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คานา
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบภาครัฐ
ระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) ส่งเสริมปลูก จิตสานึกให้สังคมไทยมีวินัย และยึ ดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม
ควบคู่กับการพัฒนาเครือข่ายปูองกันและปราบปรามการทุจริตอย่างบูรณาการ โดยให้ประชาชนมีบทบาท
สาคัญในกระบวนการดาเนินงานอย่างมีส่วนร่วม โปร่งใส เสมอภาคและเป็นธรรม สร้างระบบและกลไกที่มี
อิสระอย่างแท้จริงในการตร วจสอบ ควบคุม กระจาย ถ่วงดุลอานาจ ควบคู่กับการพัฒนากฎหมาย กฎ
ระเบียบ ตลอดจนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ระบบข้อมูลสารสนเทศ รวมทั้งพัฒนาละเผยแพร่องค์ความรู้ด้าน
การปูองกันและปราบปรามการทุจริตอย่างมีจรรยาบรรณและต่อเนื่อง
องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยไคร้ ได้จัดทาแผนปฏิบัติการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ด้านการปูองกันการทุจริต 3 ปี (พ.ศ.๒๕๖2 – ๒๕๖๔) ซึ่งเป็นมาตรการหนึ่งที่เสริมสร้างการปูองกันการทุจริต
ระดับท้องถิ่น และสร้างความตระหนักถึงปัญหาการทุจริตอันจะเกิด ผลกระทบต่อประเทศอย่างร้ายแรงอัน
ประกอบด้วย การปลูกและ ปลุกจิตสานึกการต่อ ต้านการทุจริต การบริหารราชการเพื่อปูองกันการทุจริต
การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน การเสริ มสร้างและปรับปรุงกลไกการตรวจสอบ
องค์กรปูองครองส่วนท้องถิ่น ให้บริ หารราชการด้วยความโปร่งใส และเป็นธรรม พร้อมทั้งให้ความสาคั ญกับ
การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ในการเฝูาระวังการทุจริตให้มีประสิทธิภาพต่อไป

นายประสิทธิ์ พุฒซื่อ
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยไคร้

สารบัญ
หน้า
ส่วนที่ ๑
บทนา
การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กร
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
ประโยชน์ของการจัดทาแผน

๑
๒
๓
๓
๔

ส่วนที่ ๒
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 3 ปี (พ.ศ.๒๕๖2 – ๒๕๖๔) องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยไคร้
มิติที่ ๑. การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
๑.๑ การสร้างจิตสานึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝุายบริหาร
๕
ข้าราชการการเมืองฝุายสภาท้องถิ่น และฝุายประจาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๑.๒ การสร้างจิตสานึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น
๕
๑.๓ การสร้างจิตสานึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน
๖
มิติที่ ๒. การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต
๒.๑ แสดงเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร
๒.๒ มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ
๒.๓ มาตรการใช้ดุลยพินิจและใช้อานาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
๒.๔ การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลในการดาเนินกิจการ การประพฤติตนให้เป็นที่ประจักษ์
๒.๕ มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบ หรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริต

๗
๗
๗
7
๘

มิติที่ ๓. การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของประชาชน
๓.๑ จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอานวยความสะดวกแก่ประชาชนได้ ๙
มีส่วนร่วมตรวจสอบ การปฏิบัติราชการตามอานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทุกขั้นตอน
๓.๒ การรับฟังความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ของประชาชน
๙
๓.๓ การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๑๐
มิติที่ ๔. การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๔.๑ มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง
๔.๒ การสนับสนุนให้ภาคประชาชนให้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติหรือ
การบริหารราชการ
๔.๓ การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถิ่น

๑๑
๑๑
๑๑

หน้า
๔.๔ เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้าน ๑๒
การทุจริต
ส่วนที่ ๓
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 3 ปี
(พ.ศ.๒๕๖2 – ๒๕๖๔) องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยไคร้
มิติที่ ๑. การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต จานวน ๓ มาตรการ / 7 โครงการ
๑.๑.๑ (๑) โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมและจิตสานึกการเป็นข้าราชการที่ดีฯ
๑๓
๑.๑.๒ (๑) มาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ”
๑5
๑.๑.๒ (๒) มาตรการ“เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริต ”
๑6
๑.๑.๓ (๑) มาตรการ“จัดทาคู่มือการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน”
๑7
๑.๒.๑ (๑) โครงการสนับสนุนกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมการปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นใน
หน่วยงานราชการ
18
๑.๒.๒ (๑) โครงการจัดหน่วยบริการเคลื่อนที่ เพื่อจัดเก็บและประชาสัมพันธ์ภาษีท้องถิ่นนอกเวลา
ราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลห้วยไคร้
20
๑.๒.๓ (๑) โครงการอบรมเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
23
๑.๓.๑ (๑) โครงการจัดฝึกอบรมเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรมเด็ก นักเรียน เยาวชนในเขตองค์การ
บริหารส่วนตาบลห้วยไคร้
๒5
๑.๓.๒ (๑) โครงการพื้นที่สร้างสรรค์และเรียนรู้สาหรับเด็กและเยาวชน
๒8
๑.๓.๓ (๑) โครงการเดินตามพ่อเศรษฐกิจพอเพียงองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยไคร้
๓0
มิติที่ ๒. การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต จานวน ๖ มาตรการ / ๔ กิจกรรม /2 โครงการ
๒.๑.๑ (๑) กิจกรรมการประกาศเจตจานงสุจริตในการบริหารงานของผู้บริหาร
32
๒.๒.๑ (๑) มาตรการออกคาสั่งมอบหมายของนายกองค์การบริหารงานส่วนตาบลห้วยไคร้
ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยไคร้ และหัวหน้าส่วนราชการ
33
๒.๒.๒ (๑) มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ – จัดจ้าง
35
๒.๒.๓ (๑) โครงการออกสารวจข้อมูลภาคสนาม
36
๒.๓.๑ (๑) โครงการองค์การบริหารงานส่วนตาบลห้วยไคร้สัญจรบริการประชาชน
37
๒.๓.๒ (๑) มาตรการแต่งตั้งคาสั่งให้พนักงานปฏิบัติราชการในเวลากลางวัน
3๙
๒.๔.๑ (๑) กิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลตัวอย่างด้านคุณธรรม จริยธรรม
4๑
๒.๔.๒ (๑) กิจกรรมส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพผู้สูงอายุบ้านสันยาว หมู่ที่ 3
43

หน้า
๒.๔.๓ (๑) กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๒.๕.๑ (๑) มาตรการจัดทาข้อตกลงการปฏิบัติราชการ
๒.๕.๒ (๑) มาตรการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้งภาครัฐและองค์กรอิสระ
๒.๕.๓ (๑) มาตรการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน และแต่งตั้งคณะกรรมการ
เพื่อพิจารณาข้อร้องเรียนดังกล่าว

46
๔7
48
50

มิติที่ ๓. การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของประชาชน จานวน 3 มาตรการ / 4 กิจกรรม /
3 โครงการ
๓.๑.๑ (๑) มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สาคัญและหลากหลาย
51
๓.๑.๒ (๑) กิจกรรมการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการเงิน การคลัง การจัดหาพัสดุ และ
52
ทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตาบลห้วยไคร้
๓.๑.๓ (๑) มาตรการ“จัดให้มีช่องทางที่ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตาบล
ห้วยไคร้”
54
๓.๒.๑ (๑)กิจกรรมการดาเนินงานศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ขององค์การบริหารส่วนตาบล
ห้วยไคร้”
55
๓.๒.2 (1) กิจกรรมการจัดระบบและช่องทางการรับฟังความคิดเห็น ข้อร้องเรียนหรือการแจ้ง
เบาะแสการทุจริต
56
๓.๒.๓ (๑) กิจกรรม รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์รับทราบ
57
๓.๓.๑ (๑) โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทาแผนชุมชน และจัดประชุมประชาคม
58
๓.๓.๒ (๑) มาตรการแต่งตั้งตัวแทนประชาคมเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง
60
๓.๓.๓ (๑) กิจกรรมประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลห้วยไคร้
61
มิติที่ ๔. การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น จานวน 2 มาตรการ / 6 กิจกรรม / 2 โครงการ
๔.๑.๑ (๑) โครงการจัดทาแผนการตรวจสอบภายในประจาปี
๔.๑.๑ (2) โครงการจัดทารายงานการควบคุมภายในประจาปี
๔.๑.๒ (๑) กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
๔.๒.๑ (๑) มาตรการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ กากับ ดูแลการบริหารงาน
บุคคลเกี่ยวกับการบรรจุแต่งตั้ง การโอน ย้าย
๔.๒.๒ (๑) กิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการรับ การจ่ายเงินของ
องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยไคร้
๔.๒.๓ (๑) กิจกรรมจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อ - จัดจ้างจากตัวแทนหมู่บ้าน
๔.๓.1 (๑) กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่น
๔.๓.๒ (๑) กิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม และการปฏิบัติงานของ
สมาชิกสภาท้องถิ่น
๔.๔.๑ (๑) กิจกรรมกาหนดช่องทางรับฟังความคิดเห็น ร้องเรียน ร้องทุกข์ในสื่อออนไลน์
๔.๔.๒ (๑) มาตรการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายด้านการปูองกันการทุจริต
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65
67
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71
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74
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ส่วนที่ ๑
บทนา
๑. การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
การทุจริตในระดับท้องถิ่นพบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการขยายตัวของการทุจริตในระดับท้องถิ่น ได้แก่การ
กระจาย อานาจ ลงสู่ องค์ กรปกครองส่วนท้องถิ่น แม้ ว่ าโดยหลักการแล้ วการกระจาย อานาจ มีวัตถุประสงค์
สาคัญเพื่อให้ บริการต่ าง ๆ ของรัฐสามารถตอบสนองต่อความต้ องการของชุมช นมากขึ้น มีประสิทธิภาพมาก
ขึ้น แต่ในทางปฏิบัติทาให้แนวโน้มของการทุจริตในท้องถิ่นเพิ่มมากยิ่งขึ้นเช่นเดียวกัน
ลักษณะการทุจริตในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จาแนกเป็น ๗ ประเภท ดังนี้
๑) การทุจริตด้านงบประมาณการทาบัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง และการเงินการคลัง ส่วนใหญ่เกิดจาก
การละเลยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๒) สภาพหรือปัญหาที่เกิดจากตัวบุคคล
๓) สภาพการทุจริตอันเกิดจากช่องว่างของกฎระเบียบและกฎหมาย
๔) สภาพหรือ ลักษณะปัญหา ของการทุจริตที่เกิดจากการขาดความรู้ ความเข้ าใจ และขาดคุณธรรม
จริยธรรม
๕) สภาพหรือลักษณะปัญหาที่เกิดจากการขาดการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ
๖) สภาพหรือลักษณะปัญหาการทุจริตที่เกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายในการตรวจสอบ
จากภาคส่วนต่าง ๆ
๗) สภาพหรือลักษณะของปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากอานาจบารมี และอิทธิพลท้องถิ่น
สาเหตุและปัจจัยที่นาไปสู่การทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถสรุปประเด็นได้ดังนี้
๑) โอกาส แม้ว่าในปัจจุบัน มีหน่วยงานและกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับการปูองกัน และปราบปรามการ
ทุจริต แต่พบว่ายังคงมีช่องว่างที่ทาให้เกิดโอกาส ของการทุจริต ซึ่งโอกาสดังก ล่าวเกิดขึ้นจากการบัง คับใช้
กฎหมายที่ไม่เข้มแข็ง กฎหมาย กฎระเบียบไม่ รัดกุม และอานาจหน้าที่โดยเฉพาะข้ารา ชการระดับสูงก็เป็น อีก
โอกาสหนึ่งที่ทาให้เกิดการทุจริต
๒) สิ่งจูงใจ เป็นที่ยอมรับว่า สภาวะทางเศรษฐกิจที่ มุ้งเน้น เรื่องของวั ตถุนิยม สังคมทุนนิยม ทาให้ คน
ในปัจจุบันมุ้งเน้น ที่การสร้างความร่ารวย ด้วยเหตุนี้จึงเป็นแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่มีแนวโน้มที่จะทา พฤติกรรม
การทุจริตมากยิ่งขึ้น
๓) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโ ปร่ง ใส การทุจริตในปัจจุบันมีรูปแบบที่ซับซ้อน ขึ้น
โดยเฉพาะการทุจริตในเชิงนโยบายที่ทาให้การทุจริตกลายเป็น ความชอบธรรมในสายตาของประชาชน ขาด
กลไกการตรวจสอบความ โปร่งใสที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึง เป็นการยากที่จะเข้ าไปตรวจสอบการทุจริตของ
บุคคลเหล่านี้
๔) การผูกขาด ในบางกรณีการดาเนินงานของภาครัฐ ได้แก่การจัดซื้อจัดจ้างเป็นเรื่องของการผูกขาด
ดังนั้นจึงมีความเกี่ยวข้องเป็น ห่วงโซ่ผลประโย ชน์ ทางธุรกิจ ในบางครั้งพบบริษัทมีการให้ สินบนแก่เจ้าหน้าที่
เพื่อให้ตนเองได้รับสิทธิในการดาเนินโครงการของภาครัฐ รูปแบบของการผูกขาดได้แก่ การผูกขาดในโครงการ
ก่อสร้างและโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ

-๒๕) การได้รับค่าตอบแทนที่ไม่เหมาะสม รายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย ความยากจนถือเป็นปัจจัยหนึ่ง
ที่ทาให้ข้าราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความต้องการที่จะมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ทาให้เจ้าหน้าที่
ต้องแสวงหาช่องทางเพิ่มรายได้พิเศษให้กับตนเองและครอบครัว
๖) การขาดจริยธรรม คุณธรรม สมัยโบราณ ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคุณธรรมที่ได้รับการเน้นเป็น
พิเศษถือว่าเป็นเครื่องวัดความดีของคน แต่ในปัจจุบันพบว่า คนมีความละอายต่อบาปและเกรงกลัวบาป
น้อยลง และมีความเห็นแก่ตัวมากขึ้น มองแต่ประโยชน์ส่วนตนเป็นที่ตั้งมากกว่าที่จะยึดถือประโยชน์ส่วนรวม
๗) มีค่านิยมที่ผิด ปัจจุบันค่านิยมของสังคมไทยได้เปลี่ยนจากยกย่องคนดี คนที่มีความซื่อสัตย์สุจริต
เป็นยกย่องคนที่มีเงิน คนที่เป็นเศรษฐี คนที่มีตาแหน่งหน้าที่การงานสูง ด้วยเหตุนี้ ผู้ที่มีค่านิยมที่ผิดเห็นว่าการ
ทุจริตเป็นวิถีชีวิตเป็นเรื่องปกติธรรมดา เห็นคนซื่อเป็นคนเซ่อ เห็นคนโกงเป็นคนฉลาด ย่อมจะทาให้ เกิด การ
ทุจริตฉ้อราษฎร์บังหลวง โดยไม่มีความละอายต่อบุญและบาป และไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายของบ้านเมือง
๒. หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในประเทศไทยถือเป็นปัญหาเรื้อรังที่นับวันยิ่งจะทวีความรุนแรง
และสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นและส่งผลกระทบในวงกว้ าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของชาติ เป็นปัญหา
ลาดับต้น ๆ ที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือ ง เนื่องจากเกิดขึ้นทุกภาคส่วน
ในสังคมไทย ไม่ว่าจะเป็นภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มักถูกมองจาก
ภายนอกสังคมว่าเป็นองค์กรที่เอื้อต่อการทุจริตคอร์ รัปชัน และมักจะปรากฏข่าวการทุจริตตามสื่อและรายงาน
ของทางราชการอยู่ เสมอ ซึง่ ได้ส่ง ผลสะเทือน ต่อกระแสการกระจายอานาจและความศรัทธา ต่อ ระบบการ
ปกครองส่ วนท้ องถิ่นอย่างยิ่ง ส่งผลให้ภาพลักษณ์ ของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอ ร์รัปชันมีผลในเชิงลบ
สอดคล้ องกับการจัดอันดับดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์ รัปชัน (Corruption Perception Index – CPI) ซึง่ เป็น
เครื่องมือที่ใช้ประเมินการทุจริตคอร์รัปชันทั่วโลกที่จัดโดยองค์กรเพื่อความโปร่ งใสนานาชาติ (Transparency
International – IT) พบว่า ผลคะแนนของประเทศไทยระหว่าง ปี ๒๕๕๕ – ๒๕๕๘ อยู่ที่ ๓๕ - ๓๘ คะแนน
จากคะแนนเต็ม ๑๐๐ โดยปี ๒๕๕๘ อยู่อันดับที่ ๗๖ จาก ๑๖๘ ประเทศทั่วโลก และเป็น อันดับที่ ๓ ใน
ประเทศอาเซียนรองจากประเทศสิงคโปร์ และประเทศมาเลเซีย และล่า สุดพบว่าผลคะแนนของประเทศไทย
ปี ๒๕๕๙ ลดลง ๓ คะแนน จากปี ๒๕๕๘ ได้ลาดับที่ ๑๐๑ จาก ๑๖๘ ประเทศ ซึ่งสามารถสะท้อนให้เห็นว่า
ประเทศไทยเป็นประเทศที่มปี ัญหาการคอร์รัปชันอยู่ในระดับสูง
แม้ว่าในช่วงระยะที่ผ่านมา ประเทศไทยได้แสดงให้เห็น ถึงความพยายามในการปราบปราม และการ
ปูองกันการทุจริต ไม่ว่าจะเป็น การเป็น ประเทศภาคีภาย ใต้อนุสัญญาสหประชาชาติ ว่าด้วยการต่อต้านการ
ทุจริต (United Nations Convention Against Corruption-UNCAC) พ.ศ. ๒๕๔๖ การจัดตั้งองค์กรตาม
รัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะกรรมการปูองกันปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ได้จัดทายุทธศาสตร์ชาติ
ว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริตมาแล้ว ๓ ฉบับ แต่ปัญหาการทุจริตในประเทศไทยไม่ได้มีแนวโน้ม
ที่ลดน้อยถอยลง สาเหตุที่ทาให้เกิดการทุจริตเป็นปัญหาที่สาคัญของสังคมไทยประกอบด้วยปัจจัยทางด้าน
พื้นฐานโครงสร้างสังคม ซึ่งเป็นสังคมที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานความสัมพันธ์แน วดิ่ง (Vertical Relation) หรืออีกนัย
หนึ่งคือพื้นฐานของสังคมอุปถัมภ์ที่ทาให้สังคมไทยยึดติดกับการช่วยเหลือเกื้อกูล โดยเฉพาะในหมู่ญาติพี่น้อง
และพวกพ้อง ยึดติดกับกระแสบริโภคนิยม วัตถุนิยม ติดความสบาย ยกย่องคนที่มีเงิน และมีอานาจ ค นไทย
บางส่วนมองว่าการทุจริตคอร์รั ปชันเป็นเรื่องปกติที่ยอมรับได้ ซึ่งนับว่าเป็นปัญหาฝังรากลึกในสังคมไทยมาแต่
อดีตหรือกล่าวได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของค่านิยมและวัฒนธรรมไทยไปแล้ว ผนวกกับปัจจัยทางด้านการทางานที่ไม่

