
ค ำน ำ 
 
 การจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีความรู้ความเข้าใจถึงกรอบและแนวทางการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อันจะน าไปสู่การปรับปรุงการด าเนินงานป้องกันการทุจริตและยกระดับ
มาตรฐานในการป้องกันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ท างานให้บังเกิดประโยชน์สุขของประชาชนใน
ท้องถิ่น และไม่ท าให้ประชาชนในท้องถิ่นเกิดความคลางแคลงใจในการท างานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
อีกท้ังเป็นกลไกส าคัญในการป้องกันไม่ให้มีการใช้อ านาจหน้าที่ในการบริหารราชการโดยมิชอบได้อีกทางหนึ่ง
ด้วย 
 ส าหรับกรอบการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การ
บริหารส่วนต าบลห้วยทรายจัดท าขึ้นเพ่ือให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) และกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประกอบด้วย 4 มิติ ดังนี้ 
 มิติที่ 1  การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
 มิติที่ 2 การบริหาราชการเพ่ือป้องกันการทุจริต 
 มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
 มิติที่ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วน 

ท้องถิ่น 
 คณะผู้จัดท าหวังเป็นอย่างยิ่งว่า แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะ
เป็นส่วนช่วยให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตอย่าง
เป็นรูปธรรมด้วยการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพื่อบรรลุวิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) ที่ก าหนดไว้ว่า “ประเทศไทยใสสะอาด ไทย
ทั้งชาติต้านทุจริต) 
 
 
            องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยทราย 
           มกราคม  2560 
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ส่วนที่ 1 
บทน ำ 

 
1.1 กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงในกำรเกิดกำรทุจริตในองค์กร 

การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ต้องการบ่งชี้ความเสี่ยงของการทุจริตที่มีอยู่ในองค์กร  โดยการประเมินโอกาสของการทุจริตที่อาจเกิดข้ึน 
ตลอดจน บุคคลหรือหน่วยงานที่อาจเกี่ยวข้องกับการกระท าทุจริต  เพ่ือพิจารณาว่า การควบคุมและการ
ป้องกันการทุจริตที่มีอยู่ในปัจจุบัน  มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่  กำรทุจริตในระดับท้องถิ่นพบว่า
ปัจจัยที่มีผลต่อการขยายตัวของการทุจริตในระดับท้องถิ่น  ได้แก่  การกระจายอ านาจลงสู่องคก์รปกครองส่วน
ท้องถิ่น  แม้ว่าโดยหลักการแล้วการกระจายอ านาจ มีวัตถุประสงค์ส าคัญเพ่ือให้บริการต่าง ๆ  ของรัฐสามารถ
ตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนมากขึ้น  มีประสิทธิภาพมากข้ึน  แตใ่นทางปฏิบัติท าให้แนวโน้มของการ
ทุจริตในท้องถิ่นเพ่ิมมากยิ่งขึ้นเช่นเดียวกัน 

ลักษณะการทุจริตในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จ าแนกเป็น  7  ประเภท  ดังนี้ 
1) การทุจริตด้านงบประมาณ การท าบัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง และการเงินการคลัง ส่วนใหญ่เกิดจาก 
การละเลยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2) สภาพหรือปัญหาที่เกิดจากตัวบุคคล 
3) สภาพการทุจริตอันเกิดจากช่องว่างของกฎระเบียบและกฎหมาย 
4) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริต ที่เกิดจากการขาดความรู้ความเข้าใจและขาดคุณธรรมจริยธรรม 
5) สภาพหรือลักษณะปัญหาที่เกิดจากการขาดประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนทราบ 
6) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายในการตรวจสอบ 
จากภาคส่วนต่างๆ 
7) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากอ านาจ บารมี และอิทธิพลท้องถิ่น 

สาเหตุและปจัจัยที่น าไปสู่การทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถสรุปเป็นประเด็นได้ ดังนี้ 
1) โอกำส  แม้ว่าในปัจจุบันมีหน่วยงานและกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการ 

ทุจริตแตพ่บว่า ยังคงมีช่องว่างที่ท าให้เกิดโอกาสของการทุจริต ซึ่งโอกาสดังกล่าวเกิดข้ึนจากการบังคับใช้ 
กฎหมายที่ไมเ่ข้มแข็ง กฎหมาย กฎระเบียบไมร่ัดกุม และอ านาจหน้าที่โดยเฉพาะข้าราชการระดับสูงก็เป็นอีก 
โอกาสหนึ่งที่ท าให้เกิดการทุจริต 

2) สิ่งจูงใจ เป็นที่ยอมรับว่าสภาวะทางเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม ท าให้คน 
ในปัจจุบันมุ่งเน้นที่การสร้างความร่ ารวย ด้วยเหตุนี้จึงเป็นแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่มีแนวโน้มที่จะท าพฤติกรรม
การทุจริตมากยิ่งข้ึน 

3) กำรขำดกลไกในกำรตรวจสอบควำมโปร่งใส การทุจริตในปัจจุบันมีรูปแบบที่ซับซ้อนขึ้น 
โดยเฉพาะการทุจริตในเชิงนโยบายที่ท าให้การทุจริตกลายเป็นความชอบธรรมในสายตาของประชาชน ขาด 
กลไกการตรวจสอบความโปร่งใสที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเป็นการยากที่จะเข้าไปตรวจสอบการทุจริตของ 
บุคคลเหล่านี้ 

4) กำรผูกขำด ในบางกรณีการด าเนินงานของภาครัฐ ไดแ้ก ่ การจัดซื้อ-จัดจ้าง เป็นเรื่องของการ 
ผูกขาด ดังนั้นจึงมีความเกี่ยวข้องเป็นห่วงโซ่ ผลประโยชน์ทางธุรกิจ ในบางครั้งพบบริษัทมีการให้สินบนแก่ 
เจ้าหน้าที่เพ่ือให้ตนเองได้รับสิทธิในการด าเนินงานโครงการของภาครัฐ รูปแบบของการผูกขาด ไดแ้ก่  การ 
ผูกขาดในโครงการก่อสร้างและโครงสร้างพ้ืนฐานภาครัฐ 
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5) กำรได้รับค่ำตอบแทนที่ไม่เหมำะสม รายได้ไมเ่พียงพอต่อรายจ่าย ความยากจนถือเป็นปจัจัยหนึ่ง 
ที่ท าใหข้้าราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความต้องการที่จะมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ท าให้เจ้าหน้าที่ 
ต้องแสวงหาช่องทางเพ่ือเพ่ิม “รายได้พิเศษ” ให้กับตนเองและครอบครัว 

6) กำรขำดจริยธรรม คุณธรรม ในสมัยโบราณ ความซื่อสัตย์ สุจริตเป็นคุณธรรมที่ได้รับการเน้นเป็น 
พิเศษถือว่าเป็นเครื่องวัดความดีของคน แตใ่นปัจจุบัน พบว่า คนมีความละอายต่อบาปและเกรงกลัวบาป 
น้อยลง และมีความเห็นแกต่ัวมากยิ่งขึ้น มองแตป่ระโยชน์ส่วนตนเป็นที่ตั้งมากกว่าที่จะยึดผลประโยชน์ 
ส่วนรวม 

7) มีค่ำนิยมที่ผิด ปัจจุบันค่านิยมของสังคมได้เปลี่ยนจากยกย่องคนดี คนที่มีความซื่อสัตย์ สุจริตเป็น 
ยกยอ่งคนที่มีเงิน คนที่เปน็เศรษฐี มหาเศรษฐี คนทีม่ีต าแหน่งหน้าที่การงานสูง ด้วยเหตุนี้ ผู้ที่มีค่านิยมที่ผิด 
เห็นว่าการทุจริตเป็นวิถีชีวิตเป็นเรื่องปกติธรรมดา เห็นคนซื่อเปน็คนเซ่อ เห็นคนโกงเป็นคนฉลาด ย่อมจะท า 
การทุจริตฉ้อราษฎร์บังหลวง โดยไม่มีความละอายต่อบุญและบาป และไมเ่กรงกลัวต่อกฎหมายของบ้านเมือง 
 
1.2 หลักกำรและเหตุผล 

รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันบัญญัติให้รัฐจะต้องให้ความเป็นอิสระ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยยึด
หลักแห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น และส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการจัดท าบริการสาธารณะ รวมทั้งมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในระดับ
พ้ืนที่ส่วนการก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะท าได้เท่าที่จ าเป็นตามกรอบที่กฎหมายก าหนด และ
ต้องเป็นไปเพ่ือคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นหรือประโยชน์สุขของประเทศโดยรวม 

นอกจากนี้ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริการราชการแผ่นดิน ก าหนดให้การบริหารราชการซึ่งรวมทั้ง
ราชการบริหารส่วนท้องถิ่นต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
และค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน 
   เมื่อพิจารณาจากบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่เกี่ยวข้องดังกล่าวจะเห็นได้ว่าการบริหาร
ราชการแผ่นดินที่มีองค์กรปกครองท้องถิ่น ซึ่งเป็นองค์กรหลักในการจัดการบริการสาธารณะและแก้ไขปัญหา
ในระดับท้องถิ่นยังมีปัญหาหลายประการ ที่ส าคัญคือปัญหาด้านการบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเอง และปัญหาการก ากับดูแลโดยองค์กรที่มี อ านาจหน้าที่ ตามกฎหมาย และด้วยเหตุที่ว่านี้ ได้มีส่วน
ท าให้การบริหาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ส่วนหนึ่งไม่เป็นไปเพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่
ประชาชนในท้องถิ่นอย่างแท้จริง คณะผู้บริหารหรือพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบางส่วนมีพฤติการณ์
ส่อไปในทางที่เอ้ือประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้องโดยไม่ชอบมีการกระท าในลักษะที่เป็นการขัดกันแห่ง
ผลประโยชน์ ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรม 

 จากสภาพปัญหาที่พบในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามสื่อสิ่งพิมพ์ หรือสื่อประชาสัมพันธ์ จะพบว่า
ภาพลักษณ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการทุจริตคอรัปชั่นเป็นจ านวนมาก และมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง ส่งผลให้ประชาชนเกิดความไม่ไว้วางใจการบริหารงานของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามมา 

 ดังนั้นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องเร่งสร้างภาพลักษณ์ ความเชื่อมั่นให้กับหน่วยงานทั้งภายใน
และภายนอกองค์กร โดยเฉพาะประชาชนให้ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงาน  การตรวจสอบการท างาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งบุคคลที่มีส่วนส าคัญที่จะท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปลอดทุจริตหรือ
การทุจริตมีทิศทางลดน้อยลง ย่อมเกิดจากบุคลากรในองค์กร  ซึ่งประกอบด้วย คณะสมาชิกสภาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นคณะผู้บริหาร ตลอดจนข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น
ทุกๆต าแหน่ง จะต้องมีจิตส านึกค่านิยม ทัศนคติที่ชื่นชม ยอมรับหลักคุณธรรม จริยธรรม ประกอบหลักการใช้
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กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับฯ ในการบริหารหรือการปฏิบัติงาน  กล่าวโดยสรุป หากองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นได้ยึดหลัก “ธรรมาภิบาล” แล้ว หน่วยงานองค์กรอ่ืนและประชาชนก็จะเชื่อมั่นและไว้วางใจ ศรัทธา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างแน่นอน 

  องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยทราย  ซึ่งเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหนึ่งที่จะเป็นตัวช่วยสร้าง
ภาพลักษณ์ในด้านการป้องกันการทุจริต  เพ่ือขยายผลไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน  ได้เข้าร่วมการเป็น
เครือข่ายในด้านการป้องกันการทุจริต  แล้วก็ท าให้ทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ยึดหลักการบริหารงาน
และการปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนอย่างแท้จริง 
 
1.3 วัตถุประสงค์ของกำรจัดท ำแผน 
 1. เพ่ือยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 2. เพ่ือยกระดับจิตส านึกรับผิดชอบในผลประโยชน์ของสาธารณะของข้าราชการฝ่ายการเมือง 
ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยทรายรวมถึงประชาชนในพื้นท่ี 
 3. เพ่ือให้การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยทรายเป็นไปตามหลักบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี (Good Governance) 
 4. เพ่ือส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วม (people’s participation) และตรวจสอบ (People’s audit) 
ของภาคประชาชนในการบริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยทราย 
 5. เพ่ือพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์การ
บริหารส่วนต าบลห้วยทราย 
 
1.4 เป้ำหมำย 
 1. ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยทราย 
รวมถึงประชาชนในพ้ืนที่มีจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่
ประชาชนในพื้นท่ี ปราศจากการก่อให้เกิดข้อสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการจริยธรรม การขัดกัน
แห่งผลประโยชน์และแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ 
 2. เครื่องมือ/มาตรการการปฏิบัติงานที่สามารถป้องกันปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติ มิชอบ
ของข้าราชการ 
 3. โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่สนับสนุนให้สาธารณะและภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและ
ตรวจสอบการปฏิบัติหรือบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยทราย 
 4. กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล
ห้วยทราย ที่มคีวามเข้มแข็งในการตรวจสอบ ควบคุมและถ่วงดุลการใช้อ านาจอย่างเหมาะสม 
 5. องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยทราย มีแผนงานที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระท าการทุจริต
และประพฤติมิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วน 
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1.5 ประโยชน์ของกำรจัดท ำแผน 
 1. ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยทราย
รวมถึงประชาชนในท้องถิ่นมีจิตส านึกรักท้องถิ่นของตนเอง อันจะน ามาซึ่งการสร้างค่านิยม และอุดมการณ์ใน
การต่อต้านการทุจริต (Anti-Corruption) จากการปลูกฝังหลักคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาธิบาล รวมถึง
หลักเศรษฐกิจพอเพียงที่สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการท างานและชีวิตประจ าวัน 
 2. องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยทราย สามารถบริหารราชการให้เป็นไปตามหลักบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี (Good Governance) มีความโปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้ 
 3. ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตัง้แต่ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมตัดสินใจรวมถึงร่วมตรวจสอบในฐานะพลเมือง
ที่มีจิตส านึกรักท้องถิ่น อันจะน ามาซึ่งการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการ
ทุจริต 
 4. สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ
องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยทราย ทั้งจากภายในและภายนอกองค์กร ที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการ
ทุจริต 
 5. องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยทรายมีแนวทางการบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสใน
การกระท าการทุจริตและประพฤติมิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วนให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้นแบบ ด้านการป้องกันการทุจริต  อันจะส่งผลให้ประชาชนในพื้นท่ีเกิดความภาคภูมิใจและให้ความร่วมมือ
กันเป็นเครือข่ายในการเฝ้าระวังการทุจริตที่เข้มแข็งอย่างยั่งยืน 
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ส่วนที่ 2 
แผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริต 

 
2.1 โครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร และจ ำนวนงบประมำณที่ด ำเนินกำร 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) 

แผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) 
ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยทรำย  อ ำเภอเมือง  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
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ส่วนที่ 2 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 

 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยทราย  อ าเภอเมือง  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

 

มิติ 
ภารกิจตาม

มิติ 
โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 
หมายเหตุ งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
1.การสร้าง
สังคมที่ไม่ทน
ต่อการทุจริต 

1.1การสร้าง
จิตส านึกและ
ความตระหนัก
แก่บุคลากรทั้ง
ข้าราชการ
การเมืองฝ่าย
บริหาร 
ข้าราชการ
การเมืองฝ่าย
สภาท้องถิ่น 
และฝ่าย
ประจ าของ
องค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

1.กิจกรรมประชุมคณะ
ผู้บริหาร พนักงานสว่น
ต าบล และพนักงาน 
2.มาตรการ “ส่งเสริมการ
ปฏิบัติงานตามประมวล
จริยธรรมขององค์การ
บริหารส่วนต าบลห้วย
ทราย” 
3.กิจกรรมให้ความรู้ เรื่อง
ผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับ
พนักงานส่วนต าบลและ
พนักงานจ้างของ อบต.ห้วย
ทราย 

- 
 
 
- 
 
 
 
 
- 

- 
 
 
- 
 
 
 
 
- 

- 
 
 
- 
 
 
 
 
- 

ไม่ใช้
งบประมาณ 
 
ไม่ใช้
งบประมาณ 
 
 
 
ไม่ใช้
งบประมาณ 

1.2การสร้าง
จิตส านึกและ
ความ
ตระหนักแก่
ประชาชนทุก
ภาคส่วนใน
ท้องถิ่น 

1.กิจกรรมให้ความรู้แก่
ประชาชน เร่ืองการสร้าง
จิตส านึกและตระหนักใน
การต่อต้านการทุจริต 
2.โครงการรณรงค์และ
ประชาสัมพนัธ์สร้าง
จิตส านึกในการอนุรักษ์
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
3.พัฒนาอนุรักษช์ายหาด
หัวหิน-บางสะพาน 100 
ไมล์ทะเล 
4.โครงการก าจัดวัชพชื 
5.โครงการตามแนว
พระราชด าริและพระราช
เสาวนีย ์

- 
 
 
 

10,000 
 
 
 

30,000 
 
 

500,000 
30,000 

- 
 
 
 

10,000 
 
 
 

30,000 
 
 

500,000 
30,000 

- 
 
 
 

10,000 
 

 
 

30,000 
 
 

500,000 
30,000 

ไม่ใช้
งบประมาณ 
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มิติ 
ภารกิจตาม

มิติ 
โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 
หมายเหตุ งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
1.การสร้าง
สังคมที่ไม่ทน
ต่อการทุจริต
(ต่อ) 

1.3การสร้าง
จิตส านึกและ
ความ
ตระหนักแก่
เด็กและ
เยาวชน 

1.โครงการอบรม
จริยธรรมแก่เด็กและ
เยาวชน 

20,000 20,000 20,000  

รวม 9 โครงการ 590,000 590,000 590,000  
2.การบริหาร
ราชการเพื่อ
ป้องกันการ
ทุจริต 

2.1 แสดง
เจตจ านงทาง
การเมืองใน
การต่อต้าน
การทุจริตของ
ผู้บริหาร 

1.กิจกรรมประกาศ
เจตจ านงต่อตา้นการทุจริต
ของผู้บริหารองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

- - - ไม่ใช้
งบประมาณ 

2.2 มาตรการ
สร้างความ
โปร่งใสในการ
ปฏิบัติราชการ 

1.มาตรการสร้างความ
โปร่งใสในการบริหารงาน
บุคคล 
2.กิจกรรม “ควบคุมการ
เบิกจ่ายเงินตาม
ข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี" 
3.กิจกรรม “การพัฒนา
แผนและกระบวนการ
จัดหาพัสดุ” 
4.กิจกรรม “สร้างความ
โปร่งใสในการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณ” 
5.โครงการเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารด้านการจัดซื้อ-
จัดจ้าง 
6.โครงการส ารวจความ
พึงพอใจของประชาชน 

- 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 

20,000 

- 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 

20,000 

- 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 

20,000 

ไม่ใช้
งบประมาณ 
 
ไม่ใช้
งบประมาณ 
 
 
ไม่ใช้
งบประมาณ 
 
ไม่ใช้
งบประมาณ 
 
ไม่ใช้
งบประมาณ 
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มิติ 

ภารกิจตาม
มิติ 

โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 
หมายเหตุ งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
2.การบริหาร
ราชการเพื่อ
ป้องกันการ
ทุจริต (ต่อ) 

2.3 มาตรการ
การใช้ดุลย
พินิจและใช้
อ านาจหนา้ที่
ให้เป็นไปตาม
หลักการ
บริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ด ี

1.โครงการลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานและการอ านวย
ความสะดวกในการบริการ
ประชาชน 
2.มาตรการมอบอ านาจ 
อนุมัติ อนุญาต สั่งการเพ่ือลด
ขั้นตอนการปฏิบัติราชการ 

10,000 
 
 
 
- 
 

10,000 
 
 
 
- 

10,000 
 
 
 
- 
 

 
 
 

 
ไม่ใช้

งบประมาณ 

2.4 การเชิดชู
เกียรติแก่
หน่วยงาน/
บุคคลในการ
ด าเนินกิจการ
การประพฤติ
ปฏิบัติตนให้
เป็นที่ประจักษ ์

1.กิจกรรม ยกย่องและ
เชิดชูเกียรติแก่บุคคล 
หน่วยงาน ที่ประกอบคุณ
งามความดี ตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลห้วยทราย 

