื่อนต ำแหน่ง/เงินเดือน และมอบหมำยงำน 

รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 
ล ำดับที่ 1 มิติที่ 2 / 2.2 / 2.2.1 

1. ชื่อโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร :  มาตรการการสรา้งความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล (ถือปฏิบัติตามระเบียบ) 

2. หลักกำรและเหตุผล 
  พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด  เป็นบุคลากร
ท่ีมีความส าคัญต่อองค์กร โดยการขับเคล่ือนการพัฒนางานขององค์การบริหารส่วนต าบลให้มีศักยภาพ โดยมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์ของงานให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร และประชาชนการพัฒนางานขององค์กรจะบรรลุผลได้ต้องเริ่มมา
จากบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นปจัจัยส าคัญในการพัฒนางานให้มีคุณภาพจะต้องมีมาตรฐานในการท างานท่ีเป็น
รูปธรรมชัดเจน และมีมาตรการในการท างานท่ีโปร่งใส สามารถตรวจสอบการท างานได้ด้านการพัฒนาระบบ
บริหารให้มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม เพื่อน าไปสู่การสร้างมาตรฐานความโปร่งใส และการให้บริการท่ีเป็นธรรม
ตรวจสอบได้อย่างแท้จริงต่อไปเพื่อให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2556 มาตรา 6 ท่ีก าหนดให้การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีนั้น ต้องก่อให้เกิดประโยชน์สุข
ของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ มีประสิทธิภาพเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ ดังนั้น เพื่อเป็น
การส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรมในการ
ท างาน มีความโปร่งใส และตรวจสอบการท างานได้ จึงได้จัดให้มีมาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงาน
บุคคลขึ้น 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่อก าหนดมาตรการด้านความโปร่งใสในการบริหารบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด  
 3.2 เพื่อให้การปฏิบัติงานบุคลากรมีรูปแบบ ขั้นตอนการปฏิบัติงานท่ีถูกต้อง โปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ 
 3.3 เพื่อเป็นการป้องกันการทุจริตในการแสวงหาประโยชน์จากการปฏิบัติงานด้านบริหารงานบุคคล 
 3.4 เพื่อปรับปรุงกลไกการปฏิบัติราชการด้านบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด    
ให้มีประสิทธิภาพได้คนดี คนเก่งเข้ามาท างาน   

4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
 จัดท ามาตรการด้านการบริหารบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด จ านวน 1 มาตรการ 

5. พื้นที่ด ำเนินกำร 
 ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด 
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6. วิธีด ำเนินกำร 
 6.1 ก าหนดหลักเกณฑ์ การบริหารงานบุคคลในเรื่องการบรรจุ แต่งต้ัง โยกย้าย โอนเล่ือนต าแหน่ง/
เงินเดือนตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดสระแก้ว เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล  
 6.2 น าหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลมาก าหนดเป็นมาตรการในการปฏิบัติงานบุคคล 
 6.3 ประกาศเผยแพร่มาตรการการบริหารงานบุคคล 
 6.4 ด าเนินการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาล 
 6.5 สรุปผลการด าเนินการบริหารงาน 

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2561) 

8. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ  
 ส านักงานปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด   

10. ตังชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 ผลผลิต 
 - มีมาตรการด าเนินงานด้านบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด จ านวน  1 มาตรการ 
 - เจ้าหน้าท่ีงานบริหารงานบุคคลสามารถปฏิบัติงานเป็นไปตามาตรฐานและหลักธรรมาภิบาล 
 10.2 ผลลัพธ ์
 - ลดข้อร้องเรียนในการด าเนินการด้านบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด ไม่น้อย
กว่า 90 % 

- บุคลากรของเทศบาลมีความพึงพอใจต่อระบบและมาตรฐานการบริหารงานบุคคลไม่ต่ ากว่าระดับ  3 
 - การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด มีความโปร่งใส สามารถป้องกันการทุจริต
ของเจ้าหน้าท่ีได้ 
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รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 
ล ำดับที่ 3 มิติที่ 2 / 2.2 / 2.2.1 

1. ช่ือโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 
 กิจกรรม “สร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือน” 

2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 
 การพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือน เป็นกระบวนการหนึ่งของการบริหาร
ผลการปฏิบัติราชการซึ่งใช้หลักการการให้รางวัลเป็นแรงจูงใจให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดแรงกระตุ้นในการพัฒนาผลงาน         
ซึ่งนายกองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด ได้ให้ความส าคัญในเรื่องการพิจารณาความดีความชอบหรือการ
พิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือนเป็นเรื่องล าดับต้นๆ ของเรื่องการบริหารงานบุคคล โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการใช้
ดุลพินิจของผู้บังคับบัญชาในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้ใต้บังคับบัญชา ประกอบกับประกาศ
คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหาร
ส่วนต าบล  ได้ก าหนดให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือนพนักงาน
ส่วนต าบล ด้วยเหตุผลนี้เองจึงเป็นท่ีมาของกิจกรรมการสร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือน 

3. วัตถุประสงค์ 
 เพื่อให้การบริหารงานบุคคลด้านการเล่ือนขั้นเงินเดือนมีความโปร่งใส เป็นธรรมและสามารถตรวจสอบได้ 

4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
 พนักงานส่วนต าบล และพนักงานงานครูส่วนต าบล  

5. พื้นที่ด ำเนินกำร 
 ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด   

6. วิธีด ำเนินกำร 
 6.1 แต่งต้ังคณะกรรมการกล่ันกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนต าบล และ
พนักงานงานครู  แต่งต้ังปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นประธานกรรมการ และหัวหน้าส่วนราชการเป็น
กรรมการ และพนักงานส่วนต าบลท่ีรับผิดชอบงานการเจ้าหน้าท่ีเป็นเลขานุการ 
 6.2 แต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนต าบล และพนักงานครูส่วนต าบล โดย
ประกอบด้วย ประธานกรรมการ หัวหน้าส่วนราชการเป็นกรรมการ และพนักงานส่วนต าบลท่ีรับผิดชอบงานการ
เจ้าหน้าท่ีเป็นเลขานุการ 
 6.3 ประชุมคณะกรรมการกล่ันกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานต าบล และพนักงาน
ครูต าบล เพื่อกล่ันกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการท่ีผู้บังคับบัญชาได้พิจารณาไว้โดยเจ้าหน้าท่ีให้ค าปรึกษา
และเสนอความเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานและความเป็นธรรมของการปริมนผลการปฏิบัติราชการ 
 6.4 คณะกรรมการพิจารณากล่ันกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงาน ส่วนต าบล           
และพนักงานงานครูส่วนต าบล รวบรวมและเสนอผลการพิจารณากล่ันกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ให้แก่คณะกรรมการพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนต าบล และพนักงานครูส่วนต าบล 
 6.5 คณะกรรมการพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือนพนักงานพนักงานส่วนต าบล และพนักงานครูส่วนต าบล 
พิจารณาทบทวนผลการพิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามท่ีคณะกรรมการกล่ันกรองการประเมินผล
การปฏิบัติราชการของพนักงานพนักงานส่วนต าบล และพนักงานครูส่วนต าบล เสนอมา โดยใช้หลักเกณฑ์ตามท่ี



แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด  หน้า 56 
 

ก าหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดสระแก้ว เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล 

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ช่วงระยะเวลา  มีนาคม - เมษายน และ กันยายน – ตุลาคม ของทุกปี  

8. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ  
 ส านักงานปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด   

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 มีการพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือนท่ีโปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ 
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2.2.2 สร้ำงควำมโปร่งใสในกำรบริหำรกำรเงิน งบประมำณ กำรจัดหำพัสดุ กำรใช้ประโยชน์ใน
ทรัพย์สินของทำงรำชกำร โดยยึดถือและปฏิบัติให้เป็นไปตำมกฎหมำย ระเบียบ กฎเกณฑ์ที่เก่ียวข้องอย่ำง
เคร่งครัด 

รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 
ล ำดับที่ 1 มิติที่ 2 / 2.2 / 2.2.2 

1. ช่ือโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 

 กิจกรรม “สร้างความโปร่งใสในการใช้จ่ายเงินงบประมาณ” 

2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 

 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2558 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่อเป็นการปฏิบัติงานให้โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ 
 3.2 เพื่อให้หน่วยงานมีระบบป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 3.3 เพื่อเป็นการป้องกันการใช้จ่ายเงิน เพื่อส่งเสริมธุรกิจของตนและพวกพ้อง 

4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 

 เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ 

5. พื้นที่ด ำเนินกำร 

 องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด    

6. วิธีด ำเนินกำร 
 6.1 จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานในการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงาน ถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองานใน
การจัดหาพัสดุ 
 6.2 ปรับปรุงขั้นตอนการรายงานผลการจัดหาพัสดุ โดยมีการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานถึงความ
เกี่ยวข้องกับผู้เสนองานในการจัดหาพัสดุ เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 

 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมำณด ำเนินกำร  ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ กองคลังองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด   

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 มีระบบป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 10.2 มีการป้องกันการใช้จ่ายเงิน เพื่อส่งเสริมธุรกิจของตนและพวกพ้อง 
 10.3 มีการปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพ โปร่งใสตรวจสอบได้ 
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รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 
ล ำดับที่ 2 มิติที่ 2 / 2.2 / 2.2.2 

1. ช่ือโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 
 กิจกรรม “การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ – จัดจ้าง” 

2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 
 เนื่องจากองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด  มีฐานะเป็นนิติบุคคล มีอ านาจหน้าท่ีในการจัดท าบริการ
สาธารณะด้วยตนเอง ท้ังในเรื่องการจัดหารายได้และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่างๆ ตามภารกิจและการ
จัดท าบริการสาธารณะ แต่ต้องเป็นไปตามอ านาจหน้าท่ีและกฎหมายท่ีก าหนดไว้ ดังนั้น การท่ีองค์การบริหารส่วน
ต าบลห้วยโจด  จะบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน จะต้องบริหารงานด้วยความ
ซื่อสัตย์ สุจริต มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 
 เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก ้ไขเพิ่มเติมถึง  
ฉบับท่ี 6 พ.ศ.2552 มาตรา 69/1 ท่ีก าหนดให้การปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนต าบล     
ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน  โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีและให้ค านึงถึงการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการจัดซื้อ จัดจ้าง และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ท้ังนี้ ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ   พ.ศ. 2540 และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 
มาตรา 23 ท่ีก าหนดให้การจัดซื้อจัดจ้าง ให้ส่วนราชการด าเนินการโดยเปิดเผยและเท่ียงธรรม โดยพิจารณาถึง
ประโยชน์และผลเสียทางสังคม ภาระ ต่อประชาชน คุณภาพ วัตถุประสงค์ท่ีจะใช้ ราคา และประโยชน์ระยะยาวท่ี
จะได้รับประกอบกัน 
 ดังนั้น เพื่อให้การบริหารงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด  เป็นไปอย่างโปร่งใส 
ตรวจสอบได้ เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถิ่น  จึงมีความจ าเป็นต้องจัดกิจกรรม
การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ – จัดจ้าง เพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – 
จัดจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด  ทุกโครงการและกิจกรรม 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจ้างตามโครงการและกิจกรรม
ต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด   
 3.2 เพื่อเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ สามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 
 3.3 เพื่อป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน 

4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
 เผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อ – จัดจ้าง ตามแผนงาน/โครงการต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด     
ท่ีด าเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับท่ี 9) พ.ศ. 2553 จ านวน 4 ช่องทาง ได้แก่ ทางเว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ หนังสือ ระบบ
กระจายเสียงไร้สาย 
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5. พื้นที่ด ำเนินกำร 
 องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด และตามหมู่บ้านในพื้นท่ีขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด   

6. วิธีด ำเนินกำร 
 6.1 รวบรวมข้อมูลกระบวนการจัดหาพัสดุเพื่อจัดท าประกาศ ดังนี้ 
 - ประกาศการจัดซื้อ – จัดจ้าง 
 - ประกาศการก าหนดราคากลางในการจัดซื้อ – จัดจ้าง 
 - ประกาศก าหนดวัน เวลา สถานท่ีในการตรวจรับงาน 
 - ประกาศวัน เวลา สถานท่ีในการตรวจรับงาน 
 - ประกาศรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือกพร้อมวงเงินการจัดซื้อ – จัดจ้าง 
 - ประกาศวัน เวลา สถานท่ีในการตรวจรับงาน 

   6.2 น าส่งประกาศไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตามช่องทางการประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลห้วยโจด ได้แก่ ทางเว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ ระบบกระจายเสียงไร้สาย หน่วยงานราชการ เป็นต้น  

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ  
 กองคลังองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 ผลผลิต  เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไม่น้อยกว่า 3 ช่องทาง 
 10.2 ผลลัพธ์ 
  - ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของโครงการ      
ท่ีจัดซื้อจัดจ้างท้ังหมด 
  - การจัดหาพัสดุเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน 
  - สามารถลดปัญหาการร้องเรียนการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างได้ 
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รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 
ล ำดับที่ 1 มิติที่ 2 / 2.2 / 2.2.3 

1. ช่ือโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 
 กิจกรรมการจัดบริการสาธารณะและการบริการประชาชนเพื่อให้เกิดความพึงพอใจแก่ประชาชนโดย
ทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ 

2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 
 องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด  บริหารจัดการโดยการอ านวยความสะดวกและตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน และให้ประชาชนสามารถตรวจสอบได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ี
ดี โดนด าเนินการจัดต้ังศูนย์บริการร่วมหรือศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว ( One Stop Service) ณ ส านักงาน
องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด  เป็นศูนย์บริการประชาชนในการติดต่อ สอบถามข้อมูล ยื่นค าขออนุมัติ 
อนุญาตในเรื่องท่ีเป็นอ านาจหน้าท่ีและภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบล ติดตามความคืบหน้า และแจ้งผลการ
ด าเนินการให้ประชาชนผู้รับบริการทราบ โดยมีการปรับระบบการท างานแต่ละกระบวนงานเพื่อให้มีระบบบริการ
ท่ีเช่ือมต่อระหว่างศูนย์บริการร่วมกับหน่วยงานเจ้าของเรื่อง ท้ังในด้านเอกสาร การส่งต่องาน ระบบการรับเงิน 
และก าหนดระยะเวลาด าเนินการของแต่ละกระบวนงาน ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศช่วยอ านวยความสะดวกใน
การปฏิบัติงาน ใช้ระบบบัตรคิวอัตโนมัติ เพื่อให้บริการตามล าดับ จัดสถานท่ี ส่ิงอ านวยความสะดวกอื่นๆ เพื่อ
ให้บริการท่ีดีกับประชาชนเพื่ออ านวยความสะดวกแก่ประชาชน ให้ได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม่
เลือกปฏิบัติ 
 นอกจากนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด  ยังบริหารจัดการบริการสาธารณะ ตามเกณฑ์มาตรฐาน
การปฏิบัติราชการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้มาตรฐานท้ัง 17 ประเด็น (ด้านถนน ทางเดิน และ
ทางเท้า, ด้านไฟฟ้าสาธารณะ, ด้านระบบระบายน้ า, ด้านน้ าเพื่อการบริโภค, ด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน, ด้าน
การส่งเสริมกีฬา, ด้านการส่งเสริมผู้สูงอายุ, ด้านการส่งเสริมผู้ด้อยโอกาส, ด้านงานสาธารณสุข, ด้านการส่งเสริม
การพัฒนาสตรี, ด้านการส่งเสริมอาชีพ, ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย, ด้านการส่งเสริมศาสนา 
ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น, ด้านการส่งเสริมการท่องเท่ียว, ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม, ด้านศึกษา และด้านการจัดบริการสาธารณะ ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล  (การแก้ไขปัญหาไฟป่า
และหมอกควัน     การก าจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ า การลดและคัดแยกขยะมูลฝอยต้ังแต่แหล่งก าเนิด 
การจัดการน้ าเสีย แผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง และกิจกรรมเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นท่ี)  โดย
ในขั้นตอน กระบวนปฏิบัติภารกิจ ค านึงถึงการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน สร้างความโปร่งใสในการบริการ
สาธารณะ ให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ และเพื่อเป็นมาตรการในการ
ป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน    

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 สร้างความโปร่งใสในการบริการสาธารณะ ให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันไม่เลือกปฏิบัติ 
 3.2 เพื่อเป็นมาตรการในการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน 

4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
 ทุกส านัก/กอง/ฝ่าย ด าเนินการปฏิบัติงานบริการสาธารณะ ให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียม
กันและไม่เลือกปฏิบัติ 
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5. พื้นที่ด ำเนินกำร 
 ทุกส านัก/กอง องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด 

6. วิธีด ำเนินกำร 
 6.1 ด าเนินการปฏิบัติงานบริการสาธารณะ ให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม่เลือก
ปฏิบัติให้ได้มาตรฐานท้ัง 17 ประเด็น (ด้านถนน ทางเดิน และทางเท้า, ด้านไฟฟ้าสาธารณะ, ด้านระบบระบายน้ า, 
ด้านน้ าเพื่อการบริโภค, ด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน, ด้านการส่งเสริมกีฬา, ด้านการส่งเสริมผู้สูงอายุ, ด้านการ
ส่งเสริมผู้ด้อยโอกาส, ด้านงานสาธารณสุข, ด้านการส่งเสริมการพัฒนาสตรี, ด้านการส่งเสริมอาชีพ, ด้านการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย, ด้านการส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น, ด้านการส่งเสริมการ
ท่องเท่ียว, ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม, ด้านศึกษา และด้านการจัดบริการสาธารณะ ตาม
นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล (การแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน การก าจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ า การ
ลดและคัดแยกขยะมูลฝอยต้ังแต่แหล่งก าเนิด การจัดการน้ าเสีย แผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง และกิจกรรมเพื่อ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นท่ี) 
 6.2 ประเมินมาตรฐาน/รายงานผลการด าเนินกิจกรรม  

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ใช้จ่ายจากงบประมาณรวมในหมวดค่าวัสดุ/ค่าใช้สอยฯ 

9. ผู้รับผิดชอบ  
 ทุกส านัก/กอง องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 สร้างความโปร่งใสในการบริการสาธารณะให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม่
เลือกปฏิบัติ 
 10.2 ไม่มีการทุจริตคอร์รัปชันในกระบวนการสาธารณะแก่ประชาชน 
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รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 
ล ำดับที่ 2 มิติที่ 2 / 2.2 / 2.2.3 

1. ช่ือโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 
 โครงการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด 

2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 
 องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด   มีหน้าท่ีในการจัดท าบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นตาม
อ านาจหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนต าบล  ท้ังท่ีเป็นหน้าท่ีตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ ไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับท่ี 6 พ.ศ.2552 และหน้าท่ีตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และหน้าท่ีอื่นตามท่ีกฎหมายก าหนดให้
เป็นหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนต าบล และในการปฏิบัติหน้าท่ีนั้นต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน 
โดยค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น การจัดท างบประมาณการจัดซื้อจัดจ้าง 
การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ จากภารกิจหน้าท่ีในการจัดท าบริการสารธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นท้ัง 11 หมู่บ้าน นั้น องค์การ
บริหารส่วนต าบลในฐานะผู้ให้บริการก็จะไม่ทราบว่าภารกิจท่ีให้บริการไปนั้น ประชาชนได้รับประโยชน์ หรือเกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนมากน้อยเพียงใด การให้บริการมีคุณภาพเพียงใด ตอบสนองความต้องการผู้รับบริการ
หรือไม่ การท่ีจะทราบถึงความพึงพอใจจากผู้รับบริการ จึงต้องมีโครงการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
 เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก ้ไขเพิ่มเติมถึง  
ฉบับท่ี 6 พ.ศ.2552 มาตรา 69/1 ท่ีก าหนดให้การปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนต าบล     
ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน  โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีและให้ค านึงถึงการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการจัดซื้อ จัดจ้าง และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร  ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 ท่ีก าหนดให้การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีนั้น จะต้อง
ก่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิง
ภารกิจของรัฐ ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวก และได้รับการตอบสนองความต้องการ ประกอบกับ
ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ก าหนดมาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ 
เงื่อนไข และวิธีการก าหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปี ส าหรับ
พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล  ท่ีก าหนดใหอ้งค์การบริหารส่วนต าบล
ด าเนินการส ารวจความพึงพอใจจากประชาชน ผู้มาขอรับบริการสาธารณะจากองค์การบริหารส่วนต าบล เพื่อ
ประโยชน์ในท้องถิ่น ลูกจ้างและพนักงานจ้าง อีกท้ังเพื่อเป็นการสร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะ
ประโยชน์ให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจจึงจ าเป็นต้องมีโครงการนี้ขึ้นมา  

3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพื่อเป็นการสร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะการให้บริการประชาชนให้เกิดความพึงพอใจ 
 3.2 เพื่อเป็นการสร้างจิตส านึกความตระหนักให้แก่บุคลากรผู้ให้บริการ ปฏิบัติหน้าท่ีในการให้บริการ 
โดยยึดประโยชน์สุขของประชาชน 
 3.3 เพื่อเป็นการปรับปรุงและพัฒนางานด้านบริการให้มีคุณภาพ และประสิทธิภาพ 
 3.4 เพื่อเป็นการป้องกันปัญหาร้องเรียน การทุจริตประพฤติมิชอบในหน่วยงาน 
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4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
 จัดจ้างสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของรัฐท่ีมีการสอนในระดับปริญญาตรีขึ้นไปภายในเขตจังหวัด
หรือนอกเขตจังหวัด ท าการส ารวจความพึงพอใจของประชาชน จ านวน 1 ครั้ง ต่อปี 

5. พื้นที่ด ำเนินกำร 
 พื้นท่ีในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด   

6. วิธีด ำเนินกำร 
 6.1 ขออนุมัติด าเนินการตามโครงการ และด าเนินการจัดจ้างสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในเขตพื้นท่ีจังหวัด
หรือนอกเขตจังหวัดตามระเบียบพัสดุฯ 
 6.2 ด าเนินการส ารวจความพึงพอใจจากประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจดตามรูปแบบ
ท่ีก าหนด 
 6.3 สรุปประมวลผลการส ารวจความพึงพอใจแจ้งให้องค์การบริหารส่วนต าบลทราบ 
 6.4 ด าเนินการเบิกจ่ายเงินให้แก่สถาบันผู้ท าการประเมิน 
 6.5 ปิดประกาศผลส ารวจความพึงพอใจให้ประชาชนทราบ 
 6.6 น าผลการประเมินมาปรับปรุงการท างานด้านบริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์สุขแก่ประชาชน  

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
8. งบประมำณด ำเนินกำร 
 เบิกจ่ายตามงบประมาณรายจ่ายประจ าปี แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป งบรายจ่ายอื่น 
หมวดรายจ่ายอื่น งบประมาณ 20,000 บาท/ป ี

9. ผู้รับผิดชอบ  
 ส านักงานปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 ผลผลิต  ผลการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการบริหารงานขององค์การบริหารส่วน
ต าบลห้วยโจด จ านวน 1 ฉบับ 
 10.2 ผลผลิต 
 - ประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 
 - การให้บริการสาธารณะมีความโปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน  
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รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 
ล ำดับที่ 3 มิติที่ 2 / 2.2 / 2.2.3 

1. ช่ือโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร  : กิจกรรมการใช้บัตรคิวในการติดต่อราชการ 