-๓ได้บูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนไว้ด้วยกัน จึงส่งผลให้การทางานของกลไกหรือควา มพยายามที่ได้
กล่าวมาข้างต้นไม่สามารถทาได้อย่างเต็มศักยภาพ ขาดความเข้มแข็ง
ดังนั้น เพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ในการปูองกันและ
แก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยไคร้ จึงได้
จัดทาแผนปฏิบัติการปูองกัน การทุจริต 3 ปี (พ.ศ.๒๕๖2 – ๒๕๖๔) ขององค์การบริหารส่วนตาบลห้วยไคร้
เพื่อให้ทุกหน่วยงานใน องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยไคร้ ใช้เป็นกรอบแนวทางในการดาเนินการปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริตของ องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยไคร้ ทั้งนี้ได้มุ่งเน้นให้การดาเนินการปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตาบลห้วยไคร้ เป็นไปอย่างต่อเนื่อง สร้างระบบราชการที่มีความ
โปร่งใส จัดระบบการตรวจสอบและประเมินผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม ความคุ้มค่า เปิดเผย
ข้อมูลข่าวสาร ปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานให้เกิดความโปร่งใส มีประสิทธิภาพและสนับสนุนภาคประชาชน
ให้มีส่วนร่วม ในการรณรงค์ปลูกจิตสา นึกค่านิยมของสังคมให้ประชาชนร่วมกันต่อต้านการทุจริตประพฤติมิ
ชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งเป็นเรื่องที่สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหา ร
กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖
๓. วัตถุประสงค์ของการจัดทาแผน
๑) เพื่อให้ องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยไคร้ ใช้เป็น กรอบและแนวทางในการขับเคลื่อนมาตรการ
ปูองกันและปราบปรามการทุจริตขององค์กร
2) เพื่อปลูกจิตสานึกและสร้างความตระหนักถึงปัญหาการทุจริตที่ส่งผลกระทบต่อประเทศอย่าง
ร้ายแรงให้แก่คณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ พนักงาน ขององค์การบริหารส่วนตาบลห้วยไคร้ รวมถึง
ประชาชนในท้องถิ่น และเสริมสร้างทัศนคติ ค่านิยมในความซื่อสัตย์สุจริต คุณธรรม จริยธร รม และการมีส่วน
ร่วมในการปูองกันการทุจริต
๓) เพื่อสร้างค่านิยมหลักให้บุคลากรทั้งฝุายประจา และฝุายการเมือง มีคุณธรรมจริยธรรม ในการ
ปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งจะเป็นผลช่วยปูองกันการทุจริตในการทางาน
4) เพื่อให้มีกลไกในการตรวจสอบการทางานที่เข้มแข็ง นามาซึ่งการปูองกันการทุจริต
5) เพื่อเสริมสร้างบทบาทความร่วมมือทั้งภายในองค์กรและภายนอกองค์กร ในการต่อต้านการทุจริต
เพื่อให้ทุกภาคส่วนรู้เท่า ทัน ร่วมคิดการปูองกันการทุจริต โดยมีการพัฒนาศักยภาพและคุณธรรม จริยธรรม
ของบุคลากรด้านการปูองกันและปราบปรามการทุจริตอย่างทั่วถึง
๖) เพื่อนาพาองค์กรให้เป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่องค์กรและหน่วยงานต่างๆ ในสังคมได้
๗) เพื่อยกระดับเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่
และพนักงานขององค์การบริหารส่วนตาบลห้วยไคร้
๔. เป้าหมาย
๑) ผู้บริหาร สมาชิก สภาองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยไคร้ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และพนักงานของ
องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยไคร้ มีจิตสานึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้บังเกิด
ประโยชน์สุขแก่ประชาชน ท้องถิ่นปราศจากการก่อให้เกิดข้อสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการ
จริยธรรม การขัดกันแห่งผลประโยชน์และแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ
๒) โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ที่สนับสนุนให้ สาธารณะและภาคประชาชนเข้ ามามี ส่วนร่วม และ
ตรวจสอบการปฏิบัติหรือบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลห้วยไคร้

-๔๓) องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยไคร้ มีแผนงานที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระทาการทุจริต
และประพฤติมิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วน
๕. ประโยชน์ของการจัดทาแผน
๑) แผนปฏิบัติการ ปูองกัน การทุจริต 3 ปี (พ.ศ.๒๕๖2 – ๒๕๖๔) ขององค์การบริหารส่วนตาบล
ห้วยไคร้ ทาให้ องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยไคร้ มีมาตรการการปูองกันการทุจริตและได้รับการปฏิบัติอย่าง
ต่อเนื่อง เท่าทันต่อช่องทางการทุจริตใหม่ ๆ
๒) ผู้บริหาร สมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยไคร้ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และพนักงานของ
องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยไคร้ มีจิตสานึก มีวินัย มีคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ
ซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส
๓) เกิดแนวทางที่ดีในการปฏิบัติหน้าที่ และเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่องค์กรหรือหน่วยงานต่างๆ
๔) เกิดความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน เกิดกระแสการต่อต้าน
การทุจริตในสังคม
๕) องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยไคร้ ได้รับการยอมรับจากทุกภาคส่วนราชการ ภาคประชาชนในการปูองกัน
การทุจริต
๖) ประชาชนได้รับประโยชน์โดยแท้ องค์กรสามารถสร้างค่านิยมในการเป็นที่พึ่งของประชาชนได้
อย่างยั่งยืน
๗) ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตั้งแต่ร่วมคิด ร่วมทา ร่วมตัดสินใจ รวมถึงร่วมตรวจสอบในฐานะพลเมือง
ที่มีจิตสานึกรักท้องถิ่น อันจะนามาซึ่งการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนที่มีความเข้มแข็งในการเฝูาระวังการ
ทุจริต

-๕-

ส่วนที่ ๒
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 3 ปี
(พ.ศ.๒๕๖2 – ๒๕๖๔)
องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยไคร้

มิติ

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

๑. การสร้าง
สังคมที่ไม่
ทนต่อการ
ทุจริต

๑.๑ การสร้างจิตสานึก
และความตระหนักแก่
บุคลากรทั้งข้าราชการ
การเมืองฝุายบริหาร
ข้าราชการการเมืองฝุาย
สภาท้องถิ่น และฝุาย
ประจาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

๑.๑.๑ (๑) โครงการอบรมคุณธรรม
จริยธรรมและจิตสานึกการเป็น
ข้าราชการที่ดี องค์การบริหารส่วน
ตาบลห้วยไคร้
๑.๑.๒ (๑) มาตรการ “ส่งเสริมการ
ปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรม
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”
องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยไคร้
๑.๑.๒ (๒) มาตรการ“เสริมสร้าง
องค์ความรู้ด้านการต่อต้านการ
ทุจริต”
๑.๑.๓ (๑) มาตรการ “จัดทาคู่มือ
การปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน”

๑.๒ การสร้างจิตสานึก
และความตระหนักแก่
ประชาชนทุกภาคส่วน
ในท้องถิ่น

๑.๒.๑ (๑) โครงการสนับสนุน
กิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมการ
ปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นใน
หน่วยงานราชการ
๑.๒.๒ (๑) โครงการจัดหน่วยบริการ
เคลื่อนที่ เพื่อจัดเก็บและประชาสัมพันธ์ภาษีท้องถิ่นนอกเวลา
ราชการขององค์การบริหารส่วน
ตาบลห้วยไคร้
๑.๒.๓ (๑) โครงการอบรมเรียนรู้
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ปี ๒๕๖๒
งบประมาณ
(บาท)
ไม่ใช้
งบประมาณ

ปี ๒๕๖๓
งบประมาณ
(บาท)
ไม่ใช้
งบประมาณ

ปี ๒๕๖๔
งบประมาณ
(บาท)
ไม่ใช้
งบประมาณ

ไม่ใช้
งบประมาณ

ไม่ใช้
งบประมาณ

ไม่ใช้
งบประมาณ

ไม่ใช้
งบประมาณ

ไม่ใช้
งบประมาณ

ไม่ใช้
งบประมาณ

ไม่ใช้
งบประมาณ

ไม่ใช้
งบประมาณ

ไม่ใช้
งบประมาณ

1๐,๐๐๐

1๐,๐๐๐

1๐,๐๐๐

8,๐๐๐

8,๐๐๐

8,๐๐๐

6๐,๐๐๐

6๐,๐๐๐

6๐,๐๐๐

หมายเหตุ

-๖แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 3 ปี
(พ.ศ.๒๕๖2 – ๒๕๖๔)
องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยไคร้

มิติ

ภารกิจตามมิติ

๑. การสร้าง ๑.๓ การสร้างจิตสานึก
สังคมที่ไม่
และความตระหนักแก่เด็ก
ทนต่อการ และเยาวชน
ทุจริต

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
๑.๓.๑ (๑) โครงการจัดฝึกอบรมเข้า
ค่ายคุณธรรมจริยธรรมเด็ก นักเรียน
เยาวชนในเขตองค์การบริหารส่วน
ตาบลห้วยไคร้
๑.๓.๒ (1) โครงการพื้นที่สร้างสรรค์
และเรียนรู้สาหรับเด็กและเยาวชน
๑.๓.๓ (๑) โครงการเดินตามพ่อ
เศรษฐกิจพอเพียงองค์การบริหาร
ส่วนตาบลห้วยไคร้

มิตทิ ี่ ๑

รวม

3 มาตรการ / 7 โครงการ

ปี ๒๕๖๒
งบประมาณ
(บาท)
40,๐๐๐

ปี ๒๕๖๓
งบประมาณ
(บาท)
4๐,๐๐๐

ปี ๒๕๖๔
งบประมาณ
(บาท)
4๐,๐๐๐

5,๐๐๐

5,๐๐๐

5,๐๐๐

ไม่ใช้
งบประมาณ

ไม่ใช้
งบประมาณ

ไม่ใช้
งบประมาณ

หมายเหตุ

-๗แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 3 ปี
(พ.ศ.๒๕๖2 – ๒๕๖๔)
องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยไคร้

มิติ

ภารกิจตามมิติ

๒. การ
๒.๑ แสดงเจตจานงทาง
บริหาร
การเมืองในการต่อต้าน
ราชการเพื่อ การทุจริตของผู้บริหาร
ปูองกันการ
ทุจริต
๒.๒ มาตรการสร้างความ
โปร่งใสในการปฏิบัติ
ราชการ

๒.๓ มาตรการใช้ดุลยพินิจ
และใช้อานาจหน้าที่ให้
เป็นไปตามหลักการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่
ดี
๒.๔ การเชิดชูเกียรติแก่
หน่วยงาน/บุคคลในการ
ดาเนินกิจการ การ
ประพฤติตนให้เป็นที่
ประจักษ์

ปี ๒๕๖๒
งบประมาณ
(บาท)
ไม่ใช้
งบประมาณ

ปี ๒๕๖๓
งบประมาณ
(บาท)
ไม่ใช้
งบประมาณ

ปี ๒๕๖๔
งบประมาณ
(บาท)
ไม่ใช้
งบประมาณ

๒.๒.๑ (๑) มาตรการออกคาสั่ง
มอบหมายของนายกองค์การ
บริหารส่วนตาบล ปลัดองค์การ
บริหารส่วนตาบล และหัวหน้า
ส่วนราชการ
๒.๒.๒ (๑) มาตรการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ – จัด
จ้าง
๒.๒.๓ (๑) โครงการออกสารวจ
ข้อมูลภาคสนาม

ไม่ใช้
งบประมาณ

ไม่ใช้
งบประมาณ

ไม่ใช้
งบประมาณ

ไม่ใช้
งบประมาณ

ไม่ใช้
งบประมาณ

ไม่ใช้
งบประมาณ

ไม่ใช้
งบประมาณ

ไม่ใช้
งบประมาณ

ไม่ใช้
งบประมาณ

๒.๓.๑ (1) โครงการองค์การ
บริหารส่วนตาบลห้วยไคร้ สัญจร
บริการประชาชน
๒.๓.๒ (๑) มาตรการแต่งตั้งคาสั่ง
ให้พนักงานปฏิบัติราชการในเวลา
กลางวัน
๒.๔.๑ (๑) กิจกรรมยกย่องเชิดชู
เกียรติบุคคลตัวอย่างด้านคุณธรรม
จริยธรรม
๒.๔.๒ (๑)กิจกรรมส่งเสริม
พฤติกรรมสุขภาพผู้สูงอายุบ้านสันยาว ม.3
๒.๔.๓ (๑) กิจกรรมเชิดชูเกียรติ
ประชาชนผู้ปฏิบัติตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

5,000

5,000

5,000

ไม่ใช้
งบประมาณ

ไม่ใช้
งบประมาณ

ไม่ใช้
งบประมาณ

5,๐๐๐

5,๐๐๐

5,๐๐๐

ไม่ใช้
งบประมาณ

ไม่ใช้
งบประมาณ

ไม่ใช้
งบประมาณ

ไม่ใช้
งบประมาณ

ไม่ใช้
งบประมาณ

ไม่ใช้
งบประมาณ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
๒.๑.๑ (๑) กิจกรรมการประกาศ
เจตจานงสุจริตในการบริหารงาน
ของผู้บริหาร

หมายเหตุ

-๘แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 3 ปี
(พ.ศ.๒๕๖2 – ๒๕๖๔)
องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยไคร้

มิติ

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

๒. การ
บริหาร
ราชการเพื่อ
ปูองกันการ
ทุจริต

๒.๕ มาตรการจัดการใน
กรณีได้ทราบ หรือรับแจ้ง
หรือตรวจสอบพบการ
ทุจริต

๒.๕.๑ (๑) มาตรการจัดทา
ข้อตกลงการปฏิบัติราชการ
๒.๕.๒ (๑) มาตรการให้ความ
ร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้ง
ภาครัฐและองค์กรอิสระ
๒.๕.๓ (๑) มาตรการแต่งตั้ง
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรื่อง
ร้องเรียน และแต่งตั้งคณะ
กรรมการเพื่อพิจารณาข้อ
ร้องเรียนดังกล่าว
๖ มาตรการ / ๔ กิจกรรม /
2 โครงการ