- - - ไม่ใช้
งบประมาณ 

2.5 
มาตรการ
จัดการใน
กรณีได้ทราบ 
หรือรับแจ้ง 
หรือ
ตรวจสอบ 
พบการทุจริต 

1.มาตรการจัดท า
ข้อตกลงการปฏิบัติ
ราชการ 
2.กิจกรรมให้ความ
ร่วมมือกับหน่วย
ตรวจสอบเพื่อท าการ
ตรวจสอบ ควบคุม ดูแล
การปฏิบัติราชการของ
องค์การบริหารส่วนต าบล
ห้วยทราย 
3.มาตรการ “ด าเนินการ
เกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน กรณีมี
บุคคลภายนอกหรือประชาชน
กล่าวหาเจ้าหน้าที่ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลห้วยทรายว่า
ทุจริตและปฏิบัติราชการตาม
อ านาจหน้าที่โดยมิชอบ 

- 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
- 

- 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
- 

- 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
- 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
ไม่ใช้

งบประมาณ 
 
 
 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 

รวม 13 โครงการ 30,000 30,000 30,000  
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มิติ 
ภารกิจตาม

มิติ 
โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 
หมายเหตุ งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
3. การ
ส่งเสริม
บทบาทและ
การมีส่วนร่วม
ของภาค
ประชาชน 

3.1 จัดให้มี
และเผยแพร่
ข้อมูล
ข่าวสารใน
ช่องทางที่
เป็นการ
อ านวยความ
สะดวกแก่
ประชาชนได้
มีส่วนร่วม
ตรวจสอบ
การปฏิบัติ
ราชการตาม
อ านาจหน้าที่
ขององค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่นได้ทุก
ขั้นตอน 

1. โครงการศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารขององค์การ
บริหารส่วนต าบลห้วย
ทราย 
2.มาตรการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญ
และหลากหลาย 
3.มาตรการ “จัดให้มี
ช่องทางที่ประชาชน
เข้าถึงข้อมูลข่าวสาร 

- 
 
 
 
- 
 
 
- 

- 
 
 
 
- 
 
 
- 

- 
 
 
 
- 
 
 
- 

ไม่ใช้
งบประมาณ 
 
 
ไม่ใช้
งบประมาณ 
 
ไม่ใช้
งบประมาณ 
 

3.2 การรับ
ฟังความ
คิดเห็น การ
รับและ
ตอบสนอง
เร่ือง
ร้องเรียน/ร้อง
ทุกข์ของ
ประชาชน 

1.โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนการจัดท าแผน
ชุมชน ประชาคมหมู่บ้าน 
ประชาคมต าบล 
2.โครงการ อบต.พบ
ประชาชน 
3.กิจกรรมรายงานผลการ
ตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้
ร้องเรียนร้องทุกข์ 

19,500 
 
 
 

160,000 
 
- 

19,500 
 
 
 

160,000 
 
- 

19,500 
 
 
 

160,000 
 
- 
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มิติ 
ภารกิจตาม

มิติ 
โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 
หมายเหตุ งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
3. การ
ส่งเสริม
บทบาทและ
การมีส่วน
ร่วมของภาค
ประชาชน
(ต่อ) 

3.3 การ
ส่งเสริมให้
ประชาชนมี
ส่วนร่วม
บริหาร
กิจการของ
องค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

1.มาตรการแต่งตั้ง
คณะกรรมการสนับสนุน
การจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี 
2.ประชุมประชาคม
หมู่บ้านและประชาคม
ต าบลประจ าปี 
3.กิจกรรมการ
ประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการขององค์การ
บริหารส่วนต าบลห้วย
ทราย 

- 
 
 
 

19,500 
 
 
- 
 
 
 
 

- 
 
 
 

19,500 
 
 
- 
 
 
 
 

- 
 
 
 

19,500 
 
 
- 
 
 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 
 
 
 
 
 
ไม่ใช้
งบประมาณ 
 
 
 

รวม 9  โครงการ 199,000 199,000 199,000  
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มิติ 
ภารกิจตาม

มิติ 
โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 
หมายเหตุ งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
4. การ
เสริมสร้างและ
ปรับปรุงกลไก
ในการ
ตรวจสอบการ
ปฏิบัติราชการ
ขององค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

4.1 มีการจัด
วางระบบการ
ตรวจสอบ
ภายในและ
การควบคุม
ภายใน 

1.โครงการจัดท า
แผนการตรวจสอบ
ภายใน 
2.โครงการจัดท ารายงาน
การควบคุมภายใน 
 

- 
 
 
- 
 

 
 

- 
 
 
- 
 

 
 

- 
 
 
- 
 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 
 
ไม่ใช้
งบประมาณ 
 

 
4.2 การ
สนับสนุนให้
ภาคประชาชน
มีส่วนร่วม
ตรวจสอบการ
ปฏิบัติ หรือ
การบริหาร
ราชการตาม
ช่องทางที่
สามารถ
ด าเนินการได้ 

1. มาตรการส่งเสริมให้
ประชาชนมีส่วนร่วม 
ตรวจสอบ ก ากับ ดูแล
การบริหารงานบุคคล
เกี่ยวกับการบรรจุแต่งตั้ง
การโอน ย้าย 
2.กิจกรรมการรายงาน
ผลการใช้จ่ายเงินให้
ประชาชนได้รับทราบ 
3.กิจกรรมการจัดหา
คณะกรรมการจัดซื้อจัด
จ้างจากตัวแทนหมู่บ้าน 

- 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
- 

- 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
- 

- 
 
 
 
 
 
- 
 
 
- 

ไม่ใช้
งบประมาณ 
 
 
 
 
ไม่ใช้
งบประมาณ 
 
ไม่ใช้
งบประมาณ 
 

4.3 การ
ส่งเสริม
บทบาทการ
ตรวจสอบของ
สภาท้องถิ่น 

1.กิจกรรมการส่งเสริม
และพัฒนาศักยภาพ
สมาชิกสภาท้องถิ่น 
2.กิจกรรมการมีส่วนร่วม
ในการปฏิบัติงานของ
สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบล 

50,000 
 
 
- 

50,000 
 
 
- 

50,000 
 
 
- 

 
 
 
ไม่ใช้
งบประมาณ 
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มิติ ภารกิจตามมิติ 
โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 
หมายเหตุ งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
4. การ
เสริมสร้าง
และปรับปรุง
กลไกในการ
ตรวจสอบการ
ปฏิบัติราชการ
ขององค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น(ต่อ) 

4.4 เสริมพลัง
การมีส่วนร่วม
ของชุมชน 
(Community) 
และบูรณาการ
ทุกภาคส่วน
เพ่ือต่อต้าน
การทุจริต 

1.มาตรการเฝ้าระวังการ
คอร์รัปชันโดยภาค
ประชาชน 
2.โครงการติดป้าย
ประชาสัมพันธ์กรณีพบ
เห็นการทุจริต 

- 
 
 

30,000 

- 
 
 

30,000 

- 
 
 

30,000 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

รวม 9  โครงการ 80,000 80,000 80,000  
รวมทั้งสิ้น 40  โครงการ 899,000 899,000 899,000  
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ส่วนที่ 3 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ตามแผนปฏิบัติการฯ 

 
มิติที่ 1  การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 

1.1 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร 
ข้าราชการการเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่นและฝ่ายประจ าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

1.1.1 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ให้บังเกิด
ประโยชน์สุขแก่ประชาชนในท้องถิ่น 

 
กิจกรรมประชุมคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยทราย  
 

หลักการและเหตุผล  
         ปัจจุบันปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานของรัฐ เป็นปัญหาที่เป็น
อุปสรรคต่อการท างานในหน่วยงานต่างๆ ทุกหน่วยงาน จึงควรมีกิจกรรม /โครงการ เพ่ือสร้างจิตส านึกและ
ความตระหนักในการต่อต้านการทุจริตแก่บุคลากรในหน่วยงาน เกี่ยวกับการประพฤติมิชอบ การยึดมั่นในหลัก
ศีลธรรม  คุณธรรม  จริยธรรม  และจรรยาบรรณ  ความสุจริต ซื่อตรง เที่ยงธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ รวมถึงการ
ปฏิบัติราชการอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ประหยัด เกิดความคุ้มค่า มีคุณภาพมาตรฐาน ถูกต้อง
ตอบสนองความต้องการของประชาชน องค์กร และสังคม 
  องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยทราย  ได้เห็นถึงความส าคัญเกี่ยวกับปัญหาดังกล่าว จึงได้
ด าเนินกิจกรรมการประชุมคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้างเป็นประจ าทุกเดือน เพ่ือเป็น
เครื่องมือในการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของพนักงาน ท าให้ฝ่ายบริหารและฝ่ายประจ าสามารถ
แสดงความคิดเห็น หรืออุปสรรคในการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งสามารถเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค  
ส่งผลให้เกิดความเข้าใจอันดีในกระบวนการท างานร่วมกัน 
 
วัตถุประสงค์  
  1. เพ่ือถ่ายทอดนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานระหว่างผู้บริหาร พนักงานส่วนต าบล และ
พนักงานจ้าง  
  2. เพ่ือเป็นการให้ความรู้และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
  3. เพ่ือให้พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง ได้มีการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับงานที่ปฏิบัติ 
พร้อมทั้งรับฟังปัญหา อุปสรรค และหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน  
 4. เพ่ือสร้างความรู้สึกในการท างานร่วมกันเป็นทีมปิดเผยการด าเนินงานด้านต่างๆ อย่างโปร่งใส  
 

เป้าหมาย  
  ผู้บริหารท้องถิ่น  พนักงานและพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยทราย 
 

พ้ืนที่ด าเนินการ  
  องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยทราย 
  

 
 



13 

 

วิธีด าเนินการ  
  1. จัดท าบันทึกข้อความเชิญประชุมแจกจ่ายให้ทุกส่วน/กอง เพ่ือแจ้งให้พนักงานส่วนต าบล และ
พนักงานจ้างเข้าร่วมประชุม  
  2. จัดท าวาระการประชุม โดยประสานทุกกอง ที่ประสงค์น าเรื่องต่างๆ หารือกับที่ประชุมเพ่ือให้
ความเห็นชอบ และน าความรู้เรื่องเกี่ยวกับมาตรการป้องกันการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานเผยแพร่ให้
ทราบ  
  3. จัดประชุมชี้แจงให้พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง ให้ทราบและเข้าใจเกี่ยวกับมาตรการ
ป้องกันการทุจริตที่เกี่ยวข้อง ชี้แจงให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่ในองค์กรให้เกิดประสิทธิภาพดังนี้ 
  3.1 ปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่อย่างไม่ขาดตกบกพร่อง ตรงไป ตรงมา 
  3.2 ความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติงานทุกขั้นตอน ที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ 
  3.3 ปฏิบัติงาน โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานมีมาตรฐานโปร่งใสและตรวจสอบได้ 
  3.4 ปฏิบัติงานตามภาระหน้าที่ และสร้างความภาคภูมิใจในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริตให้แก่บุคลากรในองค์กร 
  3.5 ให้มีการส่งเสริมคุณธรรม และความซื่อสัตย์สุจริตในการท างานในทีม 
  
 

ระยะเวลาการด าเนินงาน   
ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖2 – 25๖๔ 

 
งบประมาณ  

ไม่ใช้งบประมาณ  
 
ผู้รับผิดชอบโครงการ    

ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยทราย 
 
ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
  1. ผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานส่วนต าบลห้วยทราย รับทราบถึงนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงาน 
เพ่ือเป็นไปในแนวทางเดียวกันเกิดประโยชน์แก่ประฃาชนและองค์กร  
  2. พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง มีความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่ตนรับผิดชอบในทุก
งานมากขึ้น  
  3. ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในหลักและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ
สามารถน าไป ประยุกต์ใช้ในการท างานและการด าเนินชีวิตได้  
  4. สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างพนักงานในการร่วมกันท างานเป็นทีม เกิดความเป็นเรื่องหนึ่งเดียว 
 5. การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ เกิดความโปร่งใส ลดปัญหาการทุจริตโปร่งใส ลดปัญหาการทุจริต 
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1.1.2 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรม 
มาตรการ“ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยทราย”  
 

หลักการและเหตุผล  
  ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยทราย  ได้ประกาศใช้ประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วน
ต าบลห้วยทราย โดยก าหนดกลไกและระบบในการ บังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติ
ตามมาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าว ให้ถือว่าเป็นการกระท าผิดทาง วินัย ซึ่งมีการก าหนดขั้นตอนการลงโทษ
ตามความร้ายแรงแห่งการกระท า ประกอบกับได้มีประกาศคณะกรรมการพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนต าบล  ลูกจ้างประจ า 
และพนักงานจ้าง ก าหนดให้พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างขององค์การ
บริหารส่วนต าบล มีหน้าที่ด าเนินการให้ เป็นไปตามกฎหมายเพ่ือรักษาประโยชน์ส่วนรวมและประเทศชาติ 
อ านวยความสะดวกและให้บริการแก่ประชาชนตามหลัก ธรรมาภิบาล โดยจะต้องยึดมั่นในค่านิยมหลักของ
มาตรฐานจริยธรรม 9 ประการ ได้แก่ ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม , มีจิตส านึกที่ดี ซื่อสัตย์ สุจริต และ
รับผิดชอบ,ยึดถอืประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มีประโยชน์ ทับซ้อน,ยืนหยัดท า
ในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย, ให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็วมีอัธยาศัย และไม่เลือก 
ปฏิบัติ, ให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง,มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน 
รักษามาตรฐาน มีคุณภาพโปร่งใส และตรวจสอบได้, ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข และยึดมั่นในหลัก จรรยาวิชาชีพขององค์กร นอกจากนี้ ส านักงาน ก.พ. ได้ก าหนดแนวทางการ
ด าเนินการตามประมวลจริยธรรมข้าราชการ พลเรือนกรณีการเรี่ยไร และกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือ
ประโยชน์อ่ืนใด โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือก าหนดให้ข้าราชการต้อง ละเว้นจากการแสวงหาประโยชน์ที่มิชอบ 
โดยอาศัยต าแหน่งหน้าที่และไม่กระท าการอันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม 
ตามนัยหนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร 1013.7/ว 11 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2557 ซึ่งองค์การบริหารส่วน
ต าบลห้วยทราย  ควรน าแนวทางการด าเนินการดังกล่าวมาปรับใช้เป็นแนวทางในการถือปฏิบัติโดยอนุโลม  
ดังนั้น เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติงานและเป็นที่เชื่อถือไว้วางใจของประชาชน องค์การบริหารส่วน
ต าบลห้วยทรายได้จัดท า มาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วน
ต าบลห้วยทราย  ” ขึ้น เพ่ือให้บุคลากรทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายประจ า ทุกระดับน าไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่
ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ไม่กระท าการอันเป็นการขัดกันแห่ง ผลประโยชน์หรือการมี
ผลประโยชน์ทับซ้อน  
 

วัตถุประสงค์  
  1. เพ่ือเป็นเครื่องมือก ากับความประพฤติของข้าราชการที่สร้างความโปร่งใส มีมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานที่ชัดเจน และเป็นสากล  
  2. เพ่ือยึดถือเป็นหลักการและแนวทางการปฏิบัติงานอย่างสม่ า เสมอ ทั้งในระดับองค์กรและระดับ
บุคคลและเป็น เครื่องมือการตรวจสอบการท างานด้านต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยทราย  เพ่ือให้
การด าเนินงานเป็นไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรม มี ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
  3. เพ่ือท าให้เกิดรูปแบบองค์กรอันเป็นที่ยอมรับ เพ่ิมความน่าเชื่อถือ เกิดความมั่นใจแก่ผู้รับบริการ
และประชาชน ทั่วไป ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย  
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  4. เพ่ือให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างองค์กรและข้าราชการในทุกระดับ โดยให้ฝ่ายบริหารใช้อ านาจใน
ขอบเขต สร้าง ระบบความรับผิดชอบของข้าราชการต่อตนเอง ต่อองค์กร ต่อผู้บังคับบัญชาต่อประชาชนและ
ต่อสังคมตามล าดับ  
  5. เพ่ือป้องกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น 
รวมทั้งเสริมสร้าง ความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน  
 

 เป้าหมาย/ผลผลิต  
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล  และพนักงานจ้าง 
 

พ้ืนที่ด าเนินการ  
องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยทราย 

   
วิธีด าเนินการ  
  1. เผยแพร่ประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยทราย  เพ่ือใช้เป็นค่านิยมส าหรับ
องค์กร ข้าราชการทุกคนพึงยึดถือเป็น แนวทางปฏิบัติควบคู่ไปกับระเบียบและกฎข้อบังคับอ่ืนๆ อย่างทั่วถึง
และมีประสิทธิภาพ  
  2. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยทราย  
เปิดเผยเป็นการทั่วไปแก่สาธารณชนให้มีส่วนร่วม รับรู้และร่วมติดตามตรวจสอบตามประกาศคณะกรรมการ
ข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง ก าหนดให้ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์ มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความ
โปร่งใสของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตาม มาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8)  
 

ระยะเวลาด าเนินการ  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖2 -๒๕๖๔  

 

งบประมาณด าเนินการ  
ไม่ใช้งบประมาณ  

 

ผู้รับผิดชอบ  
ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยทราย 

 

ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยทราย ปฏิบัติงานตามประมวล

จริยธรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยทราย 
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1.1.3 สร้างจิตส านึกและความตระหนักที่จะไม่กระท าการอันเป็นการขัดกันแห่ง
ผลประโยชน์หรือ การมีผลประโยชน์ทับซ้อน 

 
กิจกรรมให้ความรู้ เรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลห้วยทราย 
   
หลักการและเหตุผล  
  ด้วยสถานการณ์หรือการกระท าของบุคคลมีผลประโยชน์ส่วนตนเข้ามาเกี่ยวข้องจนส่งผลกระทบต่อ
การตัดสินใจหรือ การปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่ง การกระท าดังกล่าวอาจเกิดขึ้นโดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว ทั้งเจตนา
หรือไม่เจตนาหรือหรือบางเรื่องเป็น การปฏิบัติสืบต่อกันมาจนไม่เห็นว่าจะเป็นสิ่งผิดแต่อย่างใด พฤติกรรม
เหล่านี้เป็นการกระท าความผิดทางจริยธรรมของ เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ต้องค านึงถึงผลประโยชน์สาธารณะ 
(ประโยชน์ของส่วนรวม) แต่กลับตัดสินใจปฏิบัติหน้าที่โดยค านึงถึง ประโยชน์ของตนเองหรือพวกพ้อง 
“ผลประโยชน์ทับซ้อน” หมายถึง สถานการณ์ท่ีเจ้าหน้าที่ของรัฐมีผลประโยชน์ส่วนตนอยู่ และมีการใช้อิทธิพล
ตาม อ านาจหน้าที่ละความรับผิดชอบเพ่ือให้เกิดประโยชน์ส่วนตัว โดยก่อให้เกิดผลเสียต่อผลประโยชน์
ส่วนรวม ผลประโยชน์ ทับซ้อนมีหลากหลายรูปแบบ ไม่จ ากัดอยู่ในรูปของตัวเงินหรือทรัพย์สินเท่านั้น แต่
รวมถึงผลประโยชน์อื่นๆ ที่ไม่ใช่รูปตัวเงิน หรือทรัพย์สินก็ได้ อาทิการแต่งตั้งพรรคพวกเข้าไปด ารงต าแหน่งใน
องค์กรต่างๆ ทั้งในหน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัท จ ากัด หรือการที่บุคคลผู้มีอ านาจที่ตัดสินใจให้ญาติพ่ี
น้องหรือบริษัทที่ตนมีส่วนได้ส่วนเสียได้รับสัมปทานหรือผลประโยชน์จาก ทางราชการโดยมิชอบ ทั้งนี้หมาย
รวมถึงความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งใน  ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2559 - 2560 หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานต้องเข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ  
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ โดยก าหนดให้หน่วยงานควรมีการประชุมหรือสัมมนาภายในองค์กร เพ่ือให้
ความรู้ เรื่องการ  ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่  เ พ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับ ซ้อน                           
ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยทราย  จึงได้จัดกิจกรรมให้ความรู้ ความเข้าใจการป้องกันผลประโยชน์
ทับซ้อน แก่บุคลากรในองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยทราย  เพ่ือป้องกันการทุจริตในการปฏิบัติราชการ จึงได้
จัดกิจกรรมป้องกันผลประโยชน์ ทับซ้อน ผ่านการประชุมผู้บริหารกับพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลห้วย
ทราย  เพ่ือให้พนักงานทุกคนท างานโดยยึดถือระเบียบ กฎหมาย คุณธรรม จริยธรรม เพ่ือเป็นเครื่องก ากับ
ความประพฤติของตน เพื่อไม่ให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน  
 