2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 
 องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด  เป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง
ท่ีมีอ านาจหน้าท่ีในการจัดท าบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ตามอ านาจหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วน
ต าบล ท้ังท่ีเป็นหน้าท่ีตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ ไขเพิ่มเติมถึง  
ฉบับท่ี 6 พ .ศ.2552  หน้าท่ีตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และหน้าท่ีตามกฎหมายอื่นท่ีก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบล  มีหน้าท่ีต้อง
ท าอีกมากมาย ในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนผู้มาขอรับบริการติดต่อกับหน่วยงานต่างๆ ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลนั้นมักจะประสบปัญหาด้านการอ านวยความสะดวกอย่างเสมอภาค เป็นธรรม อันเนื่องมาจาก
ภารกิจ และผู้มาขอรับบริการเป็นจ านวนมากซึ่งเจ้าหน้าท่ีไม่สามารถให้บริการได้อย่างทันท่วงที การตอบสนอง
ความต้องการเกิดความล่าช้าไม่เป็นธรรม และการให้บริการไม่เป็นระบบมีการลัดคิว ซึ่งเป็นช่องทางหนึ่งในการ
ทุจริต ประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าท่ีถือเป็นพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์ ท้ังผู้มาขอรับบริการและผู้ให้บริการ ส่งผล
ต่อมาตรฐานการให้บริการภาครัฐเส่ือมประสิทธิภาพ 
 เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก ้ไขเพิ่มเติมถึง  
ฉบับท่ี 6 พ.ศ.2552 มาตรา 69/1 ท่ีก าหนดให้การปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนต าบล     
ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน  โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีและให้ค านึงถึงการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการจัดซื้อ จัดจ้าง และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร  ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 ท่ีก าหนดให้การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี ได้แก่ การ
บริหารราชการเพื่อบรรลุเป้าหมายโดยก่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าใน
เชิงภารกิจของรัฐ ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกิดความจ าเป็น และประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวก และ
ได้รับการตอบสนองความต้องการ ท้ังนี้ ตามพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของ
ทางราชการ พ.ศ. 2558 
 ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด ได้มุ่งเน้นท่ีจะให้บริการประชาชนแล้วเสร็จในระยะเวลาท่ี
เหมาะสม ให้บริการโดยจัดล าดับก่อน – หลัง เพื่อเป็นการสร้างความพึงพอใจ และความทัดเทียมกันในการ
ให้บริการประชาชน โดยไม่เลือกปฏิบัติ จึงได้จัดกิจกรรมการใช้บัตรคิวในการติดต่อราชการส าหรับผู้มาติดต่อ
ราชการ 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่อสร้างกลไกในการปฏิบัติราชการด้านการอ านวยความสะดวก ความเสมอภาค เป็นธรรมต่อผู้มา
รับบริการ 
 3.2 เพื่อให้ประชาชนผู้มาขอรับบริการได้รับความสะดวก รวดเร็ว สามารถตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน 
 3.3 เพื่อให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการท่ีให้และเกิดความคุ้มค่าในการขอรับบริการ 
 3.4 เพื่อเป็นเกราะป้องกันในการปฏิบัติหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ีมิให้กระท าการแสวงหาประโยชน์หรือกระท า
การประพฤติมิชอบต่อต าแหน่งหน้าท่ี อันเป็นเหตุแห่งการทุจริตต่อหน้าท่ี 
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4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
 การจัดท าบัตรคิวในการให้บริการแก่ประชาชนท่ัวถึงเป็นธรรม 

5. พื้นที่ด ำเนินกำร 
 ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด 

6. วิธีด ำเนินกำร 
 6.1 จัดท าค าส่ังคณะท างานเพื่อก าหนดตัวบุคลากร ผู้รับผิดชอบ ในการดูแล ก ากับการให้บริการ 
 6.2 ประชุมช้ีแจง แนวทาง ก าหนดรูปแบบวิธีการ ข้ันตอนการปฏิบัติ 
 6.3 จัดท าบัตรคิวในรูปแบบต่างๆ ตามความจ าเป็นและเหมาะสม 
 6.4 ปิดประกาศประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงขั้นตอนการรับบริการบัตรคิว และการใช้บริการ
ตามล าดับคิว 
 6.5 จัดท าแบบประเมินผลความพึงพอใจของผู้มาขอรับบริการ 

6.6 สรุปผลการให้บริการตามแบบประเมินความพึงพอใจเป็นรายสัปดาห์/รายเดือน เพื่อน ามาปรับปรุง 
แก้ไขการให้บริการอย่างมีคุณภาพ  

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ  
 ทุกส านัก/กอง ขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

 10.1 ผลผลิต 
  มีการใช้บัตรคิวส าหรับให้บริการแก่ประชาชนตามล าดับก่อนหลัง ส าหรับหน่วยงานท่ีให้บริการ 
 10.2 ผลผลิต 
  - ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการท่ีให้ ไม่น้อยว่าร้อยละ 70 ของผู้มาขอรับบริการ 
  - การให้บริการเกิดความโปร่งใส ลดข้อร้องเรียนการทุจริตต่อหน้าท่ี  
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รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 
ล ำดับที่ 4 มิติที่ 2 / 2.2 / 2.2.3 

1. ช่ือโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร : มาตรการ “ยกระดับคุณภาพการบริการประชาชน” 

2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 
 ด้วยประชาชนในพื้นท่ีเขตองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด  มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม กล่าวได้
ว่าเป็นสังคมพหุวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด  จึงได้ให้ความส าคัญในการสร้างความเป็นธรรม/    
ไม่เลือกปฏิบัติในการให้บริการสาธารณะ/บริการประชาชนให้เกิดขึ้นในพื้นท่ีมากท่ีสุด โดยน าแนวทางตาม
หลักการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) หรือหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีมา
ประยุกต์ใช้ โดยเฉพาะหลักความโปร่งใส (Transparency) และหลักเสมอภาค (Equity) โดยไม่แบ่งแยกด้าน เพศ 
ถิ่นก าหนด    เช้ือชาติ ภาษา อายุ ความพิการ สภาพทางกายภาพหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทาง
เศรษฐกิจและสังคม ความเช่ือทางศาสนา การศึกษา การฝึกอบรมและอื่นๆ สอดคล้องกับมาตรา 8 แห่งพระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 ท่ีได้ก าหนดให้ส่วนราชการจะต้อง
ด าเนินการโดยถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางท่ีจะได้รับการบริการจากรัฐและการปฏิบัติภาคกิจของส่วนราชการ
ต้องเป็นไปโดยความซื่อสัตย์ สุจริต สามารถตรวจสอบได้ 
 ดังนั้น เพื่อให้หน่วยงานมีการใช้ระบบหรือเกณฑ์ท่ีชัดเจน องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด  จึงมีการน า
เทคโนโลยีมาช่วยในการปฏิบัติงาน เพื่อลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าท่ี มีการแสดงขั้นตอนการให้บริการแก่ประชาชน
อย่างชัดเจน มีระบบการป้องกันหรือการตรวจสอบเพื่อป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าท่ีในการให้บริการ รวมถึงการ
อ านวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน เพื่อให้เกิดความพึงพอใจแก่ประชาชนโดยทัดเทียม
กันและไม่เลือกปฏิบัติ ซึ่งจะช่วยให้การบริการของหน่วยงานมีความเป็นธรรมโปร่งใสยิ่งขึ้น 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่อให้เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานในภารกิจตามท่ีกฎหมายก าหนดของหน่วยงานให้บริการอย่างมีความ
เป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ 
 3.2 เพื่อให้ประชาชนผู้มารับบริการเกิดความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ  

4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
 ความพึงพอใจเฉล่ียของประชาชนผู้รับบริการ ร้อยละ 80 

5. พื้นที่ด ำเนินกำร 
 องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด 
6. วิธีด ำเนินกำร 
 6.1 จัดให้มีระบบ เกณฑ์หรือเครื่องมือการปฏิบัติงานท่ีมีความเป็นธรรม/ไม่เลือกปฏิบั ติเป็นมาตรฐาน
เดียวกัน โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ ได้แก่ ระบบบัตรคิวในการให้บริการ ระบบการให้บริการออนไลน์ เป็นต้น 
 6.2 จัดให้มีการแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงาน อัตราค่าบริการ (ถ้ามี) และระยะเวลาท่ีใช้ในการด าเนินการ
ให้ผู้ใช้บริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบอย่างชัดเจน 
 6.3 จัดให้มีระบบการป้องกันหรือการตรวจสอบเพื่อป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าท่ี ได้แก่ จัดให้มี
กล้องวงจรปิดภายในสถานท่ีให้บริการ 
 6.4 จัดให้มีสถานท่ีส าหรับผู้สูงอายุและผู้พิการโดยไม่เลือกปฏิบัติ ได้แก่ ทางลาดชัน ห้องน้ าส าหรับผู้พิการ  
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7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร  
 ทุกส านัก/กอง ขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด 

 10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

 ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ  
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รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 
ล ำดับที่ 1 มิติที่ 2 / 2.2.3 / 2.3.1 

1. ช่ือโครงกำร : กิจกรรม “การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน” 

2. หลักกำรและเหตุผล 
 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 52 ก าหนดให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น จัดท าหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองทีดี โดยอย่างน้อยต้องมีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการ
ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานการอ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน ตลอดจนจัดให้มีการ
รับฟังและส ารวจความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการ เพื่อปรับปรุงการบริหารงานให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของประชาชนมากท่ีสุด ประกอบกับในปีท่ีผ่านมาได้มีการประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมีการบริหาร
จัดการท่ีดี และได้ด าเนินการตามโครงการดังกล่าวอย่างต่อเนื่องทุกปีนั้น 
 เพื่อให้การประเมินบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดีเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเกิดประโยชน์สุขต่อประชาชน                          
เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจขององค์กรมีประสิทธิภาพและความคุ้มค่า สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง หรืออย่างน้อยมีผลการประเมินไม่ต่ ากว่าปีท่ีผ่านมา 
องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด  จึงได้จัดท าโครงการปรับปรุงกระบวนการท างานหรือลดขั้นตอนการท างาน
หรือการบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนโดยยึดกรอบแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการท่ีดี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและอ านาจหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจดตามกฎหมายเป็นส าคัญ 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่อลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานการบริการประชาชน 
 3.2 เพื่ออ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน 
 3.3 เพื่อรับฟังและส ารวจความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการ 
 3.4 เพื่อปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน 

4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
 4.1 เพื่อลดขั้นตอนในการท างานขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจดให้ส้ันลง 
 4.2 ประชาชนในพื้นท่ี องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด 
 4.3 ประชาชนนอกพื้นท่ี และประชาชนท่ัวไป 
 4.4 พนักงานและเจ้าหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด 
 4.5 ผู้บังคับบัญชามอบอ านาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการส่ังการ อนุญาต การอนุมัติ และการปฏิบัติ
ราชการใดๆ ไปสู่ผู้ใต้บังคับบัญชาซึ่งมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการด าเนินการเรื่องนั้นโดยตรง 

5. พื้นที่ด ำเนินกำร 
 องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด 

6. วิธีด ำเนินกำร 
 6.1 แต่งต้ังคณะกรรมการปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
 6.2 ประชุมคณะกรรมการเพื่อส ารวจงานบริการท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องปฏิบัติ ปรับปรุง
ขั้นตอนและระยะเวลาในการให้บริการท่ีสามารถปฏิบัติได้จริงและพิจารณางานในภารกิจว่าเรื่องใดท่ีผู้บังคับบัญชา
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สามารถมอบอ านาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการส่ัง การอนุญาต การอนุมัติ หรือการปฏิบัติราชการ ใดๆ ให้แก่
ผู้ใต้บังคับบัญชา 

6.3 ประกาศลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ และประกาศกระบวนงานบริการประชาชนท่ี
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลมอบอ านาจให้รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล หรือปลัดองค์การบริหารส่วน
ต าบลให้ประชาชนทราบโดยท่ัวไปพร้อมท้ังจัดท าแผนภูมิแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการให้
ประชาชนทราบ 
 6.4 มีระบบการรับฟังข้อร้องเรียนหรือมีการสอบถามจากภาคประชาชน และน าผลดังกล่าวมาปรับปรุง
การปฏิบัติราชการ 
 6.5 รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคต่างๆ ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลและ
ผู้บริหารทราบ 

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 ทุกกอง/ส านัก ในองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วในการติดต่อขอรับบริการ และมีความพึงพอใจในการ
ใหบ้ริการของเจ้าหน้าท่ี 
 10.2 การปฏิบัติราชการมีความคล่องตัว และบุคลากรมีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน 
 10.3 การปฏิบัติราชการมีความสอดคล้องกับนโยบายปฏิรูประบบราชการ 
 10.4 ท าให้ภาพลักษณ์ขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจดเปล่ียนไปในทิศทางท่ีดีขึ้นและท าให้
ประชาชนมีความศรัทธา  ต่อคณะผู้บริหารมากยิ่งขึ้น 
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รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 
ล ำดับที่ 2 มิติที่ 2 / 2.2.3 / 2.3.1 

1. ช่ือโครงกำร : โครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 

2. หลักกำรและเหตุผล 
 ในมาตรา 3/1 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2545 ซึ่งเป็น
กฎหมายท่ีเป็นท่ีมาของการปฏิรูประบบราชการเพื่อวางกรอบแนวทางการบริหารราชการไว้ว่า “การบริหาร
ราชการต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความ
คุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานท่ีไม่จ าเป็น การ
กระจายอ านาจตัดสินใจ การอ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน” และเพื่อให้การ
ด าเนินการดังกล่าวเป็นไปตามกรอบรวมท้ังทิศทางและแนวทางการบริหารราชการดังกล่าว จึงได้มีการประกาศใช้
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 โดยก าหนดให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามแนวทางพระราชกฤษฎีกานี้  โดยอย่าง
น้อยต้องมีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและการอ านวยความสะดวกในการตอบสนองต่อความ
ต้องการของประชาชน 
 องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด  เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง ปฏิบัติงานตามอ านาจ
หน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนต าบล  ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน ดังนั้นงานให้บริการจึงเป็นงาน
บริการแบบหนึ่งของระบบการบริการสาธารณะท่ีผู้บริหารและพนักงานทุกท่านจะต้องร่วมกันปรับปรุงและแก้ไข
กระบวนการท างานเพื่อสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้มากท่ีสุด เมื่อประชาชนมารับบริการ
แล้วเกิดความประทับใจและพึงพอใจ รวมถึงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ ท าให้เกิดความ
รวดเร็วในการตอบสนองความต้องการของประชาชน อ านวยความสะดวกเพื่องานบริการท่ีมีคุณภาพ ท่ัวถึงและ
แก้ไขปัญหาต่างๆ ท่ีเกิดขึ้นในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจดให้กับประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่อให้ประชาชนได้รับการบริการได้อย่างสะดวกรวดเร็วและถูกต้อง 
 3.2 เพื่อให้สามารถตรวจสอบความต้องการของประชาชน รับรู้สภาพปัญหาและแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้นได้ 
 3.3 เพื่อปรับทัศนคติ วิธีคิด วิธีการท างานของบุคลากรให้ค านึงถึงผลลัพธ์ในด้านการบริการประชาชนผู้
มาติดต่อขอรับบริการ 
 3.4 เพื่อให้การปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะท่ีชัดเจน มีความโปร่งใสสามารถวัดผลการ
ด าเนินงานได้ 

4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
 ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจดและผู้ท่ีมาติดต่อราชการกับองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด 

5. พื้นที่ด ำเนินกำร 
 ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด 
 
 
 



แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด  หน้า 71 
 

6. วิธีด ำเนินกำร 
 6.1 จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติ 
 6.2 จัดให้มีการประชุมคณะท างานปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
 6.3 จัดท าประกาศกระบวนงานบริการปรับลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการและประกาศให้ประชาชน
ทราบโดยท่ัวกัน 
 6.4 ด าเนินการจัดท ากิจกรรมอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน 
 6.4.1 ปรับปรุงแผนผังก าหนดผู้รับผิดชอบให้เป็นปัจจุบัน 
 6.4.2 ปรับปรุงป้ายแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการแก่ประชาชน 
 6.4.3 จัดท าเอกสาร/แผ่นพับประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ 
 6.4.4 จัดให้มีกล่อง/ตู้รับความคิดเห็นของประชาชน 

      6.4.5 จัดท า/เตรียมแบบฟอร์มค าร้องต่างๆ พร้อมตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มทุกงานบริการ 
       6.4.6 จัดท าค าส่ังการให้บริการประชาชนนอกเวลาราชการ โดยจัดให้มีการให้บริการแก่ประชาชน
ท้ังเวลาท าการ ช่วงพักกลางวันและในวันหยุดราชการ 
       6.4.7 การมอบอ านาจการตัดสินใจ การอนุญาต การอนุมัติ การรักษาราชการแทน 
 6.5 มีการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ 
 6.6 มีการติดตามประเมินผลโครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ เพื่อน าจุดบกพร่องในการ
จัดท าโครงการมาปรับปรุงแก้ไขวิธีการ ขั้นตอนหรือระยะเวลาในการให้บริการให้ดียิ่งขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลต่อไป 

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 ส านักงานปลัด   องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด   

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 ประชาชนได้รับการบริการได้อย่างสะดวกรวดเร็วและถูกต้อง 
 10.2 สามารถตรวจสอบความต้องการของประชาชน รับรู้สภาพปัญหาและแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้นได้ 
 10.3 มีทัศนคติ วิธีคิด วิธีการท างานของบุคลากรค านึงถึงผลลัพธ์ ในด้านการบริการประชาชนผู้มาติดต่อ
ขอรับบริการ 
 10.4 การปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะท่ีชัดเจน มีความโปร่งใสสามารถวัดผลการ
ด าเนินงานได้ 
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รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 
ล ำดับที่ 1 มิติที่ 2 / 2.3.2  

1. ช่ือโครงกำร : มาตรการ “การมอบอ านาจอนุมัติ อนุญาต ส่ังการ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ” 

2. หลักกำรและเหตุผล 
 การมอบหมายอ านาจหน้าท่ีให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาในการบริหารงานในด้านต่างๆ ภายในองค์กรนั้น ก็เพื่อ
เป็นการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานให้เกิดความคล่องตัว รวดเร็ว ซึ่งการพิจารณาเลือก/มอบหมาย
ภารกิจและขอบข่ายของความรับผิดชอบท่ีจะมอบหมายให้ผู้ใต้บังคับบัญชา จะพิจารณาถึงความส าคัญ คุณสมบัติ 
ความรู้ ความสามารถในการท่ีจะด าเนินการเรื่องนั้นเป็นอย่างดี ด้วยความรอบคอบและเหมาะสม เพื่อให้การ
บริหารงานก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ 
 ดังนั้น การด าเนินการของหน่วยงานต้องมีการปรับให้เข้ากับสภาพสังคมและทันต่อสถานการณ์ท่ีการ
บริหารราชการต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ 
ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การกระจายอ านาจการตัดสินใจ การอ านวยความ
สะดวก และการตอบสนองความต้องการของประชาชน แต่ท้ังนี้ต้องมีผู้รับผิดชอบต่อผลของงานซึ่งเป็นหลักการ
บริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 

3. วัตถุประสงค์ 
 เพื่อให้การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด  ภายใต้กรอบอ านาจหน้าท่ีตามท่ี
กฎหมายก าหนดให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็วและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ 

4. เป้ำหมำย 
 คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด  รองปลัด
องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด  หรือหัวหน้าส่วนราชการ 

5. พื้นที่ด ำเนินกำร 
 องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด   
6. วิธีด ำเนินกำร 
 6.1 จัดท าบันทึกเสนอเพื่อพิจารณาขออนุมัติ อนุญาต ส่ังการ แต่งต้ัง มอบหมาย คณะผู้บริหารองค์การ
บริหารส่วนต าบลห้วยโจด ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด  
หรือหัวหน้าส่วนราชการเพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ 
 6.2 ด าเนินการออกค าส่ังฯ 
 6.3 ส าเนาค าส่ังฯ แจ้งคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด  
รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด  หรือหัวหน้าส่วนราชการ ท่ีได้รับมอบหมายทราบ 

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
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9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 ทุกส่วนส่วนราชการ 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 การบริหารราชการ การด าเนินงาน การปฏิบัติงานเกิดความคล่องตัวและรวดเร็ว ตลอดจนการอ านวย
ความสะดวกและการให้บริการประชาชน/บริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 
ล ำดับที่ 2 มิติที่ 2 / 2.3.2  

1. ช่ือโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 
 กิจกรรม “การพัฒนาแผนและกระบวนการจัดหาพัสดุ” 
2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 
 ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี ซึ่งก าหนดให้มีการบริหาร
ราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ และเกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนและ
การปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุ ปี 2535 และแก้ไขเพิ่มเติม และกฎหมาย
อื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่อปรับปรุงการด าเนินงานด้านจัดซื้อจัดจ้าง 
 3.2 เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการรายงานผู้บริหาร 
 3.3 เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน 
 3.4 เพื่อให้ทราบปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
 3.5 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดหาพัสดุ 
 3.6 เพื่อเป็นข้อมูลให้กับประชาชนสามารถตรวจสอบได้ 
4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
 4.1 ผู้อ านวยการกองคลัง 
 4.2 เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ 
5. พื้นที่ด ำเนินกำร 
 องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด   
6. วิธีด ำเนินกำร 
 6.1 จัดเก็บข้อมูลในการจัดซื้อจัดจ้าง 
 6.2 จ าแนกวิธีการจัดซื้อจัดจ้างและคิดเป็นร้อยละของจ านวนโครงการและร้อยละของจ านวน
งบประมาณ 
 6.3 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
 6.4 สรุปปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
 6.5 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี 
 6.6 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี 
 6.7 เผยแพร่ข้อมูลให้ประชาชนได้รับทราบ 
7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร  
 กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด   
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10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 ประชาชนได้รับทราบข้อมูลในการบริหารงานของหน่วยงานด้วยความโปร่งใสมีประสิทธิภาพ 
 10.2 ผู้บริหารมีข้อมูลในการวางแผนการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ 
 10.3 ผู้ปฏิบัติงานมีข้อมูลในการพัฒนาแผนและกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างให้มีประสิทธิภาพและเกิด
ความคุ้มค่าเป็นประโยชน์กับประชาชน 
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รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 
ล ำดับที่ 2 มิติที่ 2 / 2.3.2  

1. ช่ือโครงกำร : มาตรการการออกค าส่ังมอบหมายของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ปลัดองค์การบริหารส่วน 
ต าบล และหัวหน้าส่วนราชการ 

2. หลักกำรและเหตุผล 
 องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด เป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง
ท่ีมีอ านาจหน้าท่ีในการจัดท าบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ตามอ านาจหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วน
ต าบล ท้ังท่ีเป็นหน้าท่ีตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ ไขเพิ่มเติมถึง  
ฉบับท่ี 6 พ .ศ.2552  หน้าท่ีตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2542 และหน้าท่ีตามกฎหมายอื่นท่ีก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบล มีหน้าท่ีต้อง
ท าอีกมากมาย ในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน ผู้มารับบริการติดต่อกับหน่วยงานต่างๆ ขององค์การ
บริหารส่วนต าบล นั้น มักจะประสบปัญหาด้านการอ านวยความสะดวกในการติดต่อราชการเนื่องจากภารกิจมี
มากมายไปรวมอยู่กับฝ่ายบริหาร    ไม่มีการกระจายอ านาจ หรือมอบหมายอ านาจหน้าท่ีในการส่ังการ อนุมัติ 
อนุญาต ไปยังหัวหน้าหน่วยงานระดับส านัก กอง และฝ่ายต่างๆ ซึ่งเป็นอุปสรรคอย่างยิ่งต่อการให้บริการ ท าให้
การบริการเกิดความล่าช้า ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกอันอาจเป็นสาเหตุหนึ่งของการกระท าการทุจริต 
ประพฤติมิชอบ ในการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าท่ี ส่งผลให้ระบบการให้บริการภาครัฐเส่ือมประสิทธิภาพ 

 เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก ้ไขเพิ่มเติมถึง  
ฉบับท่ี 6 พ.ศ.2552 มาตรา 69/1 ท่ีก าหนดให้การปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนต าบล     
ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน  โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองทีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 และมาตรา 37 ท่ีก าหนดให้การบริหาร
ราชการเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนและเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ไม่มีข้ันตอนการปฏิบัติงานเกิน
ความจ าเป็น ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ การบริหารงานมี
ประสิทธิภาพ คุ้มค่า ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ ไขเพิ่มเติมถึง  
ฉบับท่ี 6 พ.ศ.2552  มาตรา ๖๐ ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารราชการ
ขององค์การบริหารส่วนต าบลตามกฎหมาย และเป็นผู้บังคับบัญชาของพนักงานส่วนต าบลและลูกจ้างขององค์การ
บริหารส่วนต าบล   อ านาจหน้าท่ีในการส่ังหรือการปฏิบัติราชการของรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ให้
เป็นไปตามท่ีนายกองค์การบริหารส่วนต าบลมอบหมาย   ในกรณีท่ีนายกองค์การบริหารส่วนต าบลไม่อาจปฏิบัติ
หน้าท่ีได้   ให้รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลตามล าดับท่ีนายกองค์การบริหารส่วนต าบลแต่งต้ังไว้เป็นผู้รักษา
ราชการแทน ถ้าไม่มีรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าท่ีได้ ให้ปลัดองค์การบริหาร
ส่วนต าบลเป็นผู้รักษาราชการแทนในกรณีท่ีมีกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อบัญญัติ หรือค าส่ังใด แต่งต้ังให้
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นกรรมการหรือให้มีอ านาจหน้าท่ีอย่างใด ให้ผู้รักษาราชการแทนท าหน้าท่ี
กรรมการหรือมีอ านาจหน้าท่ีเช่นเดียวกับนายกองค์การบริหารส่วนต าบลในระหว่างรักษาราชการแทนด้วย   
อ านาจในการส่ัง การอนุญาต การอนุมัติ หรือการปฏิบัติราชการท่ีนายกองค์การบริหารส่วนต าบลจะพึงปฏิบัติหรือ
ด าเนินการตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อบัญญัติ หรือค าส่ังใด หรือมติของคณะรัฐมนตรีในเรื่องใด ถ้า
กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อบัญญัติ หรือค าส่ังนั้น หรือมติของคณะรัฐมนตรีในเรื่องนั้น ไม่ได้ก าหนดใน
เรื่องการมอบอ านาจไว้เป็นอย่างอื่น นายกองค์การบริหารส่วนต าบลอาจมอบอ านาจโดยท าเป็นหนังสือให้รอง
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นผู้ปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนต าบลก็ได้ แต่ถ้ามอบให้ปลัด
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องค์การบริหารส่วนต าบลหรือรองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลปฏิบัติราชการแทน ให้ท าเป็นค าส่ังและประกาศ
ให้ประชาชนทราบ  การปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ต้องกระท าภายใต้การก ากับดูแลและ
กรอบนโยบายท่ีนายกองค์การบริหารส่วนต าบลก าหนดไว้   มาตรา ๖๐/๑ ให้มีปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลคน
หนึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานส่วนต าบลและลูกจ้างองค์การบริหารส่วนต าบลรองจากนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลและรับผิดชอบควบคุมดูแลราชการประจ าขององค์การบริหารส่วนต าบลให้เป็นไปตามนโยบายและมีอ านาจ
หน้าท่ีอื่นตามท่ีมีกฎหมายก าหนดหรือตามท่ีนายกองค์การบริหารส่วนต าบลมอบหมาย  ดังนั้น เพื่อให้การบริหาร
ราชการเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี ตอบสนองความต้องการของประชาชน ลดขั้นตอนการ
ให้บริการและไม่สร้างเงื่อนไขขั้นตอนท่ีมีความยุ่งยาก  จึงจ าเป็นต้องมีมาตรการ การมอบหมายอ านาจหน้าท่ีของ
เทศบาลขึ้น 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่อเป็นการลดขั้นตอนการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม ตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน 
 3.2 เพื่อให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการให้บริการจากหน่วยงาน 
 3.3 เพื่อเป็นการกระจายอ านาจการตัดสินใจในการส่ัง อนุญาต อนุมัติของผู้บริหารทุกระดับ 
 3.4 เพื่อป้องกันการผูกขาดอ านาจหน้าท่ีในการใช้ดุลยพินิจอันอาจเป็นเหตุแห่งการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบในต าแหน่งหน้าท่ีราชการ 

4. เป้ำหมำย 

 จัดท าค าส่ังมอบหมายงานของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล และ
หัวหน้าส่วนราชการ จ านวน 4 ฉบับ ประกอบด้วย นายกองค์การบริหารส่วนต าบล มอบหมายให้รองนายก
องค์การบริหารส่วนต าบล นายกองค์การบริหารส่วนต าบล มอบหมายให้ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล รองปลัด
องค์การบริหารส่วนต าบล และหัวหน้าส่วนราชการ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล มอบหมายให้รองปลัดองค์การ
บริหารส่วนต าบล และปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล มอบหมายให้หัวหน้าส่วนราชการ 

5. พื้นที่ด ำเนินกำร 
 ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด  
6. วิธีด ำเนินกำร 
 6.1 ออกค าส่ังมอบหมายงานในการส่ังอนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ข้อบังคับและหนังสือส่ังการ 
 6.2 จัดท าหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการและผู้รับมอบอ านาจให้ปฏิบัติราชการแทนรับทราบและถือปฏิบัติ 
 6.3 จัดท าประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
 6.4 ให้ผู้รับมอบหมายงานตามค าส่ังรายงานผลการปฏิบัติงานตามค าส่ังท่ีได้รับมอบหมายในทุกเดือน 

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
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9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 ผลผลิต 
  มีค าส่ังมอบหมายงานให้ผู้ท่ีเกี่ยวข้องปฏิบัติราชการแทน จ านวนไม่น้อยกว่า 4 ฉบับ 
 10.2 ผลลัพธ์ 
  - ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการท่ีได้รับอยู่ในระดับดี 
  - ประชาชนได้รับความสะดวก และลดการผูกขาดอ านาจหน้าท่ีอันเป็นช่องทางแห่งการทุจริต 
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รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 
ล ำดับที่ 1 มิติที่ 2 / 2.4/2.4.1 

1. ช่ือโครงกำร : กิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/บุคคลท่ีประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์ 

2. หลักกำรและเหตุผล 
 สังคมในปัจจุบันอยู่ด้วยความเร่งรีบ แก่งแย่งแข่งขัน เพื่อความอยู่รอดในเชิงเศรษฐกิจแบบทุนนิยม ท าให้
การมีคุณธรรม จริยธรรมของผู้คนเกิดความเส่ือมถอย เกิดปัญหามากมายในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการทุจริต
ทุกระดับทุกภาคส่วนรวมถึงปัญหาการก่ออาชญากรรมและอื่นๆ 
 เพื่อเป็นการส่งเสริมให้คนดีมีท่ียืนในสังคม สร้างแบบอย่างท่ีดีแก่คนรุ่นหลัง องค์การบริหารส่วนต าบล       
ห้วยโจด จึงจัดให้มีการยกย่อง เชิดชูเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์และมอบรางวัลหรือประกาศเกียรติคุณแก่ผู้กระท า
ความดี เพื่อส่งเสริมสร้างขวัญและก าลังใจแก่คนดีเหล่านั้นให้ร่วมกันสร้างสรรค์สังคมท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม 
ตลอดจนเป็นแบบอย่าง เพื่อปลุกกระแสการสร้างสังคมแห่งความดีอย่างเป็นรูปธรรม เนื่องจากความ ดีและ
คุณธรรม เป็นรากฐานอันส าคัญในการพัฒนาสังคม สู่ความอยู่เย็น เป็นสุข 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลท่ีมีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม 
 3.2 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลท่ีให้ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะของท้องถิ่น 
 3.3 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลท่ีด ารงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
 3.4 เพื่อสร้างขวัญ ก าลังใจ ตลอดจนปลุกจิตส านึกและกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนได้มีแบบอย่างท่ีดีอันเป็น      
กุศโลบายหนึ่งในการปลูกจิตส านึกให้สังคมตระหนักถึงคุณค่าแห่งความดีมากยิ่งขึ้น 

4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
 มีการยกย่องเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลท่ีประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีจ านวนไม่น้อยกว่า 5 คน/ปี 

5. พื้นที่ด ำเนินกำร 
 องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด 
6. วิธีด ำเนินกำร 
 จัดให้มีการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/บุคคล ท่ีประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นท่ี
ประจักษ์ ผ่านทางส่ือช่องทางต่างๆ ได้แก่ วารสารองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด  เว็บไซต์องค์การบริหารส่วน
ต าบลห้วยโจด ส่ือสังคม (Social Media) เป็นต้น 
7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
8. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 ส านักงานปลัด   องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 จ านวนหน่วยงาน/บุคคลท่ีได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ 
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รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 
ล ำดับที่ 2 มิติที่ 2 / 2.4/2.4.2 

1. ช่ือโครงกำร : กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ 

2. หลักกำรและเหตุผล 

 ในปัจจุบันสังคมไทยให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนและการบริการสาธารณะแบบมีส่วน
ร่วมตามท่ีบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย นอกจากนี้ยังเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคล เด็ก 
เยาวชนและองค์กรท่ีให้การสนับสนุนการด าเนินกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ท่ีเป็นประโยชน์แก่
ชุมชน สังคมและประเทศชาติ เพื่อเป็นขวัญก าลังใจให้บุคคลหรือองค์กรมีความมุ่งมั่น ต้ังใจ ร่วมเป็นแกนน าในการ
ส่งเสริม สนับสนุน และอนุรักษ์มรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติสืบไป 

 องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด จัดท ากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ เพื่อน าผู้ท่ีได้รับ
การคัดเลือกระดับชุมชนเข้ารับใบประกาศเชิดชูเกียรติและเนื่องในวันสืบสานประเพณี วันสงกรานต์ และวัน
ผู้สูงอายุในทุกปีงบประมาณ เพื่อเป็นขวัญก าลังใจ ให้ประชาชนมีความมุ่งมั่น ช่วยเหลือสังคม และเป็นแบบอย่าง
ต่อบุคคลอื่นในชุมชน 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่อยกย่องบุคคล เด็กและเยาวชน ท่ีให้การสนับสนุนการด าเนินการกิจกรรมด้านศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม ท่ีเป็นประโยชน์แก่ชุมชน สังคม และประเทศชาติอย่างต่อเนื่องให้สังคมได้รับรู้ 
 3.2 เพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานของผู้ท่ีได้รับรางวัลให้เป็นตัวอย่างท่ีดีแก่สาธารณชนต่อไป 
 3.3 เพื่อเป็นขวัญและก าลังใจให้บุคคล เด็กและเยาวชน ร่วมสนับสนุนและส่งเสริมการด าเนินงานด้าน
ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่องและกว้างขวางยิ่งขึ้น 

4. เป้ำหมำย 

 เด็ก เยาวชน และประชาชนในพื้นท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด 

5. สถำนที่ด ำเนินกำร 

 องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด  

6. วิธีด ำเนินกำร 
 6.1 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ 
 6.2 ประสานก านัน ผู้ใหญ่บ้าน และสมาชิกสภาฯ เพื่อคัดเลือกบุคคลผู้เข้าร่วมกิจกรรมเชิดชูเกียรติ
ประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ 
 6.3 จัดท าเอกสารผู้ท าคุณประโยชน์ด้านต่างๆ เพื่อเสนอผู้บังคับบัญชา ดังนี้ 
  - ด้านช่วยเหลือสังคมดีเด่น (เด็กและเยาวชน ประชาชน) 
  - ด้านถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นดีเด่น (ประชาชน) 
 6.4 ด าเนินการจัดท ากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ 
 6.5 สรุปผลการจัดท ากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะเพื่อเสนอผู้บังคับบัญชา 
 
 



แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด  หน้า 81 
 

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 

 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมำณด ำเนินกำร 

 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 กองการศึกษา องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด  

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 ผู้ท าคุณประโยชน์ได้รับการเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ เพื่อให้เป็นแบบอย่างกับประชาชน 
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รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 
ล ำดับที่ 1 มิติที่ 2 / 2.4/2.4.3 

1. ช่ือโครงกำร : กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

2. หลักกำรและเหตุผล 

 เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาท่ีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี 9 ทรงมีพระราชด ารัสช้ีแนะแนว
ทางการด าเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกว่า 25 ปี ต้ังแต่ก่อนวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจ และเมื่อ
ภายหลังได้ทรงเน้นย้ าแนวทางการแก้ไขเพื่อให้รอดพ้นและสามารถด ารงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนภายใต้กระแส
โลกาภิวัฒน์และความเปล่ียนแปลงต่างๆ ซึ่งการเกษตรในสมัยก่อน เกษตรกรจะท าการผลิตเพื่อการบริโภคโดย
อาศัยธรรมชาติตามสภาพแวดล้อมมีการปลูกพืชหลากหลายชนิดคละกัน ท้ังพืชผัก ไม้ผล ไม้ยืนต้น พืชสมุนไพร 
พืชใช้สอย ในลักษณะของสวนผสม ต่อมามีการพัฒนาเป็นการเกษตรเพื่อการบริโภคและจ าหน่าย ท าให้ต้องใช้
ทรัพยากรจากภายนอกมากขึ้น ต้นทุนการผลิตสูงขึ้นประกอบกับเกิดวิกฤติทางเศรษฐกิจของประเทศ ท าให้ต้อง
หันกลับมาท าการเกษตรเพื่อการบริโภคและจ าหน่ายในลักษณะเศรษฐกิจพอเพียงอีกครั้ง การปลูกผักสวนครัวรั้ว
กินได้จึงเป็นอีกแนวทางหนึ่งท่ีน่าสนใจ เนื่องจากเป็นการเกษตรแบบพึ่งพาตนเองเป็นการใช้พื้นท่ีเล็กๆ ให้เกิด
ประโยชน์ ปลอดภัยจากการใช้สารเคมีและสารพิษตกค้าง ท าให้สภาพแวดล้อมของบริเวณบ้านน่าอยู่น่าอาศัย 
และท่ีส าคัญสามารถใช้บริโภคในครัวเรือนเป็นการลดรายจ่ายของครอบครัวแทนท่ีจะซื้อจากตลาด และเหลือจาก
การบริโภคในครัวเรือนสามารถขายเป็นการเพิ่มรายได้ให้แก่ครอบครัวอีกด้วย 

 องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด ได้เล็งเห็นความส าคัญของการส่งเสริมการด าเนินชีวิตตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงเริ่มจากการด าเนินชีวิตในครัวเรือนเป็นล าดับแรก จึงได้ร่วมกับศูนย์บริการและถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจ าองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด คัดเลือกประชาชนท่ีปฏิบัติตนตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ท่ีสามารถลดการใช้ทรัพยากรน้ าและต้นทุนในการใช้จ่ายลงได้ และสามารถน าผลิตผลท่ีเหลือ
จากการบริโภคไปเพิ่มราบได้อีกทางหนึ่ง โดยเฉพาะเกษตรกรในเขตชลประทาน ท่ีมีการบริหารจัดการน้ าในพื้นท่ี
เพาะปลูกพืชฤดูแล้งให้สอดคล้องกับปริมาณน้ าต้นทุนและสถานการณ์ท่ีเกี่ยวข้องเพื่อเป็นตัวอย่าง ตลอดจน
สามารถถ่ายทอดความรู้เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรท่ีได้รับผลกระทบจากภัยแล้งให้มีรายได้จากกิจกรรมอื่นทดแทน
อย่างยั่งยืน  จึงได้จัดท ากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อีกท้ังยังเป็นตัวอย่าง
ให้แก่เกษตรกรได้น้อมน าแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาใช้ในการด าเนิน
ชีวิตอีกด้วย 

3. วัตถุประสงค์ 

 เพื่อเชิดชูเกียรติประชาชนผู้ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้เป็นตัวอย่างและเป็นวิทยากร
ถ่ายทอดให้แก่เกษตรกร 

4. สถำนที่ด ำเนินกำร 

 องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด 
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5. วิธีด ำเนินกำร 
 5.1 ประชุมช้ีแจงแนวทางในการด าเนินงาน 
 5.2 ด าเนินโครงการเศรษฐกิจพอเพียง  
 5.3 มอบใบประกาศนียบัตร และแต่งต้ังให้เป็นวิทยากร 
 5.4 ประชาสัมพันธ์การเชิดชูเกียรติฯ 
 5.5 สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน 

6. ระยะเวลำด ำเนินกำร 

 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

7. งบประมำณด ำเนินกำร 

 ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบโครงกำรฯ 

ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด 

9. ตัวชี้วัด 

 9.1 ตัวช้ีวัดท่ี 1 ระดับความส าเร็จของเกษตรกรสมัครใจเข้าร่วมกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสนอง
พระราชด าริ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 9.2 ตัวช้ีวัดท่ี 2 ระดับความส าเร็จกิจกรรมถ่ายทอดให้ความรู้ โดยวัดจากเป้าหมายเกษตรกรและบุคคล
ท่ัวไปท่ีสนใจขอเข้าศึกษาโครงการฯ  

10. ผลลัพธ ์

 ประชาชนผู้ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้รับการเชิดชูเกียรติ เพื่อให้เป็นแบบอย่างกับประชาชนท่ัวไป 
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รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 
ล ำดับที่ 1 มิติที่ 2 / 2.5/2.5.1 

1. ช่ือโครงกำร : มาตรการ “จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ” 

2. หลักกำรและเหตุผล 
 จากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้ก าหนดดัชนีในการ
ประเมินท่ีค านึงถึงหลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณสากล และวัฒนธรรมของประเทศไทยเป็นหลักรวมถึงข้อเท็จจริง
ของการทุจริตท่ีเกิดขึ้นภายในหน่วยงานของภาครัฐ สาเหตุส่วนมากเกิดจากการด าเนินงานของระดับบุคคล หรือ
เกิดจากปัจจัยทางวัฒนธรรมขององค์กร หรือเกิดจากลักษณะงานและการรับส่ิงของต่างๆ ท่ีเอื้อให้เกิดการทุจริต 
ดังนั้น วิธีการบริหารจัดการภายในองค์กรท่ีน าไปสู่การปรับเปล่ียนพฤติกรรม ค่านิยมและวัฒนธรรมขององค์กรให้
กลายเป็นส่ิงท่ียอมรับได้ของผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ีภายในองค์กร โดยการสร้างความตระหนักถึงความรับผิดชอบ
และการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตภายในองค์กร ของผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ีถึงแม้จะเป็นส่ิงท่ียากต่อการ
ด าเนินงานก็ตาม แต่เป็นส่ิงส าคัญท่ีหน่วยงานต้องสร้างให้เกิดการเปล่ียนแปลงเพื่อน าไปสู่องค์กรท่ีมีคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงาน ตลอดจนเป็นการสร้างแนวร่วมในการต่อต้านการทุจริตอันจะส่งผลต่อสังคม ชุมชน 
และประเทศเกิดความตระหนักถึงภัยจากการทุจริตและปฏิเสธการทุจริตในทุกรูปแบบ  

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด จึงได้จัดท ามาตรการ “จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ” ท่ี
ก าหนดดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ี
ดี ขึ้น เพื่อเป็นการพัฒนาวิธีการด าเนินงานภายในองค์กรท่ีจะน าไปสู่การยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การด าเนินงานให้สูงขึ้น 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่อให้บุคลากรปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม ตามแนวทางการบริหารกิจการ
บ้านเมืองท่ีดี 
 3.2 เพื่อให้ทุกส่วนราชการ (ส านัก/กอง) น าไปยึดถือและปฏิบัติ 
 3.3 เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรท่ีมีความโปร่งใส มีคุณธรรม 

4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 

 บุคลากรในองค์กรปฏิบัติตามเกณฑ์ตัวช้ีวัดข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 

5. พื้นที่ด ำเนินกำร  

องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด 

6. วิธีด ำเนินกำร 
 6.1 จัดท าข้อตกลงในการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการระหว่างส่วนราชการกับผู้บริหารท้องถิ่นท่ีมี
ดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
 6.2 รวบรวมรายงานข้อตกลงการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการเสนอผู้บริหารทราบ 
 6.3 ประชาสัมพันธ์พร้อมแจ้งให้ทุกส่วนราชการถือปฏิบัติ 

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
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8. งบประมำณด ำเนินกำร 

 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 

ทุกส านัก/กอง องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

 มีการจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 
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รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 
ล ำดับที่ 2 มิติที่ 2 / 2.5/2.5.1 

1. ช่ือโครงกำร : กิจกรรม “การจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด” 

2. หลักกำรและเหตุผล 
 ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 3/1 บัญญัติว่าการ
ปฏิบัติหน้าท่ีของส่วนราชการต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้ค านึงถึงความ
รับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงานการมีส่วนร่วมของประชาชนการเปิดเผยข้อมูล การติดตาม ตรวจสอบ และการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน ท้ังนี้ ตามความเหมาะสมของแต่ละภารกิจ ประกอบกับ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 12 ก าหนดไว้ว่า เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติ
ราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ก.พ.ร. อาจเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อก าหนดมาตรการก ากับการปฏิบัติราชการ โดย
วิธีการจัดท าความตกลงเป็นลายลักษณ์อักษร หรือโดยวิธีการอื่นใด เพื่อแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติ
ราชการ รวมท้ังมาตรา 45 ก าหนดให้ส่วนราชการ จัดให้มีคณะผู้ประเมินอิสระด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของส่วนราชการเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ คุณภาพการให้บริการ ความพึงพอใจของประชาชน
ผู้รับบริการ ความคุ้มค่าในภารกิจ ท้ังนี้ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาท่ีก าหนด 
 องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจดจึงได้จัดให้มีการจัดท าข้อตกลงและติดตามผลการปฏิบัติราชการ โดยมี
การลงนามในข้อตกลงการปฏิบัติราชการระหว่างนายกองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจดกับองค์การบริหารส่วน
ต าบลห้วยโจด และหัวหน้าส านักปลัด/ผู้อ านวยการกอง และให้มีการลงนามจัดท าข้อตกลงทุกปี เพื่อประเมินผล
การปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่อให้การปฏิบัติราชการตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการของหน่วยงานระดับส านัก/กอง/ฝ่าย 
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามท่ีก าหนด 
 3.2 เพื่อให้หน่วยงานระดับส านัก/กอง/ฝ่าย มีความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอน วิธีการ และรายละเอียดการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามกรอบและแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 3.3 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับส านัก/กอง/ฝ่าย ตามข้อตกลงการ
ปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2561 - 2564 
 3.4 เพื่อให้หน่วยงานระดับส านัก/กอง/ฝ่าย สามารถจัดเตรียมเอกสาร และหลักฐานของตัวชี้วัดผลการ
ปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

4. กำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรตำมข้อตกลงกำรปฏิบัติรำชกำรของหน่วยงำนระดับส ำนัก/กอง/ฝ่ำย 
 องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด  ได้ท าข้อตกลงผลงานกับผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นลายลักษณ์อักษรอย่าง
ชัดเจน โดยจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ในระดับส านัก/กอง/ฝ่าย เพื่อให้การด าเนินงานตามข้อตกลงการ
ปฏิบัติราชการดังกล่าวบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามท่ีก าหนด และรับ
ส่ิงจูงใจตามระดับผลงาน โดยได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติราชการระหว่างนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลห้วยโจดกับองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด และปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด กับหัวหน้า
หน่วยงานในสังกัด พร้อมคณะท างานได้ร่วมกันพิจารณาและเลือกตัวช้ีวัดในประเด็นการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการแต่ละมิติ ดังนี้ 

1) การบริหารราชการเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน 
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2) การบริหารราชการเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจ 
3) การบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจ 
4) การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
5) การอ านวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 
6) การพัฒนาความรู้และการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

5. กำรติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำร 
วิธีติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

5.1 ช้ีแจงส านัก/กอง/ฝ่ายต่างๆ และผู้ปฏิบัติงานทราบ และท าความเข้าใจเกี่ยวกับตัวช้ีวัด และ
กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
พ.ศ. 2546 และหนังสือกระทรวงมหาดไทยท่ี มท 0892.4/ว 435 ลงวันท่ี 11 กุมภาพันธ์ 2548 

5.2 ติดตามผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดให้มีผลการปฏิบัติราชการอย่างเหมาะสม เช่น  
   - ศึกษาข้อมูล และเอกสารหลักฐานต่างๆ เช่น รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติ

ราชการรอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน และเอกสารท่ีเกี่ยวข้องกับการด าเนินการตามตัวช้ีวัด เป็นต้น 
   - ติดตามผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด โดยการประสานงานกับผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด และผู้จัดเก็บ

ข้อมูล เพื่อให้การด าเนินการเป็นไปตามเป้าหมายท่ีก าหนด และการมีส่วนร่วมของผู้บริหารของหน่วยงานในการ
ก ากับดูแลและติดตามผลการด าเนินงานดังกล่าว 

5.3 รับฟังความคิดเห็นของหน่วยงานท่ีรับผิดชอบตัวชี้วัด เพื่อให้การด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย
หรือตัวช้ีวัดท่ีก าหนด 

5.4 วัดผลลัพธ์ที่ได้จากการปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับค่าเป้าหมาย และเกณฑ์การให้คะแนน 
5.5 ประสานงานกับหน่วยงานท่ีรับผิดชอบตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ กรณีท่ีการประเมินผลการ

ปฏิบัติราชการในเบ้ืองต้นไม่เป็นไปตามเป้าหมายท่ีก าหนด เพื่อหาแนวทางแก้ไขให้การปฏิบัติงานบรรลุผลสัมฤทธิ์
ตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ 

6. กำรค ำนวณผลกำรประเมินกำรปฏิบัติรำชกำร 
ผลกำรประเมิน ระดับคะแนนที่ได้รับ 

มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเลิศ/ดีเย่ียม 5 
มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีมาก 4 
มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดี 3 
มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับพอใช้ 2 
มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับปรับปรุง 1 

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมำณด ำเนินกำร  ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร  ส างานนักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  มีการจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 
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รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 
ล ำดับที่ 1 มิติที่ 2 / 2.5/2.5.2 

 
1. ช่ือโครงกำร : กิจกรรมการให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบท่ีได้ด าเนินการตามอ านาจหน้าท่ีเพื่อการ 

ตรวจสอบ  ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด 

2. หลักกำรและเหตุผล 

 องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด  ให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบท่ีได้ด าเนินการตามอ านาจหน้าท่ี
เพื่อการตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด  เนื่องจากเห็น
ความส าคัญของการตรวจสอบท่ีจะเป็นปัจจัยส าคัญช่วยให้การด าเนินงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วน
ต าบลห้วยโจดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ช่วยป้องกันหรือลดความเส่ียงจากการด าเนินงานท่ี
ผิดพลาดและลดความเสียหายท่ีอาจจะเกิดขึ้น ซึ่งนอกจากจะให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบภายนอก (ป.ป.ช., 
สตง.,จังหวัด, อ าเภอ) แล้ว องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด  ยังให้ความส าคัญกับการตรวจสอบภายในด้วย โดย
ให้มีเจ้าหน้าท่ีตรวจสอบภายในท าหน้าท่ีตรวจสอบภายในโดยอิสระ/มีแผนการตรวจสอบภายใน และรายงานผล
การตรวจสอบภายในทุกส่วนราชการ 

 การให้ความร่วมมือกับส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ในการตรวจสอบบัญชีและงบการเงินประจ าปี        
ได้มอบหมายให้หน่วยงานผู้เบิก/หัวหน้าหน่วยคลัง มีหน้าท่ีให้ค าช้ีแจงและอ านวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าท่ีของ
ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน กรณีได้รับข้อทักท้วงให้หัวหน้าหน่วยงานผู้เบิก/หัวหน้าหน่วยงานคลังปฏิบัติตาม
ข้อทักท้วงโดยเร็ว อย่างช้าไม่เกิน 45 วัน  นับจากวันท่ีได้รับแจ้งข้อทักท้วง กรณีท่ีช้ีแจงข้อทักท้วงไปยัง สตง.แล้ว      
แต่ สตง.ยืนยันว่ายังไม่มีเหตุผลท่ีจะล้างข้อทักท้วง ก็จะด าเนินการช้ีแจงเหตุผลและรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัด
ให้เสร็จส้ินภายใน 45 วัน นับจากวันท่ีได้รับทราบผลการวินิจฉัย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับ
เงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2548 

 ในกรณีท่ีมีการตรวจสอบการทุจริต มีการมอบหมายให้งานกฎหมายและคดี  ส านักงานปลัด มีหน้าท่ี
ด าเนินการให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายโดยเคร่งครัด เท่ียงธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ กรณีมีเรื่องร้องเรียนกล่าวหา
บุคลากรท่ีปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าท่ีโดยมิชอบ 

 นอกจากนี้ ยังให้ความร่วมมือกับส านักงาน ป.ป.ช./ส านักงาน ป.ป.ช. จังหวัด ท่ีได้ด าเนินการตามอ านาจ
หน้าท่ีเพื่อการตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจดเพื่อความโปร่งใส 
และป้องกันการทุจริต  

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่อให้เป็นมาตรการจัดการ กรณีได้รับทราบหรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริต 
 3.2 เพื่อความโปร่งใส และป้องกันการทุจริต ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 

4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 

 ทุกส านัก/กอง จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการต่อผู้บริหาร 
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5. พื้นที่ด ำเนินกำร 

 ทุกส านัก/กอง องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด 

6. วิธีด ำเนินกำร 

 - ทุกส านัก/กอง/ ให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบท่ีได้ด าเนินการตามอ านาจหน้าท่ีเพื่อการตรวจสอบ 
ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด 

 - ปฏิบัติตามข้อทักท้วงฯ ตามระเบียบฯ ภายในก าหนด 

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 

 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมำณด ำเนินกำร 

 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 

 ทุกส านัก/กอง องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

 10.1 องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจดมีมาตรการจัดการ กรณีได้รับทราบหรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบ
พบการทุจริต 

 10.2 องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจดมีความโปร่งใส และป้องกันการทุจริต ตามหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองท่ีดี 
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รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 
ล ำดับที่ 2 มิติที่ 2 / 2.5/2.5.2 

1. ช่ือโครงกำร : มาตรการ “ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบท้ังภาครัฐและองค์กรอิสระ” 

2. หลักกำรและเหตุผล 

 กลไกการก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎหมาย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภท
ได้ให้อ านาจข้าราชการในหน่วยงานกระทรวงมหาดไทย ท้ังผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอ าเภอก ากับดูแลให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินกิจการเป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดและมีประสิทธิภาพตามอ านาจหน้าท่ีท่ี
ก าหนดไว้ในกฎหมาย 

 กลไกองค์กรอิสระเพื่อตรวจสอบการใช้อ านาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งในแง่ของการทุจริตจะ
เกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายเงินไปโดยชอบด้วยกฎหมายระเบียบข้อบังคับหรือไม่ หรือตรวจสอบเพื่อให้นักการเมือง
ท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินกิจการต่างๆ อย่างโปร่งใสและสุจริต ซึ่งหน่วยงานท้ังส านักงาน
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) และคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) 
เป็นองค์กรท่ีมีหน้าท่ีส าคัญ 

 ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด  จึงได้มาตรการ “ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบ” ขึ้น 
เพื่อส่งเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระท่ีมีหน้าท่ีตรวจสอบองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ 

3. วัตถุประสงค์ 

 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระท่ีมีหน้าท่ีตรวจสอบ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ 

4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 

 การตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบลก าแพงดิน จากหน่วยงานภาครัฐและ
องค์กรอิสระเป็นอย่างมีประสิทธิภาพ 

5. พื้นที่ด ำเนินกำร 

 องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด 

6. วิธีด ำเนินกำร 
 ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบท้ังจากผู้ก ากับดูแลและองค์กรอิสระ อาทิเช่น 
 - การรับการตรวจจากส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน 
 - การรับการตรวจจากคณะท างานตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการประจ าปี หรือคณะท างาน 
LPA จังหวัดพิจิตร 
 - การรับการตรวจจากส านักงาน ป.ป.ช. ตามโครงการ ITA 

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 

 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
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8. งบประมำณด ำเนินกำร 

 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 

 ทุกส านัก/กอง องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

 องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด  ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการของ
องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด จากหน่วยงานภาครัฐ และองค์กรอิสระ 
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รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 
ล ำดับที่ 1 มิติที่ 2 / 2.5/2.5.3 

1. ช่ือโครงกำร : มาตรการ “แต่งต้ังผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน” 
2. หลักกำรและเหตุผล 
 ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด มีนโยบายใช้หลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ภาคประชาชนเข้ามามี
ส่วนร่วมโดยเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเสนอเรื่องร้องเรียน แจ้งเบาะแส เสนอข้อคิดเห็น ซึ่งสามารถยื่นค า
ร้องเรียนผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ ระบบอินเตอร์เน็ต ทางโทรศัพท์ หรือแจ้งเบาะแสด้วยตนเอง 
 ฉะนั้น เพื่อให้การด าเนินการรับเรื่องร้องเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถแก้ไขความเดือดร้อน
ของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้แต่งต้ังคณะท างานรับผิดชอบการรับเรื่องร้องเรียนประจ าองค์การ
บริหารส่วนต าบลห้วยโจด รวมถึงจัดท าคู่มือด าเนินการเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจดขึ้น            
เพื่อด าเนินการมาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆ เจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบได้ถือ
ปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกัน 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่อจัดให้มีเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบด าเนินการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆ  
 3.2 เพื่อจัดให้มีมาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริตเป็นไปตาม
ขั้นตอนการปฏิบัติงานท่ีสอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง 

4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
 มีการมอบหมายแต่งต้ังเจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน 

5. พื้นที่ด ำเนินกำร   

องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด 

6. วิธีด ำเนินกำร 
 6.1 ก าหนดผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน 
 6.2 จัดท าคู่มือด าเนินการเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด 
 6.3 จัดประชุมให้ความรู้เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนเพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงานและ
ด าเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนท่ีได้รับจากช่องทางการร้องเรียนต่างๆ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดย
โปร่งใสและเป็นธรรม 
 6.4 เผยแพร่กระบวนการและขั้นตอนในการด าเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนต าบล
ห้วยโจดให้ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้เสีย คู่สัญญา ประชาชนท่ัวไป หน่วยงานภายนอกตลอดจนบุคลากรภายใน
หน่วยงาน สามารถเข้าใจและใช้ประโยชน์จากกระบวนการและขั้นตอนดังกล่าวได้ตรงกับความต้องการ 

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
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9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 งานกฎหมายและคดี ส านักงานปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

 เจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนด าเนินการจัดการเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลห้วยโจด ตามคู่มือด าเนินการเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด โดยปฏิบัติตาม
ขั้นตอนการปฏิบัติงานท่ีสอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง 
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รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 
ล ำดับที่ 2 มิติที่ 2 / 2.5/2.5.3 

1. ชื่อโครงกำร : มาตรการ “ด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชนกล่าวหา   
 เจ้าหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจดว่าทุจริตและปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าท่ีโดยมิชอบ” 

2. หลักกำรและเหตุผล 
 สืบเนื่องจากค าส่ังคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี 69/2557 เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหา
การทุจริตประพฤติมิชอบได้ก าหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ ก าหนดมาตรการหรือแนวทางป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลใน
การบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบเฝ้าระวัง เพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดการ
ทุจริตประพฤติมิชอบได้ ประกอบกับนโยบายของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้แถลงนโยบายของ
รัฐบาลต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันท่ี 12 กันยายน 2557 ก็ได้ก าหนดให้มีการบริหารราชการแผ่นดินท่ีมี
ธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ เป็นนโยบายส าคัญของรัฐบาล 
เพื่อให้การขับเคล่ือนนโยบายของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการ
ทุจริตประพฤติมิชอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ในการนี้องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด จึงได้จัดท ามาตรการ
การด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชนกล่าวหาเจ้าหน้าท่ีขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลห้วยโจด ว่าปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่โดยมิชอบขึ้น ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้เสีย
ได้ทราบช่องทางการร้องเรียนแนวทางการพิจารณารับเรื่องร้องเรียน และการตอบสนองต่อข้อร้องเรียนในเรื่อง
การทุจริตหรือประพฤติมิชอบของข้าราชการ และเป็นการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนในการช่วยสอดส่องและ
เฝ้าระวังมิให้เจ้าหน้าท่ีกระท าการทุจริตหรือประพฤติมิชอบนอกเหนืออ านาจท่ีตนมีได้อีกทางหนึ่งด้วย 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่อสร้างจิตส านึกให้แก่พนักงานส่วนต าบล พนักงานครูส่วนต าบลและบุคลากรทางการศึกษา 
ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมท่ีดีและตระหนักถึงความส าคัญของภัยของการทุจริต
และประพฤติมิชอบ 
 3.2 เพื่อให้การตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ เป็นไปอย่างรวดเร็ว 
โปร่งใส เป็นธรรม 

4. เป้ำหมำย 

 “เจ้าหน้าท่ี” หมายถึง พนักงานส่วนต าบล พนักงานครูส่วนต าบลและบุคลากรทางการศึกษา 
ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด 

5. พื้นที่ด ำเนินกำร 

 องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด 

6. วิธีด ำเนินกำร 
 6.1 ด าเนินการก าหนดหลักเกณฑ์และแนวทางในการพิจารณาเรื่องร้องเรียนว่ามีมูลและเข้าองค์ประกอบ
ความผิดการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือไม่ 
 6.2 แต่งต้ังคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง กรณีมีเจ้าหน้าท่ีทุจริตและปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าท่ีโดยมิชอบ 
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 6.3 ก าหนดช่องทางการร้องเรียน แจ้งเบาะแสข้อมูลเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบและพัฒนา
ช่องทางการร้องเรียนให้ง่าย สะดวกและวิธีการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล เพื่อเป็นหลักประกันและสร้างความมั่นใจแก่
ผู้ให้ข้อมูล ในการให้ข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์แก่หน่วยงาน 
 6.4 แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ร้องเรียนทราบผลและความคืบหน้าของการด าเนินการ ภายใน 5 วัน  

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 

 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมำณด ำเนินกำร 

 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 

 งานกฎหมายและคดี ส านักงานปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 ตัวชี้วัด 
 ร้อยละของเรื่องร้องเรียนของเจ้าหน้าท่ีท่ีมีการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 ผลลัพธ์ 
 ภาคประชาชนมีบทบาทในการเฝ้าระวัง และติดตาม ตรวจสอบการท างานของเจ้าหน้าท่ี 
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รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 
ล ำดับที่ 1 มิติที่ 3 / 3.1/3.1.1 

 
1. ช่ือโครงกำร : มาตรการ “ปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจดให้มีประสิทธิภาพ    
                    มากยิ่งขึ้น” 

2. หลักกำรและเหตุผล 

 ตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐ
ต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยตามท่ีกฎหมายก าหนดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ณ ท่ีท าการ
ของหน่วยงานของรัฐ     โดยเรียกสถานท่ีท่ีจัดเก็บรวบรวมข้อมูลข่าวสารและให้บริการว่า “ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร” 
โดยมีเจตนารมณ์ให้ประชาชนมีโอกาสอย่างกว้างขวางในการได้รับข่าวสารเกี่ยวกับการด าเนินการต่างๆ ของรัฐ 

 ดังนั้น เพื่อให้การด าเนินการดังกล่าวเป็นไปตามท่ีกฎหมายก าหนด องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด    
จึงได้ให้มีสถานท่ีส าหรับประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสารซึ่งได้รวบรวมไว้ โดยจัดเป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การ
บริหารส่วนต าบลห้วยโจดให้บริการ  ณ ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด โดยมีงานกฎหมายและคดี 
ส านักงานปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด เป็นผู้รับผิดชอบข้อมูลข่าวสารต่างๆ ท่ีประชาชนสามารถเข้า
ตรวจดูได้ เพื่อประชาชนจะได้สามารถรับรู้สิทธิและหน้าท่ีของตนอย่างเต็มท่ีในการแสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิ
ทางการเมืองได้โดยถูกต้องตรงกับความเป็นจริง ในการรักษาประโยชน์ของตนต่อไป 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์แก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้องและไม่บิดเบือน
ข้อเท็จจริง  
 3.2 เพื่อเพิ่มช่องทางให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วน
ต าบลห้วยโจด     

4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 

 ศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด    จ านวน 1 แห่ง 

5. พื้นที่ด ำเนินกำร 

 ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด     

6. วิธีด ำเนินกำร 
 6.1 มีการจัดต้ังศูนย์ข้อมูลข่าวสารและจัดสถานท่ีให้ประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูล 
 6.2 มีการแต่งต้ังเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบเป็นปัจจุบัน 
 6.3 มีการจัดวางเอกสารข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน 
การจัดหาพัสดุ การค านวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการท่ีกฎหมาย ระเบียบ 
กฎข้อบังคับท่ีก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเผยแพร่ให้ประชาชนทราบและตรวจสอบได้ ข้อมูลครบ
ตามรายการท่ีก าหนด 
 6.4 มีการจัดประชุมให้ความรู้แก่บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกี่ยวกับการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. 
ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
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 6.5 มีการให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
 6.6 มีบริการอินเตอร์เน็ตส าหรับให้บริการประชาชนท่ัวไป 
 6.7 มีการจัดเก็บสถิติผู้มารับบริการและสรุปผลเสนอผู้บริหาร 

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 

 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 งานกฎหมายและคดี ส านักงานปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 จ านวนศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด 
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รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 
ล ำดับที่ 2 มิติที่ 3 / 3.1/3.1.1 

1. ช่ือโครงกำร : กิจกรรม “อบรมให้ความรู้ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540” 
2. หลักกำรและเหตุผล 
 คุณธรรม จริยธรรมเป็นหนึ่งในหลักธรรมาภิบาลท่ีหน่วยงานภาครัฐทุกแห่งพึงปฏิบัติเพื่อให้เกิดการ
บริหารจัดการท่ีดีและส่งเสริมองค์กรให้มีศักยภาพและประสิทธิภาพ ซึ่งรวมไปถึงความโปร่งใสการท างานท่ี
จ าเป็นต้องมีในทุกหน่วยงาน โดยเฉพาะหน่วยงานภาครัฐ โดยหนึ่งในแนวทางท่ีจะช่วยให้เกิดความโปร่งใสในการ
ท างานคือการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ตามท่ีรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 มาตรา 58 บัญญัติ
เกี่ยวกับสิทธิการรับรู้หรือรับทราบข้อมูลข่าวสารของราชการว่า “บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับทราบข้อมูลหรือข่าวสาร
สาธารณะในครอบครองของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น” และตาม
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ได้ระบุหลักการและเหตุผลของพระราชบัญญัติข้อมูล
ข่าวสารของราชการว่าในระบอบประชาธิปไตย การให้ประชาชนมีโอกาสกว้างขวางในการได้รับข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับการด าเนินการต่างๆ ของรัฐเป็นส่ิงจ าเป็น เพื่อท่ีประชาชนจะสามารถแสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิทาง
การเมืองได้โดยถูกต้องมากยิ่งขึ้น 

 การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจดให้ประชาชนรับรู้อย่างถูกต้องและ
รวดเร็วจากการท างานท่ีมีประสิทธิภาพ จึงเป็นส่ิงท่ีจ าเป็นอย่างยิ่งซึ่งสอดคล้องกับแผนการด าเนินงานขององค์การ
บริหารส่วนต าบลห้วยโจด 

 ดังนั้น เพื่อเสริมสร้างให้องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด มีความโปร่งใสในการท างานมากยิ่งขึ้น จึงได้
จัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม น าความโปร่งใสสู่องค์กร เพื่อให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบล
ห้วยโจดและตัวแทนชุมชนได้รับรู้สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการและเรียนรู้เรื่องคุณธรรม จริยธรรม 
และความโปร่งใส และเมื่อเกิดความเข้าใจแล้วจะสามารถขยายผล  บอกต่อไปยังผู้ใกล้ชิด สร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจดกับภาคประชาชนให้มีความเข้มแข็งยิ่งขึ้น 

3. วัตถุประสงค์ 
 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมตระหนักถึงความส าคัญของการมีคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใสในการท างาน
และมีความรู้เกี่ยวกับสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 

4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
 ผู้เข้าร่วมอบรม จ านวน  50  คน 
 (ตัวแทนส านัก/กอง จ านวน 10 คน, ตัวแทนชุมชน จ านวน 40 คน) 
 ผลการเรียนรู้เฉล่ีย  ร้อยละ  80 
 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจ ร้อยละ  80 

5. พื้นที่ด ำเนินกำร 
 องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด 

6. วิธีด ำเนินกำร 
 ขั้นตอนท่ี 1 ส ารวจความต้องการอบรม 
 ขั้นตอนท่ี 2 ออกแบบหลักสูตร 
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 ขั้นตอนท่ี 3 ด าเนินกิจกรรม 
 ขั้นตอนท่ี 4 วัดผลความรู้ 
 ขั้นตอนท่ี 5 ติดตามและประเมินผล 

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 งานกฎหมายและคดี ส านักงานปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 จ านวนผู้เข้าร่วมอบรม 
 ร้อยละของผลการเรียนรู้เฉล่ีย 
 ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด  หน้า 100 
 

รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 
ล ำดับที่ 1 มิติที่ 3 / 3.1/3.1.2 

1. ช่ือโครงกำร : มาตรการ “เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารท่ีส าคัญและหลากหลาย” 

2. หลักกำรและเหตุผล 
 ด้วยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 ก าหนดให้
หน่วยงานของรัฐจะต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลท่ีส าคัญๆ ของหน่วยงาน เช่น โครงสร้างและการจัดองค์กร 
อ านาจหน้าท่ี แผนงาน โครงการและอื่นๆ 
 ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด  จึงได้จัดท ามาตรการ “เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารท่ีส าคัญและ
หลากหลาย” ขึ้น เพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าท่ีและเข้าถึงข้อมูลตาม
ภารกิจหลักขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด  ได้ง่ายและสะดวกมากขึ้น 
3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่อให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารท่ีส าคัญและเข้าถึงง่าย 
 3.2 เพื่อให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารท่ีหลากหลาย 
 3.3 เพื่อให้ประชาชนหรือผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกมากยิ่งขึ้น 

4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 

 มีข้อมูลประเภทต่างๆ เผยแพร่ต่อประชาชนในพื้นท่ี และเข้าถึงได้โดยสะดวกมากกว่า 10 ประเภทขึ้นไป 

5. พื้นที่ด ำเนินกำร 

 พื้นท่ีท้ังในและนอกเขตองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด 

6. วิธีด ำเนินกำร 

 จัดให้มีข้อมูลข่าวสารประเภทต่างๆ เผยแพร่ให้ประชาชนท้ังในและนอกพื้นท่ี ได้แก่ 

- แผนพัฒนาท้องถิ่น 
- งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
- แผนการด าเนินงาน 
- แผนอัตราก าลัง 
- แผนการจัดหาพัสดุ 
- ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา 
- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
- ข้อมูลรายรับและรายจ่าย 
- งบแสดงฐานะทางการเงิน 
- รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น 
- รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปี 
- รายงานผลคะแนนการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการ 
- ผลส ารวจความพึงพอใจของประชาชน 
-  
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7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 งานประชาสัมพันธ์ ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด   