มิตทิ ี่ ๒

รวม

ปี ๒๕๖๒
งบประมาณ
(บาท)
ไม่ใช้
งบประมาณ
ไม่ใช้
งบประมาณ

ปี ๒๕๖๓
งบประมาณ
(บาท)
ไม่ใช้
งบประมาณ
ไม่ใช้
งบประมาณ

ปี ๒๕๖๔
งบประมาณ
(บาท)
ไม่ใช้
งบประมาณ
ไม่ใช้
งบประมาณ

ไม่ใช้
งบประมาณ

ไม่ใช้
งบประมาณ

ไม่ใช้
งบประมาณ

หมายเหตุ

-๙แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 3 ปี
(พ.ศ.๒๕๖2 – ๒๕๖๔)
องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยไคร้

มิติ

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

๓. การ
ส่งเสริม
บทบาทและ
การมีส่วน
ร่วมของ
ประชาชน

๓.๑ จัดให้มีและเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่
เป็นการอานวยความ
สะดวกแก่ประชาชนได้มี
ส่วนร่วมตรวจสอบ การ
ปฏิบัติราชการตามอานาจ
หน้าที่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นได้ทุกขั้นตอน

๓.๑.๑ (๑) มาตรการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารที่สาคัญและ
หลากหลาย
๓.๑.๒ (๑) กิจกรรมการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารด้านการเงิน การ
คลัง การจัดหาพัสดุ และทรัพย์สิน
ขององค์การบริหารส่วนตาบลห้วย
ไคร้
๓.๑.๓ (๑) มาตรการ “จัดให้มี
ช่องทางที่ประชาชนเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสารขององค์การบริหารส่วน
ตาบลห้วยไคร้

๓.๒ การรับฟังความ
คิดเห็น การรับและ
ตอบสนองเรื่องร้องเรียน/
ร้องทุกข์ ของประชาชน

๓.๒.๑ (๑) กิจกรรมการดาเนิน
งานศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของ
องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยไคร้
๓.๒.๒ (๑) กิจกรรมการจัดระบบ
และช่องทางการรับฟังความ
คิดเห็น ข้อร้องเรียนหรือการแจ้ง
เบาะแสการทุจริต
๓.๒.๓ (๑) กิจกรรม รายงานผล
การตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้
ร้องเรียน/ร้องทุกข์รับทราบ

ปี ๒๕๖๒
งบประมาณ
(บาท)
ไม่ใช้
งบประมาณ

ปี ๒๕๖๓
งบประมาณ
(บาท)
ไม่ใช้
งบประมาณ

ปี ๒๕๖๔
งบประมาณ
(บาท)
ไม่ใช้
งบประมาณ

ไม่ใช้
งบประมาณ

ไม่ใช้
งบประมาณ

ไม่ใช้
งบประมาณ

ไม่ใช้
งบประมาณ

ไม่ใช้
งบประมาณ

ไม่ใช้
งบประมาณ

5,000

5,000

5,000

ไม่ใช้
งบประมาณ

ไม่ใช้
งบประมาณ

ไม่ใช้
งบประมาณ

ไม่ใช้
งบประมาณ

ไม่ใช้
งบประมาณ

ไม่ใช้
งบประมาณ

หมายเหตุ

-๑๐แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 3 ปี
(พ.ศ.๒๕๖2 – ๒๕๖๔)
องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยไคร้

มิติ

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

๓. การ
ส่งเสริม
บทบาทและ
การมีส่วน
ร่วมของ
ประชาชน

๓.๓ การส่งเสริมให้
ประชาชนมีส่วนร่วม
บริหารกิจการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

๓.๓.๑ (๑) โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนการจัดทาแผนชุมชน
และจัดประชุมประชาคม
๓.๓.๒ (๑) มาตรการแต่งตั้ง
ตัวแทนประชาคมเข้าร่วมเป็น
คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง
๓.๓.๓ (๑) กิจกรรมประเมินผล
การปฏิบัติราชการขององค์การ
บริหารส่วนตาบลห้วยไคร้

มิติที่ ๓

รวม

3 มาตรการ / 4 กิจกรรม /
3 โครงการ

ปี ๒๕๖๒
งบประมาณ
(บาท)
ไม่ใช้
งบประมาณ

ปี ๒๕๖๓
งบประมาณ
(บาท)
ไม่ใช้
งบประมาณ

ปี ๒๕๖๔
งบประมาณ
(บาท)
ไม่ใช้
งบประมาณ

ไม่ใช้
งบประมาณ

ไม่ใช้
งบประมาณ

ไม่ใช้
งบประมาณ

ไม่ใช้
งบประมาณ

ไม่ใช้
งบประมาณ

ไม่ใช้
งบประมาณ

หมายเหตุ

-๑๑แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 3 ปี
(พ.ศ.๒๕๖2 – ๒๕๖๔)
องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยไคร้

มิติ

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

๔. การ
เสริมสร้าง
และปรับปรุง
กลไกในการ
ตรวจสอบการ
ปฏิบัติ
ราชการของ
องค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น

๔.๑ มีการจัดวาง
ระบบและรายงานการ
ควบคุมภายใน และ
การบริหารความเสี่ยง

๔.๑.๑ (๑) โครงการจัดทา
แผนการตรวจสอบภายในประจาปี
4.1.1(2) โครงการจัดทารายงาน
การควบคุมภายในประจาปี
๔.๑.๒ (๑) กิจกรรมติดตาม
ประเมินผลการควบคุมภายใน

๔.๒ การสนับสนุนให้
ภาคประชาชนให้มี
ส่วนร่วมในการ
ตรวจสอบการปฏิบัติ
หรือการบริหาร
ราชการ

๔.๒.๑ (๑) มาตรการการส่งเสริม
ให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ
กากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล
เกี่ยวกับการ บรรจุแต่งตั้ง การโอน
ย้าย
๔.๒.๒ (๑) กิจกรรมการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการตรวจสอบ
การรับ การจ่ายเงินขององค์การ
บริหารส่วนตาบลห้วยไคร้
๔.๒.๓ (๑) กิจกรรมจัดหา
คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างจาก
ตัวแทนหมู่บ้าน
๔.๓ การส่งเสริม
๔.๓.๑ (๑) กิจกรรมส่งเสริมพัฒนา
บทบาทการตรวจสอบ ศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่น
ของสภาท้องถิ่น
๔.๓.๒ (๑) กิจกรรมส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม และ
การปฏิบัติงานของสมาชิกสภา
ท้องถิ่น

ปี ๒๕๖๒
งบประมาณ
(บาท)
ไม่ใช้
งบประมาณ
ไม่ใช้
งบประมาณ
ไม่ใช้
งบประมาณ

ปี ๒๕๖๓
งบประมาณ
(บาท)
ไม่ใช้
งบประมาณ
ไม่ใช้
งบประมาณ
ไม่ใช้
งบประมาณ

ปี ๒๕๖๔
งบประมาณ
(บาท)
ไม่ใช้
งบประมาณ
ไม่ใช้
งบประมาณ
ไม่ใช้
งบประมาณ

ไม่ใช้
งบประมาณ

ไม่ใช้
งบประมาณ

ไม่ใช้
งบประมาณ

ไม่ใช้
งบประมาณ

ไม่ใช้
งบประมาณ

ไม่ใช้
งบประมาณ

ไม่ใช้
งบประมาณ

ไม่ใช้
งบประมาณ

ไม่ใช้
งบประมาณ

ไม่ใช้
งบประมาณ
ไม่ใช้
งบประมาณ

ไม่ใช้
งบประมาณ
ไม่ใช้
งบประมาณ

ไม่ใช้
งบประมาณ
ไม่ใช้
งบประมาณ

หมายเหตุ

-๑๒แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 3 ปี
(พ.ศ.๒๕๖2 – ๒๕๖๔)
องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยไคร้

มิติ

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

๔. การ
เสริมสร้าง
และ
ปรับปรุง
กลไกในการ
ตรวจสอบ
การปฏิบัติ
ราชการของ
องค์กร
ปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
มิตทิ ี่ ๔

๔.๔ เสริมสร้างการมีส่วน
ร่วมของชุมชน
(Community) และบูรณา
การทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้าน
การทุจริต

๔.๔.๑ (๑) กิจกรรมกาหนด
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
ร้องเรียน ร้องทุกข์ในสื่อ
ออนไลน์
๔.๔.๒ (๑) มาตรการการ
ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายด้าน
การปูองกันการทุจริต

รวม

2 มาตรการ / 6 กิจกรรม / 2
โครงการ

ปี ๒๕๖๒
งบประมาณ
(บาท)
ไม่ใช้
งบประมาณ

ปี ๒๕๖๓
งบประมาณ
(บาท)
ไม่ใช้
งบประมาณ

ปี ๒๕๖๔
งบประมาณ
(บาท)
ไม่ใช้
งบประมาณ

ไม่ใช้
งบประมาณ

ไม่ใช้
งบประมาณ

ไม่ใช้
งบประมาณ

หมายเหตุ

-๑๓-

ส่วนที่ ๓
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 3 ปี
มิติที่ ๑. การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
๑.๑ การสร้างจิตสานึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร
ข้าราชการการเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่น และฝ่ายประจาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๑.๑.๑ สร้างจิตสานึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอานาจหน้าที่ให้บังเกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถิ่น
ลาดับที่ ๑.๑.๑ (๑)
๑) ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
โครงการ “อบรมคุณธรรม จริยธรรม และจิตสานึกการเป็นข้าราชการที่ดี”องค์การบริหารส่วนตาบล
ห้วยไคร้ อาเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
2)หลักการและเหตุผล
คุณธรรม จริยธรรม เป็นมาตรฐานด้านคุณลักษณะอันสาคัญประการหนึ่งในการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ปฏิบัติงานในองค์กรปกครองท้องถิ่น
เป็นสิ่งกล่อ มเกลาจิตใจอันก่อให้เกิดรูปแบบทาง
พฤติกรรมไปในทิศทางที่ดี และสร้างสรรค์ให้การทางานของท้องถิ่นเข้มแข็ง ทาให้คนในท้องถิ่นสามารถ
ดารงชีวิตร่วมกันอย่างมีความสุข ดังนั้น การพัฒนาเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมของผู้บริหาร พนักงาน
ขององค์การบริหารส่วนตาบลห้วยไคร้ ซึ่งเป็นผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่พัฒนาท้องถิ่นให้เป็นคนดี มีความรู้ อยู่ดีมีสุข
นั้น ควรให้ความสาคัญเป็นพิเศษในรูปของการอบรมและมีการจัดกิจกรรม เพื่อเป็นการปลูกฝังแนวความคิด
ให้เกิดคุณธรรมและจริยธรรมในจิตใจอย่างเป็นธรรมชาติ วิสัย รวมทั้งการปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง สนองตอบการปฏิรูปอุดมศึกษา สามารถนาไปปฏิบัติจริง เป็นประโยชน์ต่ออาชีพและสังคม อัน
ก่อให้เกิดความสุขในการดารงชีวิต
องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยไคร้ ได้ตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดจากการปฏิบัติงานที่ไม่สอดคล้องกับ
คุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล การสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่เอื้อต่อการทางานให้มีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล เกิดผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน จึงได้จัดทาโครงการ “อบรมคุณธรรมและจริยธรรมและจิตสานึก
การเป็นข้าราชการที่ดี ” ขององค์การบริหารส่วนตาบล ห้วยไคร้ เพื่อนาไปสู่การยอมรั บ และถือปฏิบัติร่วมกัน
เป็นวัฒนธรรมขององค์กรต่อไป เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนผู้รับบริการ และสังคมโดยรวม ซึ่งถือเป็นการ
นาความเจริญรุ่งเรืองและศานติสุขแก่ประเทศชาติอย่างยั่งยืน
3) วัตถุประสงค์
1. เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติข้าราชการให้แก่ ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตาบล ข้าราชการและพนักงานจ้าง
2. เพื่อเป็นการดาเนินการตามมาตรฐานจริยธรรมของผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
ข้าราชการและพนักงานจ้าง

-143. เพื่อให้ ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล ข้าราชการและพนักงานจ้าง ยึดถือ
มาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมเป็นค่านิยมหลัก มาประยุกต์ใช้ใน การปฏิบัติ งานและการดาเนินชีวิตได้อย่าง
ถูกต้อง
4. เพื่อให้สถาบันทางศาสนามีบทบาทในการปลูกจิตสานึกมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต
ให้แก่บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตาบลห้วยไคร้
4) เป้าหมายโครงการ
จานวนคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล พนักงาน พนักงานจ้างองค์การบริหาร
ส่วนตาบลห้วยไคร้ และประชาชนทั่วไปที่เข้าร่วมโครงการ
5)พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยไคร้/วัดที่ร่วมโครงการ
6) วิธีการดาเนินการ
1. ติดต่อประสานและขอความร่วมมือไปยังวัดที่ร่วมโครงการ
2. ชี้แจงรายละเอียดและวางแผนการดาเนินงานตามโครงการฯ
3. จัดทารายละเอียดโครงการฯ กาหนดการและหลักสูตรการจัดการอบรมฯ
4. เสนอรายละเอียดโครงการกาหนดการและหลักสูตร เพื่อพิจารณาปรับปรุงและแก้ไขให้ถูกต้องเกิด
ความเหมาะสม
5. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปที่สนใจเข้าร่วมโครงการฯ
6. ประเมินผลโครงการฯ
7) ระยะเวลาดาเนินการ
จัดปฏิบัติธรรม (สวดมนต์ทาวัตรเช้า) ในวันสาคัญทางสาสนา จานวน 2 ครั้ง ระหว่าง เดือนมกราคม
– ธันวาคม
8) งบประมาณ
ไม่ใช้งบประมาณ
9) ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยไคร้
10) ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
จานวนคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล พนักงาน พนักงานจ้างองค์การบริหาร
ส่วนตาบลห้วยไคร้ และประชาชนทั่วไปที่เข้าร่วมโครงการ

-๑5๑.๑.๒ สร้างจิตสานึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรม
ลาดับที่ ๑.๑.๒ (๑)
๑) ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
มาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”
๒) หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ตามที่ องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยไคร้ ได้ประกา ศใช้ประมวลจริยธรรมของ องค์การบริหารส่วน
ตาบลห้วยไคร้ โดยกาหนดกลไกและระบบในการ บังคับใช้อย่าง มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ การฝุาฝืนหรือไม่ ปฏิบัติ
ตามมาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าวให้ ถือว่าเป็นการกร ะทาผิด ทางวินัย ซึ่งมีการกาหนดขั้นตอนการลงโทษ
ตามความร้ายแรงแห่งการการกระทา นอกจากนี้ สานักงาน ก.พ. ได้กาหนดแนวทางการดาเนินการตาม
ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนกรณีการเรี่ยไร และกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโ ยชน์อื่นใด โดย
มีวัตถุประสงค์เพื่อกาหนดให้ข้าราชการต้องละเว้นจากการแสวงหาประโยชน์ที่มิชอบ โดยอาศัยตาแหน่ งหน้าที่
และไม่กระทาการอันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม ตามนัยหนังสื อสานักงาน
ก.พ. ที่ นร 1013.7/ว 11 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2557 ซึง่ องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยไคร้ เห็นควรนา
แนวทางการดาเนินการดังกล่าวมาปรับใช้เป็นแนวทางในการถือปฏิบัติโดยอนุโลม
๓) วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อเป็นเครื่องมือกากับความประพฤติของข้าราชการที่สร้างความโปร่งใส มีมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นสากล
๓.๒ เพื่อปูองกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ และความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น
รวมทั้งเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน
๔) เป้าหมาย/ผลผลิต
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยไคร้ ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ของ
องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยไคร้
๕) พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยไคร้
๖) วิธีดาเนินการ
๖.๑ เผยแพร่ ประมวลจริยธรรมของ องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยไคร้ เพื่อใช้ เป็ นค่ านิยมสาหรับ
องค์กร ข้าราชการทุกคนพึงยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่ ไปกับระเบียบและกฎข้ อบังคับอื่นๆ อย่างทั่วถึง
และมีประสิทธิภาพ
๖.๒ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตาบลห้วยไคร้ เปิดเผย
เป็ นการทั่วไปแก่ สาธารณชนให้ มีส่วนร่ วมรับรู้ และร่ วมติดตามตรวจสอบตามประกาศคณะกรรมการข้ อมูล
ข่าวสารของราชการ เรื่อง กาหนดให้ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์ มาตรฐานความโปร่ งใสและตัวชี้วัดความโปร่ งใส
ของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้
๗) ระยะเวลาดาเนินการ
3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖2 – ๒๕๖๔)
๘) งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ

-16๙) ผู้รับผิดชอบ
สานักปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยไคร้
๑๐) ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยไคร้ ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ของ
องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยไคร้
ลาดับที่ ๑.๑.๒ (๒)
๑) ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
มาตรการ“เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริต”
๒) หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๕๖ – ๒๕๖๐) มุ่งสู่
การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุก
รูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝุายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิ ทักษ์รักษา
ผลประโยช น์ของชาติและประชาชนเพื่อ ให้ ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติ ภูมิในด้ านความโปร่ง ใสทัดเทียม
นานาอารยประเทศ โดยกาหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติตา้ นทุจริต
๓) วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตแก่ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนตาบลห้วยไคร้ ข้าราชการ พนักงาน ตลอดจนลูกจ้างทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตาบลห้วยไคร้
3.2 เพื่อสร้ างจิตสานึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรม แก่คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยไคร้ ข้าราชการ พนักงาน ตลอดจนลูกจ้างทั่วไปของ องค์การบริหาร
ส่วนตาบลห้วยไคร้
๔) เป้าหมาย/ผลผลิต
ข้อมูล/องค์กรความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตที่นามาเผยแพร่มากกว่า ๔ เรื่องขึ้นไป
๕) พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยไคร้
๖) วิธีดาเนินการ
๖.๑ รวบรวมและเรียบเรียงข้อมูล /องค์ความรู้เกี่ยวข้องกับการปลูกจิตสานึก ด้านการต่อต้านการ
ทุจริต อาทิกฎหมาย ป.ป.ช. มาตรา 100 มาตรา 103 มาตรา 103/7 สื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับการปลูกจิตสานึก
๖.๒ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์และสร้างเสริมองค์ความรู้ ให้บุคลากรในสังกัดได้รับทราบและถือปฏิบัติ
อย่างเคร่งครัด
๗) ระยะเวลาดาเนินการ
3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖2 – ๒๕๖๔)
๘) งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ

-๑7๙) ผู้รับผิดชอบ
สานักปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยไคร้
๑๐) ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
จานวนข้อมูล/องค์ความรู้ดา้ นการต่อต้านการทุจริตที่นามาเผยแพร่
๑.๑.๓ สร้างจิตสานึกและความตระหนักที่จะไม่กระทาการอันเป็นการขัดแย้งกันแห่งผลประโยชน์
หรือการมีผลประโยชน์ทับซ้อน
ลาดับที่ ๑.๑.๓ (๑)
๑) ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
มาตรการ “จัดทาคู่มือการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน”
๒) หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
เพื่อตอบสนองนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่
๓ (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) และเพื่อนาเครื่องมือการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการดาเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐการปฏิบัติให้เป็นกลไกสาคัญที่จะปูองกันการทุจริต โดยเฉพาะการกระทาที่ เอื้อต่อการมี
ผลประโยชน์ทับซ้อนของเจ้าหน้าที่ในภาครัฐ องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยไคร้ จึงได้ตระหนักและเห็นถึง
ความสาคัญของการจัดหาคู่มือการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน เพื่อเป็นประโยชน์ในการเสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจแก่บุคลากรให้เกิดความตระหนักถึงปัญหาในเรื่องดังกล่าว
๓) วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อผลิตคู่มือการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนตาบลห้วยไคร้ ให้บุคลากร
ผู้ปฏิบัติงานนาไปเป็นองค์ความรู้ในการทางานให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง
๓.๒ เพื่อเป็นประโยชน์ในการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่บุคลากรให้เกิดความตระหนักถึงปัญหา
การทุจริตคอร์รัปชั่น
๔) เป้าหมาย/ผลผลิต
บุคลากรมีคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนตาบลห้วยไคร้
๕) พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยไคร้
๖) วิธีดาเนินการ
๖.๑ ศึกษาและรวบรวมข้อมูลเกี่ยงกับผลประโยชน์ทับซ้อน
๖.๒ จัดทาร่าง/ตรวจสอบความถูกต้อง/จัดทาคู่มือการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน
๖.๓ แจกจ่ายให้บุคลากรและประชาชนทั่วไป
๗) ระยะเวลาดาเนินการ
3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖2 – ๒๕๖๔)
๘) งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
๙) ผู้รับผิดชอบ
สานักปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยไคร้

-๑8๑๐) ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
มีการจัดทาคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน
๑.๒ การสร้างจิตสานึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น
๑.๒.๑ สร้างจิตสานึกและความตระหนักในการต่อต้านการทุจริต
ลาดับที่ ๑.๒.๑ (๑)
1. ชื่อโครงการ
โครงการสนับสนุนกิจกรรมรณรงค์ กิจกรรมส่งเสริมการปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นใน
หน่วยงานราชการ
2. หลักการและเหตุผล
การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองในปัจจุบัน ทุกภาคส่วนของสังคม ต่างให้
ความสาคัญกับธรรมาภิบาลมาตรฐานความโปร่งใสว่า เป็นมาตรการกลไกสาคัญที่จะช่วยปูองกันและแก้ไข
ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น ช่วยให้หน่วยงานและเจ้าหน้าที่ภาครัฐผู้ปฏิบัติงาน ผู้นาชุมชนและประชาชน
ทั่วไปมีความรับผิดชอบต ระหนักในการใช้อานาจหน้าที่ของตนอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม ปฏิบัติภารกิจ
หรือบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมจากประชาสังคมเพื่อสร้าง
ความเป็นธรรมแก่ประชาชน ผู้รับบริการอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม ทั้งนี้ เมื่อได้พิจารณาถึงผลผลิ ต (Out put)
และผลลัพธ์ (Out Come) จากการนาหลักธรรมาภิบาล มาตรฐานความโปร่งใสมาเป็นแนวทางปฏิรูปการ
บริหารจัดการกลไกของหน่วยงาน องค์กรแล้ว พบว่า ปัจจัยแห่งความสาเร็จที่จะสามารถพัฒนายกระดับ
ขับเคลื่อนหน่วยงานของตน
เพื่อก้าวไปสู่การเป็นองค์กรธรรมาภิบาลที่มีมาตรฐานความโปร่งใสนั้น
ประกอบด้วย ตัวแปรสาคัญ 4 ประการ คือ
1. ตัวแปรเกี่ยวกับนโยบายขององค์กรและศักยภาพผู้บริหาร
2. ตัวแปรเกี่ยวกับความชัดเจนในโครงสร้างและรูปแบบกลไกการตรวจสอบภายในของ
องค์กร
3. ตัวแปรเกี่ยวกับการใช้อานาจและมาตรฐานการใช้ดุลยพินิจ
4. ตัวแปรเกี่ยวกับความสามารถในการสนองตอบข้อคิดเห็นและความต้องการของประชาชน
ดังนั้น จากตัวแปรดังกล่าวข้างต้น ซึ่งนับเป็นปัจจัยสาคัญอย่างยิ่งที่จะผลักดันหรือนาพาให้
องค์กรก้าวไปสู่ความสาเร็จในการเป็นองค์กรธรรมาภิบาลที่มีมาตรฐานความโปร่ งใสได้หรือไม่นั้น จะต้องมี
องค์ประกอบหลายส่วน ซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ได้กระจายอานาจการปกครองจากส่วนกลาง
สู่หน่วยงาน ส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น โดยกาหนดให้หน่วยงานปกครองส่วนภูมิภาค และองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมีอิสระในการกาหนดนโยบาย การปกครอง และมี อานาจในการบริหารงานตามอานาจหน้าที่
ของตนเอง

-๑9โดยเฉพาะ ทั้งนี้ เพื่อคุ้มครองประโยชน์สุขของประชาชนในภูมิภาคและท้องถิ่นเป็นสาคัญ และทิศทางตาม
บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญดังกล่าว ทาให้การจัดระบบความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค
และส่วนท้องถิ่นต้องปรับเปลี่ยนไปในประการสาคัญที่มุ่งหมายให้หน่วยงานส่วนของตนได้มีรูปแบบการบริหาร
จัดการที่ดี (Good Governance) รวมทั้งจัดให้มีบริการสาธารณะตามมาตรฐานที่ประชาชนมุ่งหวัง เพื่อ
คุ้มครองประโยชน์สุขของประชาชนในภูมิภาค และประเทศเป็นส่วนรวม ดังนั้น องค์ก รปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่มีความใกล้ชิดผูกพันในการให้บริการประชาชนในพื้นที่อย่างแท้จริง ควรมีการปูองกันการทุจริตประพฤติมิ
ชอบในภาครัฐ ตามพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ .ศ. 2546 และ
ยุทธศาสตร์ชาติระยะที่ 3 ว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2560 – 2564
3. วัตถุประสงค์
๑. เพื่อเสริมสร้างให้คณะบริหารท้องถิ่น ข้าราชการฝุายการเมืองและฝุายประจา ผู้แทนชุมชน
ประชาชนและเยาวชน มีจิตสานึก ค่านิยมและวัฒนธรรมเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต ส่งผลให้หน่วยงานปลอดการ
ทุจริตคอร์รัปชั่น มุ่งสู่การเป็นองค์กรที่ใสสะอาด
๒. เพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมและวิธีการทางานที่สุจริตโปร่งใส ของหน่วยงานองค์กรภาครัฐ
๓. เพื่อบูรณาการความร่วมมือระหว่างคณะบริหารท้องถิ่น ข้าราชการฝุายการเมืองและฝุาย
ประจา ผู้แทนชุมชน ประชาชนและเยาวชนในการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านคุณธรรม จริยธรรมภายใต้หลัก
ธรรมาภิบาลกับหน่วยงานองค์กรภาครัฐ เพื่อปูองกันและลดโอกาสการทุจริตและประพฤติมิชอบ
4. เป้าหมาย
- คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตาบลห้วยไคร้ และสมาชิกสภาส่วนตาบลห้วยไคร้
- ผู้แทนชุมชน ประชาชนและเยาวชนในพื้นที่ตาบลห้วยไคร้
5. สถานทีด่ าเนินการ
ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยไคร้ อาเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
6. วิธีดาเนินการ
๑. ประชาสัมพันธ์โครงการ
๒. ติดต่อประสานงานกับผู้เกี่ยวข้อง
๓. ดาเนินกิจกรรมตามโครงการ (รายละเอียดตามกาหนดการ)
4. สรุปรายงานผลการดาเนินงาน
7. ระยะเวลาดาเนินงาน
3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 - 2564)

-208. งบประมาณ
งบประมาณตั้งไว้ ปีละ 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยไคร้
10. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาส่วนตาบล และพนักงานส่วนตาบล ผู้แทนชุมชน ประชาชน
และเยาวชน มี ความเข้าใจในระเบียบ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับการปูองกันและปราบปรามการทุจริต บทบาท
หน้าที่และความรับผิดชอบในระบบการควบคุมภายในของหน่วยงาน
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
2. คณะบริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาส่วนตาบล และพนักงานส่วนตาบล ผู้แทนชุมชน ประชาชน
และเยาวชน ตระหนักและให้ความสาคัญในการประพฤติปฏิบัติตนโดยยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจนมีส่วนร่วมในการเฝูาระวังและการตรวจสอบการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ในการปฏิบัติงาน
3. คณะบริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาส่วนตาบล และพนักงานส่วนตาบล ผู้แ ทนชุมชน ประชาชน
และเยาวชน ร่วมเป็นภาคีเครือข่ายการเฝูาระวัง ติดตามตรวจสอบ และแจ้งเบาะแสการทุจริตในการ
ปฏิบัติงาน รวมทั้งเป็นพลังขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาการสร้างชุมชนเข้มแข็งและเป็นสุข
5. จัดตั้งศูนย์ประสานงานและคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจาตาบล
ห้วยไคร้
๑.๒.๒ สร้างจิตสานึกและความตระหนักในการรักษาประโยชน์สาธารณะ
ลาดับที่ ๑.๒.๒ (๑)
1)ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
โครงการจัดหน่วยบริการเคลื่อนที่ เพื่อจัดเก็บและประชาสัมพันธ์ภาษีท้องถิ่น นอกเวลาราชการ ของ
องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยไคร้
1. หลักการและเหตุผล
ตามประกาศคณะก รรมการการกระจายอานาจให้แก่องค์ก รปกครองส่วนท้องถิ่นเรื่อง
แผนการ ปฏิบัติ การกาหนดขั้นตอนการกระจายอานาจทางการเงิน การคลัง และงบประมาณให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และแผนปฏิบัติการถ่ายโอนบุคลากรให้แก่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ
4.2
ปรับปรุงรายได้ที่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเก็บหรือจัดหาเอง โดยการเสริมสร้างรายได้และการปรับ
โครงสร้างภาษี อาทิการขยายฐานภาษี การกาหนดอัตราภาษี การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี การเพิ่ม
ประเภทภาษีหรือรายได้ใหม่ให้แก่องค์ก รปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แสวงหาแนวทางเพิ่มรายได้รูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้สามารถพึ่งตนเองได้มากขึ้นในระยะยาว และมีแหล่งรายได้

-21ของตนเองที่สอดคล้องกับศักยภาพทางเศรษฐกิจที่แท้จริงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ 4.3 ปรับปรุง
ภาษีอากรที่รัฐบาลแบ่งจัดสรร หรือจัดเก็บเองเพิ่มให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยการปรับโครงสร้างภาษี
ระหว่างรัฐกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การปรับปรุงหลักเกณฑ์และประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี การ
กาหนดวิธีการจัดแบ่งหรือจัดสรรที่ชัดเจนและเป็นธรรมสอดคล้องกับหลักการและเหตุผลของการจั ดเก็บภาษี
แต่ละประเภท รวมทั้งการหาแนวทางในการเพิ่มภาษีหรือรายได้ที่รัฐแบ่งจัดสรรหรือเก็บเพิ่มให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นประเภทใหม่ ๆ เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเภทใหม่ ๆ เพื่อให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีรายได้เพิ่มขึ้นทั้งนี้ หลักเกณฑ์การจัดสรรหรื อจัดเก็บเพิ่มเติมต้องสะท้านแหล่งกาเนิดของภาษีนั้น ๆ
เป็นสาคัญซึ่งกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สามารถจัดเก็บรายได้ได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นธรรม จึงให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการ
กาหนดมาตรฐานจูงใจให้ประชาชนผู้เสียภาษีมาชาระภาษี โดยการประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจกับ
ประชาชนว่าจานวนเงินที่ได้จากการเสียภาษี ของประชาชนจะนามาใช้ในการพัฒนาท้องถิ่น
ตามทีอ่ งค์การบริหารส่วนตาบลห้วยไคร้ อาเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ได้วางเปูาหมายในการที่จะ
พัฒนาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้า โดยการจัดเก็บรายได้ ให้ครบถ้วนตามเปูาหมายที่กาหนดไว้ ดังนั้น เพื่อเป็น
การสนองนโยบายของรัฐบาล จึงเห็นความสาคัญของการออกให้บริการประชาชนผู้มีหน้าที่เสียภาษีให้แก่
องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยไคร้ และเพื่ออา นวยความสะดวกให้แก่ประชาชนตาบล ห้วยไคร้ โดยออก
ให้บริการรับชาระภาษีถึงพื้นที่ของแต่ละหมู่บ้านเป็นการส่งเสริมความเจริญก้าวหน้า ขององค์การบริหารส่วน
ตาบลห้วยไคร้ จึงได้จัดทา “โครงการจัดหน่วยบริการเคลื่อนที่ เพื่อจัดเก็บและประชาสัมพันธ์ภาษีท้องถิ่น
นอกเวลาราชการ ขององค์การบริหารส่วนตาบลห้วยไคร้ ขึ้น
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อเร่งรัดจัดเก็บภาษีต่าง ๆ ในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยไคร้ ไม่ให้มีภาษีค้างชาระ
2.2 เพื่อเป็นการเพิ่มรายได้ขององค์การบริหารส่วนตาบลห้วยไคร้ โดยสามารถจัดเก็บภาษี ต่าง ๆ
ได้อย่างครบถ้วนถูกต้อง เป็นธรรม และสะดวกรวดเร็ว
2.3 เพื่อเป็นการอานวยความสะดวก และตอบสนองความต้องการของประชาชนผู้อยู่ในข่ายต้อง
ชาระภาษี และประชาชนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยไคร้
2.4 เพื่อเป็นการรวบรวมข้อมูลขององค์การบริหารส่วนตาบลห้วยไคร้ในด้านการคลังท้องถิ่น
3. เป้าหมาย
3.1ออกบริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ให้ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน
3.2ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยไคร้ ชาระภาษีได้ในหมู่บ้านของตนทาให้
ไม่เสียเวลาในการทางานเพื่อเดินทางมาชาระภาษีที่ ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยไคร้
3.3ผู้มีหน้าที่เสียภาษีท้องถิ่น คือ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบารุงท้องที่ ภาษีปูาย ซึ่ง
อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยไคร้ อาเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