วัตถุประสงค์  
  1. เพ่ือให้ความรู้ ความเข้าใจแก่พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วย
ทรายเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  
  2. เพ่ือเสริมสร้างพฤติกรรมและวิธีการท างานที่สุจริตโปร่งใสของพนักงานส่วนต าบล และพนักงาน
จ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยทราย 
  3. เพ่ือเสริมสร้างให้พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยทรายมีส่วน
ร่วมในการพัฒนา ปรับปรุงนโยบาย และกระบวนการป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อน  
 

เป้าหมาย 
พนักงานและพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยทราย  
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พ้ืนที่ด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยทราย 

 

วิธีด าเนินการ  
  1. จัดท าบันทึกข้อความเชิญประชุมแจกจ่ายให้ทุกส่วน/กอง เพ่ือแจ้งให้พนักงานส่วนต าบล และ
พนักงานจ้างเข้าร่วมประชุม  
  2. จัดท าวาระการประชุม โดยน าความรู้เรื่องเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนอยู่ในวาระการประชุม  
  3. จัดประชุมชี้แจงให้พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง ให้ทราบและเข้าใจเกี่ยวกับเรื่อง
ดังต่อไปนี้ 
  3.1 การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนของ
ต าแหน่งต่างๆ 
  3.2 ให้ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 4. ให้พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยทรายมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาและปรับปรุงนโยบาย รวมถึงกระบวนการป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อน พร้อมทั้งมีการปรับปรุง
ขั้นตอนแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 5. จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยทราย 
 6. รายงานผลการปฏิบัติงานและข้อเสนอแนะในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนให้แก่ประชาชน
ทราบ 
 

ระยะเวลาการด าเนินการ  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖2 – 25๖๔  

 

งบประมาณในการด าเนิน  
ไม่ใช้งบประมาณ 

 

ผู้รับผิดชอบโครงการ  
 ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยทราย 
 

ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
  ตัวชี้วัด พนักงานและพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยทราย มีความเข้าใจเรื่อง
ผลประโยชน์ทับซ้อน  
  ผลลัพธ์ พนักงานและพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยทราย มีความรู้เกี่ยวกับ
ผลประโยชน์ทับซ้อน และมีความประพฤติปฏิบัติงานไม่ยุ่ง เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน 
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 1.2 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น 
 1.2.1 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการต่อต้านการทุจริต 
กิจกรรมให้ความรู้แก่ประชาชน เรื่องการสร้างจิตส านึกและตระหนักในการต่อต้านการทุจริต” 
หลักการและเหตุผล   

 การที่ประเทศไทยยังคงต้องประสบกับสภาพปัญหาดังกล่าวที่นับวันจะมีรูปแบบของการกระท า
ความผิดทุจริตคอร์รัปชันที่หลากหลายมิติและทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ  ซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ของสังคมไทย
ที่สร้างความสูญเสียที่มีมูลค่าสูงมากและมีความสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้น   

ถึงแม้ว่ารัฐบาลจะมีนโยบายผลักดันให้การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันเป็นวาระแห่งชาติ 
ก็ตาม  แต่ต้องยอมรับว่าปัญหาการทุจริตยังคงมีอยู่ในส่วนราชการต่าง ๆ จะเห็นได้จากสถิติเรื่องร้องเรียน  
การกระท าของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ร้องเรียนมายังส านักงาน ป.ป.ท. มีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้นทุกปี ดังนั้น กลไก
ส าคัญที่จะช่วยท าให้ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในวงราชการลดน้อยลง  จึงต้องให้ความส าคัญกับภาคประชา
ขน ด้วยการสร้างส านึกและความตระหนักในการมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในรูปแบบ
ต่าง ๆ                

ดังนั้น เพื่อสนับสนุนนโยบายรัฐบาล และแผนงานเชิงรุกในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน    
ในแนวทางการสร้างจิตส านึก สร้างความตระหนักในการต่อต้านการทุจริต องค์การบริหารส่วนต าบลห้วย
ทราย จึงด าเนินกิจกรรม ให้ความรู้แก่ประชาชน ในการสร้างจิตส านึก และตระหนักในการต่อต้านการทุจริต 
ขึ้น 
 
วัตถุประสงค์ 

๑. เพ่ือสร้างค่านิยมในการต่อต้านทุจริตให้แก่ประชาชน 
๒. เพ่ือให้ประชาชนมีจิตส านึกและการตระหนักในการต่อต้านการทุจริต 
3. เพ่ือให้ประชาชนเกิดการยอมรับและเชื่อมั่นในการต่อต้านการทุจริตของภาครัฐ 

 
เป้าหมาย 
 ประชาชนต าบลห้วยทราย 
 
พ้ืนที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยทราย 
 
วิธีด าเนินการ 

1. ท าบันทึกข้อความเสนอผู้บริหาร เรื่องแผนการให้ความรู้ภาคประชาชนในการสร้างจิตส านึกและ
ความตระหนักในการต่อต้านการทุจริต 

2. ออกประชุมหมู่บ้าน เพื่อให้ความรู้ในการสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการต่อต้านการทุจริต 
          3 จัดท ารายงานผลการด าเนินกิจกรรม รายงานต่อผู้บริหาร ทราบ 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ.2562-2564 
 



19 

 

งบประมาณท่ีใช้ในการด าเนินการ 
 ไม่ใช่งบประมาณ 
 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยทราย 
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 1.2.2 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการรักษาประโยชน์สาธารณะ 
 

โครงการรณรงค์และประชาสัมพันธ์สร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

หลักการและเหตุผล 
 ประเทศไทยในอดีตเป็นพื้นที่ที่มีทรัพยากรป่าไม้อยู่เป็นจ านวนมาก แต่จากการที่มีการลักลอบตัดไม้
ท าลายป่าไม้เพ่ือเปลี่ยนเป็นที่ท ามาหากิน  ท าให้ปัจจุบันทรัพยากรป่าไม้ของประเทศไทยมีจ านวนลดน้อยลง 
ซึ่งส่งผลกระทบต่อธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศต่างๆ ตลอดจนวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนเป็น
อย่างมาก หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน จึงได้มีการริเริ่มโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ซึ่งจะ
สามารถช่วยให้ธรรมชาติของประเทศไทยกลับมามีความสมดุลเพิ่มมากขึ้น  
 องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยทราย ในฐานะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่อยู่ใกล้ชิดกับประชาชน
มากที่สุด ได้ตระหนักถึงหน้าที่และความรับผิดชอบในการร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใน
ต าบลของตนเอง 
 

วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือให้ประชาชนสามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมได้ 

2. เพ่ือสร้างจิตส านึก ความตระหนักในการรักษาประโยชน์สาธารณะ 
 3. ประชาสัมพันธ์ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

เป้าหมาย 
 ประชาชนต าบลห้วยทราย 
 

พ้ืนทีด่ าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยทราย 
 

วิธีด าเนินการ 
 1. จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหาร 
 2. มอบงานให้กับผู้รับผิดชอบโครงการ และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อวางแผนและจัดเตรียมโครงการ 
 3. ประสานงานกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
 4. จัดท าก าหนดการ 
 5. สรุปผลในการภาพรวมและรายงานผลการด าเนินการ 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ 2562-2564 
 

งบประมาณท่ีใช้ในการด าเนินการ 
 10,000 บาท 
 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยทราย 
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ตัวชี้วัด/ผลลัพธ ์
 1. ประชาชนสามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมได้ 
 1. สร้างจิตส านึก ความตระหนักในการรักษาประโยชน์สาธารณะให้กับประชาชนต าบลห้วยทราย 
 2. ประชาสัมพันธ์ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้กับประชาชนต าบลห้วยทราย 
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โครงการพัฒนาอนุรักษ์ชายหาดหัวหิน-บางสะพานน้อย 100 ไมล์ทะเล 
 

หลักการและเหตุผล 
 ประเทศไทยเป็นประเทศท่ีมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติค่อนข้างมาก ดังนั้นความสามารถในการ
แข่งขันด้านการท่องเที่ยวของไทยอยู่ในอันดับ 43 จาก 140 ประเทศท่ัวโลก หรืออันดับ 9 จาก 25 ประเทศ
ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นจังหวัดที่มีรูปร่างยาวเรียวเต็มไปด้วยแหล่งท่องเที่ยว 
โดยเฉพาะทะเลซึ่งมีชายหาดที่สวยงานมีความยาวจากอ าเภอหัวหิน ถึงอ าเภอบางสะพานน้อยเป็นระยะทาง 
100 ไมล์ทะเล ได้ชื่อว่าเป็นสถานที่ตากอากาศมาตั้งแต่รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  
จวบจนถึงทุกวันนี้ ชายทะเลหลายแห่งในประจวบคีรีขันธ์ก็ยังเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวไม่เสี่อมคลาย 
“ชายหาดวังด้วน” เป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งที่มีความสงบและสวยงาม นักท่องเที่ยวไม่หนาแน่น และ
ยังคงมีความเป็นธรรมชาติ อยู่ในบริเวณพ้ืนที่หมู่ที่ 9 ต าบลห้วยทราย อ าเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ การจัดกิจกรรมเก็บขยะและสิ่งปฏิกูล และปรับปรุงภูมิทัศน์ภายใต้โครงการพัฒนาอนุรักษ์
ชายหาดหัวหิน-บางสะพานน้อย 100 ไมล์ทะเล ในครั้งนี้ถือว่าเป็นการพัฒนาควบคู่ไปกับการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติให้คงความเป็นธรรมชาติอย่างยั่งยืนต่อไป 
 

วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือเป็นการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้มีความสะอาด สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาท่องเที่ยวเพิ่ม
มากขึ้น 
 2. เพ่ือเป็นแหล่งกระจายรายได้และการจ้างงานเพื่อช่วยเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับชุมชน 
 

เป้าหมาย 
 ชายหาดสะอาดสวยงาม มีนักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไปมาท่องเที่ยวเพิ่มมากข้ึน 
 

พ้ืนที่ด าเนินการ 
 ชายทะเล หมู่ที่ 9 ต าบลห้วยทราย อ าเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
 

วิธีด าเนินการ 
 1. จัดประชุมเพ่ือปรึกษาหารือแนวทางการจัดกิจกรรม 
 2. จัดเตรียมสถานที่จัดกิจกรรม 
 3. ประสานหน่วยงานราชการในพ้ืนที่ต าบลห้วยทราย เพ่ือขอให้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว เช่น 
โรงเรียนในพ้ืนที่ต าบลห้วยทราย สถานีต าบลภูธรคลองวาฬ กองก ากับการต ารวจตระเวนชายแดนที่ 14 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยทราย และก านัน-ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ 2562-2564 
 

งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการ 
 30,000 บาท 
 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยทราย 
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ตัวชี้วัด/ผลลัพธ ์
 1. นักท่องเที่ยวให้ความสนใจ และเดินทางมาท่องเที่ยวเพ่ิมมากขึ้น 
 2. ชุมชนมีรายได้เพ่ิมข้ึนและมีการจ้างงานเพ่ิมขึ้น มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
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โครงการก าจัดวัชพืช 
 

หลักการและเหตุผล 
 พ้ืนที่ต าบลห้วยทราย มีปัญหาผักตบชวาและวัชพืช ในแหล่งน้ า เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการระบายน้ า
ให้แล้วเสร็จ อบต.ห้วยทรายพิจารณาด าเนินโครงการทีมีเครื่องจักรกลในการก าจัดวัชพืชรวมทั้งภาคประชาชน
ร่วมกันด าเนินการและบริหารจัดการเพ่ือแก้ไขปัญหาให้เกิดเป็นรูปธรรมโดยเร็ว 
 

วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือร่วมกันก าจัดวัชพืช ที่เป็นปัญหาต่อคุณภาพน้ าและการใช้น้ าของเกษตรกรในพ้ืนที่ 
 2. เพ่ือน าผักตบชวาและพืชน้ าที่ไม่มีประโยชน์มาใช้ส าหรับการท าปุ๋ยหมักอันเป็นการเสริมรายได้ให้
ประชาชน 
 

เป้าหมาย 
 ห้วย คลอง สระ บึง ที่มีวัชพืชหนาแน่นในเขตต าบลห้วยทราย 
 

พ้ืนที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยทราย 
 

วิธีด าเนินการ 
 1. จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหาร 
 2. มอบงานให้กับผู้รับผิดชอบโครงการ และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อวางแผนและจัดเตรียมโครงการ 
 3. ประสานงานกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
 4. จัดท าก าหนดการ 
 5. สรุปผลในการภาพรวมและรายงานผลการด าเนินการ 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ 2562-2564 
 

งบประมาณท่ีใช้ในการด าเนินการ 
 500,000 บาท 
 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กองช่าง 
 

ตัวชี้วัด/ผลลัพธ ์
 มีการก าจัดวัชพืช ล าห้วย คลอง บึง ในเขตต าบลห้วยทราย 
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 1.2.3 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
โครงการตามแนวพระราชด าริและพระราชเสาวนีย์ 
หลักการและเหตุผล  
   หลักปรัชญาด้านเศรษฐกิจพอเพียง เป็นโครงการตามแนวพระราชด าริ ของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวฯ ได้ทรงเล็งเห็นสภาพความเป็นอยู่ที่ยากจนของราษฎร พร้อมทั้งได้พระราชทานแนว  ทางการ
ด าเนินงานให้หน่วยงานต่างๆ น าไปวางแผนปฏิบัติงานให้ความช่วยเหลือแก้ไขปัญหาให้กับราษฎรผู้ประสบ
ความทุกข์ ยาก ด้อยโอกาสและยากจนตามภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ โดยเน้นให้ผลกรรด าเนินงานตกถึงมือ
ราษฎรโดยตรงเป็นเบื้องแรก ให้สามารถพ่ึงพาตนเองได้อย่าง “พออยู่ พอกิน” และขณะเดียวกันก็เป็นการปู
พ้ืนฐานไว้ส าหรับ “ความกินดี อยู่ดี ในอนาคต” ด้วย ดังนั้น โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริจึงเป็น
โครงการที่มุ่งพัฒนาราษฎรผู้ยากไร้ให้มีฐานะ ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยเฉพาะประชาชนในชนบทที่อยู่ห่างไกล 
ทุรกันดารและยากจนอย่างแท้จริง โดยมีหลักการส าคัญคือ การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า เป็นขั้นตอนตามล าดับ
ความจ าเป็น ประหยัด การพึ่งพาตนเอง ส่งเสริมความรู้ และเทคนิควิชาการสมัยใหม่ที่เหมาะสม  

ดังนั้นองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยทราย จึงได้จัดท าโครงการตามแนวพระราชด าริและพระ
ราชเสาวนีย์  ซึ่งใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือให้ประชาชนน ามาใช้ในชีวิตประจ าวัน 

 
วัตถุประสงค์  

   1 ส่งเสริมให้ประชาชนใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจ าวัน  
   2 ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 
เป้าหมาย 

   ประชาชนต าบลห้วยทรายที่มีความสนใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
 
พ้ืนทีด่ าเนินการ  

องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยทราย  
 
วิธีด าเนินการ  

   1 ประชาสัมพันธ์โครงการในกลุ่มเป้าหมายรับทราบ  
    2 จัดอบรมให้ความรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจ าวัน 
    3 ศึกษาดูงานในสถานที่จริง  
    4 ฝึกปฏิบัติงานอย่างจริงจัง  

 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖2 – 25๖๔ 
 
งบประมาณด าเนินการ  

จ านวน 3๐,๐๐๐ บาท 
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ผู้รับผิดชอบ  
ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยทราย 
 
ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  

    1. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
    2 ผู้เข้าร่วมโครงการน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
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 1.3 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน 
  1.3.1 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในความซื่อสัตย์สุจริต 
  1.3.2 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการต่อต้านการทุจริต 
  1.3.3 สร้างจิตส านึกและความตระหนักให้มีจิตสาธารณะ 
โครงการอบรมจริยธรรมแก่เด็กและเยาวชน 
 

หลักการและเหตุผล 
เนื่องจากกระแสสังคมโลกเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ปัญหาด้านเศรษฐกิจ สังคม และการพัฒนา 

ในด้านต่างๆได้เกิดขึ้นมากมายในยุคโลกาภิวัฒน์ ส่งผลต่อสภาพสังคมไทยในปัจจุบันที่เน้นความส าคัญ  ไปใน
ด้านวัตถุและด้านเศรษฐกิจ ค่านิยมเปลี่ยนไปเป็นต่างคนต่างพ่ึงตนเอง เห็นแก่ตัวมากขึ้น ไม่มีจิตสาธารณะ มี
การทุจริตคอรัปชั่นมากข้ึน ไม่มีความซื่อสัตย์สุจริต โดยเฉพาะนักเรียนและเยาวชน มิได้สนใจต่อการศึกษาเล่า
เรียนตามบทบทหน้าที่ของตนเองเท่าที่ควร พร้อมรับวัฒนธรรมตะวันตก  ติดเกมคอมพิวเตอร์  มั่วสุมอบายมุข  
ทะเลาะวิวาทกัน  ประพฤติปฏิบัติตนไปในทางเสื่อมเสีย  

เพ่ือเป็นการลดปัญหาต่างๆในสังคมเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่นักเรียน เยาวชน และเป็นการเฉลิม
พระเกียรติ “เยาวชนไทยท าดีถวายในหลวง” ประกอบกับรัฐบาลได้ก าหนดเป็นนโยบายเร่งด่วนให้เยาวชนทุก
คนมีโอกาสเรียนฟรี 15 ปี โดยสนับสนุนให้นักเรียนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมให้เหมาะสมกับวัย องค์การบริหาร
ส่วนต าบลห้วยทราย ได้เห็นความส าคัญของสภาพปัญหาดังกล่าว และมีความเชื่อว่าหลักธรรมค าสอนของ
พระพุทธศาสนา สามารถสร้างจิตส านึกและความตระหนักให้นักเรียนและเยาวชนให้มีความซื่อสัตย์  ให้มีจิต
สาธารณะ แล้วต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบได้ จึงได้จัดท าโครงการอบรมจริยธรรมแก่เด็กและเยาวชนขึ้น 
 

วัตถปุระสงค์ 
1. เพ่ือให้เด็กและเยาวชนได้ตระหนักและเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้มีคุณธรรม จริยธรรม มีความเป็น

ไทย มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการด ารงชีวิตประจ าวันได้อย่างเหมาะสม 
2. เพ่ือเสริมสร้างจิตส านึกและความตระหนักให้นักเรียน เยาวชน มีความซื่อสัตย์สุจริต  มีจิต

สาธารณะ  และต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ 
3. เพ่ือให้นักเรียนได้แสดงตนเป็นพุทธมามกะ ตามหลักธรรมค าสอนของพุทธศาสนา 
4. เพ่ือเป็นการเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทยท าดีถวายในหลวง” 

 

เป้าหมาย 
 เด็กและเยาวชนในเขตต าบลห้วยทราย จ านวน 150 คน 
 

พ้ืนที่ด าเนินการ 
 วัดเกตุชยาราม 
 

วิธีด าเนินการ 
 1. จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหาร 
 2. มอบงานให้กับผู้รับผิดชอบโครงการ และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อวางแผนและจัดเตรียมโครงการ 
 3. ประสานงานกับโรงเรียนทั้ง 4 โรงเรียนในเขตต าบลห้วยทราย 
 4. จัดท าก าหนดการ 
 5. สรุปผลในการภาพรวมและรายงานผลการด าเนินการ 
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ระยะเวลาการด าเนินงาน 
 มิถุนายน (ปี 2562-2564) 
 
 
งบประมาณท่ีใช้ในการด าเนินการ 
 20,000  บาท 
 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยทราย 
 

ตัวชี้วัด/ผลลัพธ ์
1. เด็กและเยาวชนได้ตระหนักและเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้มีคุณธรรม จริยธรรม มีความเป็นไทย มี