10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 จ านวนข้อมูลข่าวสารท่ีได้รับการเผยแพร่ 
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รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 
ล ำดับที่ 2 มิติที่ 3 / 3.1/3.1.2 

1. ช่ือโครงกำร : กิจกรรม “การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการเงิน การคลัง พัสดุ และทรัพย์สินขององค์การ 
บริหารส่วนต าบลห้วยโจดและการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเงินการคลัง” 

2. หลักกำรและเหตุผล 
 การบริหารงานราชการในปัจจุบัน ภาคประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมและมีบทบาทอย่างมากในการ
บริหารงานของราชการส่วนท้องถิ่นในด้านต่างๆ การบริหารงานราชการส่วนท้องถิ่นต้องสามารถตรวจสอบได้ ต้อง
มีความโปร่งใส ต้องให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร ในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อเป็นการป้องกันมิให้
เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ภาครัฐและภาคประชาชน 

3. วัตถุประสงค์ 
 เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในการปฏิบัติงานให้ประชาชนได้รับรู้ เพื่อประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานของ
ภาครัฐเพื่อส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริตประพฤติมิชอบใน
ภาครัฐเสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายในการติดตามและตรวจสอบการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐให้มี
ความเข้มแข็งเพื่อให้มีระบบ และกลไกในการป้องกันและตรวจสอบมิให้เกิดการทุจริต หรือการปฏิบัติหน้าท่ีโดยมิ
ชอบในภาครัฐ 

4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
 ประชาชนภายในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด   
5. พื้นที่ด ำเนินกำร 
 องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด   

6. วิธีด ำเนินกำร 
 เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงบประมาณ รายการบัญชีรับจ่ายเงินประจ าปี และการจัดซื้อจัดจ้าง จัดหา
พัสดุต่างๆ รวมถึงการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการช าระภาษีท้องถิ่น และการรับเรื่องร้องเรียนทางด้านการเงินการ
คลัง ผ่านทางเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด  และปิดประกาศข้อมูลดังกล่าวที่บอร์ดประชาสัมพันธ์
ขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด   
7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด   

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารท่ีส าคัญของทางราชการ ประชาชนมีโอกาสได้ตรวจสอบการบริหารงาน
ขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด  ท าให้ลดการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 
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รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 
ล ำดับที่ 2 มิติที่ 3 / 3.1/3.1.3 

1. ชื่อโครงกำร : มาตรการ“จัดให้มีช่องทางท่ีประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบล               
                   ห้วยโจด” 

2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของมำตรกำร 

 ด้วยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 ก าหนดให้
หน่วยงานของรัฐจะต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลท่ีส าคัญๆ ของหน่วยงาน เช่น โครงสร้างและการจัดองค์กร 
อ านาจหน้าท่ีแผนงาน โครงการและอื่นๆ 

 ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด  จึงได้ตระหนักและเห็นความส าคัญของการเผยแพร่ข้อมูลท่ี
ส าคัญๆ ของหน่วยงานผ่านทางช่องทางท่ีหลากหลาย เพื่อให้การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารครอบคลุมทุก
กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ หน่วยประชาสัมพันธ์ ณ ส านักงานของหน่วยงาน เว็บไซต์ของหน่วยงานหรือส่ือสังคม 
(Social Media) หมายเลขโทรศัพท์เฉพาะ การเผยแพร่ข้อมูลทางส่ือส่ิงพิมพ์ ต่างๆ โทรทัศน์  วิทยุ  ส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ท้ังนี้ เพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าท่ีและเข้าถึงข้อมูล
ตามภารกิจหลักขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด  ได้ง่ายและสะดวกมากขึ้น 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่อให้มีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานท่ีหลากหลาย 
 3.2 เพื่อให้ประชาชนหรือผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกมากยิ่งขึ้น 
 3.3 เพื่อให้มีช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนท่ีเข้าถึงประชาชนได้ง่าย 

4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 

 ช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน จ านวนไม่น้อยกว่า 7 ช่องทาง 

5. พื้นที่ด ำเนินกำร 

 พื้นท่ีท้ังในและนอกเขตองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด   

6. วิธีด ำเนินกำร 
 จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางท่ีเป็นการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน ได้แก่ 

- บอร์ดหน้าส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด   
- บอร์ดประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจดตามหมู่บ้าน 
- ประกาศเสียงตามสาย/วิทยุชุมชน/หอกระจายข่าว/รถกระจายเสียง/หน่วยประชาสัมพันธ์เคล่ือนท่ี 
- ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีเจ้าหน้าท่ีให้บริการประจ าและให้ประชาชน

สืบค้นได้เอง 
- จัดส่งเอกสารเผยแพร่รายงานประจ าปี 
- ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านส่ือมวลชน/การจัดแถลงข่าว 
- หนังสือพิมพ์หรือวิทยุท้องถิ่น 
- ประกาศผ่านเว็บไซต์/เว็บบอร์ด/เฟสบุ๊ค ท่ีมีข้อมูลผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- รายการ TV 



แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด  หน้า 104 
 

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 

 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมำณด ำเนินกำร 

 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 

 ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด   

10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

 จ านวนช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน 
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รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 
ล ำดับที่ 1 มิติที่ 3 / 3.2/3.2.1 

1. ชื่อโครงกำร : โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดเวทีประชาคม จัดท าแผนชุมชน  
และการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 
 แผนชุมชนเป็นแนวทางในการพัฒนาของชุมชนท่ีเกิดจากคนในชุมชนร่วมกันจัดท าขึ้นมา ซึ่งเป็นแผนท่ี
มุ่งเน้นส่งเสริมประชาชนให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน รับรู้และตระหนักถึงสภาพปัญหา ความต้องการของ
ตนเอง ร่วมกันคิดหาทางแก้ไขปัญหาด้วยกันบนพื้นฐานการพึ่งพาตนเอง ลดการพึ่งพาภายนอกโดยใช้ทรัพยากร
หรือศักยภาพทางภูมิปัญญา วิถีชีวิต วัฒนธรรม ส่ิงแวดล้อมท่ีมีอยู่ ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 
 การจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่ง
แสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ และนโยบายในการพัฒนาท้องถิ่น การวางแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงเป็นกระบวนการก าหนดทิศทางในอนาคตขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น โดยก าหนดสภาพการณ์ท่ีต้องการบรรลุและแนวทางในการบรรลุบนพื้นฐานของการรวบรวมและวิเคราะห์
ข้อมูลอย่างรอบด้านและเป็นระบบ ซึ่งมีความต่อเนื่องครอบคลุมระยะเวลาห้าปี โดยมีเป้าหมายและตัวช้ีวัดของ
ความส าเร็จ 
 การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ตาม ข้อ 10 (2) วรรคสอง ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2549 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน ก าหนดให้
เทศบาลน าปัญหา ความต้องการ จากแผนพัฒนาหมู่บ้านหรือชุมชนท่ีเกินศักยภาพของชุมชนท่ีจะด าเนินการเองได้ 
มาบรรจุในแผนพัฒนา ประกอบกับข้อ 17 (1) ก าหนดให้คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจัดประชุมประชาคม
ท้องถิ่น ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อแจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น รับทราบปัญหา ความต้องการ 
ประเด็นการพัฒนาและประเด็นท่ีเกี่ยวข้อง ตลอดจนความช่วยเหลือทางวิชาการ และแนวทางปฏิบัติท่ีเหมาะสม
กับสภาพพื้นท่ี เพื่อน ามาก าหนดแนวทางการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี โดยน าข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาจาก
หน่วยงานต่างๆ และข้อมูลในแผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชนมาประกอบการพิจารณาจัดท าแผนส่ีปี 
 จากความเช่ือมโยงเกี่ยวเนื่องกันของแผนพัฒนาท้องถิ่น และแผนชุมชน จึงจ าเป็นต้องสร้างกระบวนการ
เรียนรู้ และก าหนดกรอบการจัดท าให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และต่อเนื่องกันเพื่อให้เกิดการพัฒนาท่ีสัมฤทธิ์ผล    
ลดการซ้ าซ้อนของโครงการ เกิดการบูรณาการทางความคิด การปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นกับชุมชนในพื้นท่ี 
 นอกจากนี้ ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  พ.ศ. 2542 หมวด 2 การก าหนดอ านาจและหน้าท่ีในการจัดระบบการบริการสาธารณะ มาตรา 16 
บัญญัติให้ เทศบาล  เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนต าบล มีอ านาจและหน้าท่ีในการจัดระบบการบริการ
สาธารณะ เพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง ดังนั้น 
เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายดังกล่าวข้างต้น เทศบาลต าบลก าแพงดิน จึงด าเนินการจัดท าโครงการส่งเสริม
และสนับสนุนการจัดเวทีประชาคม จัดท าแผนชุมชน และการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อรับฟังข้อมูล ข้อคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะ หรือแสวงหาการตัดสินใจจากประชาชน เพื่อด าเนินการตามภารกิจอันเป็นหน้าท่ีในการจัดระบบการ
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บริการสาธารณะต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด เพื่อสามารถน าไปจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปีได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้ของชุมชนในการจัดการ การพัฒนาและแก้ไขปัญหาชุมชนจนน าไปสู่
การบูรณาการการพัฒนา 
 3.2 เพื่อให้มีแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี  ไว้ใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงานได้อย่างมีป ระสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล มีทิศทาง เป้าหมายท่ีชัดเจน และถูกต้องเป็นไปตามระเบียบและกฎหมาย 
 3.3 เพื่อให้มีแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี มีความต่อเนื่องกันและเช่ือมโยงสอดคล้องการพัฒนา ไปทิศทาง
เดียวกัน ลดการซ้ าซ้อนของโครงการ มีการบูรณาการประสานความคิด การปฏิบัติบนฐานข้อมูลร่วมกัน 
 3.4 เพื่อสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมทางความคิด ร่วมด าเนินการในการแก้ปัญหาของประชาชนจน
น าไปสู่สังคมท่ีเข้มแข็ง 

4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
 ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด   

5. พื้นที่ด ำเนินกำร 
 องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด   

6. วิธีด ำเนินกำร 
 6.1 ศึกษารายละเอียด การจัดท าโครงการฯ ประชุมคณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อก าหนด
วัน เวลา สถานท่ี และแต่งต้ังคณะท างาน เพื่อมอบหมายหน้าท่ีความรับผิดชอบตามโครงการฯ 
 6.2 จัดท าประกาศ การด าเนินโครงการฯ ให้ประชาชนท่ัวไปรับทราบ 
 6.3 เขียนโครงการน าเสนอตามล าดับช้ัน เพื่อขออนุมัติด าเนินกิจกรรมตามโครงการฯ 
 6.4 จัดประชุมประชาคมท้องถิ่นตามก าหนดการ โดยแจ้งในท่ีประชุมประชาคมได้รับทราบถึงวิสัยทัศน์ 
กรอบยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาในด้านต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด  และเปิดโอกาสให้
ประชาชนได้แสดงความคิดเห็น เสนอแนะสภาพปัญหา ความต้องการ ตลอดจนโครงการพัฒนาในแผนชุมชนท่ีเกิน
ศักยภาพ และลงมติเห็นชอบ เพื่อพิจารณาบรรจุลงในแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี 

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมำณด ำเนินกำร 
 40,000 บาท ต่อป ี

9. ผู้รับผิดชอบ   
ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด   
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10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 1. ทุกชุมชนสามารถจัดท าแผนชุมชนของตนได้อย่างถูกต้อง มีคุณภาพ สามารถน าไปใช้เป็นเครื่องมือ
แนวทางการพัฒนาชุมชนอย่างมีทิศทาง เป้าหมายสอดคล้องกับความต้องการและช่วยแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 2. ชุมชนมีแผนชุมชนท่ีใช้เป็นเครื่องมือบริหารจัดการภายในชุมชน และประสานงานด้านงบประมาณกับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานเอกชน ตลอดจนหน่วยงานราชการต่างๆ 
 3. องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด  มีแผนพัฒนาส่ีปี  ใช้เป็นแนวทางการบริหารงานอย่างมี
ประสิทธิภาพประสิทธิผล  มีทิศทางเป้าหมายท่ีชัดเจน  

4. กรอบแนวทางการพัฒนาระหว่างหมู่บ้านและองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด  มีความสอดคล้อง
ประสานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ลดความซ้ าซ้อนของโครงการพัฒนา 
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รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 
ล ำดับที่ 2 มิติที่ 3 / 3.2/3.2.1 

1. ช่ือโครงกำร : กิจกรรมการด าเนินงานศูนยร์ับเรื่องราวร้องทุกข์องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด   

2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 

 องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด  เป็นหน่วยงานภาครัฐท่ีเน้นการให้บริการประชาชน และมีเป้าหมาย  
ให้มีการบริการประชาชนในด้านต่างๆ ท่ีอยู่ในอ านาจหน้าท่ีด้วยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์
ต่อประชาชนผู้รับบริการโดยตรง โดยถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางท่ีจะได้รับการบริการอย่างสะดวกรวดเร็ว และ
ลดภาระของประชาชนเป็นส าคัญ 

 ดังนั้น เพื่อให้การด าเนินงานด้านบริการเป็นไปอย่างต่อเนื่ องและเป็นการอ านวยความสะดวกและ
ตอบสนองความต้องการของประชาชน องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด  จึงมีการจัดต้ังศูนย์รับเรื่องราวร้อง
ทุกข์เพื่อไว้ส าหรับรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์  จากประชาชนท่ีได้รับความเดือดร้อนต่างๆ 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่อรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นท่ี และจะได้แก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องหรือ
น ามาเป็นข้อมูลในการท าแผนงานโครงการแก้ไขปัญหาต่อไป 
 3.2 เพื่ออ านวยความสะดวกแก่ประชาชนท่ีมาติดต่อราชการ ณ ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด   
 3.3 เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจดกับประชาชน
ในพื้นท่ี 

4. เป้ำหมำย 

 ให้บริการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ จากประชาชนในพื้นท่ีท่ีได้รับความเดือดร้อนร าคาญหรือผู้มีส่วนได้
เสียท่ีเกี่ยวข้อง โดยการปฏิบัติราชการต้องสามารถให้บริการได้อย่างมีคุณภาพ สามารถด าเนินการแล้วเสร็จภายใน
ระยะเวลาท่ีก าหนด สร้างความเช่ือมั่นไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองตามความคาดหวัง/ความต้องการของประชาชน
ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท่ีมีความหลากหลายและมีความแตกต่างกันได้อย่างเหมาะสมและมีการ
จัดเตรียมระบบการแก้ไขหรือบรรเทาปัญหาและผลกระทบใดๆ ท่ีอาจจะเกิดขึ้นตามมาได้ 

5. วิธีด ำเนินกำร 
 5.1 จัดท าค าส่ังแต่งต้ังเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
 5.2 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบช่องทางในการร้องทุกข์/ร้องเรียน 
 5.3 น าเรื่องเสนอคณะผู้บริหารพิจารณาส่ังการเจ้าหน้าท่ีผู้เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ไขปัญหาตามความจ าเป็นและ
เร่งด่วน 
 5.4 แจ้งผลการปฏิบัติงานให้ผู้ร้องทราบ 

6. พื้นที่ด ำเนินกำร 

 เขตพื้นท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด   
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7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ให้บริการในวัน เวลาราชการวันจันทร์ – วันศุกร์ ต้ังแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น. โดยช่องทางร้อง
ทุกข์/ร้องเรียน ดังนี้ 
 6.1 ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด   
 6.2 ทางโทรศัพท์หมายเลข 056 - 673 222 ทางโทรสารหมายเลข 056 - 673 172 
 6.3 ทางเว็บไซต์  
 6.4 ทางไปรษณีย์ 

8. งบประมำณด ำเนินกำร 

 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด   
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 9.1 มีสถิติจ านวนเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน ประจ าสัปดาห์/ประจ าเดือน ท าให้เห็นว่าประชาชนได้มีส่วน
ร่วมในการสอดส่องดูแลสังคมและการอยู่ร่วมกัน แสดงให้เห็นถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
ด าเนินงานของส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด   
 9.2 สามารถด าเนินการแก้ไขปรับปรุงตามเรื่องท่ีประชาชนร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
 9.3 แจ้งผลการด าเนินการให้ผู้ร้องเรียนทราบภายใน 15 วัน 
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รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 
ล ำดับที่ 1 มิติที่ 3 / 3.2/3.2.2 

1. ช่ือโครงกำร : มาตรการก าหนดขั้นตอน/กระบวนการเรื่องร้องเรียน  

2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 
 องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด  เป็นหน่วยงานภาครัฐท่ีเน้นการให้บริการประชาชน และมีเป้าหมาย  
ให้มีการบริการประชาชนในด้านต่างๆ ท่ีอยู่ในอ านาจหน้าท่ีด้วยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์
ต่อประชาชนผู้รับบริการโดยตรง โดยถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางท่ีจะได้รับการบริการอย่างสะดวกรวดเร็ว และ
ลดภาระของประชาชนเป็นส าคัญ 
 การแสดงความคิดเห็นของประชาชน เป็นกลไกหนึ่งในการน ามาพัฒนาปรับปรุงบริการให้ดียิ่งขึ้น รวมท้ัง
เป็นช่องทางท่ีเปิดให้ประชาชนได้มีส่วนร่วม และได้รับบริการท่ีมีความเท่าเทียมและโปร่งใส 
 ดังนั้น เพื่อให้การด าเนินงานด้านบริการเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเป็นการอ านวยความสะดวกและ
ตอบสนองความต้องการของประชาชน องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด  จึงมีการจัดต้ังศูนย์รับเรื่องราวร้อง
ทุกข์เพื่อไว้ส าหรับรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ จากประชาชนท่ีได้รับความเดือดร้อนต่างๆ 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่อเป็นช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียน หรือรับความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากประชาชน 
 3.2 เพื่อให้ประชาชนได้ทราบข้ันตอน และกระบวนการในการร้องเรียน 

4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
 มีช่องทางและก าหนดขั้นตอนกระบวนการในการร้องเรียน 

5. พื้นที่ด ำเนินกำร 
 เขตพื้นท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด   
6. วิธีด ำเนินกำร 
 จัดท าขั้นตอนกระบวนการ และช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนจากประชาชน ได้แก่ 

- กล่องรับความคิดเห็นติดต้ังไว้ ณ บริเวณหน้าส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด   
- ผ่านเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด   

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด   

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 ประชาชนได้รับทราบข้ันตอน กระบวนการ และแสดงความคิดเห็นผ่านช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียน 
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รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 
ล ำดับที่ 1 มิติที่ 3 / 3.2/3.2.3 

1. ช่ือโครงกำร : มาตรการแก้ไขเหตุเดือดร้อนร าคาญ ด้านการสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม 

2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 
 สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด  เป็นส่วนงานท่ีมีอ านาจหน้าท่ีโดยตรงในการ
ดูแลด้านการสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อมให้แก่ประชาชน ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ซึ่ง
มุ่งเน้นการบริการให้ประชาชนอยู่ในสภาพส่ิงแวดล้อมท่ีดีเอื้อต่อการด ารงชีวิตได้อย่างปกติสุข ดังนั้น เมื่อมีกรณี
การแจ้งเรื่องราวหรือร้องทุกข์อันมีลักษณะท่ีเกี่ยวข้องกับสภาพส่ิงแวดล้อมท่ีมีเหตุเดือดร้อนร าคาญ เช่น กล่ิน
เหม็น เสียงดัง กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม จึงมีหน้าท่ีเร่งด าเนินการตรวจสอบและแก้ไขเหตุเดือดร้อนร าคาญ
นั้นเพื่อแก้ไขปัญหาให้ประชาชนโดยเร็ว 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่อรับแจ้งปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นท่ีเกี่ยวกับเหตุเดือดร้อนร าคาญตาม
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และจะได้แก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว 
 3.2 เพื่อเป็นการบริการประชาชนให้อยู่ในสภาพแวดล้อมท่ีดีเสมอ 
 3.3 เพื่อเป็นการก าหนดขั้นตอนการด าเนินงานของเจ้าหน้าท่ี 

4. เป้ำหมำย 

 รับแจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์เกี่ยวกับเหตุเดือดร้อนร าคาญ จากประชาชนในพื้นท่ีองค์การบริหารส่วน
ต าบลห้วยโจด   

5. วิธีด ำเนินกำร 
 5.1 จัดท าค าส่ังแต่งต้ังเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบด าเนินการเกี่ยวกับเหตุเดือดร้อนร าคาญ (เจ้าหน้าท่ีภายใน                      
งานสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม) 
 5.2 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบช่องทางในการแจ้งเหตุเดือดร้อนร าคาญ 
 5.3 รับแจ้งโดยตรงหรือรับเรื่องผ่านศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด   5 . 4 
ด าเนินการออกตรวจพื้นท่ีเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ และน าเรื่องเสนอต่อคณะผู้บริหารพิจารณาส่ังการเจ้าหน้าท่ี
ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ไขปัญหาตามความจ าเป็นและเร่งด่วน 
 5.5 แจ้งผลการปฏิบัติงานให้ผู้ร้องทราบ 15 วัน นับแต่วันรับแจ้ง 

6. ระยะเวลำด ำเนินกำร 

  ให้บริการในวัน เวลาราชการวันจันทร์ – วันศุกร์ ต้ังแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น. โดยช่องทางร้อง
ทุกข์/ร้องเรียน ได้แก่ 1) ไปรษณีย์ 2) โทรศัพท์ 3) โทรสาร 4) เว็บไซต์ 5) Facebook  

7. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด   
 



แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด  หน้า 112 
 

9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 9.1 มีสถิติจ านวนเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียนเหตุเดือดร้อนร าคาญเป็นประจ าทุกเดือน ท าให้เห็นว่า
ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการสอดส่องดูแลสังคมและการอยู่ร่วมกัน แสดงให้เห็นถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการสอดส่องดูแลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด   
 9.2 สามารถด าเนินการแก้ไขปรับปรุงเหตุเดือดร้อนร าคาญตามเรื่องท่ีประชาชนแจ้งเหตุหรือร้องเรียน/
ร้องทุกข ์
 9.3 ออกตรวจพื้นท่ีและแจ้งผลการด าเนินการให้ผู้ร้องเรียนทราบภายใน 15 วัน 
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รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 
ล ำดับที่ 2 มิติที่ 3 / 3.2/3.2.2 

 
1. ช่ือโครงกำร : กิจกรรมรายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์รับทราบ 

2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 
 การแต่งต้ังเจ้าหน้าท่ีในการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ เป็นส่ิงส าคัญเพราะการปฏิบัติหน้าท่ีราชการทุก
ครั้งจะต้องมีการตรวจสอบ กล่ันกรองการใช้อ านาจ โดยการเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้รับทราบข้อเท็จจริง ข้อ
กฎหมายท่ีถูกต้อง และต้องเป็นธรรมกับทุกฝ่าย เมื่อด าเนินการตามขั้นตอนเรื่องการร้องเรียนร้องทุกข์เสร็จแล้วให้
แจ้งผู้ร้องรับทราบโดยเร็วไม่เกิน 15 วัน 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่อปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดลดปัญหาทุจริต 
 3.2 เพื่อให้เกิดการปฏิบัติหน้าท่ีราชการอย่างถูกต้องโดยการน าข้อเสนอแนะจากหน่วยตรวจสอบมาปฏิบัติ 
 3.3 เพื่อให้ผู้ร้องได้รับทราบข้ันตอนของการด าเนินการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์และส่งเสริมภาคประชาชน
ร่วมตรวจสอบการด าเนินงานของทางราชการ 