-224. วิธีการดาเนินงาน
ขั้นเตรียมการดาเนินการ ดังนี้
-จัดทาและเสนอโครงการเพื่อขออนุมัติดาเนินการ
-จัดทาแผน / กาหนดการออกให้บริการเคลื่อนที่
-แจ้งหนังสือขอความร่วมมือให้ประชาสัมพันธ์กาหนดการออกให้บริการเคลื่อนที่ให้กานัน / ใหญ่บ้าน
ทุกหมู่บ้าน
-จัดเตรียมบุคลากร พนักงานจัดสถานที่ และตรวจสอบข้อมูล
ขั้นการให้บริการ ดาเนินการดังนี้
-ตรวจสอบข้อมูลกับทะเบียนทรัพย์สิน (ผ.ท.4)
-ออกใบเสร็จรับเงิน รับชาระภาษี
ขั้นการจัดทาทะเบียนคุม ดาเนินการดังนี้
-จัดทาทะเบียนคุมลูกหนี้
-จัดทาทะเบียนทรัพย์สิน
-จัดทาทะเบียนคุมผู้ชาระภาษี
ขั้นการตรวจสอบผลการดาเนินการและจัดเก็บเอกสารข้อมูล
-ดาเนินการตรวจสอบความสมบูรณ์ถูกต้อง และจัดเก็บเอกสารข้อมูล ดาเนินการตรวจสอบความ
สมบูรณ์ ถูกต้อง และจัดเก็บเอกสาร และทะเบียนทรัพย์สิน
ขั้นการรายงานผล
-สรุปผลการดาเนินการจัดเก็บภาษี ตั้งแต่เริ่มโครงการจนเสร็จสิ้นโครงการ
5. ระยะเวลาในการดาเนินงาน
ระยะเวลาการดาเนินการจัดทาตามโครงการจัดหน่วยบริการเคลื่อนที่ฯ
6. สถานที่ปฏิบัติของโครงการ
หมู่บ้านในเขตพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยไคร้ จานวน 5 หมู่บ้าน
7. ผู้รับผิดชอบโครงการ
งานจัดเก็บรายได้ กองคลังองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยไคร้
8. งบประมาณ
800.- บาท (แปดร้อยบาทถ้วน)
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ประชาชนผู้มาเสียภาษีต่างได้รับความสะดวกจากการปรับปรุงกระบวนการทางานลด ขั้นตอนและ
ระยะเวลาในการชาระภาษี
2. ประชาชนในเขตพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยไคร้ ทราบถึงบทบาทหน้าที่และประโยชน์ที่
ได้รับในการเสียภาษีแก่ท้องถิ่น

-233. ประชาชนได้ทราบขั้นตอนและระยะเวลาแล้วเสร็จในการเสียภาษีแต่ละประเภท
4. สามารถเร่งรัดจัดเก็บภาษีได้ครบถ้วน ถูกต้องไม่มีภาษีค้าง
5. ได้ข้อมูลการจัดเก็บ การประเมินภาษีอย่างถูกต้องและเป็นธรรม
๑.๒.๓ สร้างจิตสานึกและความตระหนักในการปฏิบัติตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ลาดับที่ ๑.๒.๓ (๑)
๑) ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
โครงการอบรมเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (อบรมเรียนรู้ให้ความรู้ในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)
1. หลักการและเหตุผล
ตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ .ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง
ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 มาตรา 67 (6) กาหนดอานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบลไว้ โดยเฉพาะหน้าที่
เกี่ยวกับให้ราษฎรได้รับการส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุและผู้พิการ ประกอบกับ
พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ. 2542
กาหนดอานาจและหน้าที่ ในการจัดระบบบริการสาธารณะเกี่ยวกับการส่งเสริมการฝึกและประกอบอาชีพ
ตลอดจนส่งเสริมมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่นซึ่งประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม
ทานา ทาสวน ค้าขาย และเลี้ยงสัตว์ เนื่องด้วยสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน ของใช้ต่างๆที่แพงขึ้น ส่งผลกระทบ
ต่อการประกอบอาชีพของประชาชน ปัจจุบันผู้บริโภคและตลาดสินค้าเกษตรที่สาคัญ มีความต้องการอาหารที่
มีคุณภาพดีและปลอดภัยต่อสุขภาพ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ดังนั้นมาตรฐานความปลอดภัยด้าน
อาหาร จึงเข้ามามีบทบาทสาคัญในระบบการผลิตที่อาจส่งผลกระทบต่อผู้ผลิตและสิ่งแว ดล้อม จึงทาให้เกิด
ปัญหาส่งผลกระทบต่อสินค้าเกษตร สาหรับผู้บริโภคมีความห่วงใยต่อสุขภาพและให้ความสาคัญกับการเลือก
ซื้อสินค้าเกษตรที่มีความปลอดภัยและได้มาตรฐาน จะเน้นการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ ลดต้นทุนในการผลิต
สามารถนาเอาวัสดุในชุมชนมาแปรรูปให้เกิดประโยชน์สูงสุด ถื อเป็นการนาเอา “ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง” ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาปรับใช้ในการดาเนินชีวิต กล่าวคือ การเพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย
ทาให้ครอบครัวมีรายรับเพิ่มมากขึ้น ดังนั้น การดาเนินงานโครงการอบรมเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อ
เพิ่มพูนรายได้ให้แก่ประช าชนเป็นอีกทางหนึ่งในการให้ประชาชนได้รับการศึกษาอบรม และมีส่วนร่วม
ตลอดจนเรียนรู้ประสบการณ์เพื่อนามาพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกัน
องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยไคร้ จึงตระหนักและเล็งเห็นความสาคัญอย่างยิ่งต่อการ เพิ่มพูนความรู้
และประสบการณ์ให้แก่ประชาชน เพื่ อมีอาชีพเสริมและเป็นการเพิ่มทักษะในการประกอบอาชีพ นอกจากนี้
สามารถนาความรู้มาใช้ในชีวิตประจาวันและประสบการณ์มาปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนและท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยไคร้ จึงได้จัดให้มีโครงการอบรมเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่ประชาชน

-24เพื่อเสริมทักษะการปฏิบัติงาน ให้สามารถนาความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กรชุมชน อีกทั้งสร้าง
องค์กรชุมชนให้เป็นชุมชนที่เข้มแข็งต่อไป
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่ออนุรักษ์ระบบนิเวศการเกษตรและสิ่งแวดล้อม
2. เพื่อสร้างโอกาสและทางเลือกในการประกอบอาชีพลดรายจ่าย สร้างรายได้ในครัวเรือน
3. เพื่อให้ประชาชนได้รับความรู้และนาไปปรับใช้ในพื้นที่ของตนเองจนเกิดการเปลี่ยนแปลงในการ
ผลิตสินค้าเกษตรที่ดีขึ้น
3. แผนงาน/โครงการ
-

ส่งเสริมการเกษตรแบบผสมผสานแนวทางพระราชดาริเศรษฐกิจพอเพียง
จัดทาปุ๋ยหมักจากเศษวัสดุเหลือใช้
ส่งเสริมการทาปุ๋ยหมักและปุ๋ยน้าหมักชีวภาพ

4. เป้าหมาย
เกษตรกรตาบลห้วยไคร้และประชาชนที่มีความสนใจ
5. วิธีการดาเนินการ
- นาเสนอโครงการเพื่อขออนุมัติดาเนินการ
- ประชาสัมพันธ์โครงการ
- ติดต่อประสานงานกับกลุ่มเปูาหมายที่เกี่ยวข้อง
- จัดอบรมให้ความรู้แก่กลุ่มเปูาหมาย
- ติดตามและประเมินผล
- รายงานผลการดาเนินงานเสนอผู้บริหาร
6.ระยะเวลาดาเนินงาน
3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 - 2564)
7. งบประมาณ
งบประมาณที่ตั้งไว้ ปีละ 60,000.- บาท (หกหมื่นบาทถ้วน)
8. หน่วยงานที่รับผิดชอบ
องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยไคร้

-259. การประเมินผล
1. แบบสอบถามความพึงพอใจ ของผู้เข้าร่วมโครงการฯ
2. ประเมินผลจากการปฏิบัติของผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. สามารถอนุรักษ์ระบบนิเวศการเกษตรและสิ่งแวดล้อมได้
2. สามารถสร้างโอกาสและทางเลือกในการประกอบอาชีพลดรายจ่าย สร้างรายได้ใน
ครัวเรือน
3. สามารถนาความรู้และนาไปปรับใช้ในพื้นที่ของตนเองจนเกิดการเปลี่ยนแปลงในการผลิต
สินค้าเกษตรที่ดีขึ้น
๑.๓ การสร้างจิตสานึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน
๑.๓.๑ สร้างจิตสานึกและความตระหนักในความซื่อสัตย์สุจริต
ลาดับที่ ๑.๓.๑ (๑)
๑) ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
1.ชื่อโครงการ : การจัดฝึกอบรมเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรมเด็ก นักเรียน เยาวชน ในเขตองค์การบริหารส่วน
ตาบลห้วยไคร้
2. หลักการและเหตุผล
คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลเป็นค่านิยมพื้นฐาน หรือระบบคุณค่าสาหรับการยึดถือ
และประพฤติปฏิบัติเพื่อการอยู่ร่วมกันของสังคม จึงเป็นปัจจัยสาคัญของความมั่นคงผาสุกของประ เทศชาติ
และประชาชน สังคมประเทศใดผู้ปกครองและประชาชนมีคุณธรรมจริยธรรม การปกครองมีธรรมาภิบาล
สังคม ประเทศนั้นจะเข้มแข็ง ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน ในทางตรงกันข้าม หากสังคมประเทศใดขาดเสีย
ซึ่งคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลสังคมประเทศนั้นย่อมอ่อนแอ แตกแยกและอา
จถึงขั้นล่มสลายได้
ปัญหาด้านคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสังคมไทยได้สะสมตัวมายาวนานและแผ่ขยายมากขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง จนปัญหาได้กระจายไปทั่วทุกวงการและทุกระดับขององคาพยพ ประเทศไทยต้องเผชิญกับ
วิกฤตการณ์ความขัดแย้งแตกแยกของคนในชาติอย่างรุนแรงจนคณะรักษาความสง บแห่งชาติ (คสช.) ต้องเข้า
มาเพื่อแก้ปัญหา การเมืองและเข้าสู่กระบวนการปฏิรูปครั้งใหญ่ ซึ่งสาเหตุหลักก็มาจากความบกพร่องความ
เสื่อมทางคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลของผู้คนและองค์กรที่เกี่ยวข้อง (สานักงานเลขาธิการสภา
ผู้แทนราษฎร : ๒๕๕๘)
สถานการณ์ปัญหาคุณธรรม จริยธรรมของสังคมไทยที่ระดับกลางและฐานล่างของสังคม
สถาบันครอบครัวโดยทั่วไปมีความอ่อนแอลงไปมาก ชุมชนก็แตกสลายจากผลกระทบนโยบายการพัฒนาที่ขาด
สมดุล เยาวชนชายหญิงของเราทั่วประเทศอยู่ในภาวะสับสนทางความคิดและพฤติกรรม แยกผิดชอบชั่วดีไม่
ออก มีปัญหายาเสพติด เซ็กซ์ ค วามรุนแรง โรคเอดส์ ท้องไม่พร้อม แม่วัยเด็ก ฯลฯ สังคมมีปัญหาความไม่
มั่นคง ความไม่ ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน คดีอาชญากรรมเพิ่ม คนล้นคุก คนไข้ยาเสพติดล้นโรงพยาบาล
คดีความมั่นคงเพิ่ม อย่างน่าตกใจ สังคมแตกแยกทางความคิดความเชื่อในทางการเมือง นา ไปสู่ความขัดแย้ง
รุนแรงจนเกิดเหตุการณ์ ปะทะ มีการบาดเจ็บล้มตายอย่างต่อเนื่อง สถาบันศาสนา หน่วยงานราชการ และ
องค์กรอิสระที่มีหน้าที่ รับผิดชอบโดยตรงในด้านคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลเท่าที่มีอยู่ ล้วนมี

-26ข้อจากัดและมีปัญหาในด้าน ศักยภาพ ต่างคนต่างทา บูรณาการกันไม่ได้และบางสถาบันก็มีความเสื่อมถอย
จากภายใน จึงไม่สามารถรับมือกับ ปัญหาวิกฤตนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเท่าทันกับสถานการณ์
สภาพปัญหาของกลุ่มต่าง ๆ ภาคการเมือง นักการเมืองทั้งระดับชาติและท้องถิ่นจานวนมากขาด
คุณธรรม จริยธรรมเข้าสู่ตาแหน่งโดยการซื้ อสิทธิขายเสียง ไม่เป็นแบบอย่างที่ดี มีการทุจริตทั้งทางตรงและ
ทุจริตเชิงนโยบาย มีผลประโยชน์ ส่วนตัวทับซ้อนกับผลประโยชน์รัฐจนเป็นปกติวิสัย แทรกแซงการบริหารของ
ฝุายราชการ
ประจาฉ้อฉลโกหก ประชาชนแบบซึ่งหน้า ประชาชนขาดความเชื่อถือ และสถาบันต่างประเทศจัดไทย
อยู่ในกลุ่มประเทศที่มีความ เชื่อมั่นต่อนักการเมืองในระดับต่า
ภาคประชาชน มีแนวโน้มยอมรับการทุจริตต่าง ๆ ที่ตนเองได้รับประโยชน์มากขึ้น ทั้งในกลุ่ม
ประชากรทั่วไป วัยแรงงาน เด็กและเยาวชน การดาเนินชีวิตที่ติดยึดวัตถุ ความฟุูงเฟูอ ขาดความพอดีพอเพียง
ไม่ยึดมั่นในคุณธรรมค วามดี ทาให้เกิดปัญหาครอบครัวแตกแยก ชุมชนอ่อนแอและนาไปสู่ปัญหาสังคม
มากมาย ทั้งยาเสพติด ค้ามนุษย์ แม่วัยเด็ก การตั้งครรภ์ไม่พร้อม การเรียนตกต่า ความรุนแรง อาชญากรรม
ฯลฯ (สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร : ๒๕๕๘)
ปัจจุบันปัญหาการขาดคุณธรรมจริยธรรมในสังคมไทยได้ ทวีความรุนแรง และมีความหลากหลายมาก
ขึ้นกว่าในอดีตที่ผ่านมา สังคมไทยกาลังเผชิญกับปัญหาเรื่องคุณธรรม ทั้งของเด็ก เยาวชน และผู้ใหญ่ สาเหตุ
เกิดจาก กระบวนการปลูกฝังคุณธรรมที่เน้นการสอนสั่ ง ไม่สนใจการสอนผ่านแบบอย่าง ไม่ตระหนักในผลเสีย
ของแบบอย่างที่ไม่ดีที่มีต่อเด็ กและเยาวชน สาเหตุส่วนหนึ่งมาจากสภาพแวดล้อม และเปลี่ยนแปลงไปตาม
กระแสการพัฒนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไร้พรมแดน ปัญหาการขาดคุณธรรมจริยธรรมของ
คนในสังคม ยังส่งผลถึงเด็ก เยาวชน และประชาชนในสังคมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ให้หลงผิดและมีพฤติกรรมที่
เบี่ยงเบน ขาดระเบียบวินัย ซึ่งทาให้ภูมิคุ้มกันของเด็กเยาวชนและประชาชนในสังคมที่จะต้านทานกับปัญหา
ต้องขาดความมั่นคง จนเกิดปัญหาต่างๆ ของสังคมตามมา เช่น สาหรับเด็กและเยาวชน ได้แก่ ปัญหาการ
ก่อเหตุทะเลาะวิวาท ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด ปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียน ปัญหาการติด
เกม สาหรับประชาชนทั่วไป ได้แก่ ปัญหาการทางานที่ไม่มีความสุข ปัญหาความสามัคคีในชุมชนเป็นต้น
ภายใต้การเปลี่ยนแปลงในกระแสโลกาภิวัตน์ที่ปรับเปลี่ยน
อย่างรวดเร็ว และสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้น
จาเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนวิธี การบริหารจัดการและการพัฒนาท้องถิ่นให้เหมาะสม โดยเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรม สร้างฐานความรู้ให้เป็นภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ได้อย่างเท่าทัน ส่งเสริมการพัฒนาทาง
จิตใจ สร้างจิตสานึก ประพฤติและปฏิบัติตนอยู่ในกรอบของศีลธรรมและจริยธรรม มีคุณธรรม สามารถนาหลั ก
ของศาสนามาใช้ในการอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข ก่อให้เกิดความรักความสามัคคีภายในชุมชน
องค์การบริหารส่วนตาบล ห้วยไคร้ ได้ตระหนักและเห็นความสาคัญของการพัฒนาเด็ก เยาวชน และ
ประชาชน ซึ่งจะเป็นกาลังสาคัญในการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต และเพื่อเป็นการสนองนโยบายของ
รัฐบาล ตลอดจนเห็นความสาคัญของ คุณธรรม จริยธรรมตามหลักศาสนาที่เป็นแหล่งหล่อหลอมจิตใจ และได้
เล็งเห็นว่าวิธีการจะแก้ไขปัญหาดังกล่าวนั้นจะต้องอาศัยกระบวนการปลูกฝังคุณธรรม ตามหลักศาสนาจะทา
ให้เกิดความรู้ผิดชอบชั่วดี เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมปลูกฝังให้และเด็กและเยาวช นมีจิตใจอ่อนโยน เยือกเย็น รู้จัก
บาปบุญคุณโทษรู้จักสิ่งใดควรทา ไม่ควรทา ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลับเป็นคนดีมีคุณธรรม
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ให้สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างสงบสุข ประกอบกับนโยบายของรัฐที่ต้องการส่งเสริมเด็กและเยาวชน
และประชาชนให้มีความรักสามัคคี มีคุณธรรมจริยธรรม การสร้างค่านิยมหลักของคนไทย การปลูกฝังคุณธรรม
จริยธรรม ส่งเสริมและพัฒนาให้เด็กและเยาวชน ซึ่งเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีศักยภาพและเป็นพลังของแผ่นดิน
ที่จะช่วยกั นพัฒนาประเทศชาติต่อไป เพื่อให้สอดคล้องกับแนวนโยบายดังกล่าว จึงได้จัดทาโครงการ เข้าค่าย
คุณธรรมจริยธรรมเด็ก นักเรียน เยาวชน ในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยไคร้ ขึ้น
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน มีคุณธรรมและจริยธรรมตามหลักศาสนา
2. เพื่อสร้างเสริมให้เด็ก เยาวชน มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมตามหลักศาสนา
สามารถนามาปรับใช้ในชีวิตประจาวันและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
๓. เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
๔. เพื่อส่งเสริมให้เด็กเยาวชนมีความรู้ความ เข้าใจ และสามารถปฏิบัติตามค่านิยมหลักของคนไทย
๑๒ ประการได้
๕. เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน มีความตระหนักและเห็นความสาคัญของศาสนา ปฏิบัติตามคาสอน
และช่วยกันทานุบารุงศาสนา
4. เป้าหมาย
เด็ก เยาวชนเข้าร่วมโครงการ
5. สถานที่ดาเนินงาน
วัด ในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยไคร้
6. ระยะเวลาที่ดาเนินการ
3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 - 2564)
7. วิธีการดาเนินการ
1. ประชุมวางแผนการดาเนินงาน
2. จัดทาโครงการ/เสนอขออนุมัติโครงการ
3. ติดต่อประสานงวิทยากรที่จะให้ความรู้ในด้านต่างๆ
4. ประชาสัมพันธ์โครงการเพื่อให้กลุ่มเปูาหมายทราบโดยทั่วถึง
5. ดาเนินการฝึกอบรมโครงการฯ
6. อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับคุณธรรมในการดาเนินชีวิตตามหลักศาสนา