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการด ารงชีวิตประจ าวันได้อย่างเหมาะสม 
2. เด็กและเยาวชนมีจิตส านึกและความตระหนักด้านความซื่อสัตย์สุตจริต  มีจิตสาธารณะ และ
ต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ 
3. เด็กและเยาวชนได้แสดงตนเป็นพุทธมามกะ ตามหลักธรรมค าสอนของพุทธศาสนา 
4. เป็นการเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทยท าดีถวายในหลวง” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



29 

 

มิติที่ 2  การบริหารราชการเพื่อป้องกันทุจริต 
2.1 แสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร 
 

กิจกรรม “ประกาศเจตจ านงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” 
 

หลักการและเหตุผล 
 คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมาแล้ว 3 
ฉบับ ปัจจุบันที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ 3 เริ่มจากปี พ.ศ. 2560 จนถึงปี พ.ศ. 2564 ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มี
มาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับ
ความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติ
และประชาชนเพื่อให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดย
ก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” มีเป้าหมายหลักเพ่ือให้ประเทศไทยได้รับการ
ประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 
2564 ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้นได้นั้น การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจ้าหน้าที่
ของรัฐและประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่างจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่ในทางทุจริต
ประพฤติมิชอบ โดยได้ก าหนดยุทธศาสตร์การด าเนินงานออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต 

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

ตามหลักการกระจายอ านาจการปกครอง ที่มุ่งเน้นการกระจายอ านาจจากส่วนกลางลงสู่ท้องถิ่นและเป็นกลไก
หนึ่งในการส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เป็นหน่วยงานหลักในการจัดท าบริการสาธารณะและ
กิจกรรมสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิดความ
ยั่งยืนรัฐจะต้องให้ความเป็นอิสระแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยยึดหลักแห่งการปกครองตนเองตาม
เจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น และส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการ
จัดท าบริการสาธารณะ รวมทั้งมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในระดับพ้ืนที่  ส่วนการก ากับดูแลองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจะท าได้เท่าที่จ าเป็นตามกรอบกฎหมายก าหนด และต้องเป็นไปเพ่ือการคุ้มครอง
ประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น 

ทั้งนี้ ต้องยอมรับว่าปัญหาการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเรื่องที่มีค าครหา ที่ได้สร้าง
ความขมขื่นใจให้แก่คนท างานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาเป็นเวลาช้านาน ซึ่งหากพิจารณาจ านวนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบกับมีปัจจัยนานัปการที่คอยยั่วยวนใจ บั่นทอนความมีคุณธรรม จริยธรรม 
ซื่อสัตย์สุจริต ของคนท างานราชการส่วนท้องถิ่นส่วนให้เหือดหายไป และหากจะว่ากันไปแล้ว เรื่องในท านอง
เดียวกันนี้ก็สามารถเกิดขึ้นกับคนท างานในหน่วยงานราชการอ่ืนได้เช่นเดียวกัน เพียงแต่คนท างานในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีจ านวนมาก และมากกว่าคนท างานในหน่วยราชการอ่ืน ๆ จึงมีโอกาสหรือความเป็นไป
ได้สูงที่คนท างานในท้องถิ่น อาจต้องถูกครหาในเรื่องการใช้อ านาจหน้าที่โดยมิชอบมากกว่า แม้ว่าโอกาสหรือ
ช่องทางที่คนท างานในท้องถิ่นจะใช้อ านาจให้ออกนอกลู่นอกทาง จะมีได้ไม่มากเท่ากับที่คนท างานใน
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หน่วยงานราชการอ่ืน และมูลค่าของความเสียหายของรัฐ ที่คนท างานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้
ก่อให้เกิดขึ้นก็อาจเป็นแค่เศษผงธุลีของความเสียหายที่เกิดจากการทุจริตของคนนอกองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นที่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการ
ต่อต้านการทุจริตอย่างเห็นชัดเป็นรูปธรรม ด้วยการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ส่งเสริมให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นบริหารงานด้วยความโปร่งใส มีความเข้มแข็งในการบริหารราชการตามหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาล  บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน และยกระดับมาตรฐานในการ
ป้องกันการทุจริตขององค์กรตนเองต่อไปให้ครอบคลุมพ้ืนที่ทั่วประเทศต่อไป  
 

วัตถุประสงค ์
 เพ่ือแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร ต่อพนักงานส่วนต าบล และ
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นท่ีทราบ ด้วยการจัดท าแผนป้องกันการทุจริต  
 

เป้าหมาย/ผลผลิต 
 1 ประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย 1 ฉบับ  
 2 มีการประชาสัมพันธ์ประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารให้ประชาชนในพื้นท่ีทราบ 
 2 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 

พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยทราย 
 

วิธีด าเนินการ 
 1 ประกาศเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 2 ประชาสัมพันธ์ประกาศเจตจ านงให้ประชาชนในพื้นที่ทราบ 

3. ประชุมหน่วยงาน/บุคคลที่เกี่ยวข้องในการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
 4 จัดตั้งคณะท างานการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
 5 ประชุมคณะท างานจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
 6 จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
 7 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
 8 ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
 9 รายงานผลการด าเนินงาน 
 

ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564 
 

งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 

ผู้รับผิดชอบ  
 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยทราย 
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ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

1. มีประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย 1 ฉบับ  
 2. มีการประชาสัมพันธ์ประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารให้ประชาชนในพื้นท่ี
ทราบ อย่างน้อย 1 ครั้ง 

3. มีแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 1 ฉบับ 
 4. การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความโปร่งใส สามารถป้องกันการทุจริตของ
บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ 
 5. ลดข้อร้องเรียนการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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 2.2 มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 
 2.2.1 สร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามหลักคุณธรรม ท้ังในเรื่องการ
บรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อนต าแหน่ง/เงินเดือน และมอบหมายงาน 
  
มาตรการการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล 
 

หลักการและเหตุผล 
 พนักงาน ลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยทราย เป็นบุคลากรที่มีความส าคัญต่อองค์กร โดย
การขับเคลื่อนการพัฒนางานให้มีศักยภาพ โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร และประชาชน       
การพัฒนางานขององค์กรจะบรรลุผลได้ต้องเริ่มมาจากบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญในการพัฒนา
งานให้มีคุณภาพ จะต้องมีมาตรฐานในการท างานที่เป็นรูปธรรมชัดเจน และมีมาตรการในการท างานที่โปร่งใส 
สามารถตรวจสอบการท างานได้ ด้านการพัฒนาระบบบริหารให้มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม เพ่ือน าไปสู่การสร้าง
มาตรฐานความโปร่งใส และการให้บริการที่เป็นธรรมตรวจสอบได้อย่างแท้จริงต่อไป 
 ตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน โดยวิธีการ
บริหารกจิการบ้านเมืองที่ดี และค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ และ
การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ตามพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 
2556 มาตรา 6 ที่ก าหนดให้การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีนั้น ต้องก่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน 
เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ มีประสิทธิภาพเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ 
 ดังนั้น เพ่ือเป็นการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามหลัก
คุณธรรม จริยธรรมในการท างาน มีความโปร่งใส และตรวจสอบการท างานได้ จึง ได้จัดให้มีมาตรการสร้าง
ความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลขึ้น 
 

วัตถุประสงค ์
 1 เพ่ือก าหนดมาตรการด้านความโปร่งใสในการบริหารบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยทราย 
 2 เพ่ือให้การปฏิบัติงานบุคลากรมีรูปแบบ ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง โปร่งใสสามารถตรวจสอบ
ได้ 
 3 เพ่ือเป็นการป้องกันการทุจริตในการแสวงหาประโยชน์จากการปฏิบัติงานด้านบริหารงานบุคคล 
 4 เพ่ือปรับปรุงกลไกการปฏิบัติราชการด้านบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพได้คนดี คนเก่งเข้ามา
ท างาน 
 

เป้าหมาย 
 จัดท ามาตรการด้านการบริหารบุคคล จ านวน 1 มาตรการ 
 

 พื้นที่ด าเนินการ 
 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยทราย 
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วิธีด าเนินการ 

1.  ผู้บริหารก าหนดแนวทางการบริหารงานบุคคลตามระเบียบมาตรฐานการบริหารงานบุคคล 
 2  ก าหนดหลักเกณฑ์ การบริหารงานบุคคลในเรื่องการบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย โอนเลื่อนต าแหน่ง/
เงินเดือน ให้เป็นไปตามหลักคุณธรรม 
 3. ปรับปรุงกลไกการปฏิบัติราชการด้านบริหารงานบุคคลให้มีความโปร่งใส 
 4.  จัดท าแนวทางป้องกันมิให้ผู้บริหารใช้อ านาจให้ผู้ใต้บังคับบัญชาไปท างานส่วนตัวที่มิใช่งาน
ราชการ  

5.  จัดท าแนวทางปฏิบัติ การเลื่อนขั้นเงินเดือน การเลื่อนต าแหน่ง การมอบหมายงานอย่างเป็นธรรม 
6 ประกาศเผยแพร่ให้พนักงานส่วนต าบลทราบ 

 7 ด าเนินการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาล 
 8 สรุปผลการด าเนินการบริหารงาน 
 

ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 
 

งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 

ผู้รับผิดชอบ  
 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยทราย 
 
ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

1. มีมาตรการด าเนินงานด้านบริหารงานบุคคล จ านวน 1 มาตรการ 
2. มีแนวทางป้องกันมิให้ผู้บริหารใช้อ านาจให้ผู้ใต้บังคับบัญชาไปท างานส่วนตัวที่มิใช่งานราชการ 
3. มีแนวทางปฏิบัติ การเลื่อนขั้นเงินเดือน การเลื่อนต าแหน่ง การมอบหมายงานอย่างเป็นธรรม 

 4. นักทรัพยากรบุคคลสามารถปฏิบัติงานเป็นไปตามาตรฐานและหลักธรรมาภิบาล 
 5. การบริหารงานบุคคลมีความโปร่งใส สามารถป้องกันการทุจริตของเจ้าหน้าที่ได้ 
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2.2.2 สร้างความโปร่งใสในการบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดหาพัสดุ การใช้ประโยชน์
ใน ทรัพย์สินของทางราชการ โดยยึดถือและปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
อย่าง เคร่งครัด  

 

กิจกรรม “ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี”  
หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  

   เพ่ือให้การบันทึกบัญชี การจัดท าทะเบียนคุมเงินรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็น
แนวทางเดียวกันและ สอดคล้องกับการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จึงมีกิจกรรมควบคุมให้บุคลากรงานด้านบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยทราย จัดท าทะเบียนคุม
เงินรายจ่ายให้ความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติ ท าให้เกิดความ คุ้มค่าและมีประสิทธิภาพลดข้อผิดพลาดในการ
เบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี และด าเนินงานตามขั้นตอนของระเบียบประกาศ
กระทรวงมหาดไทยและหนังสือสั่งการท่ีเกี่ยวข้อง ซึ่งถือเป็นเรื่องส าคัญที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องท า
ตามกฎหมาย ระเบียบ และมีความจ าเป็นต่อการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยทราย 

 
วัตถุประสงค์  
   1 เพ่ือให้บุคลากรด้านงานบัญชี กองคลัง มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบ 
ประกาศ และหนังสือท่ี เกี่ยวข้อง  

   2 เพ่ือลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ที่อาจจะท าให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ  
 

เป้าหมาย/ผลผลิต  
บุคลากร กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยทราย 
 

พ้ืนที่ด าเนินการ  
กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยทราย 
 

วิธีด าเนินการ  
   จัดท าทะเบียนคุมเงินรายจ่ายตามงบประมาณแยกหมวดรายจ่าย แยกแผนงาน แยกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณ ที่ตั้งไว้  

 
ระยะเวลาด าเนินการ  

ทุกปีงบประมาณ (ห้วงวันที่ 1 ตุลาคม  ถึงวันที่ 30 กันยายน)  
 
งบประมาณด าเนินการ  

ไม่ใช้งบประมาณ  
 

ผู้รับผิดชอบ  
กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยทราย 
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ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
   1 บุคลากรงานด้านบัญชี กองคลัง มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศ
และหนังสือสั่งการที ่เกี่ยวข้อง  
   2 ลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ที่อาจจะท าให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ และ
เป็นไปในทิศทาง เดียวกัน  
   3 เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพในการบริหารงบงบประมาณ  
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กิจกรรม “การพัฒนาแผนและกระบวนการจัดหาพัสดุ”  
 

หลักการและเหตุผล 
   ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ซึ่งก าหนดให้มี

การบริหารราชการ อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ และเกิดประโยชน์สูงสุดกับ
ประชาชนและการปฏิบัติให้เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุ ปี 2535 และแก้ไข
เพ่ิมเติมและกฎหมายอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง  

 
วัตถุประสงค์  

   1 เพ่ือปรับปรุงการด าเนินงานด้านจัดซื้อจัดจ้าง  
   2 เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการรายงานผู้บริหาร  
   3 เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน  
   4 เพ่ือให้ทราบปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน  
   5 เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดหาพัสดุ  
   6 เพ่ือเป็นข้อมูลให้กับประชาชนสามารถตรวจสอบได้  
 

เป้าหมาย 
   1 ผู้อ านวยการกองคลัง  
    2 เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ  

 
พ้ืนที่ด าเนินการ  

กองคลัง  องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยทราย 
 
วิธีด าเนินการ  

   1 จัดเก็บข้อมูลในการจัดซื้อจัดจ้าง  
   2 จ าแนกวิธีการจัดซื้อจัดจ้างและคิดเป็นร้อยละของจ านวนโครงการและร้อยละของจ านวน
งบประมาณ  
   3 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง  
   4 สรุปปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน  
   5 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี  
   6 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี  
   7 เผยแพร่ข้อมูลให้ประชาชนได้รับทราบ  

 
ระยะเวลาด าเนินการ  

ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖2 – 25๖4 
 
งบประมาณด าเนินการ  

ไม่ใช้งบประมาณ  
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ผู้รับผิดชอบโครงการ  
กองคลัง  องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยทราย 
 

ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
   1 ประชาชนได้รับทราบข้อมูลในการบริหารงานของหน่วยงานด้วยความโปร่งใสมี

ประสิทธิภาพ  
   2 ผู้บริหารมีข้อมูลในการวางแผนการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ  
   3 ผู้ปฏิบัติงานมีข้อมูลในการพัฒนาแผนและกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างให้มีประสิทธิภาพและ

เกิดความคุ้มค่าเป็น ประโยชน์กับประชาชน 
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กิจกรรม “สร้างความโปร่งใสในการใช้จ่ายเงินงบประมาณ”  
 
ที่มาของโครงการ  

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2558  
 

วัตถุประสงค์  
  1 เพ่ือเป็นการปฏิบัติงานให้โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้  
  2 เพ่ือให้หน่วยงานมีระบบป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  
  3 เพ่ือเป็นการป้องกันการใช้จ่ายเงิน เพ่ือส่งเสริมธุรกิจของตนและพวกพ้อง  
 

เป้าหมาย  
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ  

 
พ้ืนที่ด าเนนิการ  
 กองคลัง  องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยทราย 
 
วิธีด าเนินการ  

  1 จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานในการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงาน ถึงความเก่ียวข้องกับผู้เสนองาน 
ในการจัดหา พัสดุ  

  2 ปรับปรุงขั้นตอนการรายงานผลการจัดหาพัสดุ โดยมีการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานถึงความ 
เกี่ยวข้องกับผู้ เสนองานในการจัดหาพัสดุ เพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  
 
 ระยะเวลาด าเนินการ  

ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖2 – 25๖๔ 
 

งบประมาณด าเนินการ  
ไม่ใช้งบประมาณ  
 

ผู้รับผิดชอบ  
กองคลัง  องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยทราย 
 

ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
  1 มีระบบป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  
  2 มีการป้องกันการใช้จ่ายเงิน เพ่ือส่งเสริมธุรกิจของตนและพวกพ้อง  
  3 มีการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใสตรวจสอบได้ 
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โครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ – จัดจ้าง  
หลักการและเหตุผล 
   เนื่องจากองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยทราย มีฐานะเป็นนิติบุคคล มีอ านาจหน้าที่ในการ
จัดท าบริการสาธารณะด้วยตนเอง ทั้งในเรื่องการ จัดหารายได้และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่างๆ 
ตามภารกิจและการจัดท าบริการสาธารณะ แต่ต้องเป็นไปตามอ านาจ  หน้าที่และกฎหมายที่ก าหนดไว้ 
ดังนั้น การที่เทศบาลจะบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน จะต้อง
บริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล  และ
อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและให้ค านึงถึงการมี ส่วนร่วมของประชาชนในการจัดซื้อ จัดจ้าง และการ
เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร  
 
วัตถุประสงค์  
   1 เพ่ือให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจ้างตามโครงการและ
กิจกรรมต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยทราย 
   2 เพ่ือเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ สามารถตรวจสอบได้ตามหลัก               
ธรรมาภิบาล  
   3 เพ่ือป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน  
เป้าหมาย  
   เผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อ – จัดจ้าง ตามแผนงาน/โครงการต่างๆ ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลห้วยทราย  ที่ด าเนินการตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2535 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2553 จ านวน 4 ช่องทาง ได้แก่ ทางเว็บไซต์ บอร์ด
ประชาสัมพันธ์ หนังสือ ระบบกระจายเสียงไร้สาย  
 
พ้ืนที่ด าเนินการ  

องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยทราย 
 

วิธีด าเนินการ  
   1 รวบรวมข้อมูลกระบวนการจัดหาพัสดุเพื่อจัดท าประกาศ ดังนี้  
    - ประกาศการจัดซื้อ – จัดจ้าง  
    - ประกาศการก าหนดราคากลางในการจัดซื้อ – จัดจ้าง  
    - ประกาศก าหนดวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน  
    - ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน  
    - ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพร้อมวงเงินการจัดซื้อ – จัดจ้าง  
    - ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน  
   2 น าส่งประกาศไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตามช่องทางการประชาสัมพันธ์ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลห้วยทราย ได้แก่ ทางเว็บไซต์ บอร์ด ประชาสัมพันธ์ ระบบกระจายเสียงไร้สาย  เป็นต้น   
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ระยะเวลาด าเนินการ  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖2 – 25๖๔ 

 
งบประมาณด าเนินการ  

ไม่ใช้งบประมาณ  
 

ผู้รับผิดชอบ  
กองคลัง  องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยทราย 
 

ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
    1 ผลผลิต เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไม่น้อยกว่า 3 ช่องทาง  
    2 ผลลัพธ์  
    - ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 
ของโครงการที่จัดซื้อ จัดจ้างทั้งหมด  
    - การจัดหาพัสดุเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน – สามารถลดปัญหา
การร้องเรียนการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างได้  
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  2.2.3 สร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะ/บริการประชาชน เพื่อให้เกิดความ
พึงพอใจแก่ประชาชนโดยทัดเทียมกันและโดยไม่เลือกปฏิบัติ 
 

โครงการส ารวจความพึงพอใจของประชาชน 
 

หลักการและเหตุผล 
 องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยทราย มีหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น
ตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล ทั้งที่เป็นหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การ
บริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537  และหน้าที่ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และหน้าที่อ่ืนตามที่กฎหมายก าหนดให้เป็นหน้าที่ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลและในการปฏิบัติหน้าที่นั้นต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน โดยค านึงถึงการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น การจัดท างบประมาณการจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ จาก
ภารกิจหน้าที่ในการจัดท าบริการสารธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยทราย
ในฐานะผู้ให้บริการก็จะไม่ทราบว่าภารกิจที่ให้บริการไปนั้น ประชาชนได้รับประโยชน์ หรือเกิดประโยชน์สูงสุด
แก่ประชาชนมากน้อยเพียงใด การให้บริการมีคุณภาพเพียงใด ตอบสนองความต้องการผู้รับบริการหรือไม่ การ
ที่จะทราบถึงความพึงพอใจจากผู้รับบริการ จึงต้องมีโครงการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
 เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน การตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติราชการ และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ตามพระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 ที่ก าหนดให้การ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีนั้น จะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ ต่อภารกิจของรัฐมี
ประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวก และได้รับการ
ตอบสนองความต้องการ อีกท้ังเพ่ือเป็นการสร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะประโยชน์ให้ประชาชน
เกิดความพึงพอใจ จึงจ าเป็นต้องมีโครงการนี้ขึ้นมา  
 