4. เป้ำหมำยกำรด ำเนินกำร 

 ผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ทุกราย 

5. พื้นที่ด ำเนินกำร 

 องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด   

6. วิธีกำรด ำเนินกำร 

 ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วเสร็จแจ้งผู้ร้องโดยเร็วไม่เกิน 15 วันท าการ 

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 

 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 

 งานกฎหมายและคดี ส านักงานปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด 

9. งบประมำณด ำเนินกำร 

 ไม่ใช้งบประมาณ 

10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 การปฏิบัติหน้าท่ีราชการถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย เป็นธรรมกับทุกฝ่าย 
 10.2 ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติงานด้านการร้องเรียนร้องทุกข์ 
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รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 
ล ำดับที่ 1 มิติที่ 3 / 3.3/3.3.1 

1. ช่ือโครงกำร : มาตรการแต่งต้ังคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด 

2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
และ   ท่ีแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน หมวด 1 องค์กรจัดท าแผนพัฒนา ข้อ 7 (2) และข้อ 9 ก าหนดให้มีองค์กร
และโครงสร้างขององค์กรจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปของคณะกรรมการ 
 ดังนั้น เพื่อให้องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด  ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบเทศบาล    
มีองค์กรในการจัดท าแผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด โดยส านักงานปลัด    
จึงแต่งต้ังคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด ขึ้น 

3. วัตถุประสงค์ 
 เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรของเทศบาลและตัวแทนประชาชนจากทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมและแสดงความ
คิดเห็นในการจัดท าร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด และแผนพัฒนาส่ีปีองค์การ
บริหารส่วนต าบลห้วยโจด ให้สอดคล้องกับประเด็นหลักการพัฒนาท่ีประชาคม   และคณะกรรมการพัฒนา
องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด ก าหนดด้วยความถูกต้อง โปร่งใส และสุจริต 

4. เป้ำหมำย/ผลผลิต   
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด  

5. พื้นที่ด ำเนินกำร 
 องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด  
6. วิธีด ำเนินกำร 
 6.1 จัดประชุมเพื่อคัดเลือกผู้แทนประชาคม 
 6.2 ออกค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด  
7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมำณด ำเนินกำร  ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 งานวิเคราะห์นโยบายและแผน ส านักปลัดงาน  องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด    

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด มีคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ต าบลห้วยโจด เพื่อเป็นองค์กรในการยกร่างหรือจัดท าร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล
ห้วยโจด และร่างแผนพัฒนาส่ีปีองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด เพื่อใช้เป็นแผนพัฒนาในการพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนต าบลห้วยโจด ความต้องการของประชาคมและชุมชนในองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด ด้วยความ
ถูกต้อง โปร่งใส สุจริต และให้ความส าคัญในการต่อต้านการทุจริต 
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รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 
ล ำดับที่ 2 มิติที่ 3 / 3.3/3.3.1 

1. ช่ือโครงกำร : โครงการประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด 

2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 

 กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการกระจายอ านาจและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นกฎหมายท่ีค่อนข้างใหม่
และมีจ านวนหลายฉบับด้วยกัน ท าให้ประชาชนยังไม่อาจได้รับทราบถึงความส าคัญของการกระจายอ านาจและ
การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการกระจายอ านาจ องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด   จึงได้จัดท าโครงการ
ประชุมประชาคมหมู่บ้านและประชาคมต าบลขึ้น เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ และตระหนักถึง
ความส าคัญของการกระจายอ านาจการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการพัฒนาท้องถิ่นตนเอง 

3. วัตถุประสงค์ 
 เพื่อให้การบริหารจัดการเป็นไปตามหลักการมีส่วนร่วมของประชาชน โปร่งใส และตรวจสอบได้เพื่อ
เผยแพร่ความรู้ให้กับประชาชนถึงการมีส่วนร่วมในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อรับฟังความ
คิดเห็น ข้อเสนอแนะในการพัฒนาท้องถิ่น และรายงานการด าเนินงาน อีกทางหนึ่งด้วย 

4. เป้ำหมำย 
 ผู้น าองค์ท้องถิ่น เช่น ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรก านัน แพทย์ประจ าต าบล อาสาสมัคร
สาธารณสุข สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล กลุ่มอาชีพต่างๆ ตลอดจนประชาชนท่ัวไป จ านวนไม่น้อยกว่า 
200 คน 

5. วิธีด ำเนินกำร 
 5.1 ติดต่อ ประสานงานกับเจ้าของสถานท่ี 
 5.2 แต่งต้ังคณะท างาน 
 5.3 วางแผนก าหนด วัน เวลา สถานท่ี การฝึกอบรม พร้อมก าหนดการประชาคม 
 5.4 เสนอโครงการ 
 5.5 ด าเนินโครงการตามวัน เวลา ท่ีก าหนด 

6. ระยะเวลำกำรด ำเนินกำร 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

7. งบประมำณ 
 30,000 บาท 

8. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 งานวิเคราะห์นโยบายและแผน ส านักงานปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด    

9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 ผู้เข้าร่วมประชุมประชาคมสามารถเข้าใจการบริหารงานแบบการมีส่วนร่วม ตระหนักถึงความส าคัญของ
การกระจายอ านาจและเป็นการสร้างทัศนคติท่ีดีระหว่างประชาชนและหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น 
 
 



แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด  หน้า 116 
 

รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 
ล ำดับที่ 3 มิติที่ 3 / 3.3/3.3.1 

1. ช่ือโครงกำร : กิจกรรมการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดท าแผนชุมชน 
2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 
 การพัฒนาและสร้างการเรียนรู้ เพื่อมุ่งเน้นยกระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการพัฒนาท้องถิ่น
เป็นส าคัญ จึงควรให้คณะกรรมการหมู่บ้านซึ่งถือว่าเป็นประชาชนกลุ่มหนึ่งในหมู่บ้าน สร้างแผนชุมชนขึ้นมาด้วย
ตนเอง ดังความหมายของแผนแม่บทชุมชนท่ีว่า “แผนชุมชนเป็นการท างานเพื่อต้องการให้ชุมชนสามารถบริหาร
จัดการเอง ก าหนดทิศทางของตนเอง”    การสร้างภูมิคุ้มกัน ป้องกันเงื่อนไขจากภายนอกเข้าไปท าให้ชุมชน
เปล่ียนแนวคิดวัฒนธรรมด้ังเดิม และวิ่งตามกระแสเงิน ท าให้ชุมชนได้รับการเรียนรู้ รู้จักชุมชนของตนเองสามารถ
ค้นหาทรัพยากรและศักยภาพของตนเอง ตลอดจนการท าโครงการแก้ไขปัญหาในอนาคตได้ และการประสานกับ
หน่วยงานทุกภาคส่วน เพื่อให้เกิดความร่วมมือเป็นพลังส าคัญในการแก้ไขปัญหาท่ีตอบมนองความต้องการของ
ชุมชน ในปัจจุบันและป้องกันปัญหาท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคตได้ 
3. วัตถุประสงค์ 
 เพื่อให้คนในชุมชนได้แลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกันได้เห็นข้อเด่น ข้อดี โอกาสและข้อจ ากัดของชุมชนในการ
พัฒนาอย่างมีเป้าหมายมีช่องทางในการแก้ไขปัญหาของชุมชนได้อย่างเหมาะสมและครอบคลุมสามารถก าหนด
กิจกรรมท่ีตอบสนองความต้องการของชุมชนได้คิดเป็นและกล้าท่ีจะตัดสินใจด้วยตนเองได้ 
4. เป้ำหมำย 
 ทุกหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด    
5. วิธีด ำเนินกำร 
 5.1 ประชุมผู้บริหาร ก านันผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้องเพื่อวางแผนการด าเนินงาน 
 5.2 ประชาสัมพันธ์โครงการพร้อมให้ความรู้แก่ประชาชนในพื้นท่ี โดยใช้หอกระจายข่าวและเสียงตาม
สายในหมู่บ้าน 
 5.3 ด าเนินการจัดท าแผนชุมชนของทุกหมู่บ้านตามก าหนดการ 
 5.4 ส่งแผนชุมชนให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
6. ระยะเวลำกำรด ำเนินกำร 
 4 ปี (ปีงบประมาณ 2561 - 2564)  

7. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช่งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 งานสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด    

9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 หมู่บ้านสามารถวางแผนจัดการกับทรัพยากรหรือทุนในหมู่บา้น ท้ังทุนบุคคลและทุนสังคมท่ีมีอยู่ได้อย่าง
เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพหมู่บ้านคนในหมู่บ้านได้รับผลประโยชน์ร่วมกันอย่างท่ัวถึงและเท่าเทียมความร่วมมือ
กันของคนในหมู่บ้านจะก่อให้เกิดทัศนคติท่ีดี เอื้ออาทรต่อกันได้ รวมทั้งปลูกฝังทัศนคติ ค่านิยมท่ีดีให้กับลูกหลาน
สามารถหาแนวร่วมในการท างานเพื่อพัฒนาหมู่บ้านของตนเองได้ 
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รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 
ล ำดับที่ 1 มิติที่ 3 / 3.3/3.3.2 

1. ช่ือโครงกำร : มาตรการแต่งต้ังตัวแทนประชาคมเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง 

2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 
 ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด ได้ด าเนินการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีใน
ด้านการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรอบปีงบประมาณ และส่งเสริมให้ภาคประชาชน ให้มีส่วน
ร่วมอย่างแข็งขันกับมาตรการการป้องกันการทุจริตในองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด    

3. วัตถุประสงค ์
 เพื่อเป็นกลไกภาคประชาชน ในการมีส่วนร่วมกับองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด   อย่างแข็งขัน 
ส าหรับการท างานขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด   ได้มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ก าหนดให้ภาค
ประชาชนและส่งเสริมกลไกภาคประชาชน ให้มีส่วนร่วมอย่างแข็งขัน กับมาตรการการป้องกันการทุจริตใน
องค์การบริหารส่วนต าบลนั่นคือได้ท าหน้าท่ีอย่างถูกต้อง 

4. เป้ำหมำย 
 ตัวแทนประชาชน  จ านวน  7 หมู่บ้าน 

5. วิธีกำรด ำเนินกำร 
 5.1 ส่งเสริมกลไกภาคประชาชน ให้มีส่วนร่วมกับองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด   อย่างแข็งขัน
ส าหรับการท างานขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด   ได้มีกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ ก าหนดให้ภาคประชา
สังคม ต้องไปมี ส่วนเกี่ยวข้องกับองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด   ในหลายๆ ส่วน เช่น ให้ ตัวแทน
คณะกรรมการหมู่บ้านมีส่วนร่วมเป็นกรรมการตามระเบียบฯ ว่าด้วยการพัสดุ เช่น เป็นกรรมการเปิดซองสอบ
ราคาเป็นกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาเป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเป็นกรรมการตรวจการจ้าง ฯลฯ 
 5.2 มีการฝึกอบรมตัวแทนคณะกรรมการหมู่บ้านให้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องระเบียบฯว่าด้วยการพัสดุ     
เพื่อเรียนรู้ท าความเข้าใจระเบียบต่างๆ จะได้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง 

6. ระยะเวลำกำรด ำเนินกำร 
 ด าเนินการทุกปีงบประมาณ 

7. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 กองคลัง  องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด    

9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 9.1 ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการด าเนินงานและตรวจสอบการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วน
ต าบลห้วยโจด    
 9.2 ภาคประชาชนทราบและตระหนักถึงสิทธิ หน้าท่ีและบทบาทในการมีส่วนร่วมและตรวจสอบการ
ด าเนินงานของหน่วยงานท้องถิ่นของตนเอง 
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รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 
ล ำดับที่ 2 มิติที่ 3 / 3.3/3.3.3 

1. ช่ือโครงกำร : กิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด    

2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 

 ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก าหนดให้เทศบาลในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้อง
ด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ซึ่งเป็นกระบวนการวัดผลการบริหารและปฏิบัติราชการขององค์การ
บริหารส่วนต าบล ว่าสัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมายหรือไม่ ตลอดจนเป็นการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์การ
บริหารส่วนต าบล     เพื่อน าผลท่ีได้จากการประเมินมาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข ส่งเสริม พัฒนา ขยายหรือยุติการ
ด าเนินภารกิจต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบล ต่อไป 

 ดังนั้น อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 9(3) และมาตรา 45 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 เทศบาลต าบลก าแพงดิน จึงได้จัดท ากิจกรรมการปฏิบัติราชการ
ขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจดขึ้น 

 เพื่อให้การประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด   มีการขับเคล่ือนอย่าง
เป็นรูปธรรม ซึ่งจะส่งเสริมให้องค์การบริหารส่วนต าบล มีมาตรฐานในการปฏิบัติราชการ ลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน และการอ านวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน เพื่อประโยชน์สุขของ
ประชาชนโดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี และให้ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบ
การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีกฎหมาย
ก าหนด 

3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพื่อติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐานการปฏิบัติราชการ 
 3.2 เพื่อให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์การ
บริหารส่วนต าบลห้วยโจด   และเป็นการเฝ้าระวังการทุจริตในการบริหารจัดการตามภารกิจขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลห้วยโจด    
 3.3 เพื่อด าเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด    

4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 

 คณะท างานและเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด    

5. พื้นที่ด ำเนินกำร 

 องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด    

6. วิธีด ำเนินกำร 
 6.1 ประสานกับส่วนราชการและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเพื่อรวบรวมข้อมูล 
 6.2 จัดท าโครงการและขออนุมัติโครงการ 
 6.3 จัดท าประกาศประชาสัมพันธ์การด าเนินโครงการ 
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 6.4 จัดท าค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการ/คณะท างานและเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด   จ านวน 7 คน ประกอบด้วย 
  (1) ผู้แทนชุมชนองค์กรภาคประชาชน ภาคเอกชน  2  คน 
  (2) ผู้แทนสมาชิกสภาเทศบาล    2  คน 
  (3) ผู้ทรงคุณวุฒิ      2  คน 
  (4) ปลัด (อบจ./เทศบาล/อบต.)    เป็นกรรมการและเลขานุการ 
  (5) หัวหน้าส านักปลัด     เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 
ให้คณะกรรมการฯ ด าเนินการดังนี้ 

1) ประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 

2) ประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด   ปีละ 2 ครั้งเป็นอย่าง
น้อยแล้วเสนอผลการประเมินให้องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจดทราบ เพื่อน าผลท่ีได้จากการประเมินมาใช้ในการ
ปรับปรุงแก้ไข ส่งเสริม พัฒนา ขยายหรือยุติการด าเนินภารกิจต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด    

3) จัดท าแบบประเมินผลและแบบรายงานผลการประเมินการปฏิบัติราชการขององค์การ
บริหารส่วนต าบลห้วยโจด   ส าหรับผลการปฏิบัติราชการประจ าปี 

4) ด าเนินการเรื่องอื่นๆ ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจดมอบหมาย 
 6.5 ประชุมคณะกรรมการ/คณะท างานและเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 6.6 การจัดท าแผนการด าเนินงาน 
 6.7 การด าเนินโครงการให้เป็นไปตามแผนการด าเนินงาน 

6.8 จัดท าแบบสอบถามวัดความพึงพอใจในการปฏิบัติราชการของหน่วยงานต่างๆขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลห้วยโจด พร้อมตัวช้ีวัด 
 6.9 การติดตามและประเมินผล 
 6.10 การจัดท าสรุปรายงานผลการด าเนินโครงการฯ แล้วรายงานให้ผู้บริหารพิจารณาทราบปรับปรุง
ด าเนินการแก้ไขต่อไป 

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 

 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมำณด ำเนินกำร 

 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 

          ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด    
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

ผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจดดีขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปีท่ีผ่านมา 
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รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 
ล ำดับที่ 3 มิติที่ 3 / 3.3/3.3.3 

1. ช่ือโครงกำร : มาตรการตรวจสอบโดยคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร    

                     กิจการบ้านเมืองท่ีดีขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด    
2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 
 ตามแนวทางและวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งสอดคล้องกับ
หมวด 5 และหมวด 7 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 
 1. การบริหารราชการเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ 
 2. การบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ 
 3. การปรับปรุงภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 4. การประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 ดังนั้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจดให้เกิดความโปร่งใส 
ตรวจสอบได้ เสริมสร้างบทบาทของประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมกับประชาชน/ต าบล/ชุมชน/หมู่บ้าน และเพื่อให้
สอดคล้องกับแนวทางและวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งสอดคล้องกับหมวด 5 
และหมวด 7 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 

3. วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานองค์การบริหารส่วนต าบล ให้เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
เสริมสร้างบทบาทของประชาชน 
 2. เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็นในการบริหารงานขององค์การ
บริหารส่วนต าบลห้วยโจด    

4. เป้ำหมำย 

 ผู้แทนภาคประชาชน ผู้แทนสภาท้องถิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนพนักงานส่วนต าบล 

5. พื้นที่ด ำเนินกำร 

 องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด    
6. วิธีด ำเนินกำรโครงกำร 
 6.1 จัดท าค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการ 
 6.2 ประเมินผลการปฏิบัติราชการ ในองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจดตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
 6.3 รายงานผลการพิจารณาให้ผู้บริหารทราบ ตามหลักเกณฑ์ฯ ก าหนด 

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 

 4 ปี (ปีงบประมาณ 2561 – 2564) 

8. งบประมำณด ำเนินกำร 

 ไม่ใช้งบประมาณ 
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9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 

 ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด    
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

 เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามาร่วมในการตัดสินใจในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วน
ต าบลห้วยโจด หรือโครงการท่ีมีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชนท าให้องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด    
มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
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รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 
ล ำดับที่ 1 มิติที่ 4 / 4.1/4.1.1 

1. ช่ือโครงกำร : กิจกรรมการจัดท าแผนการตรวจสอบภายในประจ าปี  

2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 

 การตรวจสอบภายในเป็นปัจจัยส าคัญท่ีจะช่วยให้การด าเนินงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบล
ห้วยโจด   เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ท้ังยังช่วยป้องกันหรือลดความเส่ียงจากการด าเนินงาน
ผิดพลาดและลดความเสียหายท่ีอาจเกิดขึ้น ซึ่งการตรวจสอบภายในนั้นยังถือเป็นส่วนประกอบส าคัญท่ีแทรกอยู่ใน
การปฏิบัติงานตามปกติ ซึ่งจะต้องมีการกระท าอย่างเป็นขั้นตอนท่ีถูกต้องตามระเบียบ และกฎหมายท่ีก าหนด       
โดยผู้บริหารสามารถน าแผนการตรวจสอบภายในมาใช้โดยรวมเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหาร เพื่อให้
สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการด าเนินงานอีกท้ังยังเป็นแนวทางการปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นแนวทางการตรวจสอบ
ภายในท่ีชัดเจน ดังนั้น การจัดท าแผนการตรวจสอบภายในอย่างมีมาตรฐานประกอบกับมีระเบียบ ข้อบังคับ 
ตลอดจนกฎหมายต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องจะท าให้การปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด   เป็นไปอย่าง
ถูกต้องและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของทางราชการ 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่อจัดวางระบบการควบคุมภายในตามระเบียบ คตง. ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานควบคุมภายใน     
พ.ศ. 2544 
 3.2 เพื่อพิสูจน์ความถูกต้องและเช่ือถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆ ทางด้านการบัญชี และด้านอื่นๆ       
ท่ีเกี่ยวข้อง 
 3.3 เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจว่าเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ค าส่ัง                          
มติคณะรัฐมนตรี และนโยบายท่ีก าหนด 
 3.4 เพื่อตรวจสอบหาระบบการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจว่าเพียงพอ และเหมาะสม 
 3.5 เพื่อเป็นหลักประกันการใช้และระวังทรัพย์สินต่างๆ ของส่วนราชการเป็นไปอย่างเหมาะสม 
4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
 พนักงาน  เจ้าหน้าท่ีทุกหน่วยงาน ขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด    
5. พื้นที่ด ำเนินกำร 
 ส่วนราชการทุกหน่วยงาน ขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด    
6. วิธีกำรด ำเนินกำร 
 6.1 จัดท าแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
 6.2 ตรวจสอบความถูกต้องและเช่ือถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆ ด้วยเทคนิค และวิธีการตรวจสอบท่ี
ยอมรับโดยท่ัวไป ปริมาณมากน้อยตามความจ าเป็นและเหมาะสม โดยค านึงถึงประสิทธิภาพของระบบการควบคุม
ภายในและความส าคัญของเรื่องท่ีตรวจสอบ รวมท้ังวิเคราะห์และประเมินผลการบริหารและการปฏิบัติงานของ
หน่วยรับตรวจ 
 6.3 ตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน การพัสดุและทรัพย์สิน รวมทั้งการ
บริหารงานด้านอื่นๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ค าส่ัง 
และมติคณะรัฐมนตรี ตลอดจนตรวจสอบระบบการดูแลรักษา และความปลอดภัยของทรัพย์สิน และการใช้
ทรัพยากรทุกประเภท ว่าเป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด 
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6.4 สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน และ/หรือ ระเบียบ ข้อบังคับ ค าส่ังท่ีทางราชการ
ก าหนด เพื่อให้มั่นใจได้ว่าสามารถน าไปสู่การปฏิบัติงานท่ีตรงตามวัตถุประสงค์และสอดคล้องกับนโยบาย 
 6.5 รายงานผลการตรวจสอบและติดตามประเมินผล 

7. ระยะเวลำกำรด ำเนินกำร 
 4 ปี (ปีงบประมาณ 2561 – 2564) 

8. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด    
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 บุคลากรมีความเข้าใจและปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานมากขึ้น 
 10.2 ความเส่ียงในการเบิกจ่ายเงินลดน้อยลง 
 10.3 การใช้ทรัพยากรของส านัก/กอง/หน่วยงาน ท่ีมีอยู่อย่างคุ้มค่า ประหยัด 
 10.4 ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและท่ีดินค้างช าระลดน้อยลง 
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รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 
ล ำดับที่ 2 มิติที่ 4 / 4.1/4.1.1 

1. ช่ือโครงกำร : กิจกรรมการจัดท ารายงานการควบคุมภายใน 

2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 

 ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 
ก าหนดให้หน่วยรับตรวจติดตามประเมินผลการควบคุมภายในท่ีได้ก าหนดไว้ รายงานต่อผู้ก ากับดูแลและ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเก้าสิบวันนับจากวันส้ินปีงบประมาณ 

 ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติถูกต้องและเป็นไปตามท่ีระเบียบฯ ก าหนด องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด  
จึงได้มีการจัดท าและรายงานการควบคุมภายในตามท่ีคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินก าหนด เป็นประจ าทุกปี 

3. วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค์กรขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด    
 2. เพื่อสรุปรายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายในให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด   
ทราบตามแบบท่ีระเบียบก าหนด 
 3. เพื่อรายงานการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในต่อผู้ก ากับดูแลและคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดิน ตามก าหนด 

4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 

 ส่วนราชการทุกหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด    

5. พื้นที่ด ำเนินกำร 

 ส่วนราชการทุกหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด    

6. วิธีด ำเนินกำร 
 1. แต่งต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค์กร 
 2. แต่งต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย 
 3. ผู้บริหารมีหนังสือแจ้งให้ทุกส่วนราชการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน 
 4. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย ด าเนินการประเมิน
องค์ประกอบ ตามแบบ ปย.1 และประเมินผลการปรับปรุงการควบคุมภายในตามแบบ ปย.2 
 5. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับองค์กร ด าเนินการรวบรวม เพื่อจัดท า
รายงานการควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ข้อ 6 ระดับองค์กร และน าเสนอผู้บริหาร พร้อมจัดส่งรายงานให้ผู้
ก ากับดูแลและคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 