-287. ฐานกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม ได้แก่ ฐานเมตตาธรรมนาปัญญา ฐานความซื่อสัตย์คือสมบัติของ
คนดี ฐานความสามัคคีคือพลัง ฐานรับผิดชอบตีกรอบให้เด็กไทย และฐานมานะอดทนฝึกฝนตนได้ โดยแต่ฐาน
จะมีวิทยากรแนะนาการทากิจกรรมและให้ความรู้ เป็นต้น
8.สรุปผลโครงการ ประเมินโครงการและรายงานผลการดาเนินงาน
8. งบประมาณ
งบประมาณที่ตั้งไว้ 40,000.- บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน)
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยไคร้
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. เด็ก เยาวชน มีคุณธรรมและจริยธรรมตามหลักศาสนา
2. เด็ก เยาวชน มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมตามหลักศาสนา สามารถนามา
ปรับใช้ในชีวิตประจาวันและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
๓. เด็ก เยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
๔. เด็กเยาวชนมีความรู้ความเข้าใจ และสามารถปฏิบัติตามค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการได้
๕. เด็ก เยาวชน มีความตระหนักและเห็นความสาคัญของศาสนา ปฏิบัติตามคาสอน และช่วยกันทานุ
บารุงศาสน
๑.๓.๒ สร้างจิตสานึกและความตระหนักในการต่อต้านการทุจริต
ลาดับที่ ๑.๓.๒ (๑)
๑) ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
1.ชื่อโครงการ
โครงการพื้นที่สร้างสรรค์และเรียนรู้สาหรับเด็กและเยาวชน
2. หลักการและเหตุผล
สถานการณ์และปัญหาของเด็กและเยาวชนได้ทวีความรุนแรงมากขึ้นส่วนหนึ่งมาจากความ
เจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ทาให้เกิดค่านิยมมีอิทธิพลต่อสังคมไทยอย่างรวดเร็ว เด็กและ
เยาวชนได้ซึมซับแนวคิดกระแสนิยมต่างๆ มาเป็นวิถีของตน ซึ่งหลายๆ แนวคิดเป็นสิ่งที่ไม่เหมาะ สมกับสภาพ
สังคมและวิถีชีวิตของสังคมไทยและการขาดวิจารณญาณในการซึมซับแนวคิดดังกล่าวทาให้เด็กและเยาวชน
ไทย บางส่วนได้รับผลกระทบโดยตรงและมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมตามวัย เสี่ยงต่อการกระทาผิดทางกฎหมาย
รวมทั้ง การรักษาคุณภาพชีวิตที่ดี วิชาการ กีฬา อาสาพัฒนาแข่งทักษะวิชาชีพ ประกวดสิ่งประดิษฐ์ และ
ข้อเสนอแนะที่ เยาวชนต้องการมีกิจกรรมทางเลือกของเยาวชนที่ชอบและให้ความสนใจมีหลากหลายประเภท
เช่น กิจกรรมบันเทิงเน้นความเพลิดเพลิน กิจกรรมเสริมความรู้และกิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์ ในขณะที่
สังคมไทยควรมี
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ต้องการ ของเยาวชนอย่างต่อเนื่องจาเป็นที่รัฐควรสนับสนุนและส่งเสริมโครงการดังกล่าวองค์การบริหารส่วน
ตาบลห้วยไคร้ จึงได้จัดทาโครงการพื้นที่สร้างสรรค์และเรียนรู้สาหรับเด็กและ เยาวชนเป็นการสร้างภูมิคุ้มกัน
ทางสังคมให้เด็กและเยาวชนมีค่านิยมที่ถูกต้องซึ่งเป็นรากฐานที่สาคัญ เด็กและ เยาวชนมีพื้นที่ในการเลือกทา
กิจกรรมที่ชอบปลูกจิตสานึกให้เด็กและเยาวชนรัก ความถูกต้องยึดมั่นในความสัตย์จริงต่อต้านการทุจริตทุก
รูปแบบ รู้จักแยกแยะถูกผิดปฏิบัติตนต่อตนเองและผู้อื่นโดยชอบธรรม ไม่คดโกง มีจิตสาธารณะมีจิตสานึกเพื่อ
ส่วนรวม ตระหนักถึงสังคมส่วนรวม มีความรับผิดชอบต่อตัวเองในการกระทาใดๆและพร้อมที่จะเสียสละ
ประโยชน์ส่วนตนเพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวม
3. วัตถุประสงค์
3.1เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีพื้นที่สร้างสรรค์ในการแสดงศักยภาพและความสามารถ
3.2เพื่อให้เด็กและเยาวชนรู้จักแยกแยะถูกผิดต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ
๓ .3 เพื่อให้เด็กและเยาวชนปฏิบัติตนต่อตนเองและผู้อื่นโดยชอบธรรม ไม่คดโกง
3.๔ เพื่อให้เด็กและเยาวชน มีจิตสาธารณะ และพร้อมที่จะเสียสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อรักษา
ประโยชน์ส่วนรวม
3.๕ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชนมีค่านิยมที่ถูกต้องไม่ยอมรับพฤติกรรมที่ผิดๆ
4. เป้าหมาย
เด็กและเยาวชนมีพื้นที่สร้างสรรค์ในการแสดงศักยภาพและความสามารถรู้จักแยกแยะถูกผิด ต่อต้าน
การทุจริตทุกรูปแบบปฏิบัติตนต่อตนเองและผู้อื่นโดยชอบธรรม ไม่คดโกงสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้ เด็กและ
เยาวชนมีค่านิยมที่ถูกต้องไม่ยอมรับพฤติกรรมที่ผิดๆ มีจิตสาธารณะและพร้อมที่จะเสียสละประโยชน์
ส่วนตนเพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวมได้อย่างมีความสุข
5. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยไคร้
6. วิธีดาเนินการ
6.๑ จัดทาโครงการเพื่อขออนุมัติ
6.2 แต่งตั้งคณะทางานดาเนินการโครงการ
๖.3 ดาเนินการตามโครงการ
6.4 สรุปผลการดาเนินการตามโครงการ
7. ระยะเวลาการดาเนินการ
3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564)
8. งบประมาณ
5,000.-บาท

-309. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยไคร้
10.ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1.เด็กและเยาวชนมีพื้นที่สร้างสรรค์ในการแสดงศักยภาพและความสามารถ
2. เด็กและเยาวชนรู้จักแยกแยะถูกผิดต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ
3. เด็กและเยาวชนปฏิบัติตนต่อตนเองและผู้อื่นโดยชอบธรรม ไม่คดโกง
4. เด็กและเยาวชนไม่ยอมรับพฤติกรรมที่ผิดๆ มีค่านิยมที่ถูกต้อง
5. เด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะในการช่วยเหลือสังคม
๑.๓.๓ สร้างจิตสานึกและความตระหนักให้มีจิตสาธารณะ
ลาดับที่ ๑.๓.๓ (๑)
1. ชื่อโครงการ : เดินตามพ่อเศรษฐกิจพอเพียง องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยไคร้
2. หลักการและเหตุผล
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นแนวทางการดาเนินชีวิตและวิถีปฏิบัติที่พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวมีพระราชดารัสชี้แนะ แก่พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกว่า ๓๐ ปี และได้ทรงเน้นย้า แนวทาง
พัฒนาที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของท างสายกลางและความไม่ประมาท โดยคานึงถึง ความพอประมาณ ความมี
เหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกันในตัว ตลอดจนใช้ความรู้ และคุณธรรม เป็นพื้นฐานในการดารงชีวิต การปูองกันให้
รอดพ้นจากวิกฤต และให้สามารถดารงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์และความ
เปลี่ยนแปลงต่างๆ
ปัจจุบันความเจริญก้าวหน้าด้านเศรษฐกิจ และเทคโนโลยี มีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว การดาเนินชีวิต
การประกอบอาชีพมีการแข่งขันค่อนข้างสูง ประชาชนโดยทั่วไปมีการรับอารยะธรรมจา กต่างประเทศ ค่านิยม
เทคโนโลยีซึ่งบางอย่างที่ได้รับเข้ามาทาให้เกิดค่านิยมการใช้ชีวิตประจาวันที่ฟุมเฟือยเกิดความเสื่อมของสังคม
และทาให้เกิดปัญหาในสังคม ปัญหาครอบครัว อีกทั้งการประกอบอาชีพของประชาชนภายในเขตพื้นตาบล
ห้วยไคร้ที่อาชีพส่วนใหญ่เป็นเกษตรกร
องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยไคร้ ในฐานะองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความใกล้ชิดกับประชาชน
และอาศัยตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (ข้อ 6) และพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537
มาตรา 67 (ข้อ 6) และมาตรา 68 (7) จึงได้จัดทาโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงขึ้น โดยยึด
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช มาปรับใช้ในการ
ดาเนินชีวิตประจาวัน ด้วยการรู้จักการใช้ทรัพยากรภายในชุมชน และเล็งเ ห็นความสาคัญในหลักการและ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้ประชาชนภายในเขตพื้นที่ได้ตระหนัก และเกิดการเรียนรู้ในการพึ่งพาตนเอง
มีการดาเนินชีวิตให้อยู่อย่างพอประมาณตน เดินทางสายกลาง มีความพอดีและพอเพียงกับตนเอง ครอบครัว
และชุมชน

-313. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้เด็กและผู้ปกครอง มีความรู้ ความเข้าใจ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2.เพื่อให้เด็กและผู้ปกครอง สามารถนาแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาประยุกต์ใช้กับ
ชีวิตประจาวันตามหลักการพอเพียง ความพอดี การใช้ชีวิตอย่างรอบคอบ ไม่ฟุมเฟือย ใช้ชีวิตในความไม่
ประมาทใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์ มีคุณค่าและเกิดรายได้
2. เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กและผู้ปกครองที่หลากหลาย
3. เพื่อให้เด็ก เยาวชน และประชาชน ตระหนักและเห็นความสาคัญของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
และสามารถนาไปปรับใช้ในชีวิตประจาวันได้
4. เป้าหมาย
เด็ก ผู้ปกครอง ร่วมกิจกรรมโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
5.วิธีดาเนินการ
1. จัดทาโครงการเพื่อขออนุมัติโครงการ
2. ประชาสัมพันธ์โครงการให้ผู้ปกครองทราบ โดยการทาหนังสือเชิญร่วมโครงการ
3. จัดทาบอร์ด ปูาย นิทรรศการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
4. จัดเตรียมสถานที่และวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทาโครงการ
5. ดาเนินงานตามโครงการ
6. สรุปผลการดาเนินงาน
6. ระยะเวลาดาเนินการ
3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 - 2564)
7. สถานที่ดาเนินงาน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยไคร้
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยไคร้ อาเภอแม่สาย จังหวัด
เชียงราย
9. งบประมาณ
10. การติดตามประเมินผล
๑. สังเกตการณ์จากการร่วมกิจกรรม
๒. แบบสอบถาม