วัตถุประสงค ์
 1 เพ่ือเป็นการสร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะการให้บริการประชาชนให้เกิดความพึง
พอใจ 
 2 เพ่ือเป็นการสร้างจิตส านึกความตระหนักให้แก่บุคลากรผู้ให้บริการ ปฏิบัติหน้าที่ในการให้บริการ 
โดยยึดประโยชน์สุขของประชาชน 
 3 เพ่ือเป็นการปรับปรุงและพัฒนางานด้านบริการให้มีคุณภาพ และประสิทธิภาพ 
 4 เพ่ือเป็นการป้องกันปัญหาร้องเรียน การทุจริตประพฤติมิชอบในหน่วยงาน 
 

เป้าหมาย/ผลผลิต 
 จัดจ้างสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของรัฐที่มีการสอนในระดับปริญญาตรีขึ้นไปภายในเขต
จังหวัดหรือนอกเขตจังหวัด ท าการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนในเขตเทศบาล จ านวน 1 ครั้ง ต่อปี 
 

พ้ืนที่ด าเนินการ 
 พ้ืนที่ในต าบลห้วยทราย 
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วิธีด าเนินการ 
 1 ขออนุมัติด าเนินการตามโครงการ และด าเนินการจัดจ้างสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในเขตพ้ืนที่
จังหวัดหรือนอกเขตจังหวัดตามระเบียบพัสดุฯ 
 2 ด าเนินการส ารวจความพึงพอใจจากประชาชนในเขตต าบลห้วยทรายตามรูปแบบที่ก าหนด 
 3 สรุปประมวลผลการส ารวจความพึงพอใจแจ้งให้องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยทรายทราบ 
 4 ด าเนินการเบิกจ่ายเงินให้แก่สถาบันผู้ท าการประเมิน 
 5 ปิดประกาศผลส ารวจความพึงพอใจให้ประชาชนทราบ 
 6 น าผลการประเมินมาปรับปรุงการท างานด้านบริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์สุขแก่ประชาชน  
 

ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 
 

งบประมาณด าเนินการ 
 20,000 บาท 
 

ผู้รับผิดชอบ  
 ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยทราย 
 

ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 1. ผลผลิต 
  ผลการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการบริหารงานขององค์การบริหารส่วน
ต าบลห้วยทราย  จ านวน 1 ฉบับ 
 2. ผลลัพธ์ 
  -  ประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 
  -  การให้บริการสาธารณะมีความโปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน  
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2.3 มาตรการการใช้ดุลยพินิจและใช้อ านาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
2.3.1 มีการจัดท าแผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาการด าเนินการเกี่ยวกับการบริการ

ประชาชนรายละเอียดที่เกี่ยวข้องในแต่ละขั้นตอน เปิดเผย ณ ที่ท าการและในระบบเครือข่ายสารสนเทศ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

โครงการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและการอ านวยความสะดวกในการบริการประชาชน 
 

หลักการและเหตุผล 
  พระราบกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 
มาตราที่ 52 ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  
ประกอบกับพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2545 มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 3 
ตุลาคม 2545  ได้วางกรอบแนวทาง  การบริหารราชการไว้ว่า  การบริหารราชการตามพระราชบัญญัตินี้ต้อง
เป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน  เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ  ควรมีประสิทธิภาพ  ความคุ้มค่าใน
เชิงภารกิจแห่งรัฐ  การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน  ลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จ าเป็น  การกระจาย
อ านาจ  การตัดสินใจเพ่ืออ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน 
 

วัตถุประสงค์ 
 1.  เพ่ือให้การปฏิบัติงานเกิดความรวดเร็ว  และอ านวยความสะดวกประชาชนในการให้บริการ
ประชาชน 
 2.  เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  สามารถด าเนินการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานในการพิจารณา
การสั่ง  การอนุญาต  การอนุมัติหรือการปฏิบัติราชการที่ปฏิบัติอยู่ในปัจจุบัน  เพ่ือให้การบริการมีความ
รวดเร็วยิ่งขึ้น 
 3.  เพ่ือให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุดในงานบริการประชาชนโดยตรง 
 4.  เพ่ือลดขั้นตอนในการท างานขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยทราย 
 

เป้าหมาย 
 1.  ประชาชนในเขตต าบลห้วยทราย 
 2.  ประชาชนนอกพ้ืนที่ และประชาชนทั่วไป 
 

พ้ืนที่ด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยทราย 

 

วิธีด าเนินการ 
 1.  เขียนเสนอโครงการ 
 2.  แต่งตั้งคณะกรรมการลดขั้นตอนการท างาน 
 3.  ประกาศลดขั้นตอนการท างานให้ประชาชนทราบ 
 4.  ด าเนินการจัดท ากิจกรรมอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน 
 5.  รายงานผลโครงการฯ ต่อผู้บังคับบัญชา 
 

ระยะเวลาด าเนินการ 
 พ.ศ.2562-2564 
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งบประมาณท่ีใช้ในการด าเนินการ 
 10,000 บาท 
 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยทราย 
 

ตัวชี้วัด/ผลลัพธ ์
 1.  พนักงานส่วนต าบล  ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยทรายมี
ความตระหนัก  และมีจิตส านึกในการปฏิบัติหน้าที่ให้มีความรวดเร็ว ถูกต้อง และประทับใจประชาชนเพิ่มมาก
ขึ้น 
 2.  ประชาชนที่มาขอรับบริการมีความพึงพอใจสูงสุดต่อการได้รับการบริการจากพนักงานส่วนต าบล  
ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง 
 3.  ท าให้ภาพลักษณ์ขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยทรายเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีข้ึน 
 4.  ท าให้ประชาชนมีความศรัทธาต่อคณะผู้บริหารมากยิ่งขึ้น 
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2.3.2 มีการกระจายอ านาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติราชการแทนหรือ
การด าเนินการอ่ืนใดของผู้มีอ านาจในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
มาตรการ การมอบอ านาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ 
 

หลักการและเหตุผล 
 การมอบหมายอ านาจหน้าที่ให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาในการบริหารงานในด้านต่างๆ ภายในองค์กรนั้น ก็
เพ่ือเป็นการช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานให้เกิดความคล่องตัว รวดเร็ว ซึ่งการพิจารณาเลือก /
มอบหมายภารกิจและขอบข่ายของความรับผิดชอบที่จะมอบหมายให้ผู้ใต้บังคับบัญชา จะพิจา รณาถึง
ความส าคัญ คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถในการที่จะด าเนินการเรื่องนั้นเป็นอย่างดี ด้วยความรอบคอบ
และเหมาะสม เพ่ือให้การบริหารงานก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ 
 ดังนั้น การด าเนินการของหน่วยงานต้องมีการปรับให้เข้ากับสภาพสังคมและทันต่อสถานการณ์ที่การ
บริหารราชการต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมี
ประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การกระจายอ านาจการตัดสินใจ 
การอ านวยความสะดวก และการตอบสนองความต้องการของประชาชน แต่ทั้งนี้ต้องมีผู้รับผิดชอบต่อผลของ
งานซึ่งเป็นหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
 

วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือให้การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยทราย ภายใต้กรอบอ านาจหน้าที่ตามที่
กฎหมายก าหนดให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็วและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ 
 

เป้าหมาย 
 คณะผู้บริหาร ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยทราย หรือหัวหน้าส่วนราชการ 
 

พ้ืนที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยทราย 
 

วิธีด าเนินการ 
 1 จัดท าบันทึกเสนอเพ่ือพิจารณาขออนุมัติ อนุญาต สั่งการ แต่งตั้ง มอบหมาย คณะผู้บริหาร ปลัด
องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยทราย หรือหัวหน้าส่วนราชการ เพ่ือลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ 
 2 ด าเนินการออกค าสั่งฯ 
 3 ส าเนาค าสั่งฯ แจ้งคณะผู้บริหาร ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยทราย หรือหัวหน้าส่วนราชการ
ทุกส่วน ที่ได้รับมอบหมายทราบ 
 

ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564 
 

งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
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ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยทราย 
 

ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 การบริหารราชการ การด าเนินงาน การปฏิบัติงานเกิดความคล่องตัวและรวดเร็ว ตลอดจนการอ านวย
ความสะดวกและการให้บริการประชาชน/บริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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2.4 การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลในการด าเนินกิจการ การประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ ์
 2.4.1 ยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/บุคคลที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม 

2.4.2 ยกย่องเชิดชูเกียรติที่ให้ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะของท้องถิ่น 
2.4.3 ยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลที่ด ารงตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

กิจกรรมยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่บุคคล หน่วยงาน ทีป่ระกอบคุณงามความดี ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยทราย 

หลักการและเหตุผล  
   การส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมให้เกิดข้ึนในหน่วยงานและสังคม ถือเป็นการสร้างรากฐาน

อันส าคัญในการพัฒนา สังคมสู่ความอยู่เย็นเป็นสุข โดยเฉพาะเน้นการส่งเสริมและสนับสนุนให้คนด ารงชีวิต
ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การมี คุณธรรม จริยธรรม วิริยะอุตสาหะ กล้าหาญ ซื่อสัตย์สุจริต และ
เสียสละเพ่ือส่วนรวม ถือว่าเป็นหลักส าคัญของการท าความดี ดังนั้น เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากร หน่วยงานที่มี
ความตั้งใจในการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ท าความดีอย่างต่อเนื่องเป็น  แบบอย่างแก่ประชาชน
ต าบลห้วยทราย ผู้ที่ท าคุณประโยชน์หรือเต็มใจเข้าร่วมในกิจการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วย
ทราย อย่างสม่ าเสมอ  

องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยทราย จึงจัดกิจกรรมยกย่องและเชิดชูเกียรติแต่บุคคล 
หน่วยงานที่ประกอบคุณงามความดี ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง    โดยการมอบใบประกาศ เกียรติคุณ
เพ่ือยกย่องบุคคลและหน่วยงาน ผู้เสียสละและท าคุณประโยชน์ให้กับต าบลห้วยทราย ที่ควรได้รับการยกย่อง
ชมเชย และเป็นบุคคลตัวอย่าง และจัดกิจกรรมรณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชน หน่วยงาน 
องค์กรในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยทราย มีค่านิยม ยกย่อง เชิดชู และเห็นคุณค่าของการประพฤติ
ปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม  
 
วัตถุประสงค ์ 

   1 เพ่ือสร้างขวัญและก าลังใจแก่ผู้ท าคุณประโยชน์ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมขององค์การ
บริหารส่วนต าบลห้วยทราย 

   2 เพ่ือส่งเสริมการสร้างแรงจูงใจให้ประชาชน หน่วยงาน องค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนใน
เขตองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยทราย ตระหนักถึงความซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสาธารณะ เสียสละเพ่ือประโยชน์
ส่วนรวม  

   3 เพ่ือรณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชน หน่วยงาน องค์กรในเขตองค์การ
บริหารส่วนต าบลห้วยทราย มีค่านิยม ยกย่อง เชิดชู และเห็นคุณค่าของการประพฤติปฏิบัติตนตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 
เป้าหมาย/ผลผลิต  

   - ประชาชน หน่วยงาน องค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล
ห้วยทราย 
   - ผู้ท าคุณประโยชน์ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยทราย 
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พ้ืนที่ด าเนินการ  
  เขตต าบลห้วยทราย  อ าเภอเมือง  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
  
วิธีด าเนินการ  

   1 จดัประชุมชี้แจงแนวทางการด าเนินกิจกรรม 
  2. ก าหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้ที่เหมาะสมได้รับการยกย่องเชิดชูในด้านต่างๆ  
   3. คัดเลือกและประกาศยกย่องบุคคล หน่วยงาน องค์กรท าความดี เพื่อให้เป็นแบบอย่าง   
   4 จัดกิจกรรมมอบใบประกาศ ยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลและหน่วยงาน ในด้านต่างๆ ดังนี้ 

- ด้านความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรมและจริยธรรม 
- ด้านความช่วยเหลือกิจการที่เป็นสาธารณะประโยชน์ 
- ด้านการปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
  

ระยะเวลาด าเนินการ 
   กันยายน 25๖2-๒๕๖๔ 
 
งบประมาณด าเนินการ  

ไม่ใช้งบประมาณ 
 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  

ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยทราย 
 

ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
   1 ยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่บุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่น ผู้ท าคุณประโยชน์หรือเข้าร่วม

ในกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยทราย 
   2 ประชาชน หน่วยงาน องค์กรในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยทราย  มีค่านิยม ยกย่อง 

เชิดชู และเห็นคุณค่าของการประพฤติ ปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม   หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
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2.5 มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบ หรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริต 

2.5.1 ด าเนินการให้มีข้อตกลงระหว่างบุคลากรในองค์กรได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความ
ซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม และการบริหารราชการกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
 
มาตรการ “จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ” 
 

หลักการและเหตุผล 
 จากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้ก าหนดดัชนีใน
การประเมินที่ค านึงถึงหลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณสากล และวัฒนธรรมของประเทศไทยเป็นหลักรวมถึง
ข้อเท็จจริงของการทุจริตที่เกิดขึ้นภายในหน่วยงานของภาครัฐ สาเหตุส่วนมากเกิดจากการด าเนินงานของ
ระดับบุคคล หรือเกิดจากปัจจัยทางวัฒนธรรมขององค์กร หรือเกิดจากลักษณะงานและการรับสิ่งของต่างๆ ที่
เอ้ือให้เกิดการทุจริต ดังนั้น วิธีการบริหารจัดการภายในองค์กรที่น าไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ค่านิยมและ
วัฒนธรรมขององค์กรให้กลายเป็นสิ่งที่ยอมรับได้ของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ภายในองค์กร โดยการสร้างความ
ตระหนักถึงความรับผิดชอบและการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตภายในองค์กร ของผู้บริหารและ
เจ้าหน้าที่ถึงแม้จะเป็นสิ่งที่ยากต่อการด าเนินงานก็ตาม แต่เป็นสิ่งส าคัญที่หน่วยงานต้องสร้างให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงเพ่ือน าไปสู่องค์กรที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน ตลอดจนเป็นการสร้างแนวร่วม
ในการต่อต้านการทุจริตอันจะส่งผลต่อสังคม ชุมชน และประเทศเกิดความตระหนักถึงภัยจากากรทุจริตและ
ปฏิเสธการทุจริตในทุกรูปแบบ 
 ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยทราย จึงได้จัดท ามาตรการ “จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ” 
ที่ก าหนดดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี ขึ้น เพ่ือเป็นการพัฒนาวิธีการด าเนินงานภายในองค์กรที่จะน าไปสู่การยกระดับคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานให้สูงขึ้น 
 

วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือให้บุคลากรปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรมไม่มีการเรียกรับเงินพิเศษ เรี่ยไร 
หรือขอรับบริจาค ต้องไม่เลือกปฏิบัติต่อผู้มาใช้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยทราย  
 2. เพ่ือให้ทุกส่วนราชการ (ส านัก/กอง) น าไปยึดถือและปฏิบัติ 
 3. เพ่ือเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มีความโปร่งใส มีคุณธรรม 
 

เป้าหมาย/ผลผลิต 
 พนักงานส่วนต าบลห้วยทรายปฏิบัติตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 
 

พ้ืนที่ด าเนินการ  
 องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยทราย 
 

วิธีด าเนินการ 
 1. จัดท าข้อตกลงในการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการระหว่างส่วนราชการกับผู้บริหารท้องถิ่นที่
มีดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการดังนี้ 
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- มิให้มีการเรียกรับเงินพิเศษ เรี่ยไร ขอรับบริจาค  หรือร้องขอให้ผู้รับบริการพาไปสถานที่
บันเทิงรวมถึงร้องขอสิ่งอ านวยความสะดวกหรือประโยชน์อ่ืนใดเพ่ือแลกเปลี่ยนกับการให้บริการตามอ านาจ
หน้าที่ 

-มิให้เจ้าหน้าที่ที่ให้บริการเอ้ือประโยชน์หรือเลือกปฏิบัติต่อผู้ใช้บริการบางคนเนื่องจากมี
ความสัมพันธ์ส่วนตัว 

-มิให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างไม่เป็นธรรมหรือมีการให้ความช่วยเหลือเป็นพิเศษแก่บุคคล
อ่ืนเพื่อประโยชน์ตอบแทนส าหรับตนเองและพวกพ้องหรือบุคคลอื่น 

-มีความซื่อสัตย์ สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
 2. รวบรวมรายงานข้อตกลงการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการเสนอผู้บริหารทราบ 
 3. ประชาสัมพันธ์พร้อมแจ้งให้ทุกส่วนราชการถือปฏิบัติ 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปี (พ.ศ. 2562-2564) 
 

งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ทุกส านัก/กอง 
 

ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 มีการจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 
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  2.5.2  มีการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการ จังหวัด อ าเภอที่ได้ด าเนินการตาม
อ านาจหน้าที่เพื่อการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

กิจกรรม ให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบเพ่ือท าการตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการของ
องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยทราย  
 
หลักการและเหตุผล  

   องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยทราย  ให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ด าเนินการตาม
อ านาจหน้าที่เพ่ือการตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการ  เนื่องจากเห็นความส าคัญของการตรวจสอบ
ที่จะเป็นปัจจัยส าคัญช่วยให้การด าเนินงานตาม ภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบหล้วยทราย  เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ช่วยป้องกันหรือลดความเสี่ยงจากการด าเนินงานที่  ผิดพลาดและลดความ
เสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น ซึ่งนอกจากจะให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบภายนอก (ป.ป.ช., สตง., จังหวัด, 
อ าเภอ) แล้ว องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยทราย  ยังให้ความส าคัญกับการตรวจสอบภายในด้วย โดยให้มี
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในท าหน้าที่ ตรวจสอบภายในโดยอิสระ/มีแผนการตรวจสอบภายใน และรายงานผล
การตรวจสอบภายในทุกส่วนราชการ การให้ความร่วมมือกับส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ในการตรวจสอบ
บัญชีและงบการเงินประจ าปี ได้มอบหมายให้ หน่วยงานผู้เบิก/หัวหน้าหน่วยคลัง มีหน้าที่ให้ค าชี้แจงและ
อ านวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่ของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน กรณีได้รับข้อทักท้วงให้หัวหน้าหน่วยงาน
ผู้เบิก/หัวหน้าหน่วยงานคลังปฏิบัติตามข้อทักท้วงโดยเร็ว อย่างช้าไม่เกิน 45 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งข้อ
ทักท้วง กรณีที่ชี้แจงข้อทักท้วงไปยัง สตง.แล้ว แต่ สตง.ยืนยันว่ายังไม่มีเหตุผลที่จะล้างข้อทักท้วง ก็จะ 
ด าเนินการชี้แจงเหตุผลและรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดให้เสร็จสิ้นภายใน 45 วัน นับจากวันที่ได้รับทราบ
ผลการวินิจฉัย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษา
เงิน และการตรวจเงินขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2548 
ในกรณีที่มีการตรวจสอบการทุจริต มีการมอบหมายให้งานสอบสวนและด าเนินการทางวินัย ฝ่ายนิติการและ 
ด าเนินการทางวินัย กองวิชาการและแผนงาน มีหน้าที่ด าเนินการให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายโดยเคร่งครัด            
เที่ยงธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ กรณีมีเรื่องร้องเรียนกล่าวหาบุคลากรที่ปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่โดยมิชอบ  
นอกจากนี้ ยังให้ความร่วมมือกับส านักงาน ป.ป.ช./ส านักงาน ป.ป.ช. จังหวัด ที่ได้ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่
เพ่ือ การตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยทราย  เพ่ือความ
โปร่งใส และป้องกันการทุจริต  

 
วัตถุประสงค์  

   1 เพ่ือให้เป็นมาตรการจัดการ กรณีได้รับทราบหรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริต  
   2 เพ่ือความโปร่งใส และป้องกันการทุจริต ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  

 
เป้าหมาย/ผลผลิต  

มีแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต   จ านวน  1  เล่ม 
 
พ้ืนที่ด าเนินการ  

องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยทราย   
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วิธีด าเนินการ  
  - แต่งตั้งคณะท างานในการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
  -  จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
  - ปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

- ทุกส านัก/กอง/ฝ่าย/งาน รับการประเมินจากหน่วยตรวจสอบที่ได้ด าเนินการตามอ านาจ
หน้าที่เพื่อการตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยทราย  