7. ระยะเวลำกำรด ำเนินกำร 

 4 ปี (ปีงบประมาณ 2561 – 2564) 

8. งบประมำณด ำเนินกำร 

 ไม่ใช้งบประมาณด าเนินการ 
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9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 

 ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด    

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 1. บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
 2. ลดโอกาสความผิดพลาด ป้องกันและลดความเส่ียงต่อการปฏิบัติงาน 
 3. เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรและประชาชนโดยรวม 
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รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 
ล ำดับที่ 1 มิติที่ 4 / 4.1/4.1.2 

1. ช่ือโครงกำร : กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 

2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 
 ระบบการควบคุมภายในเป็นกลไกท่ีส าคัญและเป็นเครื่องมือในการบริหารงานในหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นใน
ภาครัฐ หรือเอกชนท้ังขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ระบบการควบคุมภายในจะช่วยควบคุมหรือลดความเส่ียงของ
หน่วยงานให้อยู่ในระดับท่ียอมรับได้ซึ่งจะท าให้ปฏิบัติงานและการจัดการของหน่วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค์        
ในอดีตท่ีผ่านมาการบริหารงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้มีการควบคุมภายในตามท่ีกระทรวงการคลังประกาศให้ใช้
เป็นเรื่องๆ ไป ซึ่งอาจอยู่ในรูปของกฎหมาย ระเบียบ ระบบบัญชี หนังสือส่ังการ และหนังสือตอบข้อหารือต่างๆ 
โดยส่วนใหญ่ จะเน้นไปท่ีการควบคุมด้านการเงินและบัญชีและการปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบหรือกฎเกณฑ์ท่ี
ทางราชการก าหนดไว้ ซึ่งไม่ครอบคลุมถึงการจัดการด้านอื่นๆ นอกเหนือจากด้านการเงินและบัญชีในหน่วยงาน 
จึงไม่สามารถสะท้อนภาพถึงผลการด าเนินงานในภาพรวมของหน่วยงานได้ ระบบการควบคุมภายในท่ีดี ควรเป็น
ระบบการควบคุมท่ีครอบคลุมงานทุกด้านและสามารถสะท้อนภาพให้เห็นเป็นองค์รวมของหน่วยงานนั้นๆ ว่ามีการ
ด าเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่เพียงใด การท่ีระบบการควบคุมภายในของรัฐยังไม่ครอบคลุม
ทุกระบบงาน     อาจเป็นช่องทางรั่วไหลท าให้เกิดความเสียหายในหน่วยงานและการด าเนินงานไม่สัมฤทธิ์ผล ท้ังนี้ 
สาเหตุส่วนหนึ่งอาจเกิดจากการก าหนดหน้าท่ีและมอบหมายงานในหน่วยงานไม่เหมาะสม การมอบหมายการ
ปฏิบัติงานท้ังกระบวนการให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งเพียงคนเดียว การควบคุมสอบทานและการตรวจสอบยังไม่มี
ประสิทธิภาพเพียงพอตลอดจนขาดการประเมินและการบริหารความเส่ียงการควบคุมภายในของหน่วยงานท่ี
ก าหนดขึ้น และพัฒนาให้ระบบการควบคุมภายในดังกล่าวทันสมัยอยู่เสมอ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด   พิจารณาแล้วเห็นว่าเพื่อให้องค์กรมีแนวทางในการก าหนดระบบการ
ควบคุมภายในให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน่วยงานจึงได้ก าหนดกิจกรรมการ
ติดตามประเมินผลการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด ขึ้น 

3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ท าให้การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่าง
ประหยัดและคุ้มค่า โดยลดขั้นตอนการปฏิบัติงานท่ีซ้ าซ้อนหรือไม่จ าเป็น ลดความเส่ียงหรือผลเสียหายด้าน
การเงินหรือด้านอื่นๆ ท่ีอาจมีข้ึน 
 3.2 เพื่อให้มีข้อมูลและรายงานทางการเงินท่ีถูกต้องครบถ้วนและเช่ือถือได้ สร้างความมั่นใจแก่ผู้บริหาร
ในการตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารและการปฏิบัติงาน และบุคคลภายนอกท่ีเกี่ยวข้อง 
 3.3 เพื่อให้บุคลากรมีการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย เงื่อนไขสัญญา ข้อตกลง ระเบียบข้อบังคับต่างๆ 
ของหน่วยงานอย่างถูกต้องและครบถ้วน 

4. เป้ำหมำย 
 เพื่อให้การควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด   เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
เหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน่วยงาน อีกท้ังยังเป็นการควบคุมหรือลดความเส่ียงของหน่วยงานให้อยู่ในระดับท่ี
ยอมรับได้ ซึ่งจะท าให้การปฏิบัติงานและการจัดงานของหน่วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ 
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5. วิธีด ำเนินกำร 
 5.1 แต่งต้ังคณะท างานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ข้อ 6 

5.2 ประชุมคณะท างานเพื่อปรับปรุงพัฒนาระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การปฏิบัติตาม
ภารกิจและตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด   
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 5.3 การรวบรวมผลการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในให้คณะท างานฯ เพื่อสรุปข้อมูล 
 5.4 รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคต่างๆ ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบล           
ห้วยโจดทราบ 

6. สถำนที่/ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด / 4 ปี (ปีงบประมาณ 2561 – 2564) 

7. หน่วยงำนรับผิดชอบ 
 ทุกกอง/ส านัก ขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด    

8. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
 1. การด าเนินงานของหน่วยงานบรรลุวัตถุประสงค์ท่ีวางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 2. การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัด และคุ้มค่า 
 3. มีข้อมูลและรายงานทางการเงินท่ีถูกต้อง ครบถ้วนและเช่ือถือได้ สามารถน าไปใช้ในการตัดสินใจ 
 4. การปฏิบัติในหน่วยงานเป็นไปอย่างมีระบบและอยู่ในกรอบของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับท่ีวางไว้ 
 5. เป็นเครื่องมือช่วยผู้บริหารในการก ากับดูแลการปฏิบัติงานดีอย่างดียิ่ง 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 มีรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามมาตรฐาน ข้อ 6 ท่ีเสร็จตามก าหนดเวลา 
 10.2 กิจกรรมการควบคุมภายใน ร้อยละ 80 ได้ด าเนินการแก้ไข 
 10.3 ร้อยละของหน่วยงานรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในครบทุกงาน 
 10.4 มีการจัดการความรู้ท่ีเกี่ยวข้องกับการควบคุมภายใน 
 10.5 ระดับความพึงพอใจของผู้ท่ีเกี่ยวข้องในการจัดท ารายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
(ร้อยละ 80 ในระดับมาก) 
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รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 
ล ำดับที่ 2 มิติที่ 4 / 4.1/4.1.2 

1. ช่ือโครงกำร : มาตรการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด    

2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 
 ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 
ก าหนดใหอ้งค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด   ในฐานะหน่วยรับตรวจจัดวางระบบควบคุมภายในโดยใช้มาตรฐาน
การควบคุมภายในเป็นแนวทางหรือเครื่องมือในการบริหารจัดการความเส่ียงท่ีเกิดจากการด าเนินกิจกรรม หรือ
โครงการต่างๆ ของหน่วยรับตรวจ และรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดิน ผู้ก ากับดูแลอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเก้าสิบวันนับจากวันส้ินปีงบประมาณ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
สร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการด าเนินงานของหน่วยรับตรวจจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม
ภายในด้านประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการด าเนินงานและการใช้ทรัพยากร ซึ่งรวมถึงการดูแลรักษา
ทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหายการั่วไหล การส้ินเปลือง หรือการทุจริตในหน่วยรับ
ตรวจ ด้านความเช่ือถือได้ของรายงานทางการเงิน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติ
คณะรัฐมนตรี 
 การด าเนินการจัดวางระบบควบคุมภายใน เพื่อน าความเส่ียงท่ีมีหรือคาดว่าจะมีและจัดให้มีกิจกรรมการ
ควบคุมท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อป้องกันหรือลดความเสียหาย ความผิดพลาดท่ีอาจเกิดขึ้น และให้
สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน จึงได้ก าหนดมาตรการการติดตามประเมินผลการควบคุม
ภายใน 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่อให้ส่วนราชการท่ีรับผิดชอบจัดท าและน าแผนการปรับปรุงหรือบริหารจัดการความเส่ียงไป
ด าเนินการเพื่อควบคุมลดความเส่ียง ในการป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การส้ินเปลือง 
หรือการทุจริตในหน่วยรับตรวจ 
 3.2 เพื่อให้มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงหรือบริหารจัดการความเส่ียงระบบ
ควบคุมภายในของส่วนราชการท่ีรับผิดชอบ และรายงานผลต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้ก ากับดูแลภายใน
เวลาท่ีก าหนด 
 3.3 เพื่อเป็นการเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกการควบคุมภายในให้เกิดประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 

4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
 ทุกส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด    
5. พื้นที่ด ำเนินกำร 
 ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด    

6. วิธีด ำเนินกำร 
 6.1 ประธานคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด   
(ระดับองค์กร) จัดส่งรายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.3) ให้ทุกส่วนราชการไปด าเนินการ
บริหารจัดการความเส่ียงในส่วนท่ีรับผิดชอบและมีการติดตามผลระหว่างปี 
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 6.2 หัวหน้าส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด   น าแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน 
(แบบ ปอ.3) ไปด าเนินการบริหารจัดการความเส่ียงภายในเวลาท่ีก าหนด และรายงานผลการด าเนินการต่อท่ี
ประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของส่วนราชการ (ระดับส่วนย่อย) 
 6.3 หัวหน้าส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด รายงานผลการด าเนินการแผนการ
ปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.3) พร้อมปัญหาอุปสรรคต่อประธานคณะกรรมการติดตามประเมินผลการ
ควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด    
 6.4 คณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด   ประชุม
พิจารณาและประเมินผลการควบคุมและบริหารจัดการความเส่ียงของแต่ละส่วนราชการว่ามีความเพียงพอหรือไม่ 
หรือจะต้องด าเนินการบริหารจัดการความเส่ียงต่อไป 
 6.5 รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดินและผู้ก ากับดูแลอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเก้าสิบวันนับจากวันส้ินปีงบประมาณ 

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด    

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 ส่วนราชการท่ีรับผิดชอบมีการน าแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในไปด าเนินการบริหารจัดการ
ความเส่ียง 
 10.2 มีการติดตามผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน 
 10.3 มีการรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินผู้ก ากับ
ดูแลภายในเวลาท่ีก าหนด 
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รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 
ล ำดับที่ 1 มิติที่ 4 / 4.2/4.2.1 

 
1. ช่ือโครงกำร : มาตรการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับ                 
                     การบรรจุแต่งต้ัง การโอน(ย้าย) 

2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 

 การบริหารงานบุคคลเป็นกระบวนการเกี่ยวกับบุคคลถือว่าเป็นส่ิงส าคัญหรือเป็นหัวใจขององค์กรจึงมักจะ
ก าหนดหน้าท่ีของงานเป็นเรื่องๆ การวางนโยบาย การวางแผน การวางระเบียบและข้อบังคับท่ีปฏิบัติงานใน
องค์กรหรือหน่วยงาน เพื่อให้มีประสิทธิภาพและเพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ 

 องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด จึงได้ก าหนดมาตรการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม ตรวจสอบ 
ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล โดยพิจารณาจากประเด็นการบริหารงานบุคคลโดยยึดมั่นในหลักคุณธรรมในเรื่อง
การบรรจุ แต่งต้ัง การโอน ย้าย การเล่ือนระดับ และการเล่ือนขั้นเงินเดือน โดยถือปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ 
หนังสือส่ังการโดยเคร่งครัด เพื่อให้การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด เป็นไปอย่าง
โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วม การตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปด้วยความ
โปร่งใสและเป็นธรรม 
 3.2 เพื่อให้เป็นแนวทางในการตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุแต่งต้ังการโอน(ย้าย) 

4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 

 พนักงานส่วนต าบล พนักงานครูส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ท่ีมีการด าเนินการด้านการ
บริหารงานบุคคล 

5. พื้นที่ด ำเนินกำร 

 องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด  

6. วิธีกำรด ำเนินกำร 
 ตรวจสอบ ก ำกับ ดูแลกำรบริหำรงำนบุคคลเก่ียวกับกำรบรรจุแต่งต้ัง กำรโอน ย้ำย 
 - แต่งต้ังกรรมการจากภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลบริหารงานบุคคลในการบรรจุ
แต่งต้ังเทศบาลต าบลก าแพงดินได้ด าเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 
 - การสรรหาการบรรจุแต่งต้ังได้มีการประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานอื่น และ ก.อบต.จังหวัดอื่น รวมถึง
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนภายในต าบลทราบโดยการประกาศเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน 
 - มีการประชาสัมพันธ์ลงในเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด 
 - มีการติดประกาศประชาสัมพันธ์ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด  
 - ในการบรรจุแต่งต้ังได้มีการแต่งต้ังคณะกรรมการจากหน่วยงานอื่นเป็นกรรมการ รวมถึงมีการแต่งต้ัง
ประชาชนเพื่อตรวจสอบข้ันตอนการด าเนินการในการบรรจุแต่งต้ัง 
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 - การบรรจุแต่งต้ังจะต้องได้รับการตรวจสอบคุณสมบัติและความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงาน
ส่วนต าบล (ก.อบต.) ก่อน 
 - ในการออกค าส่ังการบรรจุแต่งต้ัง องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด จะออกค าส่ังแต่งต้ังได้ ต้องไม่ก่อน
วันท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด รับมติคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.) 
กำรเลื่อนระดับ/เลื่อนต ำแหน่ง 
 - แต่งต้ังกรรมการจากภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลในการเล่ือน
ระดับ/การเล่ือนต าแหน่ง องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด ได้ด าเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือส่ังการ
ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัด 
 - มีการแจ้งผู้ท่ีมีคุณสมบัติทราบโดยการบันทึกข้อความแจ้งผู้มีคุณสมบัติท่ีจะเล่ือนระดับ/เล่ือนต าแหน่ง 
 - มีการประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานอื่น และ ก.อบต.จังหวัดอื่น รวมถึงประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน
ภายในต าบลทราบโดยการประกาศเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน และมีการประชาสัมพันธ์ลงในเว็บไซต์ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด 
 - มีข้ันตอนการตรวจสอบคุณสมบัติผู้ขอรับการประเมินเพื่อเล่ือนระดับ/เล่ือนต าแหน่ง 
 - มีการแต่งต้ังคณะกรรมการจากหน่วยงานอื่นเข้าร่วมเป็นกรรมการประเมินผลงานการเล่ือนระดับ/การ
เล่ือนต าแหน่งเพื่อความโปร่งใส 
 - มีการออกค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการในการด าเนินการอย่างชัดเจน 
 - ผู้ขอรับการประเมินสามารถซักถามข้อสงสัยหรือโต้แย้งผลการประเมิน หรือตรวจสอบการด าเนินการท่ี
ตนเองเห็นว่าไม่เป็นธรรมได้ 
 - การเล่ือนระดับ/การเล่ือนต าแหน่ง จะต้องได้รับการตรวจสอบคุณสมบัติและความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.) ก่อน 
 - ในการออกค าส่ังการเล่ือนระดับ/การเล่ือนต าแหน่ง องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด จะออกค าส่ัง
แต่งต้ังได้ต้องไม่ก่อนวันท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด รับมติคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.) 
 กำรเลื่อนขั้นเงินเดือน 
 - แต่งต้ังกรรมการจากภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลบริหารงานบุคคล ในการท่ีองค์การ
บริหารส่วนต าบลห้วยโจด ได้ด าเนินการเล่ือนขั้นเงินเดือนตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือส่ังการ ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง 
อย่างเคร่งครัด 
 - มีการจัดท าประกาศหลักเกณฑ์หรือแนวทางนากรปฏิบัติงาน และประกาศเผยแพร่หลักเกณฑ์ให้
บุคลากรทราบ 
 - มีการแต่งต้ังคณะกรรมการกล่ันกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานและคณะกรรมการพิจารณาการ
เล่ือนขั้นเงินเดือน เพื่อพิจารณาการเล่ือนขั้นเงินเดือนให้เป็นไปอย่างยุติธรรม 
 - มีการประชุมคณะกรรมการกล่ันกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน และคณะกรรมการพิจารณาการ
เล่ือนขั้นเงินเดือน มีการน าข้อมูลมาใช้ประกอบการตัดสินใจ เพื่อประกอบการพิจารณาความดีความชอบ เช่น 
ข้อมูลประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน ความสามารถและความอุตสาหะ การรักษาวินัย การปฏิบัติ
ตนเหมาะสม และข้อมูลการลา เป็นต้น 
 - มีการแจ้งผลการประเมินให้พนักงานทราบ พร้อมเปิดโอกาสให้ซักถาม ตอบข้อสงสัย และโต้แย้งผลการ
ประเมินท่ีไม่เป็นธรรม 
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 - นายกองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด ออกค าส่ังการเล่ือนขั้นเงินเดือนตามมติคณะกรรมการพิจารณา
การเล่ือนขั้นเงินเดือน และมีการติดประกาศผลการเล่ือนขั้นเงินเดือนให้พนักงานทราบโดยท่ัวกัน 

7. ระยะเวลำกำรด ำเนินกำร 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด  

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 ตัวชี้วัด 
 ก าหนดเป็นระดับขั้นของความส าเร็จ แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดับ โดยพิจารณาจาก
ความก้าวหน้าของขั้นตอนการด าเนินงานตามเป้าหมายของแต่ละระดับ 
 ผลลัพธ์ 
 ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุ การโอน ย้าย 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด และมีแนวทางในการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน พร้อมท้ังเปิดเผยและสามารถ
อธิบายผลท่ีเกิดขึ้นดังกล่าวได้ 
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รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 
ล ำดับที่ 1 มิติที่ 4 / 4.2/4.2.2 

1. ช่ือโครงกำร : กิจกรรมการรายงานผลการใช้จ่ายเงินให้ประชาชนได้รับทราบ 
2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 
 การปฏิบัติงานด้านการคลังเป็นการท างานท่ีต้องอาศัยระเบียบกฎหมาย หนังสือส่ังการ ตลอดจนมติ
คณะรัฐมนตรี วิธีการท างานต้องอยู่ในกรอบ และต้องมีระบบการบริการท่ีรวดเร็ว ถูกต้ อง ประชาชนหรือ
ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจสร้างความสะดวกให้แก่ประชาชนมากท่ีสุดถูกต้องท้ังระเบียบกฎหมาย ข้อเท็จจริง 
ไม่มีข้อผิดพลาดบริการด้วยความเสมอภาคกัน ไม่เลือกปฏิบัติเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน การบริหาร
การเงินการคลังเกิดความโปร่งใสไม่เกิดการทุจริตคอร์รัปชันมีการท างานมีกระบวนการท่ีโปร่งใส สามารถ
ตรวจสอบได้ รายงานการเงินจากหน่วยงานภายในและภายนอกไม่พบข้อบกพร่อง มีกระบวนการทางการคลังท่ี
เปิดเผยข้อมูลอื่นต่อประชาชน 
3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่อให้เกิดความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ 
 3.2 การใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าและเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถซักถามและตรวจสอบได้ 
 3.3 ปฏิบัติงานถูกต้องตามระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
 3.4 ในการบริหารจัดการต้องท าอย่างเปิดเผยสามารถตรวจสอบได้ จึงต้องมีการปรับปรุงแก้ไขการท างาน
ขององค์กรให้มีความโปร่งใส สามารถเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร เปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถตรวจสอบความ
ถูกต้องได้ 

4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
 ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด 
5. พื้นที่ด ำเนินกำร 
 องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด  
6. วิธีด ำเนินกำร 
 จัดท างบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน 
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
โดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันส้ินปี 
และจัดท ารายงานแสดงผลการด าเนินงานตามท่ีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก าหนด เพื่อน าเสนอผู้บริหาร
ท้องถิ่น และประกาศส าเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบทุกสามเดือน 
7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ตลอดปีงบประมาณ 2561 - 2564 และด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 
8. งบประมำณด ำเนินกำร  ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร  กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด 
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 มีการพัฒนาการบริหารด้านการเงินการคลังและงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ 
 10.2 มีการเบิกจ่ายถูกต้อง รวดเร็ว เกิดความประหยัด 
 10.3 มีการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นท่ีหรือผู้รับบริการ 
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รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 
ล ำดับที่ 1 มิติที่ 4 / 4.3/4.3.1 

 
1. ช่ือโครงกำร : กิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการรับ การจ่าย และการใช้ประโยชน์ 
                    ทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด 

2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 

 การเบิกจ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นขั้นตอนหนึ่งของวงจรการบริหารการเงินการคลังของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าท่ีจะต้องปฏิบัติตามอ านาจหน้าท่ี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยหรือ
หนังสือส่ังการท่ีเกี่ยวข้องให้ถูกต้องครบถ้วนเรียบร้อยจึงจัดท าใบน าฝากเป็นรายรับ จัดท าใบฎีกาเพื่อเป็นรายจ่าย 
เบิกเงินออกจากคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ ส าหรับการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นก็เช่นเดียวกันต้องมีการด าเนินงานให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายท้ังการเก็บค่าธรรมเนียม ค่าบริการ 
จะต้องเป็นไปด้วยความโปร่งใส ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ จึงจ าเป็นต้องมีกระบวนการขั้นตอนท่ี
ถูกต้อง มีความสุจริต ส่งผลให้การด าเนินงานเกิดประสิทธิภาพ 

 กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด   จึงได้ริเริ่มกิจกรรมเพื่อให้ การรับ จ่ายเงินและการใช้
ประโยชน์ทรัพย์สินเกิดความโปร่งใส ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ และรับทราบถึงรายรับ-รายจ่ายของ
องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด 

3. วัตถุประสงค์ 
 เพื่อให้การรับ จ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด  เกิดความโปร่งใสตรวจสอบได้ 

4. พื้นที่ด ำเนินกำร  องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด 

5. วิธีกำรด ำเนินกำร 
 - มีการแต่งต้ังกรรมการพิจารณางบประมาณ 
 - มีการแต่งต้ังกรรมการติดตามประเมินผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณโดยมีปะชาชนเข้าร่วมเป็นกรรมการ 
 - เปิดโอกาสให้ประชาชนสอบถามข้อสงสัยเกี่ยวกับการรับจ่ายเงิน 
 - สรุปผลการรับ จ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด  ให้ประชาชนทราบทางช่องทางต่างๆ 
เช่น ทางเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร และเสียงตามสาย หอกระจายข่าว เมื่อส้ินปีงบประมาณ 

6. ระยะเวลำด ำเนินกำร  4  ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

7. งบประมำณด ำเนินกำร  ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบโครงกำร  กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด 

9. ตัวชี้วัด 
 มีการด าเนินงานตามวิธีการด าเนินงานครบทุกขั้นตอน 
10. ผลลัพธ์ 
 ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบและได้รับทราบข้อมูลการรับ-จ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วย
โจดท าให้เกิดความโปร่งใส ในการรับจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด 
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รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 
ล ำดับที่ 1 มิติที่ 4 / 4.3/4.3.1 

1. ช่ือโครงกำร : โครงการอบรมให้ความรู้ด้านระเบียบ กฎหมายท้องถิ่น ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น 