-3211. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. เด็กและผู้ปกครอง มีความรู้ ความเข้าใจ แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2. เด็กและผู้ปกครอง สามารถนาแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาประยุกต์ใช้กับชีวิตประจาวัน
ตามหลักการพอเพียง ความพอดี การใช้ชีวิตอย่างรอบคอบ ไม่ฟุมเฟือย ใช้ชีวิตในความไม่
ประมาท ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ ให้เกิดประโยชน์ มีคุณค่าและเกิดรายได้
3. เด็กและผู้ปกครองเกิดการเรียนรู้ และตระหนักและเห็นความสาคัญของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
สามารถนาไปปรับใช้ในชีวิตประจาวันได้
มิติที่ ๒. การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต
๒.๑ แสดงเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร
๒.๑.๑ แสดงเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร
ลาดับที่ ๒.๑.๑ (๑)
๑) ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
กิจกรรมการประกาศเจตจานงสุจริตในการบริหารงานของผู้บริหาร
๒) หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้จัดทายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริตมาแล้ ว ๓
ฉบับ ปัจจุบัน ที่ใช้อยู่เป็น ฉบับที่ 3 เริ่มจากปี พ.ศ. 2560 จนถึงปี พ.ศ.2564 ซึง่ มุ่งสู่การเป็นประเทศ ที่มี
มาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็น สังคมมิติใ หม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับ
ความร่ วมมือจากฝุายการเมือง หน่วยงานของรัฐตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ ของชาติ
และประชาชนเพื่อ ให้ ประเทศไทยมีศักดิ์ศรี และเกียรติภูมิใน ด้านความโปร่ง ใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ
โดยกาหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติตา้ นทุจริต” มีเปูาหมายหลักเพื่อให้ประเทศไทยได้ รับ
การประเมินดัชนีการรับรู้ การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี
พ.ศ.2564 ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้นได้ นั้น การบริหารงานภาครัฐ ต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น
เจ้าหน้าที่ ของรัฐและประชาชน ต้องมีพฤติกรรมแ ตกต่างจากที่เ ป็น อยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้ ตาแหน่ งหน้ าที่ในทาง
ทุจริตประพฤติมิชอบ ดังนั้น จึงมีความจาเป็นที่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องแสดงเจตจานงทาง
การเมืองในการต่อต้านการทุจริตอย่างเห็นชัดเป็นรูปธรรม
๓) วัตถุประสงค์
เพื่อแสดงเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารของ องค์การบริหารส่วนตาบล
ห้วยไคร้ ด้วยการจัดทาแผนปฏิบัติการปูองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติในองค์
มิชอบกร
๔) เป้าหมาย/ผลผลิต
4.1 ประกาศเจตจานงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย 1 ฉบับ
4.2 แผนปฏิบัติการปูองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติ3มิชปีอบ
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๕) พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยไคร้
๖) วิธีดาเนินการ
๖.๑ ประกาศเจตจานงสุจริตในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยไคร้
๖.2 ประชุมหน่วยงาน/บุคคลที่เกี่ยวข้อง
๖.๓ จัดทาแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต/ประกาศใช้แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต
6.๔ ดาเนินการตามแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต/รายงานผลการดาเนินงาน
๗) ระยะเวลาดาเนินการ
3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖2 – ๒๕๖๔)
๘) งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
๙) ผู้รับผิดชอบ
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยไคร้
๑๐) ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
๑. มีประกาศเจตจานงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย 1 ฉบับ
๒. มีแผนปฏิบัติการปูองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติ3มิชปีอบจานวน 1 ฉบับ
๒.๒ มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ
๒.๒.๑ สร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามหลักคุณธรรม ทั้งในเรื่องการ
บรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อนตาแหน่ง/เงินเดือน และการมอบหมายงาน
ลาดับที่ ๒.๒.๑ (๑)
1)โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
มาตรการ “ออกคาสั่งมอบหมายของนายกองค์การบริหารส่วนตาบล ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
และหัวหน้าส่วนราชการ”
2)หลักการและเหตุผล
มาตรการออกคาสั่งมอบหมายของนายก องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยไคร้ ปลัด องค์การบริหารส่วน
ตาบล และหัวหน้าส่วนราชการ
องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยไคร้เป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบ
หนึ่งที่มีอานาจหน้าที่ในการจัดทาบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ตามอานาจหน้าที่ขององค์การ
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หน้าที่ตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ.
2542 และหน้าที่ตามกฎหมายอื่นที่กาหนดให้องค์การบริหารส่วนตาบลมีหน้าที่ต้องทาอีกมากมายในการ
ให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน ผู้มารับบริการติดต่อกับหน่วยงานต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตาบลนั้น
มักจะประสบปัญหาด้านการอานวยความสะดวกในการติดต่อราชการเนื่องจากภารกิจมีมากมายไป รวมอยู่กับ
ฝุายบริหารไม่มีการกระจายอานาจ หรือมอบหมายอานาจหน้าที่ให้การสั่งการอนุมัติ อนุญาตไปยังหัวหน้า
หน่วยงาน ระดับสานัก กองและฝุายต่าง ๆ ซึ่งเป็นอุปสรรอย่างยิ่งต่อการให้บริการ ทาให้การบริการเกิดความ
ล่าช้า ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกอันอาจเป็นสาเหตุหนึ่งของ การกระทาการทุจริตประพฤติมิชอบในการ
ปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ ส่งผลให้ระบบการให้บริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ
ดังนั้น เพื่อให้การบริหาราชการเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน ลดขั้นตอนการให้บริการและไม่สร้างเงื่อนไขขั้น ตอนที่มีความยุ่งยาก จึงจาเป็นต้องมี
มาตรการ การมอบหมายอานาจหน้าที่ขององค์การบริหารสวนตาบลขึ้น
3)วัตถุประสงค์
1. เพื่อเป็นการลดขั้นตอนการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรมตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน
2. เพื่อให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการจากหน่วยงาน
4)เป้าหมาย/ผลผลิต
จัดทาคาสั่งมอบหมายงานของนายกองค์การบริหารส่วนตาบล ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลและ
หัวหน้าส่วนการ จานวน 3 ฉบับ
5.พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยไคร้
6)วิธีการดาเนินการ
1. ออกคาสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ข้อบังคับและหนังสือ
สั่งการ
2. จัดทาประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ
7)งบประมาณ
ไม่ใช้งบประมาณ
8)ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยไคร้
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3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564)
10) ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
มีการจัดทาคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน
๒.๒.๒ สร้างความโปร่งใสในการบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดหาพัสดุ การใช้ประโยชน์ใน
ทรัพย์สินของทางราชการ โดยยึดถือและปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอย่าง
เคร่งครัด
ลาดับที่ ๒.๒.๒ (๑)
๑) ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ - จัดจ้าง
๒) หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
เพื่อให้เป็นไปตามอานาจหน้าที่ของ องค์การบริหารส่วนตาบล และ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน
โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและให้คานึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดซื้อ จัดจ้าง ตาม
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 23 ที่กาหนดให้การจัดซื้อจัดจ้าง ให้ส่วนราชการดาเนินการ
โดยเปิดเผยและเที่ยงธรรม โดยพิจารณาถึงประโยชน์และผลเสียทางสังคม ภาระต่อประชาชน คุณภาพ
วัตถุประสงค์ที่จะใช้ ราคา และประโยชน์ระยะยาวที่จะได้รับประกอบกัน
๓) วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ - จัดจ้างตามโครงการและกิจกรรม
ต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตาบลห้วยไคร้
๓.๒ เพื่อเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ สามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล
๔) เป้าหมาย/ผลผลิต
เผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อ - จัดจ้าง ตามแผนงาน /โครงการต่างๆ ของ องค์การบริหารส่วนตาบล
ห้วยไคร้ ที่ดาเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๕) พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยไคร้
๖) วิธีดาเนินการ
๖.๑ รวบรวมข้อมูลกระบวนการจัดหาพัสดุเพื่อจัดทาประกาศ
๖.๒ นาส่งประกาศไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตามช่องทางการประชาสัมพันธ์ของ องค์การบริหารส่วน
ตาบลห้วยไคร้
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3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖2 – ๒๕๖๔)
๘) งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
๙) ผู้รับผิดชอบ
กองคลัง องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยไคร้
๑๐) ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
๑๐.๑ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ - จัดจ้างตามช่องทางการประชาสัมพันธ์ของ องค์การ
บริหารส่วนตาบลห้วยไคร้
๑๐.๒ ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อ - จัดจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตาบลห้วยไคร้
๑๐.๓ การจัดหาพัสดุเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน
๒.๒.๓ สร้างความโปร่งใสในการบริการสาธารณะ /บริการประชาชน เพื่อให้เกิดความพึงพอใจแก่
ประชาชนโดยทัดเทียมกันและโดยไม่เลือกปฏิบัติ
ลาดับที่ ๒.๒.๓ (๑)
๑) ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
โครงการออกสารวจข้อมูลภาคสนาม
๒) หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยไคร้ เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีบทบาทอานาจหน้าที่อย่าง
กว้างขวางโดยมิเพียงที่จะมีอานาจหน้าที่ให้บริการสาธารณะพื้นฐานแก่ประชาชนในท้องถิ่นเท่านั้น แต่ยังขยาย
บทบาทหน้าที่ออก ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่น รวมถึงนโยบาย
การกระจายอาน าจของรัฐบาลให้ประชาชนในท้องถิ่นปกครองตนเองมีรายได้ของตนเอง เพื่อร่วมกันพัฒนา
ท้องถิ่นของตนเองให้มีความเจริญก้าวหน้า
การสารวจข้อมูลภาคสนามและการให้บริการรับชาระภาษีนอกสถานที่ราชการ องค์การบริหารส่วน
ตาบลห้วยไคร้ เป็นการเข้าถึงประชาชนผู้ชาระภาษีได้มากที่สุด ทา ให้ได้รับทราบถึงปัญหาต่างๆ เพื่อที่จะ
สามารถนาข้อมูลกลับมาแก้ไขปัญหา
๓) วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อปรับปรุงข้อมูลงานแผนที่ภาษีและงานทะเบียนทรัพย์สินให้เป็นประจาอยู่เสมอ
๓.๒ เพื่อสารวจตรวจสอบผู้เสียภาษีรายใหม่ที่เปิดกิจการค้าและอุตสาหกรรม
๓.๓ เพื่อให้สามารถจัดเก็บภาษีได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทาให้มีรายได้เพิ่มขึ้นตามเปูาหมายที่วางไว้
๓.๔ เพื่อสร้างจิตสานึกในการชาระภาษีให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น
๓.๕ เพื่อให้บริการและอานวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้ชาระภาษีที่ไม่มีเวลามาชาระภาษี ณ
องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยไคร้
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ภายในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยไคร้ จานวน 6 หมู่บ้าน
๕) พื้นที่ดาเนินการ
พื้นที่ในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยไคร้
๖) วิธีดาเนินการ
๖.๑ จัดทาและเสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
๖.๒ จัดทาคาสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
๖.๓ จัดเตรียมอุปกรณ์ที่จาเป็นในการดาเนินงาน
๖.๔ ออกสารวจข้อมูลการจัดเก็บภาษีที่จัดเก็บเองทุกประเภทกับข้อมูลภาคสนามให้ถูกต้องครบถ้วน
เป็นปัจจุบัน พร้อมให้บริการรับชาระภาษีนอกสถานที่ราชการ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ภายในเขต
องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยไคร้
๗) ระยะเวลาดาเนินการ
3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖2 – ๒๕๖๔)
๘) งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
๙) ผู้รับผิดชอบ
งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน กองคลัง องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยไคร้
๑๐) ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
๑๐.๑ งานแผนที่ภาษี และงานทะเบียนทรัพย์สิน มีข้อมูลเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ
๑๐.๒ องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยไคร้สามารถจัดเก็บภาษีได้เพิ่มขึ้นตามเปูาหมายที่วางไว้
๒.๓ มาตรการใช้ดุลยพินิจและใช้อานาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
๒.๓.๑ มีการจัดแผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาการดาเนินการเกี่ยวกับการบริการประชาชนในแต่
ละขั้นตอนเปิดเผย ณ ที่ทาการและในระบบเครือข่ายสารสนเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ลาดับที่ ๒.๓.๑ (๑)
๑) ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
โครงการองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยไคร้ สัญจรบริการประชาชน
๒. หลักการและเหตุผล
พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ.๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 6
พ.ศ.๒๕๕๒ กาหนดให้องค์การบริหารส่วนตาบล มีหน้าที่ในการพัฒนาตาบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และ
วัฒนธรรม รวมทั้งการปฏิบัติงานตามอานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบล ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุข

-38ของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้คานึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
จัดทาแผนพัฒนาตาบลขององค์การบริหารส่วนตาบล การจัดทางบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ
การประเมินผล การปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ให้ประชาชนผู้เป็นตัวแปรสาคัญในการพัฒนาที่
ยั่งยืน ให้ได้รับทราบข่าวสาร มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น และนาข้อมูลจากการทาเวทีประชาคมมาจัดทา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี และแผนหมู่ บ้าน ตามกรอบแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลห้วย
ไคร้
ดังนั้น เพื่อเป็นการสนองนโยบายของรัฐ ตามกรอบกฎหมายดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตาบลห้วย
ไคร้ จึงได้จัดทาโครงการองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยไคร้ สัญจรพบประชาชน ขึ้น เพื่อเปิดโอกาสให้
ประชาชนได้รับรู้ข่ าวสาร ร่วมแสดงความคิดเห็นรวมทั้งเพื่อรับทราบปัญหาต่างๆ ของประชาชนในท้องถิ่น
อย่างมีประสิทธิผล นอกจากนี้ องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยไคร้ ยังได้ให้บริการกับประชาชนในงานด้านต่างๆ
เช่น ส่วนโยธาให้บริการเกี่ยวกับงานการรับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ด้านโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่ ตลอดจนร่วม
ซักถามปัญหาเกี่ยวกับการบริหารงานของคณะผู้บริหาร ซึ่งตอบปัญหาข้อข้องใจ และร่วมพบปะพูดคุยกับ
ประชาชนในพื้นที่
๓. วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อประชาสัมพันธ์และให้ประชาช นเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลห้วยไคร้ ได้เสนอสภาพปัญหาและความต้องการในชุมชนของตนเอง
๓.๒ เพื่อให้บริการประชาชนในด้านการรับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์เกี่ยวกับการบริหารงานและบริการ
อื่นๆ
๓.๓ เพื่อพบปะพูดคุย ตลอดจนซักถามปัญหาเกี่ยวกับการบริหารงานของคณะผู้บริหาร
๓.๔ ให้บริการรับชาระภาษีทุกประเภท
๔. เป้าหมาย
ให้บริการประชาชนในเขตพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตาบลห้วยไคร้ จานวน ๖ หมู่บ้าน
๕. วิธีดาเนินการ
๑. เสนอโครงการเพื่อให้ผู้บริหารอนุมัติโครงการ
๒. จัดประชุมพนักงานส่วนตาบลเพื่อวางแผนการให้บริการ ออกคาสั่ง/มอบหมายหน้าที่รับผิดชอบ
๓. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ทราบโดยใช้เสียงตามสาย ส่งหนังสือแจ้งกานัน ผู้ใหญ่บ้าน
และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลในพื้นที่ และใช้รถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่
๔. ออกพื้นที่เพื่อให้บริการประชาชนตามกาหนดการ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
๔.๑. จัดเวทีประชาคมเพื่อรับฟังความคิดเห็น ความต้องการ ข้อมูลเพื่อการจัดทาแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปีขององค์การบริหารส่วนตาบลห้วยไคร้
๔.๒. รับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ด้านโครงสร้างพื้นฐานและด้านสาธารณูปโภคต่างๆ และตอบ
ปัญหาของประชาชน

-39๔.๓ รับชาระภาษีบารุงท้องที่และภาษีอื่นๆ
๔.๔ สรุปชี้แจงและแถลงนโยบายของผู้บริหารให้ประชาชนทราบ
๖. ระยะเวลาดาเนินการ
3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖2 – ๒๕๖๔)
๗. สถานที่ดาเนินการ
พื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตาบลห้วยไคร้ จานวน ๖ หมู่บ้าน
๘. งบประมาณดาเนินการ
5,000 บาท
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ
งานนโยบายและแผน สานักปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยไคร้ อาเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๑. ประชาชนได้เสนอสภาพปัญหาและความต้องการในชุมชนของตนเอง เพื่อให้องค์การบริหารส่วน
ตาบลห้วยไคร้จัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี และแผนหมู่บ้าน
๒. ประชาชนสามารถแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ได้ในทันที
๔. ประชาชนได้ทราบนโยบายและทิศทางการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น
๕. ประชาชนเกิดจิตสานึกในการมีส่วนร่วมในการพัฒนาตาบลห้วยไคร้
๒.๓.๒ มีการกระจายอานาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติราชการแทน หรือ
การดาเนินการอื่นใดของผู้มีอานาจในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ลาดับที่ ๒.๓.๒ (๑)
๑) ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
มาตรการแต่งตั้งคาสั่งให้พนักงานปฏิบัติราชการในเวลากลางวัน
๒) หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยไคร้ เป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบ
หนึ่งที่มีอานาจหน้าที่ในการจัดทาบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ตามอานาจหน้าที่ของ องค์การ
บริหารส่วนตาบล ทั้งที่เป็นหน้าที่ตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลและ หน้าที่ตามพระราชบัญญัติ
กาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และหน้าที่ตาม
กฎหมายอื่นที่กาหนดให้ องค์การบริหารส่วนตาบล มีหน้าที่ต้องทาอีกมากมายในการให้บริการสาธารณะแก่
ประชาชน ผู้มารับบริการติดต่อกับหน่วยงานต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตาบล นั้น มักจะประสบปัญหาด้าน
การอานวยความสะดวกในการติดต่อราชการเนื่องจากภารกิจมีมากมาย ไปรวมอยู่กับฝุายผู้บริหาร ไม่มีการ
กระจายอานาจ หรือมอบหมายอานาจหน้าที่ในการสั่งการอนุมัติ อนุญาต ไปยังหัว หน้าหน่วยงาน ระดับสานัก
กอง งานต่าง ๆ ซึ่งเป็นอุปสรรคอย่างยิ่งต่อการให้บริการ ทาให้การบริการเกิดความล่าช้า ประชาชนไม่ได้รับ
ความสะดวกอันอาจเป็นสาเหตุหนึ่งของการกระทาการทุจริตประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการของ

-40เจ้าหน้าที่ ส่งผลให้ระบบการให้บริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ ดังนั้น เพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปตาม
หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตอบสนองความต้องการของประชาชน ลดขั้นตอนการให้บริการและไม่
สร้างเงื่อนไขขั้นตอนที่มีความยุ่งยาก จึงจาเป็นต้องมีมาตรการ การมอบหมายอานาจหน้ าที่ขององค์การบริหาร
ส่วนตาบล ขึ้น
๓) วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อเป็นการลดขั้นตอนการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก
ตอบสนองความต้องการของประชาชน
3.2 เพื่อให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการจากหน่วยงาน
๔) เป้าหมาย/ผลผลิต
จัดทาคาสั่งให้พนักงานปฏิบัติราชการในเวลากลางวัน
๖) วิธีดาเนินการ
๖.๑ ออกคาสั่งให้พนักงานปฏิบัติราชการในเวลากลางวัน
๖.๒ จัดทาประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ
๗) ระยะเวลาดาเนินการ
3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖2 – ๒๕๖๔)
๘) งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
๙) ผู้รับผิดชอบ
สานักปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยไคร้
๑๐) ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
มีคาสั่งให้พนักงานปฏิบัติราชการในเวลากลางวัน ๑ ฉบับ