   - ปฏิบัติตามข้อทักท้วงฯ ตามระเบียบ ฯ ภายในก าหนด  
 

ระยะเวลาด าเนินการ  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖2 – 25๖๔   
 

งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ  
 

ผู้รับผิดชอบโครงการ  
ทุกส านัก/กอง องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยทราย 
   

ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
   1 องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยทราย  มีมาตรการจัดการ กรณีได้รับทราบหรือรับแจ้ง หรือ

ตรวจสอบพบการทุจริต  
   2 องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยทราย  มีความโปร่งใส และป้องกันการทุจริต ตามหลักการ

บริหารกิจการบ้านเมืองที่ด ี
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  2.5.3 ด าเนนิการให้มีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย กรณีมี
เรื่องร้องเรียนกล่าวหาบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่โดยมิชอบ 

มาตรการ “ด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชนกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยทราย  ว่าทุจริตและปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่โดยมิชอบ”  
 
หลักการและเหตุผล  

   สืบเนื่องจากค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 69/2557 เรื่อง มาตรการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการทุจริต ประพฤติมิชอบได้ก าหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ ก าหนดมาตรการหรือ
แนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาการ ทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการ
สร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการ มีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบเฝ้าระวัง เพ่ือ
สกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้ ประกอบกับนโยบายของ  พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรี ได้แถลงนโยบายของรัฐบาลต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 ก็ได้
ก าหนดให้มีการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบใน ภาครัฐ เป็นนโยบายส าคัญของรัฐบาล เพ่ือให้การขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและคณะรักษาความ
สงบแห่งชาติ ในการ ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ในการนี้
เทศบาลต าบลหนองสรวง  จึงได้จัดท า มาตรการการด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน กรณีมีบุคคลภายนอก
หรือประชาชนกล่าวหาเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยทราย  ว่าปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่
โดยมิชอบขึ้น ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้เสียได้ทราบช่องทางการ ร้องเรียนแนวทางการพิจารณารับ
เรื่องร้องเรียน และการตอบสนองต่อข้อร้องเรียนในเรื่องการทุจริตหรือประพฤติมิชอบของ ข้าราชการ และ
เป็นการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนในการช่วยสอดส่องและเฝ้าระวังมิให้เจ้าหน้าที่กระท าการทุจริตหรือ  
ประพฤติมิชอบนอกเหนืออ านาจที่ตนมีได้อีกทางหนึ่งด้วย  

 
วัตถุประสงค์  

   1 เพ่ือสร้างจิตส านึกให้แก่พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้างตามภารกิจและลูกจ้างของ
องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยทราย ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมที่ดี และตระหนักถึงความส าคัญของภัยของ
การทุจริตและประพฤติมิชอบ  

   2 เพ่ือให้กระบวนการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ เป็นไป
อย่างรวดเร็ว โปร่งใส เป็นธรรม  

  3. เพ่ือให้มีกระบวนการและข้ันตอนการลงโทษผู้กระท าผิดที่เหมาะสม 
  4. เพ่ือให้มีการติดตาม และตรวจสอบผู้กระท าความผิดอย่างมีประสิทธิภาพ 
  

เป้าหมาย  
   พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทุกคนขององค์การบริหารส่วน

ต าบลห้วยทราย  
 
พ้ืนที่ด าเนินการ  

องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยทราย 
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วิธีด าเนินการ  
   1 จัดท ากระบวนการและแนวทางในการพิจารณาเรื่องร้องเรียนว่ามีมูลและเข้าองค์ประกอบ

ความผิด การทุจริตและประพฤติมิชอบหรือไม่ ถ้ามีการกระท าผิดจริงให้มีการลงโทษและมีขั้นตอนการลงโทษ
ที่เหมาะสมแก่ผู้กระท าผิดการทุจริต  

   2 แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ กรณีมีเจ้าหน้าที่ทุจริตและปฏิบัติราชการตาม
อ านาจหน้าที่โดยมิชอบ  

   3 ก าหนดช่องทางการร้องเรียน แจ้งเบาะแสข้อมูลเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ
และพัฒนาช่องทางการ ร้องเรียนให้ง่าย สะดวกและวิธีการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล เพ่ือเป็นหลักประกันและสร้าง
ความมั่นใจแก่ผู้ให้ข้อมูล ในการให้ข้อมูลที่ เป็นประโยชน์แก่หน่วยงาน  

   4 แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ร้องเรียนทราบผลและความคืบหน้าของการด าเนินการ            
ภายใน 5 วัน  
 
ระยะเวลาด าเนินการ  

ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖2 – 25๖๔ 
 

งบประมาณด าเนินการ  
ไม่ใช้งบประมาณ   

 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  

ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยทราย 
  

ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
   ตัวช้ีวัด ร้อยละของเรื่องร้องเรียนของเจ้าหน้าที่ท่ีมีการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
   ผลลัพธ์ ภาคประชาชนมีบทบาทในการเฝ้าระวัง และติดตาม ตรวจสอบการท างานของ
เจ้าหน้าที ่
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มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
3.1 จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางท่ีเป็นการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนได้มี

ส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทุกขั้นตอน 
3.1.1 จัดให้มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 
 

โครงการศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยทราย 
 

หลักการและเหตุผล 
 คุณธรรม จริยธรรมเป็นหนึ่งในหลักธรรมาภิบาลที่หน่วยงานภาครัฐทุกแห่งพึงปฏิบัติเพ่ือให้เกิดการ
บริหารจัดการที่ดีและส่งเสริมองค์กรให้มีศักยภาพและประสิทธิภาพ ซึ่งรวมไปถึงความโปร่งใสการท างานที่
จ าเป็นต้องมีในทุกหน่วยงาน โดยเฉพาะหน่วยงานภาครัฐ โดยหนึ่งในแนวทางที่จะช่วยให้เกิดความโปร่งใสใน
การท างานคือการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 มาตรา 58 
บัญญัติเกี่ยวกับสิทธิการรับรู้หรือรับทราบข้อมูลข่าวสารของราชการว่า “บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับทราบข้อมูล
หรือข่าวสารสาธารณะในครอบครองของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วน
ท้องถิ่น” และตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ได้ระบุหลักการและเหตุผลของ
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการว่าในระบอบประชาธิปไตย การให้ประชาชนมีโอกาสกว้างขวางใน
การได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการด าเนินการต่างๆ ของรัฐเป็นสิ่งจ าเป็น เพ่ือที่ประชาชนจะสามารถแสดง
ความคิดเหน็และใช้สิทธิทางการเมืองได้โดยถูกต้องมากยิ่งขึ้น 
 การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยทราย ให้ประชาชนรับรู้อย่างถูกต้อง 
รวดเร็วจากการท างานที่มีประสิทธิภาพ    จึงเป็นสิ่งที่จ าเป็นอย่างยิ่งซึ่งสอดคล้องกับแผนการด าเนินงานของ
องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยทราย 
 ดังนั้น เพ่ือเสริมสร้างให้องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยทราย  มีความโปร่งใสในการท างานมากยิ่งขึ้น 
จึงได้จัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม น าความโปร่งใสสู่องค์กร เพ่ือให้บุคลากรขององค์การบริหาร
ส่วนต าบล และตัวแทนชุมชนได้รับรู้สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการและเรียนรู้เรื่องคุณธรรม 
จริยธรรม และความโปร่งใส และเมื่อเกิดความเข้าใจแล้วจะสามารถขยายผลบอกต่อไปยังผู้ใกล้ชิด สร้าง
เครือข่ายความร่วมมือระหว่าง อปท. กับภาคประชาชนให้มีความเข้มแข็งยิ่งขึ้น 
 

วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือให้มีการตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยทราย โดยมีหน่วย
ประชาสัมพันธ์ ท าหน้าที่ประชาสัมพันธ์เผยแพร่บทบาทอ านาจหน้าที่ และแสดงข้อมูลการด าเนินงานในด้าน
ต่างๆขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยทราย ให้เป็นปัจจุบันทางเว็บไซต์ ติดบอร์ดประชาสัมพันธ์  หรือ
ประชาสัมพันธ์ทางเสียงไร้สาย เป็นต้น 
 2. เพ่ือให้ความรู้ในเรื่องข้อมูลข่าวสาร ข้อเท็จจริง ของทางองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยทรายให้
ประชาชนในพื้นท่ีทราบ 
 

เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ผู้เข้าร่วมอบรม   จ านวน  100  คน 
 

พ้ืนที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยทราย 
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วิธีด าเนินการ 
 1. บันทึกเสนอขออนุมัติผู้บริหาร 
 2. ออกค าสั่งจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยทราย 
 3. ด าเนินกิจกรรม ต่างๆ เช่น 
  -  มีหน่วยประชาสัมพันธ์ ณ องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยทราย 
  -  ประชาสัมพันธ์เผยแพร่บทบาท อ านาจ หน้าที่ ผลงานที่ด าเนินการ โครงการ และข้อมูล
ข่าวสารต่างๆขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยทราย ทางเว็บไซต์หน่วยงาน  ทางเสียงไร้สาย  ทางหนังสือ
ประชาสัมพันธ์ เป็นต้น 
  -  ให้ความรู้ประชาชนเรื่อง ข้อมูลข่าวสาร 
 4. ติดตามและประเมินผล 
 5. รายงานผลการด าเนินงานให้ผู้บริหารทราบ 
 

ระยะเวลาด าเนินการ 
 งบประมาณ พ.ศ.2562-2564 
 

งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยทราย 
 

ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 1. ผู้เข้าร่วมอบรมได้รับความรู้เกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสาร 
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3.1.2 มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ 
 การเงิน การจัดหาพัสดุ การค านวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงาน เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่
กฎหมาย ระเบียบ กฎข้อบังคับ ที่ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเผยแพร่ให้ประชาชนทราบ
และตรวจสอบได้ 
 
มาตรการ “เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญและหลากหลาย” 
 

หลักการและเหตุผล 
 ด้วยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 ก าหนดให้
หน่วยงานของรัฐจะต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่ส าคัญๆ ของหน่วยงาน เช่น โครงสร้างและการจัดองค์กร 
อ านาจหน้าที่ แผนงาน โครงการและอ่ืนๆ 
 ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยทราย จึงได้จัดท ามาตรการ “เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญและ
หลากหลาย” ขึ้น เพื่อให้เปิดเผยข้อมูลให้ประชาชนทราบ  และสามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอ านาจ
หน้าที่และเขา้ถึงข้อมูลตามภารกิจหลักขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยทราย ได้ง่ายและสะดวกมากขึ้น 
 

วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญและเข้าถึงง่าย 
 2. เพ่ือให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่หลากหลาย 
 3. เพ่ือให้ประชาชนหรือผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกมากยิ่งข้ึน 
 

เป้าหมาย/ผลผลิต 
 มีข้อมูลประเภทต่างๆ เผยแพร่ต่อประชาชนในพ้ืนที่ และเข้าถึงได้โดยสะดวกมากกว่า 10 ประเภท
ขึ้นไป 
 

พ้ืนที่ด าเนินการ 
 พ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยทราย 
 

วิธีด าเนินการ 
 1.จัดให้มีข้อมูลข่าวสารประเภทต่างๆ เผยแพร่ให้ประชาชนทั้งในและนอกพ้ืนที่ ได้แก่ 

- แผนพัฒนาท้องถิ่น 
- งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
- แผนการด าเนินงาน 
- แผนอตัราก าลัง 
- แผนการจัดหาพัสดุ 
- ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา 
- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
- ข้อมูลรายรับและรายจ่าย 
- งบแสดงฐานะทางการเงิน 
- รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น 
- รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปี 
- รายงานผลคะแนนการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการ 
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2. เปิดเผยข้อมูลผลการจัดซื้อจัดจ้างให้ประชาชนทราบ 
 

ระยะเวลาด าเนินการ 
 งบประมาณ พ.ศ.2562-2564 
 

งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักงานปลัด  และ กองคลังองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยทราย 
 

ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 จ านวนข้อมูลข่าวสารที่ได้รับการเผยแพร่ 
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3.1.3 มีการปิดประกาศ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่เป็น 

ประโยชน์กับการมีส่วนร่วมตรวจสอบของประชาชน 
 
มาตรการ “จัดให้มีช่องทางท่ีประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร” 
 
หลักการและเหตุผล 
 ด้วยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 ก าหนดให้
หน่วยงานของรัฐจะต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่ส าคัญๆ ของหน่วยงาน เช่น โครงสร้างและการจัดองค์กร 
อ านาจหน้าที่ แผนงาน โครงการและอ่ืนๆ 
 ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยทราย จึงได้ตระหนักและเห็นความส าคัญของการเผยแพร่ข้อมูล
ที่ส าคัญๆ ของหน่วยงานผ่านทางช่องทางที่หลากหลาย เพ่ือให้การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารครอบคลุมทุก
กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ หน่วยประชาสัมพันธ์ ณ ที่ท าการของหน่วยงาน เว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสังคม 
(Social Media) หมายเลขโทรศัพท์เฉพาะ การเผยแพร่ข้อมูลทางสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ โทรทัศน์ วิทยุ สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์อ่ืนๆ ทั้งนี้ เพ่ือให้ประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่และเข้ าถึง
ข้อมูลตามภารกิจหลักได้ง่ายและสะดวกมากข้ึน 
 
วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือให้มีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานที่หลากหลาย 
 2. เพ่ือให้ประชาชนหรือผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกมากยิ่งข้ึน 
 3. เพ่ือให้มีช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนที่เข้าถึงประชาชนได้ง่าย 
 
เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน จ านวนไม่น้อยกว่า 7 ช่องทาง 
 
พ้ืนที่ด าเนินการ 
 พ้ืนทีท่ั้งในและนอกเขตองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยทราย 
 
วิธีด าเนินการ 
 จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน ได้แก่ 

- บอร์ดหน้าส านักงาน 
- บอร์ดประชาสัมพันธ์ตามหมู่บ้าน 
- ประกาศเสียงตามสาย/วิทยุชุมชน/หอกระจายข่าว/รถกระจายเสียง/หน่วยประชาสัมพันธ์

เคลื่อนที ่
- ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีเจ้าหน้าที่ให้บริการประจ าและให้ประชาชน

สืบค้นได้เอง 
- จัดส่งเอกสารเผยแพร่รายงานประจ าปี 
- ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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- ประกาศผ่านเว็บไซต์/เว็บบอร์ด/เฟสบุ๊ค  
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
 งบประมาณ พ.ศ.2562-2564 
 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยทราย 
 
ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 จ านวนช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



61 

 

 3.2 การรับฟังความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน 
3.2.1 มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในการด าเนินกิจการตามอ านาจ 

หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะการด าเนินกิจการที่จะมีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ และ
สุขอนามัยของประชาชนในท้องถิ่น 
 
 

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดท าแผนชุมชนประชาคมหมู่บ้าน ประชาคมต าบล 
 

หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ตามที่กระทรวงมหาดไทย โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มีนโยบายในการบูรณาการ
กระบวนการท างานร่วมกันของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหมู่บ้าน /ชุมชน มี
กระบวนการจัดท า ทบทวน ปรับปรุงแผนชุมชน เพ่ือพัฒนาคุณภาพแผนชุมชน และสนับสนุนให้หน่วยงาน
ภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น น าแผนชุมชนสู่การปฏิบัติ ซึ่งเป็นกลไกส าคัญในการส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นของประชาชน องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยทรายได้ด าเนินการจัดโครงการ
ประชุมประชาคมแผนแม่บทชุมชน รวมถึงการน าเข้าบรรจุไว้ในร่างข้อบัญญัติงบประมาณประจ าปี ในปีถัดไป 
ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยทราย  จึงได้จัดให้มีโครงการประชุมประชาคมหมู่บ้าน ประชาคม
ต าบลขึ้น 
 

วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือจัดเก็บข้อมูลพ้ืนฐานที่เป็นมาตรฐานสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการจัดท าแผนชุมชนและ
วางแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 2. เพ่ือระดมความคิดเห็นและก าหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาของผู้น าชุมชน 
 3. เพ่ือให้ได้แผนงานโครงการของชุมชน น ามาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาสี่ปีขององค์การบริหารส่วน
ต าบลห้วยทราย 
 4. เพ่ือรับทราบปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชน 
 5. เพ่ือฝึกให้ประชาชนได้ร่วมกระบวนการ ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมแก้ปัญหา และส่งเสริมระบอบ
ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม 
 6. เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตการปฏิบัติราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

เป้าหมาย/ผลผลิต 
 จัดเก็บข้อมูลพ้ืนฐานหมู่บ้าน และจัดให้มีประชุมเวทีประชาคม จ านวน 13 หมู่บ้าน ในเขตองค์การ
บริหารส่วนต าบลห้วยทราย ส าหรับให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นให้ได้มาซึ่งแผนงานของหมู่บ้าน เพ่ือ
น ามาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาสี่ปีขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยทราย 
 

พ้ืนที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยทราย 
 

วิธีด าเนินการ 
 1. เสนอขออนุมัติโครงการ 
 2. ประสานชุมชนเพ่ือคัดเลือกผู้จัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน 
 3. ประสานวิทยากร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
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 4. จัดประชุมชี้แจงท าความเข้าใจ 
 5. ด าเนินการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน, ตรวจสอบข้อมูล, ท าการบันทึกและประมวลผลข้อมูล 
 6. จัดประชุมผู้น าชุมชนและเวทีประชาคมตามตารางที่ก าหนด 
 7. จัดประชุมเพ่ือพิจารณาร่างแผนชุมชน 
 8. จัดท าแผนชุมชนเพ่ือส่งให้กองวิชาการฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 9. ประเมินผล และรายงานผลให้ผู้บริหารทราบ 
 

ระยะเวลาด าเนินการ 
 จัดเวทีประชุมประชาคมหมู่บ้าน จ านวน 13 หมู่บ้าน ระหว่างเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ ของทุกปี 
 

งบประมาณด าเนินการ 
 19,500 บาท 
 

ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยทราย 
 

ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 1. มีข้อมูลพื้นฐานหมู่บ้าน ที่ได้มาตรฐานส าหรับใช้ในการวางแผนพัฒนาชุมชนและพัฒนาท้องถิ่น 
 2. ได้รับทราบปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในแต่ละหมู่บ้าน 
 3. ได้แผนงานโครงการของแต่ละหมู่บ้าน เพ่ือน ามาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
 4. ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นและร่วมกันแก้ไขปัญหาของหมู่บ้าน 
 5. ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจตามระบอบประชาธิปไตย 
 6. ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตการปฏิบัติราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
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  3.2.2 มีช่องทางให้ประชาชนในท้องถิ่นสามารถร้องเรียน/ร้องทุกข์ได้โดยสะดวก 
 
โครงการ อบต.พบประชาชน 
 

หลักการและเหตุผล 
 องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยทราย  เป็นหน่วยงานภาครัฐที่เน้นการให้บริการประชาชน และมี
เป้าหมายให้มีการบริการประชาชนในด้านต่างๆ ที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ด้วยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และ
เกิดประโยชน์ต่อประชาชนผู้รับบริการโดยตรง โดยถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะได้รับการบริการอย่าง
สะดวกรวดเร็วและลดภาระของประชาชนเป็นส าคัญ 
 ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินงานด้านบริการประชาชนเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเป็นการให้บริการในเชิงรุก 
จึงได้จัดท าโครงการ อบต.พบประชาชน เพ่ือส ารวจความต้องการของประชาชนตามครัวเรือนว่าต้องการให้
องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยทราย ด าเนินการให้บริการในด้านใดบ้าง และให้บริการงานด้านต่างๆ ซึ่งอยู่ใน
อ านาจหน้าที่ อาจด าเนินการด้วยตนเองหรือร่วมมือกับองค์กรเอกชนโดยเน้นให้บริการฟรีแก่ประชาชน หรือ
หากจ าเป็นต้องคิดว่าบริการก็ให้คิดในอัตราถูกที่สุด  
 

วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ประชาชนโดยไม่ต้องเดินทางมารับบริการ ณ องค์การบริหารส่วนต าบล
ห้วยทราย ซึ่งอาจเสียค่าใช้จ่ายหรือเสียเวลาเพิ่มข้ึน 
 2. เพ่ือรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพ้ืนที่ และจะได้แก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้อง
หรือน ามาเป็นข้อมูลในการท าแผนงาน โครงการแก้ไขปัญหาต่อไป 
 3. เพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานกับประชาชนในพื้นท่ี 
 