2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 
 ในการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ค าส่ัง เงื่อนไข และ
หลักเกณฑ์ต่างๆ ท่ีสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นได้รับการเลือกต้ังมาจากประชาชนต้องรู้และยึดเป็น
แนวทางการปฏิบัติหน้าท่ี การด าเนินการอย่างเคร่งครัด ปัญหาท่ีเกิดขึ้นเป็นประจ าไม่ได้เกิดจากเรื่องขาดความ
รอบคอบ ความช านาญ ประสบการณ์ หรือขาดความรู้ กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ค าส่ัง เงื่อนไข และหลักเกณฑ์
ต่างๆ ท่ีมักมีการปรับปรุงเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติมเสนอเท่านั้น หากแต่เกิดจากความรู้ความเข้าใจหรือการตีความ
ข้อกฎหมาย ระเบียบ หรือกฎเกณฑ์ เงื่อนไขท่ีเกี่ยวข้องอย่างผิดๆ ส่งผลให้สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น 
โดยเฉพาะผู้บริหารท้องถิ่นต้องตกเป็นผู้กระท าผิดกฎหมาย ก่อให้เกิดความเสียหายแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และท าให้การแก้ไขปัญหาของประชาชนหรือการพัฒนาท้องถิ่นขาดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ส่งผลให้การพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องล่าช้า เพราะไม่ตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง จากปัญหา
ดังกล่าวข้างต้น จึงจ าเป็นท่ีสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นต้องมีความรู้ ความเข้าใจระเบียบกฎหมาย 
ค าส่ัง และหลักเกณฑ์ต่างๆ ท่ีส าคัญและเกี่ยวข้องกับการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อันมีผลให้
เกิดประสิทธิภาพและเกิดผลดีต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมท้ังสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นไม่
ต้องเส่ียงกับการกระท าผิดกฎหมายหรือถูกตรวจสอบ 
 ดังนั้น เพื่อให้ผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด  ได้เพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน มีความรู้ความเข้าใจมิให้ด าเนินกิจการท่ีเป็นการขัดกันระหว่าง
ประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมตามมาตรา 100 แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต และมีความรู้ความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติส าหรับเจ้าหน้าท่ีของรัฐเรื่องการรับ
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ ตามมาตรา 103 แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด   จึงได้จัดท าโครงการอบรมให้ความรู้ด้าน
ระเบียบ กฎหมายท้องถิ่น ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น ขึ้น 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่อให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด  เพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 
 3.2 เพื่อให้ผู้บริหาร และองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด  มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการยื่นบัญชี
แสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน 
 3.3 เพื่อให้ผู้บริหาร และองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด  มีความรู้ความเข้าใจมิให้ด าเนินกิจการท่ีเป็น
การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมตามมาตรา 100 แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 3.4 เพื่อให้ผู้บริหาร และสมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด  มีความรู้ความเข้าใจในแนวทางการ
ปฏิบัติส าหรับเจ้าหน้าท่ีของรัฐเรื่องการทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ ตามมาตรา 103 แห่ง
กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
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4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
 ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด  และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด 

5. พื้นที่ด ำเนินกำร 
 ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด   

6. วิธีด ำเนินกำร 
 6.1 จัดท าโครงการ/แผนงาน 
 6.2 ประชาสัมพันธ์โครงการ วัน เวลา และสถานท่ีให้แก่ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลเข้ารับการอบรม 
 6.3 อบรมให้ความรู้โดยวิทยากร พร้อมแจกเอกสารประกอบการอบรม 
 6.4 ประเมินผลและสรุปผลการด าเนินการ 

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมำณด ำเนินกำร 
 30,000  บาท 

9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 ส านักงานปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด   
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด  ได้เพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 
 10.2 ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด  มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการยื่น
บัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน 
 10.3 ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด  มีความรู้ความเข้าใจมิให้ด าเนิน
กิจการท่ีเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมตามมาตรา 100 แห่งกฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 10.4 ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด  มีความรู้ความเข้าใจแนวทางการ
ปฏิบัติส าหรับเจ้าหน้าท่ีของรัฐเรื่องการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ ตามมาตรา 103 
แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
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รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 
ล ำดับที่ 1 มิติที่ 4 / 4.3/4.3.2 

1. ช่ือโครงกำร : กิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่น 

2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทความส าคัญยิ่งต่อการพัฒนาทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ด้วย
เหตุผลดังกล่าวการพัฒนาศักยภาพทักษะและความรู้ของสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความพร้อมท่ีจะรับภารกิจและ
การจัดบริการให้แก่ชุมชนจึงเป็นเรื่องท่ีส าคัญอย่างยิ่ง ประกอบกับการให้การศึกษาอบรมเป็นส่ิงส าคัญประการ
หนึ่งท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด  ได้ด าเนินการ เพื่อให้สมาชิกสภาท้องถิ่นมีความรู้และทักษะด้านการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าท่ี รวมถึงมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบข้อ
กฎหมายต่างๆ    ท่ีเกี่ยวข้องกับท้องถิ่นด้วย เพื่อพัฒนาตนเองและสามารถน าความรู้ไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการ
ปฏิบัติหน้าท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 
 ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด  จึงได้มีการจัดส่งสมาชิกสภาท้องถิ่นให้เข้ารับการฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงานอยู่เสมอ เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและสามารถน ามาพัฒนาองค์กร พัฒนา
ท้องถิ่น ให้ท้องถิ่นมีความเจริญก้าวหน้า 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่อสร้างการเรียนรู้และประสบการณ์การท างานให้กับสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความเข้าใจในการ
ท างานตามบทบาทและอ านาจหน้าท่ี 
 3.2 เพื่อให้สมาชิกสภาท้องถิ่นได้มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานท่ีถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบ 
กฎหมาย 
 3.3 เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกสภาท้องถิ่นได้เพิ่มศักยภาพในการพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างถูกต้อง 

4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด   

5. พื้นที่ด ำเนินกำร 
 ท้ังในองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด  และหน่วยงานท่ีจัดฝึกอบรม 

6. วิธีกำรด ำเนินกำร 
 6.1 ฝ่ายบริหารงานบุคคลตรวจสอบหลักสูตรการฝึกอบรมท้ังภายในองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด  
และหน่วยงานภายนอก เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดส่งสมาชิกสภาท้องถิ่นเข้ารับการอบรมหรือร่วมประชุมสัมมนา
แล้วแต่กรณี 
 6.2 เมื่อพิจารณาความเหมาะสมของหลักสูตรเรียบร้อยแล้ว ด าเนินการเสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อส่งสมาชิก
สภาท้องถิ่นเข้ารับการฝึกอบรม หรือเข้าร่วมประชุม หรือด าเนินการจัดฝึกอบรมเองโดยส านัก/กองงานท่ี
รับผิดชอบ 
 6.3 แจ้งให้สมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ผ่านการฝึกอบรมจัดท ารายงานสรุปผลการฝึกอบรมเสนอประธานสภา     
โดยผ่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด   
 6.4 งานการเจ้าหน้าท่ี ส านักงานปลัด  ด าเนินการประเมินผลการฝึกอบรมของสมาชิกสภาท้องถิ่น และ
รายงานเสนอนายกองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจดทราบ 
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7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ใช้งบประมาณจากหมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอื่นๆ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร  

9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 งานการเจ้าหน้าท่ี ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด   

10. ผลลัพธ์ 
 10.1 สมาชิกสภาท้องถิ่นมีความรู้ความเข้าใจในการท างานตามบทบาทและอ านาจหน้าท่ี 
 10.2 สมาชิกสภาท้องถิ่นได้รับการเรียนรู้และประสบการณ์การท างานใหม่ๆ 
 10.3 การปฏิบัติงานของสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย 

11. ตัวชี้วัด 
 จ านวนสมาชิกสภาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด  ได้รับการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน 
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รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 
ล ำดับที่ 2 มิติที่ 4 / 4.3/4.3.2 

1. ช่ือโครงกำร : กิจกรรมส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร 

2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 

 การส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร เป็นกลไก
ส าคัญท่ีใช้ส าหรับติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร ซึ่งอ านาจในการบริหารปัจจุบัน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระเต็มท่ีในการด าเนินงาน มีงบประมาณเป็นของตนเอง แต่ถึงแม้จะเป็นอิสระ 
ส่วนกลางก็จะคอยควบคุมดูแลการด าเนินงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปโดยความเรียบร้อย
และถูกต้อง      เพื่อก าหนดแนวทางการพัฒนาร่วมกัน นอกจากจะท าให้องค์การบริหารส่วนต าบลมีบรรยากาศ
การท างานแบบมีส่วนร่วมและมีประสิทธิภาพ ยังสร้างความน่าเช่ือถือให้กับองค์กร สามารถน าไปสู่ความโปร่งใสใน
องค์การบริหารส่วนต าบลและลดการทุจริตได้ 

 องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด  จึงได้ด าเนินกิจกรรมส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการ
ตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารขึ้น เพื่อก าหนดบทบาทของสมาชิกสภาท้องถิ่นในการเป็นหน่วยตรวจสอบ 
โดยให้สมาชิกสภาร่วมเป็นคณะกรรมการในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด  พื่อให้การ
ปฏิบัติงานโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ อีกท้ังยังเป็นการช่วยลดปัญหาการทุจริตได้ 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่อเป็นกลไกส าหรับตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร 
 3.2 เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและลดการทุจริต สามารถตรวจสอบได้ 
 3.3 สมาชิกสภาท้องถิ่นเข้าใจบทบาท หน้าท่ีของตนเองมากขึ้น 

4. เป้ำหมำย 

 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด   

5. พื้นที่ด ำเนินกำร 

 องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด   

6. วิธีกำรด ำเนินงำน 
 6.1 จัดท าคู่มือระเบียบกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องเพื่อให้สมาชิกสภาท้องถิ่นใช้ส าหรับการประชุม 
 6.2 แต่งต้ังสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการตรวจสอบการด าเนินการต่างๆ เช่น การจัดซื้อจัดจ้าง
โครงการต่างๆ การแปรญัตติร่างข้อบัญญัติประจ าปี การตรวจรายงานการประชุม การติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา ฯลฯ 
 6.3 สมาชิกสภาท้องถิ่นตั้งกระทู้ถามการบริหารงานในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด   

7. ระยะเวลำด ำเนินงำน 

 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมำณด ำเนินกำร 

 ไม่ใช้งบประมาณ 
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9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 

 งานกิจการสภา ส านักงานปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด   

10. ผลลัพธ์ 
 10.1 สมาชิกสภาท้องถิ่นเข้าใจบทบาทหน้าท่ี และร่วมตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร 
 10.2 การปฏิบัติงานต่างๆ มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
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รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 
ล ำดับที่ 1 มิติที่ 4 / 4.4/4.4.1 

 
1. ช่ือโครงกำร : กิจกรรมการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 
 การส่งเสริมและการพัฒนาความเข้มแข็งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกี่ยวข้องกับหลายองค์ประกอบ 
และหลายฝ่ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคลากรท้องถิ่น อันได้แก่ ฝ่ายบริหารและฝ่ายสภาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นท่ีมาจากการเลือกต้ัง ฝ่ายข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บุคลากรเหล่านี้มีบทบาทและต้องท า
หน้าท่ีของตนอย่างเข้มแข็ง เพื่อเสริมสร้างแนวคิดประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมโดยให้มีกระบวนการสอดคล้อง
กับการปกครองระบอบประชาธิปไตย ให้มีการกระจายอ านาจการตัดสินใจ และแก้ไขปัญหาภายในต าบลและ
ตอบสนองความต้องการของประชาชน ตลอดจนมีการถ่วงดุลอ านาจระหว่างฝ่ายสภากับฝ่ายบริหาร และท่ีส าคัญ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการเสนอแก้ปัญหา รวมถึงการตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบล 
 องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด  ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของบทบาทของสภาท้องถิ่น เกี่ยวกับการมี
ส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน จึงได้ด าเนินกิจกรรมการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาท้องถิ่นในเรื่อง
ต่างๆ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้สมาชิกสภาท้องถิ่นมีความเข้มแข็งในการใช้อ านาจหรือปฏิบัติหน้าท่ีให้เกิดความ
สมดุลในการบริหารงาน 
3. วัตถุประสงค์ 
 3.1  เพื่อเป็นการส่งเสริมให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด  มีบทบาทในการปฏิบัติงาน และ
การมีส่วนร่วมในการท างาน 
 3.2 เพื่อเป็นการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร 
 3.3 เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน 
4. เป้ำหมำย  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด 
5. พื้นที่ด ำเนินงำน  องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด 
6. วิธีด ำเนินงำน 
 6.1 แต่งต้ังสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจดเป็นคณะกรรมการร่วมในการปฏิบัติงานในเรื่อง
ต่างๆ เช่น แต่งต้ังเป็นคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน ร่วมกับส านักงานยุติธรรมจังหวัด จ านวน 7 คน 
 6.2 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจดท่ีได้รับการแต่งต้ัง เข้าร่วมปฏิบัติหน้าท่ีน าข้อมูลแจ้งใน
ท่ีประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด  เพื่อท าการปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานในส่วนท่ีประชาชนได้รับ
ความเดือดร้อนและต้องการของประชาชน 
7. ระยะเวลำด ำเนินกำร  4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
8. งบประมำณด ำเนินกำร  ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 งานกิจการสภา ส านักงานปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด 
10. ผลลัพธ์ 
 การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจดเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ตอบสนองความต้องการของประชาชน 
เกิดทัศนคติท่ีดี 
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รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 
ล ำดับที่ 1 มิติที่ 4 / 4.4/4.4.1 

 
1. ช่ือโครงกำร : มาตรการเฝ้าระวังการคอร์รัปชันโดยภาคประชาชน 
2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 

คอร์รัปชัน หมายถึง การใช้ต าแหน่งหน้าท่ีสาธารณะเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวหรือผลประโยชน์
ของพวกพ้อง โดยมิชอบด้วยกฎหมายและศีลธรรม เจ้าหน้าท่ีของรัฐมีหน้าท่ีรักษาผลประโยชน์ของส่วนรวม หาก
ใช้ต าแหน่งหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายกระท าการเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวหรือพวกพ้อง ก็ถือว่ามีการกระท าคอร์รัป
ชันการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ 

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 และสอดคล้อง
กับเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพและธรรมาภิบาลของหน่วยงาน
ภาครัฐ ท้ังนี้ เพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาลอันจะท าให้ประชาชนเกิด
ความมั่นใจศรัทธา และไว้วางใจในการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล 
3. วัตถุประสงค์ 
 สนับสนุนให้ภาคประชาชนร่วมกันเฝ้าระวังการคอร์รัปชันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
 คณะกรรมการหมู่บ้านหรือตัวแทนประชาชนในเขตพื้นท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด 
5. พื้นที่ด ำเนินกำร 
 องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด 
6. วิธีด ำเนินกำร 
 6.1 เชิญคณะกรรมการหมู่บ้าน หรือตัวแทนประชาชนเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการคอร์รัปชัน 
 6.2 เชิญคณะกรรมการหมู่บ้าน หรือตัวแทนประชาชนเป็นคณะกรรมการเฝ้าระวังการคอร์รัปชันของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564) 
8. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 ส านักงานปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 คณะกรรมการหมู่บ้านหรือตัวแทนประชาชนมีความรู้และความเข้าใจเรื่องการคอร์รัปชันและ
สามารถตรวจสอบการคอร์รัปชันได้ 
 10.2 มีการมอบหมายให้คณะกรรมการหมู่บ้านหรือตัวแทนประชาชนเป็นหน่วยเฝ้าระวังการคอร์รัปชัน
ในระดับองค์การบริหารส่วนต าบล 
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รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 
ล ำดับที่ 2 มิติที่ 4 / 4.4/4.4.1 

1. ช่ือโครงกำร : มาตรการการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริต 

2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 
 พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ .ศ.๒๕๓๗ แก้ ไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับท่ี 6 
พ.ศ.2552  ก าหนดให้เทศบาลมีภารกิจหน้าท่ีท่ีต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีบริหาร
กิจการบ้านเมืองท่ีดี และให้ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น การจัดท า
งบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงานและการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ท้ังนี้ 
ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการนั้น ประกอบกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การ
บริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 และนโยบายของรัฐบาลในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตซึ่ง
มุ่งเน้นในการสร้างจิตส านึก ค่านิยม การบูรณาการ การสร้างความเข้มแข็ง และการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าท่ีของ
รัฐในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 ปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชันสามารถเกิดขึ้นได้ในทุกวงการ ไม่ว่าจะเป็นวงการระดับท้องถิ่นจนถึง
ระดับชาติ ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจดมีภารกิจหน้าท่ีในการบริหารราชการท้องถิ่นให้มีความก้าวหน้า
เจริญรุ่งเรือง โดยการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ รวมถึงภาคประชาชนท่ัวไปในการร่วมกัน
พัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีและมีเศรษฐกิจท่ีดีในท้องถิ่น ดังนั้น การท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จะพัฒนาให้เจริญก้าวหน้าได้นั้น จ าเป็นจะต้องมีองค์ประกอบหลายๆ ด้าน ในการร่วมกันพัฒนาท้องถิ่น ในการนี้ 
การมีเครือข่ายท่ีดีท่ีคอยสนับสนุนและร่วมมือกันพัฒนาท้องถิ่น จึงเป็นส่ิงจ าเป็นโดยเฉพาะเครือข่ายด้านการ
ป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้ภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ รวมถึงภาคประชาชนได้มี
ส่วนร่วมในการเป็นเครือข่ายร่วมกับเทศบาลต าบลก าแพงดิน  ในการร่วมคิด ร่วมพิจารณา ร่วมตัดสินใจ ร่วมท า 
ร่วมรับผิดชอบ และร่วมตรวจสอบเพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันในท้องถิ่น 
 องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด  พิจารณาแล้วเห็นว่า การมีเครือข่ายดังกล่าวเป็นส่ิงจ าเป็น จึงได้จัดท า
มาตรการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริตขึ้น เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงานของ
เครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริตให้มีความเข้มแข็ง 

3. วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อสร้างแกนน า แนวร่วมและเครือข่ายในการรักษาผลประโยชน์ของท้องถิ่น 
 2. เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ให้กับทุกภาคส่วน ให้เกิดจิตส านึกและตระหนักเกี่ยวกับปัญหาการทุจริต 
 3. เพื่อให้เกิดความร่วมมือร่วมใจในการป้องกันการทุจริตในพื้นท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด 

4. เป้ำหมำย 
 ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ สถานศึกษา และภาคประชาชน ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล        
ห้วยโจดเข้ามามีส่วนร่วมในการเป็นเครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริตร่วมกับองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด 

5. สถำนที่ด ำเนินกำร 
 ในเขตพื้นท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด 
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6. วิธีด ำเนินงำน 
 1. แต่งต้ังตัวแทนภาครัฐ ภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ และภาคประชาชน ร่วมเป็นเครือข่ายด้านการ
ป้องกันการทุจริตองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด 
 2. จัดท าฐานข้อมูลบุคคล องค์กร ส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งบริเวณใกล้เคียง 
โดยการลงทะเบียนการเข้าร่วมเป็นเครือข่าย 
 3. เปิดโอกาสให้เครือข่ายท่ีได้รับการแต่งต้ังมีส่วนร่วมในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วน
ต าบล   ห้วยโจดในการ  ร่วมคิด ร่วมพิจารณา ร่วมตัดสินใจ ร่วมท า และร่วมรับผิดชอบ ร่วมตรวจสอบเพื่อ
ป้องกันการทุจริต 
 4. ส่งเสริมสนับสนุนและอ านวยความสะดวกให้กับเครือข่ายในการร่วมตรวจสอบเพื่อป้องกันการทุจริต 

5. ท าบันทึกข้อตกลง (MOU) ร่วมกันระหว่างเทศบาลต าบลก าแพงดิน กับบุคคล องค์กร ส่วนราชการ 
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วมเป็นเครือข่าย 

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 ส านักงานปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 1. ท าให้เกิดแกนน า แนวร่วมและเครือข่ายในการรักษาผลประโยชน์ของท้องถิ่น 
 2. ท าให้ทุกภาคส่วนมีความรู้ ก่อให้เกิดจิตส านึกและตระหนักเกี่ยวกับปัญหาการทุจริต 
 3. ท าให้เกิดความร่วมมือร่วมใจในการป้องกันการทุจริตในพื้นท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด  หน้า 145 
 

รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 
ล ำดับที่ 1 มิติที่ 4 / 4.4/4.4.2 

 
1. ช่ือโครงกำร : กิจกรรมการติดป้ายประชาสัมพันธ์กรณีพบเห็นการทุจริต 
2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 

ปัญหาการทุจริตท่ีเกิดขึ้นในหน่วยงานภาครัฐได้ส่งผลเสียหายกับประเทศชาติอย่างมาก จ าเป็นท่ีทุกภาค
ส่วนในสังคมจะต้องตระหนักและร่วมกันแก้ไขจัดการปัญหา โดยการเข้าไปมีส่วนร่วมเป็นเครือข่ายในการ
ขับเคล่ือนต่างๆ ให้เกิดการเฝ้าระวัง ป้องปรามการทุจริต ในรูปแบบการกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนในจังหวัดได้
ตระหนักถึงปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันและมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต 
 3.2 เพื่อแสดงเจตนารมณ์ในการแก้ไขปัญหาการทุจริต 
4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
 ประชาชนในจังหวัดสระแก้ว 
5. พื้นที่ด ำเนินกำร 
 องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด 
6. วิธีด ำเนินกำร 
 6.1 ขออนุมัติจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ 
 6.2 ปิดประกาศประชาสัมพันธ์ ณ บริเวณส่ีแยกในต าบลห้วยโจด  

6.3 จัดเจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบรับแจ้งเหตุทางโทรศัพท์ 
 6.4 บันทึกเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ 
 6.5 เสนอผู้บริหารพิจารณาส่ังการ 
 6.6 ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขเรื่องท่ีได้รับการร้องเรียน 
7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2562) 
8. งบประมำณด ำเนินกำร 
 เบิกจ่ายจากหมวดค่าวัสดุ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 ส านักงานปลัด   องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 จ านวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต 
 10.2 น าเรื่องท่ีได้รับการร้องเรียนไปด าเนินการปรับปรุงแก้ไข 
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ประกาศองคก์ารบรหิารส่วนต าบลห้วยโจด 
เรื่อง  ประกาศใช้แผนปฏบิตักิารป้องกนัการทุจรติ  4  ปี(พ.ศ. 2561 – 2564)  

ขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด   
************************************ 

       ตามท่ีคณะรักษาความสงบแห่งชาติ มีค าส่ังคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ท่ี 
69/2557เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ เพื่อให้การบริหารราชการของ
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ในการดูแลความปลอดภัยให้แก่ประชาชน รวมท้ังเพื่อให้เกิดความสงบสุขแก่
สังคมและผลประโยชน์ของประเทศชาติโดยรวม ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ คณะ
รักษาความสงบแห่งชาติ จึงมีค าส่ังให้ทุกภาคส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ ก าหนดมาตรการหรือแนว
ทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติ มิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐโดยมุ่งเน้นการ
สร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพื่อ
สกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบ นั้น 

                   บัดนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจดได้จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  4  ปี
(พ.ศ.2561-2564)  ขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจดเรียบร้อยแล้ว  ซึ่งได้ด าเนินการสอดคล้องตาม
ค าส่ังคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ท่ี 69/2557 เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต
ประพฤติมิชอบ ลงวันท่ี 18 มิถุนายน พ.ศ. 2557 องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด  จึงขอประกาศใช้
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  4  ปี(พ.ศ.2561-2564) เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติตามระเบียบต่อไป
รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้  

                   จึงประกาศมาให้ทราบโดยท่ัวกัน 

                                      ประกาศ ณ วันท่ี  23  เดือนพฤษภาคม  พ.ศ. 2560 

 

      ( นายวิชัย  บรรณสาร ) 
             นายกองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด 

  

 