เป้าหมาย/ผลลัพธ์ 
 น าบริการในหน้าที่ของทุกส่วน ออกไปให้บริการแก่ประชาชนหมุนเวียนชุมชนต่างๆ ในเขตต าบลห้วย
ทรายทั้งหมด ร่วมกับการประชุมเวทีประชาคมหมู่บ้าน 
 

พ้ืนที่ด าเนินการ 
 ทุกหมู่บ้านในเขตต าบลห้วยทราย 
  

วิธีด าเนินการ 
 1. จดัตั้งศูนย์ด ารงธรรมต าบลห้วยทราย และออกค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานพร้อมเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ
เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข ์
 2. จัดท าแผนผังขั้นตอนการร้องเรียน/ร้องทุกข ์
 3. จัดท าโครงการ อบต.พบประชาชน โดยประสานงานกับทุกกอง เพ่ือคัดเลือกกิจกรรมและงานใน
หน้าที่ที่จะน าไปให้บริการแก่ประชาชน 
 3. ก าหนดสถานที่ วัน เวลา ในการออกให้บริการเคลื่อนที่ 
 4. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบล่วงหน้าทางเสียงไร้สาย และรถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ 
 5. น ากิจกรรมงานในหน้าที่ออกบริการประชาชน 
 6. ประเมินผลการปฏิบัติงาน 
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ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ.2562-2564 
 

งบประมาณด าเนินการ 
 160,000 บาท 
 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยทราย 
 

ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 1 มีศูนย์ด ารงธรรมต าบลห้วยทราย 
 2. เรื่องท่ีประชาชนเข้ามาร้องเรียน ร้องทุกข์ ได้รับการแก้ไข ช่วยเหลือ ทุกราย 

3.มีสถิติจ านวนประชาชนที่อยู่ในเขตต าบลห้วยทราย ซึ่งได้เข้าร่วมโครงการฯ ได้รับบริการที่สะดวก 
รวดเร็ว ประหยัด พร้อมทั้งได้รับทราบนโยบายต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยทราย 
 4 ประชาชนที่อยู่ในเขตต าบลห้วยทราย มีโอกาสได้แสดงความคิดเห็นโดยมีเจ้าหน้าที่ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลห้วยทรายร่วมรับฟัง ทั้งในเรื่องการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยทราย และ
ความต้องการด้านสาธารณูปโภคของประชาชน 
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  3.2.3 มีรายงานหรือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ประชาชนผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ได้ทราบ
ถึงการได้รับเรื่อง ระยะเวลา และผลการด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
 

กิจกรรม รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้ร้องเรียน ร้องทุกข์ 
 

หลักการและเหตุผล 
 การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ในการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ เป็นสิ่งส าคัญเพราะการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ทุกครั้งจะต้องมีการตรวจสอบ กลั่นกรองการใช้อ านาจ โดยการเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้รับทราบ
ข้อเท็จจริง ข้อกฎหมายที่ถูกต้อง และต้องเป็นธรรมกับทุกฝ่าย เมื่อด าเนินการตามขั้นตอนเรื่องการร้องเรียน
ร้องทุกข์เสร็จแล้วให้แจ้งผู้ร้องรับทราบโดยเร็วไม่เกิน 15 วัน 
 

วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดลดปัญหาทุจริต 
 2. เพ่ือให้เกิดการปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างถูกต้องโดยการน าข้อเสนอแนะจากหน่วยตรวจสอบมา
ปฏิบัติ 
 3. เพ่ือให้ผู้ร้องได้รับทราบขั้นตอนของการด าเนินการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์และส่งเสริมภาค
ประชาชนร่วมตรวจสอบการด าเนินงานของทางราชการ 
 

เป้าหมายการด าเนินการ 
 ผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ทุกราย 
 

พ้ืนที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยทราย 
 

วิธีการด าเนินการ 
 ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วเสร็จแจ้งผู้ร้องโดยเร็วไม่เกิน 15 วันท าการ 
 

ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ 2562 – 2564 
 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยทราย 
 

งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 

ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 การปฏิบัติหน้าที่ราชการถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย เป็นธรรมกับทุกฝ่าย 
 10.2 ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติงานด้านการร้องเรียนร้องทุกข์ 
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 3.3 การส่งเสริมใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
3.3.1 ด าเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนา การจัดท างบประมาณ 

 
มาตรการแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
 

หลักการและเหตุผล 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2548 หมวด 1 องค์กรจัดท าแผนพัฒนา ข้อ 7 (2) และข้อ 9 ก าหนดให้มีองค์กรและโครงสร้างขององค์กร
จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปของคณะกรรมการ 
 ดังนั้น เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยทราย มีองค์กรในการจัดท าแผนพัฒนาตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 องค์การบริหาร
ส่วนต าบลห้วยทราย จึงแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วย
ทรายขึ้น 
 

วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยทรายและตัวแทนประชาชนจากทุกภาคส่วน
ได้มีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็นในการจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีให้สอดคล้องกับประเด็นหลักการ
พัฒนาที่ประชาคม และคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยทราย ก าหนดด้วยความถูกต้อง 
โปร่งใส และสุจริต 
 

เป้าหมาย/ผลผลิต 
 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยทราย 
 

พ้ืนที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยทราย 
 

วิธีด าเนินการ 
 จัดประชุมคณะกรรมการ เพ่ือคัดเลือกผู้แทนประชาคม 
 

ระยะเวลาด าเนินการ 
 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยทราย  บางต าแหน่งใน
ปัจจุบันจะครบวาระการด ารงต าแหน่ง 2 ปี ตามที่ระเบียบฯ องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยทรายจึงต้อง
ด าเนินการคัดเลือกบุคคลในต าแหน่งดังกล่าวมาด ารงต าแหน่งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยทรายแทนกรรมการฯ ที่ครบวาระการด ารงต าแหน่ง เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ. 2558 หมวด 1 
องค์กรจัดท าแผนพัฒนา ข้อ 7(2) และข้อ 9 ที่ก าหนด 
 

งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
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ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยทราย 
 

ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยทราย มีคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลห้วยทราย เพ่ือเป็นองค์กรในการยกร่างหรือจัดท าร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและร่างแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี เพ่ือใช้เป็นแผนพัฒนาต าบล 
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กิจกรรมการประชุมประชาคมหมู่บ้านและประชาคมต าบล ประจ าปี 
 

หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกระจายอ านาจและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นกฎหมายที่ค่อนข้าง
ใหม่และมีจ านวนหลายฉบับด้วยกัน ท าให้ประชาชนยังไม่อาจได้รับทราบถึงความส าคัญของการกระจาย
อ านาจและการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการกระจายอ านาจ องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยทราย จึงได้
จัดท าโครงการเพ่ือประชุมประชาคมหมู่บ้านและประชาคมต าบลขึ้น เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจและ
ตระหนักถึงความส าคัญของการกระจายอ านาจการมี ส่วนร่วมของประชาชนต่อการพัฒนาท้องถิ่นตนเอง 
 

วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือให้การบริหารจัดการเป็นไปตามหลักการมีส่วนร่วมของประชาชน โปร่งใส และตรวจสอบได้เพ่ือ
เผยแพร่ความรู้ให้กับประชาชนถึงการมีส่วนร่วมในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือรับฟัง
ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะในการพัฒนาท้องถิ่น และรายงานการด าเนินงาน อีกทางหนึ่งด้วย 
 

เป้าหมาย 
 ผู้น าองค์กรประชาชน เช่น ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรก านัน ผู้น าชุมชนแพทย์
ประจ าต าบล อาสาสมัครสาธารณสุข สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล กลุ่มอาชีพต่างๆ ตลอดจน
ประชาชนทั่วไป 
 

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

ระยะเวลาการด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ 2562 – 2564 
 

งบประมาณ 
 19,500 บาท 
 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยทราย 
 

ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ผู้เข้าร่วมประชุมประชาคมสามารถเข้าใจการบริหารงานแบบการมีส่วนร่วม ตระหนักถึงความส าคัญ
ของการกระจายอ านาจและเป็นการสร้างทัศนคติที่ดีระหว่างประชาชนและหน่วยการบริหารราชการส่วน
ท้องถิ่น 
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3.3.2 ด าเนนิการให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 
กิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยทราย 
 

หลักการและเหตุผล 
 ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลในฐานะองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นต้องด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ซึ่งเป็นกระบวนการวัดผลการบริหารและปฏิบัติราชการ
ของเทศบาลว่าสัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมายหรือไม่ ตลอดจนเป็นการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์การ
บริหารส่วนต าบล เพ่ือน าผลที่ได้จากการประเมินมาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข ส่งเสริม พัฒนา ขยายหรือยุติการ
ด าเนินภารกิจต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลต่อไป 
 เพ่ือให้การประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยทราย มีการขับเคลื่อน
อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งจะส่งเสริมให้องค์การบริหารส่วนต าบลมีมาตรฐานในการปฏิบัติราชการ ลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน และการอ านวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน เพ่ือประโยชน์สุขของ
ประชาชนโดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
ตรวจสอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่กฎหมายก าหนด 
 

วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐานการปฏิบัติราชการ 
 2. เพ่ือให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ
องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยทราย และเป็นการเฝ้าระวังการทุจริตในการบริหารจัดการตามภารกิจของ
องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยทราย 
 3. เพ่ือด าเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น 
 

เป้าหมาย/ผลผลิต 
 คณะท างานและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วน
ต าบลห้วยทราย 
 

พ้ืนที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยทราย 
 

วิธีด าเนินการ 
 1. ประสานกับส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือรวบรวมข้อมูล 
 2. จัดท าโครงการและขออนุมัติโครงการ 
 3. จัดท าประกาศประชาสัมพันธ์การด าเนินโครงการ 
 4. จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะท างานและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยทราย 
 5. ประชุมคณะกรรมการ/คณะท างานและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 6. การจัดท าแผนการด าเนินงาน 

7. การด าเนินโครงการให้เป็นไปตามแผนการด าเนินงาน 
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 8. จัดท าแบบสอบถามวัดความพึงพอใจในการปฏิบัติราชการของหน่วยงานต่างๆขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลห้วยทราย พร้อมตัวชี้วัด 
 9. การติดตามและประเมินผล 
 10. การจัดท าสรุปรายงานผลการด าเนินโครงการฯ แล้วรายงานให้ผู้บริหารพิจารณาทราบปรับปรุง
ด าเนินการแก้ไขต่อไป 
 

ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 
 

งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยทราย 
 
ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 ผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยทรายดีขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา 
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มิติที่ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วน 
         ท้องถิ่น 

4.1  การจัดวางระบบการตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน 
4.1.1 มีการจัดท าและรายงานการจัดท าระบบตรวจสอบภายใน 

 
 โครงการจัดท าแผนการตรวจสอบภายใน 
 

หลักการและเหตุผล 
 การตรวจสอบภายในเป็นปัจจัยส าคัญที่จะช่วยให้การด าเนินงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วน
ต าบลห้วยทราย เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทั้งยังช่วยป้องกันหรือลดความเสี่ยงจากการ
ด าเนินงานผิดพลาดและลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งการตรวจสอบภายในนั้นยังถือเป็นส่วนประกอบ
ส าคัญที่แทรกอยู่ในการปฏิบัติงานตามปกติ ซึ่งจะต้องมีการกระท าอย่างเป็นขั้นตอนท่ีถูกต้องตามระเบียบ และ
กฎหมายที่ก าหนด โดยผู้บริหารสามารถน าแผนการตรวจสอบภายในมาใช้โดยรวมเป็นส่วนหนึ่งของ
กระบวนการบริหาร เพ่ือให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการด าเนินงานอีกทั้งยังเป็นแนวทางการปฏิบัติงาน 
ซึ่งเป็นแนวทางการตรวจสอบภายในที่ชัดเจน ดังนั้น การจัดท าแผนการตรวจสอบภายในอย่างมีมาตรฐาน
ประกอบกับมีระเบียบ ข้อบังคับ ตลอดจนกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องจะท าให้การปฏิบัติงานขององค์การ
บริหารส่วนต าบลห้วยทราย เป็นไปอย่างถูกต้องและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของทางราชการ 
 

วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือจัดวางระบบการควบคุมภายในตามระเบียบ คตง. ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานควบคุมภายใน 
พ.ศ. 2544 
 2. เพ่ือพิสูจน์ความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆ ทางด้านการบัญชี และด้านอ่ืนๆ 
ที่เก่ียวข้อง 
 3. เพ่ือตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจว่าเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง 
มติคณะรัฐมนตรี และนโยบายที่ก าหนด 
 4. เพ่ือตรวจสอบหาระบบการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจว่าเพียงพอ และเหมาะสม 
 5. เพ่ือเป็นหลักประกันการใช้และระวังทรัพย์สินต่างๆ ของส่วนราชการเป็นไปอย่างเหมาะสม 
 

เป้าหมาย 
 พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยทรายทุกท่าน 
 

พ้ืนที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยทราย 
 

วิธีการด าเนินการ 
 1. ให้หน่วยตรวจสอบภายในหรือผู้ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบภายในจัดท าแผนปฏิบัติงานตรวจสอบ
ภายใน 
 2. ตรวจสอบความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆ ด้วยเทคนิค และวิธีการตรวจสอบ
ที่ยอมรับโดยทั่วไป ปริมาณมากน้อยตามความจ าเป็นและเหมาะสม โดยค านึงถึงประสิทธิภาพของระบบการ
ควบคุมภายในและความส าคัญของเรื่องที่ตรวจสอบ รวมทั้งวิเคราะห์  ประเมินผลการบริหารและการ
ปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ 
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 3. ตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน การพัสดุและทรัพย์สิน รวมทั้ง
การบริหารงานด้านอ่ืนๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
ค าสั่ง และมติคณะรัฐมนตรี ตลอดจนตรวจสอบระบบการดูแลรักษา และความปลอดภัยของทรัพย์สิน และ
การใช้ทรัพยากรทุกประเภท ว่าเป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด ในการตรวจสอบภายใน
จะต้องท างานอย่างเป็นอิสระ 
 4. สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน และ/หรือ ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่งที่ทางราชการ
ก าหนด เพื่อให้มั่นใจได้ว่าสามารถน าไปสู่การปฏิบัติงานที่ตรงตามวัตถุประสงค์และสอดคล้องกับนโยบาย 
 5. รายงานผลการตรวจสอบและติดตามประเมินผล ให้ผู้บริหารทราบ แล้วเผยแพร่ให้ประชาชนใน
พ้ืนที่ทราบ 
 

ระยะเวลาการด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ.2562-2564 
 

งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในหรือผู้ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยทราย 
 

ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 1. พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยทรายมีความเข้าใจและปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานมากขึ้น 
 2. ความเสี่ยงในการเบิกจ่ายเงินลดน้อยลง 
 3. การใช้ทรัพยากรของส านัก/กอง/หน่วยงาน ที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า ประหยัด 
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4.1.2 มีการจัดท าและรายงานการจัดท าระบบควบคุมภายใน 
 
โครงการจัดท ารายงานการควบคุมภายใน 
 

หลักการและเหตุผล 
 ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ .ศ. 
2544 ก าหนดให้หน่วยรับตรวจติดตามประเมินผลการควบคุมภายในที่ได้ก าหนดไว้ รายงานต่อผู้ก ากับดูแล
และคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ 
 ดังนั้น เพ่ือให้การปฏิบัติถูกต้องและเป็นไปตามที่ระเบียบฯ ก าหนด องค์การบริหารส่วนต าบลห้วย
ทราย จึงได้มีการจัดท าและรายงานการควบคุมภายในตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินก าหนด เป็น
ประจ าทุกป ี
 

วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค์กรขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วย
ทราย 
 2. เพ่ือสรุปรายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายในให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยทราย
ทราบตามแบบที่ระเบียบฯ ก าหนด 
 3. เพ่ือรายงานการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในต่อผู้ก ากับดูแลและคณะกรรมการตรวจ
เงินแผ่นดิน ตามก าหนด 
 

เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ส่วนราชการทุกหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยทราย 
 

พ้ืนที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยทราย 
 

วิธีด าเนินการ 
 1. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค์กร 
 2. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย 
 3. ผู้บริหารมีหนังสือแจ้งให้ทุกส่วนราชการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน 
 4. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย ด าเนินการประเมิน
องค์ประกอบ ตามแบบ ปย.1 และประเมินผลการปรับปรุงการควบคุมภายในตามแบบ ปย.2 
 5. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับองค์กร ด าเนินการรวบรวม เพ่ือ
จัดท ารายงานการควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ข้อ 6 ระดับองค์กร และน าเสนอผู้บริหาร พร้อมจัดส่งรายงาน
ให้ผู้ก ากับดูแลและคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 
 

ระยะเวลาการด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ  พ.ศ.2562-2564 
 

งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
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ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยทราย 
 
ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 1. บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
 2. ลดโอกาสความผิดพลาด ป้องกันและลดความเสี่ยงต่อการปฏิบัติงาน 
 3. เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรและประชาชนโดยรวม 
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4.2 การสนับสนุนให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติ หรือการบริหารราชการตาม
ช่องทางท่ีสามารถด าเนินการได ้

4.2.1 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล  
เกี่ยวกับการบรรจุ แต่งตั้ง โอน ย้ายข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง 
 

มาตรการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุแต่งตั้ง 
การโอน ย้าย 
 

หลักการและเหตุผล 
 การบริหารงานบุคคลเป็นกระบวนการเกี่ยวกับบุคคลถือว่าเป็นสิ่งส าคัญหรือเป็นหัวใจขององค์กรจึง
มักจะก าหนดหน้าที่ของงานเป็นเรื่องๆ การวางนโยบาย การวางแผน การวางระเบียบและข้อบังคับที่
ปฏิบัติงานในองค์กรหรือหน่วยงาน เพ่ือให้มีประสิทธิภาพและเพ่ือให้การปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยทราย จึงได้ก าหนดมาตรการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม ตรวจสอบ 
ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล โดยพิจารณาจากประเด็นการบริหารงานบุคคลโดยยึดมั่นในหลักคุณธรรมใน
เรื่องการบรรจุ แต่งตั้ง การโอน ย้าย การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน โดยถือปฏิบัติตามกฎหมาย 
ระเบียบ หนังสือสั่งการโดยเคร่งครัด เพ่ือให้การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยทราย
เป็นไปอย่างโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ 
 

วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วม การตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปด้วยความ
โปร่งใสและเป็นธรรม 
 2. เพ่ือให้เป็นแนวทางในการตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุแต่งตั้ง
การโอน ย้าย 
 

เป้าหมาย/ผลผลิต 
 พนักงานส่วนต าบล พนักงานครูส่วนต าบล พนักงานจ้าง ที่มีการด าเนินการด้านการบริหารงานบุคคล 
 

พ้ืนที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยทราย 
 

วิธีการด าเนินการ 
 ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุแต่งตั้ง การโอน ย้าย 
 -  แต่งตั้งกรรมการจากภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลบริหารงานบุคคลในการ
บรรจุแต่งตั้งองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยทราย  ได้ด าเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
อย่างเคร่งครัด 
 -  การสรรหาการบรรจุแต่งตั้งได้มีการประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานอ่ืน และ ก .อบต.จังหวัดอ่ืน 
รวมถึงประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนภายในต าบลทราบโดยการประกาศเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน 
 -  มีการประชาสัมพันธ์ลงในเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยทราย 
 -  มีการติดประกาศประชาสัมพันธ์ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยทราย 
 -  ในการบรรจุแต่งตั้งได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจากหน่วยงานอื่นเป็นกรรมการ รวมถึงมีการแต่งตั้ง
ประชาชนเพื่อตรวจสอบขั้นตอนการด าเนินการในการบรรจุแต่งตั้ง 
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 -  การบรรจุแต่งตั้งจะต้องได้รับการตรวจสอบคุณสมบัติและความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงาน
ส่วนต าบล     (ก.อบต.จังหวัด) ก่อน 
 -  ในการออกค าสั่งการบรรจุแต่งตั้งองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยทรายจะออกค าสั่งแต่งตั้งได้ต้องไม่
ก่อนวันที่องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยทราย  รับมติ คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) 
 การเลื่อนระดับ/เลื่อนต าแหน่ง 
 - แต่งตั้งกรรมการจากภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลในการเลื่อน
ระดับ/การเลื่อนต าแหน่ง องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยทรายได้ด าเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัด 
 -  มีการแจ้งผู้ที่มีคุณสมบัติทราบโดยการบันทึกข้อความแจ้งผู้มีคุณสมบัติที่จะเลื่อนระดับ /เลื่อน
ต าแหน่ง 
 -  มีการประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานอ่ืน และ ก.อบต.จังหวัดอ่ืน รวมถึงประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน
ภายในต าบลทราบโดยการประกาศเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน และมีการประชาสัมพันธ์ลงใน เว็บไซต์ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยทราย 
 -  มีข้ันตอนการตรวจสอบคุณสมบัติผู้ขอรับการประเมินเพ่ือเลื่อนระดับ/เลื่อนต าแหน่ง 
 -  มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจากหน่วยงานอ่ืนเข้าร่วมเป็นกรรมการประเมินผลงานการเลื่อนระดับ /
การเลื่อนต าแหน่งเพ่ือความโปร่งใส 
 -  มีการออกค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการในการด าเนินการอย่างชัดเจน 
 -  ผู้ขอรับการประเมินสามารถซักถามข้อสงสัยหรือโต้แย้งผลการประเมิน หรือตรวจสอบการ
ด าเนินการที่ตนเองเห็นว่าไม่เป็นธรรมได้ 
 -  การเลื่อนระดับ/การเลื่อนต าแหน่ง จะต้องได้รับการตรวจสอบคุณสมบัติและความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) ก่อน 
 -  ในการออกค าสั่งการเลื่อนระดับ/การเลื่อนต าแหน่ง องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยทรายจะออก
ค าสั่งแต่งตั้งได้ต้องไม่ก่อนวันที่องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยทรายรับมติคณะคณะกรรมการพนักงานส่วน
ต าบลจังหวัด (ก.อบต.จังหวัด) 
 การเลื่อนขั้นเงินเดือน 
 - แต่งตั้งกรรมการจากภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลบริหารงานบุคคล ในการที่
องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยทราย ได้ด าเนินการเลื่อนขั้นเงินเดือนตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ 
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัด 
 -  มีการจัดท าประกาศหลักเกณฑ์หรือแนวทางนากรปฏิบัติงาน และประกาศเผยแพร่หลักเกณฑ์ให้
บุคลากรทราบ 
 -  มีการแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานและคณะกรรมการพิจารณาการ
เลื่อนขั้นเงินเดือน เพ่ือพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนให้เป็นไปอย่างยุติธรรม 
 -  มีการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน และคณะกรรมการพิจารณา
การเลื่อนขั้นเงินเดือน มีการน าข้อมูลมาใช้ประกอบการตัดสินใจ เพ่ือประกอบการพิจารณาความดีความชอบ 
เช่น ข้อมูลประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน ความสามารถและความอุตสาหะ การรักษาวินัย การ
ปฏิบัติตนเหมาะสม และข้อมูลการลา เป็นต้น 
 -  มีการแจ้งผลการประเมินให้พนักงานทราบ พร้อมเปิดโอกาสให้ซักถาม ตอบข้อสงสัย และโต้แย้งผล
การประเมินที่ไม่เป็นธรรม 
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 -  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยทราย ออกค าสั่งการเลื่อนขั้นเงินเดือนตามมติคณะกรรมการ
พิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือน และมีการติดประกาศผลการเลื่อนข้ันเงินเดือนให้พนักงานทราบโดยทั่วกัน 
 

ระยะเวลาการด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 
 

งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 นักทรัพยากรบุคคล 
 

ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 ตัวชี้วัด 
 ก าหนดเป็นระดับขั้นของความส าเร็จ แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดับ โดยพิจารณาจาก
ความก้าวหน้าของขั้นตอนการด าเนินงานตามเป้าหมายของแต่ละระดับ 
 ผลลัพธ์ 
 ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุ การโอน 
ย้าย ขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยทราย และมีแนวทางในการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน พร้อมทั้งเปิดเผย
และสามารถอธิบายผลที่เกิดข้ึนดังกล่าวได้ 
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4.2.2 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงบประมาณ การ
รับ-จ่ายเงิน การหาประโยชน์จากทรัพย์สินของทางราชการ 
 

กิจกรรมการรายงานผลการใช้จ่ายเงินให้ประชาชนได้รับทราบ 
 

หลักการและเหตุผล 
 การปฏิบัติงานด้านการคลังเป็นการท างานที่ต้องอาศัยระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการ ตลอดจนมติ
คณะรัฐมนตรี วิธีการท างานต้องอยู่ในกรอบ และต้องมีระบบการบริการที่รวดเร็ว ถูกต้อง ประชาชนหรือ
ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจสร้างความสะดวกให้แก่ประชาชนมากที่สุดถูกต้องทั้งระเบียบกฎหมาย 
ข้อเท็จจริง ไม่มีข้อผิดพลาดบริการด้วยความเสมอภาคกัน ไม่เลือกปฏิบัติเสริมสร้างความโปร่งใสในการ
ปฏิบัติงาน การบริหารการเงินการคลังเกิดความโปร่งใสไม่เกิดการทุจริตคอร์รัปชันมีการท างานมีกระบวนการ
ที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ รายงานการเงินจากหน่วยงานภายในและภายนอกไม่พบข้อบกพร่อง มี
กระบวนการทางการคลังที่เปิดเผยข้อมูลอื่นต่อประชาชน 
 

วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ 
 2. การใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าและเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถซักถามและตรวจสอบได้ 
 3. ปฏิบัติงานถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
 4. ในการบริหารจัดการต้องท าอย่างเปิดเผยสามารถตรวจสอบได้ จึงต้องมีการปรับปรุงแก้ไขการ
ท างานขององค์กรให้มีความโปร่งใส สามารถเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร เปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถตรวจสอบ
ความถูกต้องได้ 
 

เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยทราย 
 

พ้ืนที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยทราย 
 

วิธีด าเนินการ 
 จัดท างบแสดงฐานะการเงินและงบอ่ืนๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิก
จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่
แก้ไขเพ่ิมเติม โดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยทราย ภายในเก้า
สิบวันนับแต่วันสิ้นปี และจัดท ารายงานแสดงผลการด าเนินงานตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก าหนด 
เพ่ือน าเสนอผู้บริหารท้องถิ่น และประกาศส าเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยเพ่ือให้ประชาชนทราบทุกสาม
เดือน 
 

 ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ.2562-2564 
 

 งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
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ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยทราย 
 

ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 1. มีการพัฒนาการบริหารด้านการเงินการคลังและงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ 
 2. มีการเบิกจ่ายถูกต้อง รวดเร็ว เกิดความประหยัด 
 3. มีการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในพ้ืนที่หรือผู้รับบริการ 
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4.2.3 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการจัดหาพัสดุ 
 

กิจกรรมการจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างจากตัวแทนหมู่บ้าน 
 

หลักการและเหตุผล 
 องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยทราย เห็นถึงประโยชน์จากแนวคิดการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม
ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 พระ
ราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ระบบราชการไทย (พ.ศ. 2556 – 2561) องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยทราย  จึงได้ด าเนินการส่งเสริมการ
มีส่วนร่วมของประชาชน โดยการก าหนดให้มีการจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างจากตัวแทนชุมชน เพ่ือให้
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมโดยผ่านช่องทางหรือกลไกในการร่วมเป็นคณะกรรมการในการตรวจสอบการจัดซื้อ
จัดจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลทุกขั้นตอน ซึ่งหมายความรวมถึงประชาชนสามารถมีโอกาสในการได้รับ
ข้อมูลข่าวสารและแสดงความคิดเห็น ได้เรียนรู้การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมหรือการบริหารราชการใน
ระบบเปิดจากการปฏิบัติจริง ส่วนองค์การบริหารส่วนต าบลสามารถพัฒนาระดับการเปิดโอกาสให้ประชาชน
เข้ามามีส่วนร่วมกับภาครัฐมากข้ึน เพ่ือกระตุ้นการปรับเปลี่ยนสู่การบริหารราชการที่เปิดเผย โปร่งใส เน้นการ
มีส่วนร่วมของประชาชน และพัฒนาระบบราชการเพ่ือตอบสนองความต้องการและเพ่ือประโยชน์ของ
ประชาชนเป็นส าคัญ 
 

วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือสนับสนุนให้ตัวแทนภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลห้วยทราย 
 2. เพ่ือป้องกันการทุจริตในด้านที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยทรายให้
เกิดการพัฒนาได้อย่างคุ้มค่า 
 

เป้าหมาย 
 ตัวแทนชุมชนในพื้นท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยทราย 
 

พ้ืนที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยทราย 
 

วิธีด าเนินการ 
 1. คัดเลือกตัวแทนชุมชนจากการประชุมประชาคม เพ่ือเลือกตัวแทนชุมชนเข้าร่วมเป็น
คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ได้แก่ กรรมการตรวจการจ้าง 
 2. จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2553 มิได้ก าหนดให้มีการแต่งตั้งให้มี
ผู้แทนชุมชนเข้าร่วมเป็นกรรมการ แต่องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยทราย ให้ความส าคัญในการมีตัวแทน
ชุมชนเข้าร่วมตรวจสอบเพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างซื่อตรง โปร่งใส โดยตัวแทนชุมชนไม่ต้องร่วมรับผิด
หากเกิดความเสียหาย 
 3. จัดประชุมให้ความรู้ความเข้าใจแก่คณะกรรมการ เมื่อมีการจัดซื้อจัดจ้างทุกครั้ง เพ่ือให้เจ้าหน้าที่
และตัวแทนชุมชนมีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ และทราบกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและตรวจการจ้างอย่าง
ละเอียดและถูกต้อง 
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ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 
 

งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานพัสดุ กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยทราย 
 

ผลลัพธ์ 
 การจัดซือ้จัดจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยทราย มีความโปร่งใส โดยมีตัวแทนประชาชนร่วม
ตรวจสอบและไม่เกิดปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน 
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4.3 การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถิ่น 
4.3.1 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความรู้ ความเข้าใจในการ

ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องได้ก าหนดไว้ 
 

กิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่น 
 

หลักการและเหตุผล 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทความส าคัญยิ่งต่อการพัฒนาทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม 
ด้วยเหตุผลดังกล่าวการพัฒนาศักยภาพทักษะและความรู้ของสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความพร้อมที่จะรับ
ภารกิจและการจัดบริการให้แก่ชุมชนจึงเป็นเรื่องที่ส าคัญอย่างยิ่ง ประกอบกับการให้การศึกษาอบรมเป็นสิ่ง
ส าคัญประการหนึ่งที่องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยทรายได้ด าเนินการ เพ่ือให้สมาชิกสภาท้องถิ่นมีความรู้และ
ทักษะด้านการปกครองส่วนท้องถิ่น มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ รวมถึงมีความรู้ค วามเข้าใจ
เกี่ยวกับระเบียบข้อกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่นด้วย เพ่ือพัฒนาตนเองและสามารถน าความรู้ไปใช้ให้
เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 
 ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยทราย จึงได้มีการจัดส่งสมาชิกสภาท้องถิ่นให้เข้ารับการฝึกอบรม 
เพ่ือเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและสามารถน ามาพัฒนาองค์กร พัฒนาท้องถิ่น ให้ท้องถิ่นมี
ความเจริญก้าวหน้า 
 

วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือสร้างการเรียนรู้และประสบการณ์การท างานให้กับสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความเข้าใจในการ
ท างานตามบทบาทและอ านาจหน้าที ่
 2. เพ่ือให้สมาชิกสภาท้องถิ่นได้มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบ 
กฎหมาย 
 3. เพ่ือส่งเสริมให้สมาชิกสภาท้องถิ่นได้เพ่ิมศักยภาพในการพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างถูกต้อง 
 

เป้าหมาย/ผลผลิต 
 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยทราย จ านวน 26 คน 
 

พ้ืนที่ด าเนินการ 
 ทั้งในองคก์ารบริหารส่วนต าบลห้วยทราย และหน่วยงานที่จัดฝึกอบรม 
 

วิธีการด าเนินการ 
 1. ฝ่ายบริหารงานบุคคลตรวจสอบหลักสูตรการฝึกอบรมทั้งภายในองค์การบริหารส่วนต าบลและ
หน่วยงานภายนอก เพ่ือเป็นข้อมูลในการจัดส่งสมาชิกสภาท้องถิ่นเข้ารับการอบรมหรือร่วมประชุมสัมมนา
แล้วแต่กรณี 
 2. เมื่อพิจารณาความเหมาะสมของหลักสูตรเรียบร้อยแล้ว ด าเนินการเสนอผู้บังคับบัญชาเพ่ือส่ง
สมาชิกสภาท้องถิ่นเข้ารับการฝึกอบรม หรือเข้าร่วมประชุม หรือด าเนินการจัดฝึกอบรมเองโดยส านัก/กองงาน
ที่รับผิดชอบ 
 3. แจ้งให้สมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ผ่านการฝึกอบรมจัดท ารายงานสรุปผลการฝึกอบรมเสนอประธานสภา 
โดยผ่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยทราย 
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 4. ฝ่ายบริหารงานบุคคลด าเนินการประเมินผลการฝึกอบรมของสมาชิกสภาท้องถิ่น และรายงาน
เสนอนายกองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยทราย ทราบ 
 

ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 
 

งบประมาณด าเนินการ 
 50,000 บาท 
 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 นักทรัพยากรบุคคล ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยทราย 
 

ผลลัพธ์ 
 1. สมาชิกสภาท้องถิ่นมีความรู้ความเข้าใจในการท างานตามบทบาทและอ านาจหน้าที่ 
 2. สมาชิกสภาท้องถิ่นได้รับการเรียนรู้และประสบการณ์การท างานใหม่ๆ 
 3. การปฏิบัติงานของสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย 
 

ตัวชี้วัด 
 จ านวนสมาชิกสภาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยทราย จ านวน 26 ราย ได้รับการ
ฝึกอบรมและศึกษาดูงาน 
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4.3.2 ส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของ 
ฝ่ายบริหารตามกระบวนการ และวิธีการที่กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องได้ก าหนดไว้ โดยไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด 

 
กิจกรรมการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
 

หลักการและเหตุผล 
 การส่งเสริมและการพัฒนาความเข้มแข็งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกี่ยวข้องกับหลาย
องค์ประกอบ และหลายฝ่ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคลากรท้องถิ่น อันได้แก่ ฝ่ายบริหารและฝ่ายสภาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่มาจากการเลือกตั้ง ฝ่ายข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บุคลากรเหล่านี้มี
บทบาทและต้องท าหน้าที่ของตนอย่างเข้มแข็ง เพื่อเสริมสร้างแนวคิดประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมโดยให้มี
กระบวนการสอดคล้องกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย ให้มีการกระจายอ านาจการตัดสินใจ และแก้ไข
ปัญหาภายในต าบลและตอบสนองความต้องการของประชาชน ตลอดจนมีการถ่วงดุลอ านาจระหว่างฝ่ายสภา
กับฝ่ายบริหาร และที่ส าคัญส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการเสนอแก้ปัญหา รวมถึงการตรวจสอบการปฏิบัติงาน
ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
 องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยทราย  เล็งเห็นถึงความส าคัญของบทบาทของสภาท้องถิ่น เกี่ยวกับการ
มีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน จึงได้ด าเนินกิจกรรมการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ งานของสมาชิกสภาท้องถิ่นใน
เรื่องต่างๆ เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้สมาชิกสภาท้องถิ่นมีความเข้มแข็งในการใช้อ านาจหรือปฏิบัติหน้าที่ให้เกิด
ความสมดุลในการบริหารงาน 
 

วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล มีบทบาทในการปฏิบัติงาน และการมีส่วน
ร่วมในการท างาน 
 2. เพ่ือเป็นการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร 
 3. เพ่ือเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน 
 

เป้าหมาย 
 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยทราย จ านวน 26 คน 
 

พ้ืนที่ด าเนินงาน 
 องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยทราย 
 

วิธีด าเนินงาน 
 1. แต่งตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นคณะกรรมการร่วมในการปฏิบัติงานในเรื่องต่างๆ  
 2. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลที่ได้รับการแต่งตั้ง เข้าร่วมปฏิบัติหน้าที่น าข้อมูลแจ้งในที่
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล เพ่ือท าการปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานในส่วนที่ประชาชนได้รับความ
เดือดร้อนและต้องการของประชาชน 
 

ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 
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งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานกิจการสภา ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยทราย 
 

ผลลัพธ์ 
 การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยทรายเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน เกิดทัศนคติที่ดี 
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4.4 เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้าน
การทุจริต 

4.4.1 ส่งเสริมให้มีการด าเนินการเฝ้าระวังการทุจริต 
 

มาตรการเฝ้าระวังการคอร์รัปชันโดยภาคประชาชน 
 

หลักการและเหตุผล 
คอร์รัปชัน หมายถึง การใช้ต าแหน่งหน้าที่สาธารณะเพ่ือแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวหรือ

ผลประโยชน์ของพวกพ้อง โดยมิชอบด้วยกฎหมายและศีลธรรม เจ้าหน้าที่ของรัฐมีหน้าที่รักษาผลประโยชน์
ของส่วนรวม หากใช้ต าแหน่งหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายกระท าการเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวหรือพวกพ้อง ก็ถือว่า
มีการกระท าคอร์รัปชันการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ 

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ .ศ. 2546 และ
สอดคล้องกับเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพและธรรมาภิบาล
ของหน่วยงานภาครัฐ ทั้งนี้ เพ่ือให้การบริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาลอันจะท า
ให้ประชาชนเกิดความม่ันใจศรัทธา และไว้วางใจในการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล 
 

วัตถุประสงค์ 
 สนับสนุนให้ภาคประชาชนร่วมกันเฝ้าระวังการคอร์รัปชันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

เป้าหมาย 
 คณะกรรมการหมู่บ้านหรือตัวแทนประชาชนในหมู่บ้าน 
 

พ้ืนที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยทราย 
 

วิธีด าเนินการ 
 1. เชิญคณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการคอร์รัปชัน 
 2. เผยแพร่ความรู้ แนวความคิดที่เกี่ยวข้องในเรื่องการต่อต้านการทุจริต เช่น ประชาสัมพันธ์ทาง
เว็บไซต์ เฟสบุ๊ค เป็นต้น 
 3. สร้างชุมชนเพื่อท าหน้าที่เฝ้าระวังในเรื่องการทุจริต 
 

ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 
 

งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยทราย 
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ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 คณะกรรมการชุมชนมีความรู้ ความเข้าใจเรื่องการคอร์รัปชันและสามารถตรวจสอบการคอร์
รัปชันได ้
 10.2 มีการมอบหมายให้คณะกรรมการหมู่บ้าน หรือตัวแทนหมู่บ้านเป็นหน่วยเฝ้าระวังการคอร์รัป
ชันในระดบัท้องถิ่น 
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4.4.2 บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต 
 

กิจกรรมการติดป้ายประชาสัมพันธ์กรณีพบเห็นการทุจริต 
 

 หลักการและเหตุผล 
ปัญหาการทุจริตที่เกิดขึ้นในหน่วยงานภาครัฐได้ส่งผลเสียหายกับประเทศชาติอย่างมาก จ าเป็นที่ทุก

ภาคส่วนในสังคมจะต้องตระหนักและร่วมกันแก้ไขจัดการปัญหา โดยการเข้าไปมีส่วนร่วมเป็นเครือข่ายในการ
ขับเคลื่อนต่างๆ ให้เกิดการเฝ้าระวัง ป้องปรามการทุจริต ในรูปแบบการกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนในจังหวัดได้
ตระหนักถึงปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันและมี     ส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 

วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต 
 2. เพ่ือแสดงเจตนารมณ์ในการแก้ไขปัญหาการทุจริต 
 

เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยทราย 
 

พ้ืนที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยทราย 
 

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

ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 
 

งบประมาณด าเนินการ 
30,000  บาท 
 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยทราย 
 

ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 1. จ านวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต 
 2. น าเรื่องท่ีได้รับการร้องเรียนไปด าเนินการปรับปรุงแก้ไข 
 