รวดเร็ว เป็นธรรม

-41๒.๔ การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลในการดาเนินกิจการ การประพฤติตนให้เป็นที่ประจักษ์
ในการให้ความช่วยเหลือสาธารณะ ความซื่อสัตย์สุจริต คุณธรรมและจริยธรรม การปฏิบัติตน ตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง
๒.๔.๑ ยกย่องเชิดชูเกียรติที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม
ลาดับที่ ๒.๔.๑ (๑)
๑) ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
กิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลตัวอย่างด้านคุณธรรมจริยธรรม
1. ชื่อโครงการ : โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลตัวอย่างด้านคุณธรรมจริยธรรม
2. หลักการและเหตุผล
ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ที่มีบทบาทสาคัญและเป็นกลไก
หลักของประเทศในการให้บริการสาธารณะ เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น ทั้งยังมี
หน้าที่และความรับผิดชอบสาคัญในอันที่จะบาบัดทุกข์บารุงสุข และสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชนใน
ท้องถิ่นโดยให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและท้องถิ่น ดังนั้นการที่ประชาชนในแต่ละท้องถิ่นจะมีความ
เป็นอยู่ที่ ดีมีความสุขหรือไม่ จึงขึ้นอยู่กับการประพฤติปฏิบัติของข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นทุกคน หากข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้มี
คุณธรรม ปฏิบัติตนอยู่ในกรอบจริยธรรม เป็นผู้มีจิตสานึกที่จะตอบสนองคุณแผ่นดินด้วยการกระทาทุกสิ่ง เพื่อ
คุณประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติ โดยน้อมนาพระราชจริยวัตร พระราชกรณียกิจ และอัญเชิญพระ
บรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวใส่เกล้าฯ เป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้เกิดผลดีอย่าง
เต็มกาลังความสามารถแล้ว ย่อมส่งผลดีสู่ประชาชน โดยตรงซึ่ง พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ได้พระราชทานคุณธรรม ๔ ประการ แก่ข้าราชการและประชาชนใน
คราวสมโภชน์กรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี ดังนี้
ประการที่ 1 คือ การรักษาความสัจ ความจริงใจต่อตัวเอง รู้จักสละประโยชน์ส่วนน้อยของตน
เพื่อประโยชน์ส่วนใหญ่ของบ้านเมือง ที่จะประพฤติปฏิบัติแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์และเป็นธรรม
ประการที่ 2 คือ การรู้จักข่มใจตนเอง ฝึกใจตนเองให้ประพฤติปฏิบัติอยู่ในความสัจความดีนั้น
ประการที่ 3 คือ การอดทน อดกลั้น และอดออม ไม่ประพฤติล่วงความสัตย์สุจริตไม่ว่าจะด้วย
เหตุประการใด
ประการที่ 4 คือ การรู้จักละวางความชั่ว ความทุจริต และรู้จักเสียสละประโยชน์ส่วนน้อย
ของตน เพื่อประโยชน์ส่วนใหญ่ของบ้านเมือง
องค์การบริหารส่วนตาบล ห้วยไคร้ ได้เล็งเห็นความสาคัญของพนักงานส่วนตาบล และ
พนักงานจ้าง ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยะ อุตสาหะ ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในการปกครอง การครอง
ตน เสียสละ และอุทิศตนสร้างประโยชน์แก่ทางราชการและประเทศชาติ ตลอดจนมีการปฏิบัติดีเด่นให้ได้รับ
การยกย่องสรรเสริญและคัดเลือกเปูนพนักงานดีเด่นเพื่อยกย่องและประกาศเกียรติคุณเป็นขวัญกาลังใจในการ
ทางาน พร้อมทั้งเสริมสร้างมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมในองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยไคร้ ดังนั้นจึงได้

-42จัดทาโครงการคัดเลือกพนักงานส่วนตาบล ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้างดีเด่นเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติของ
องค์การบริหารส่วนตาบล ห้วยไคร้ ขึ้นเพื่อมอบประกาศเกียรติคุณ และยกย่องความดี เป็นแบบอย่างที่ดีแก่
พนักงานส่วนตาบล และพนักงานจ้าง พร้อมทั้งสร้างความเข้มแข็งให้แก่องค์การบริหารส่วนตาบล ห้วยไคร้
ต่อไป
3. วัตถุประสงค์
3.1
ส่วนตาบลห้วยไคร้
3.2
3.3
3.4

เพื่อการยกย่อง เชิดชูเกียรติพนักงานส่วนตาบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหาร
เพื่อเป็นขวัญกาลังใจในการปฏิบัติราชการ
เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับพนักงานส่วนตาบล
เพื่อเป็นเกียรติและศักดิ์ศรีให้แก่ตัวเอง และบุคคลรอบข้าง

4. เป้าหมาย
4.1 เปูาหมายในการดาเนินการ ปีละ 1 ครั้ง
4.2 คัดเลือกพนักงานส่วนตาบลดีเด่น/พนักงานจ้างดีเด่น จานวน 1 คน
4.3 คุณสมบัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการคัดเลือก
(1) เป็นพนักงานส่วนตาบล ลูกจ้างประจา พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วน
ตาบลห้วยไคร้
(2) มีระยะเวลาในการปฏิบัติงานในองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยไคร้ติดต่อกันไม่
น้อยกว่า 2 ปี นับถึงวันที่ 31 ธันวาคมของปีที่คัดเลือก
(3) ประพฤติปฏิบัติตนตามมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาข้าราชการเป็น
ที่ประจักษ์ และปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยความซื่อสั ตย์สุจริต มุ่งผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของทาง
ราชการจนเป็นแบบอย่างที่ดีสมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ
(4) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษทางวินัย หรืออยู่ระหว่างถูกดาเนินการทางวินัย
(5) ไม่เป็นผู้ที่เคยได้รับการคัดเลือกเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมดีเด่นมาก่อน ในกรณี
ทีเ่ คยได้รับการคัดเลือกเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมดีเด่นแล้ว ควรเว้นระยะเวลา 1 ปี
4.3 ผู้ดาเนินการคัดเลือก คณะกรรมการจริยธรรมประจาองค์การบริหารส่วนตาบลห้วย
ไคร้
4.4 จัดทาใบประกาศเกียรติคุณยกย่องและเชิดชูเกียรติ
5. วิธีการดาเนินการ
5.1 เสนอโครงการ เพื่อพิจารณาขออนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่น
5.2 ประชาสัมพันธ์โครงการเพื่อให้ทุกคนได้ทราบ
5.3 ส่วนราชการแต่ละส่วนราชการ พิจารณาส่งรายชื่อพนักงานส่วนตาบล ลูกจ้างประจา
และพนักงานจ้าง ที่มีคุณสมบัติและสมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ
5.4 แต่งตั้งคณะกรรมการ เพื่อพิจารณาคัดเลือกพนักงานส่วนตาบล ลูกจ้างประจาและพนักงาน
จ้าง

-435.5 ประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกพนักงานส่วนตาบล
5.6 และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตาบลห้วยไคร้
5.7 คณะกรรมการ พิจารณาคัดเลือกผู้มีคุณธรรมจริยธรรมดีเด่น
5.8 ประกาศรายชื่อพนักงานส่วนตาบล ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้างที่ได้รับการคัดเลือก
5.9 ประเมินผลและสรุปผลการจัดทาโครงการเสนอต่อนายกองค์การบริหารส่วนตาบล
6. ระยะเวลาดาเนินการ
3 ปี (ปีงบประมาณ 2562 - 2564)
7. สถานที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยไคร้
8. งบประมาณ
งบประมาณที่ตั้งไว้ 5,000.- บาท (ห้าพันบาทถ้วน)
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยไคร้
10. ประโยชน์ที่จะได้รับ
10.1 พนักงานส่วนตาบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตาบลห้วยไคร้มีความ
ภาคภูมิใจในการได้รับการเชิดชูเกียรติ
10.2 พนักงานส่วนตาบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตาบลห้วยไคร้มีขวัญ
และกาลังใจในการปฏิบัติราชการเพิ่มมากขึ้น
๒.๔.๒ ยกย่องเชิดชูเกียรติที่ให้ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะของท้องถิ่น
ลาดับที่ ๒.๔.๒ (๑)
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพผู้สูงอายุบ้านสันยาว หมู่ที่ 3
2. หลักการและเหตุผล
ในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงทางสังคม สภาพทางสังคมมีความแตกต่างทั้งในด้านฐานะ
เศรษฐกิจและฐานะทางสังคม เศรษฐกิจโดยรวมของสังคมยังอยู่ในระดับต่า ทาให้จานวนผู้สูงอายุขาดการเอา
ใจใส่ดูแลมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ประชาชนโดยทั่วไปต้องประกอบอาชีพ มีเวลาให้ครอบครัวน้อย จากเดิม
เป็น
ครอบครัวขยาย ปัจจุบันเป็นครอบครัวเดี่ยว สถาบันครอบครัวในปัจจุบัน จึงมีความน่าเป็นห่วง ผู้สูงอายุเป็นผู้
ที่ได้รับผลกระทบอย่าง มากหลายคนถูกทอดทิ้งอยู่ตามลาพัง บางคนพึ่งตนเองไม่ได้ จึงมีผลกระทบต่อการ
ดารงชีวิตประจาวัน เวลาเจ็บปุวยทางกายหรือทางด้านจิตใจ ผู้สูงอายุส่วนใหญ่จะขาดข้อมูล ขาดความรู้
พื้นฐานด้านการปูองกันโรคและการรักษาสุขภาพอนามัยเบื้องต้นของตนเอง ขาดความรู้และทักษะที่จาเป็น
ในการดูแลสุขภาพตนเอง ควรจะได้รับการดูแลและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุให้มีสุขภาพอนามัยทั้ง
ทางด้านร่างกายและจิตใจที่สมบูรณ์ มีพฤติกรรมศักยภาพของตนเองอย่างมีคุณค่าและ มีศักดิ์ศรี

-44องค์การสหประชาชาติกาหนดให้ทุกวันที่ 1 ตุลาคมของทุกปี เป็น "วันผู้สูงอายุสากล" เริ่มมาตั้งแต่ปี
1999 หรือ พ.ศ. 2542 ทั้งนี้ ในปี พ.ศ. 2525 องค์การสหประชาชาติได้จัดประชุมสมัชชาโลกเกี่ยวกับ
ผู้สูงอายุ ณ กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย และได้ให้ความหมายของคาว่า "ผู้สูงอายุ " หมายถึง บุคคลทั้งเพศ
ชายและเพศหญิงที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปี ขึ้นไป แบ่งเป็น 2 กลุ่มคือ ผู้สูงอายุตอนต้น คือ บุคคลที่มีอายุ 60 - 69
ปี ทั้งชายและหญิง และผู้สูงอายุตอนปลาย คือ บุคคลที่มีอายุ 70 ปี ขึ้นไป ทั้งชายและหญิง รัฐบาลในสมัย
พล.เอกเปรม ติณสูลานนท์ นอกจากจะอนุมัติให้วันที่ 13 เมษายน ของทุกปี เป็นวันผู้สูงอายุ แล้วกาหนดให้
"ดอกลาดวน" เป็นสัญลักษณ์ของผู้สูงอายุด้วย สาหรับสาเหตุที่เลื อก "ดอกลาดวน" เนื่องจากต้นลาดวนหรือ
หอมหวล (Melodorum fruticosum Lour) ตามชื่อไทยพื้นเมือง มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Sphaerocoryne
clavipes.จัดอยู่ในวงศ์ Annonaceae. เป็นพืชยืนต้นที่มีอยู่มาก ในสวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
ให้ความร่มเย็น ลาต้นมีอายุยืน มีใบเขียวตลอดปี ดอกสีเหลืองนวล กลิ่นหอมเย็น กลีบแข็งแรงไม่ร่วงง่าย
เปรียบเหมือนกับผู้ทรงวัยวุฒิที่คงคุณธรรมคุณงามความดีให้กับลูกหลานไว้เป็นแบบอย่างสืบ ต่อไป
จากอานาจหน้าที่และภารกิจขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต ส่งเสริม
การพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ มาตรา 67 (6) ซึ่งวันที่ 13 – 14 เมษายน ของทุกปี
ถือเป็นช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ ซึ่งถือเป็นวันขึ้นปีใหม่ของไทย รัฐบาลได้กาหนดให้ วันที่ 13 เมษายน ของ
ทุกปีเป็นวันผู้สูงอายุแห่งชาติ และเห็นชอบให้มีการ จัดกิจกรรมพิเศษเนื่อ งในโอกาสดังกล่าว เปิดโอกาสให้
หน่วยงานของภาครัฐและเอกชนภาคประชาชน ร่วมกันจัดกิจกรรมภายใต้แนวคิด ผู้สูงวัยคือ คุณค่าของ
สังคม เพื่อร่วมสร้างความตระหนักถึงคุณค่าคุณงามความดีของผู้สูงอายุ แม้จะเป็นวัยที่หลายคนนิยามว่าเป็น
"ไม้ใกล้ฝั่ง " แต่ "ผู้สูงอายุ " ทั้งหลายคือผู้สร้างประโยชน์ให้แก่ชาติบ้านเมืองมาแล้วนับไม่ถ้วน หรืออย่าง
น้อยๆ ก็เป็นหนึ่งในผู้มีพระคุณของครอบครัวที่เราจะละเลยเสียไม่ได้ อีกทั้งผู้สูงอายุ ยังนับเป็นประชากรที่มี
สัดส่วนมากถึง 3 ใน 5 ของประชากรโลก ด้วยเหตุนี้ ทั่วโลกจึงพากันรณรงค์ให้เห็นความสาคั ญของผู้สูงอายุ
ด้วยการกาหนด "วันผู้สูงอายุ" ขึ้น ประหนึ่งเป็นเครื่องเตือนใจให้บรรดาลูกหลานทั้งหลายหันมอง และเอาใจ
ใส่บุคคลสาคัญเหล่านี้ที่เป็นคนใกล้ตัว
องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยไคร้ ซึ่งเป็นหน่วยงานราชการท้องถิ่นที่มีความใกล้ชิดกับประชาชนมาก
ที่สุด ในฐานะหน่วยงานภาครัฐได้เล็งเห็นถึงความสาคัญของผู้สูงอายุในพื้นที่ จึงได้ร่วมกับ กองทุนหลักประกัน
สุขภาพตาบล ห้วยไคร้ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตาบลบ้านฮ่องแฮ่ จัดทาโครงการเสริมสร้างคุณภาพ
ชีวิตผู้สูงอายุ ขึ้น
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ
2. เพื่อให้ผู้สูงอายุมีความรู้พื้นฐานด้านการปูองกันโรคและการรักษาสุขภาพอนามัยเบื้องต้น
ของตนเอง
3. เพื่อส่งเสริมให้สถาบันครอบครัวเกิดความเข้มแข็งอบอุ่น
4. เพื่อให้ผู้สูงอายุมีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์และการปรับตัวเข้ากับสังคม
4. เพื่อรณรงค์ให้สังคม ตระหนักเห็นคุณค่าของผู้สูงอายุและการเป็นผู้สูงอายุที่มีคุณภาพ

-456. เพื่อเป็นการสร้างขวัญ และกาลังใจให้ผู้สูงอายุมีทัศนคติที่ดีต่อการดูแลสุขภาพให้แข็งแรงเพื่อ
ดารงอยู่ในสังคมอย่างมีคุณค่า
4. เป้าหมาย
ผู้สูงอายุ ในเขตพื้นที่ตาบลห้วยไคร้
5. วิธีการดาเนินการ
1. จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานโครงการฯ ประจาหมู่บ้าน
2. จัดประชุมคณะกรรมการดาเนินงานโครงการประจาหมู่บ้าน เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการและ
ติดต่อประสานงาน
3. จัดทาโครงการเพื่อขออนุมัติ
4. จัดตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน
5. ประสานงานคณะกรรมการฯ/จัดทาหลักเกณฑ์การสมัครและเกณฑ์การตัดสินผู้สูงอายุในการ
ประกวด
6. จัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุ
- พิธีเปิดโครงการฯ
- จัดนิทรรศการเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุและโรคที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ
- การบริการตรวจสุภาพฟรีให้แก่ผู้สูงอายุที่มีความสนใจ
- เสวนาปัญหาสุขภาพและการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ
- จัดกิจกรรมการแสดงบนเวทีของผู้สูงอายุ
- ผู้สูงอายุร่วมตอบคาถามบนเวที
- มอบเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติแก่ผู้ช่วยเหลือกิจกรรมของ อบต.
- มอบรางวัลและใบประกาศแก่ผู้สูงอายุที่ชนะการประกวด
6.ระยะเวลาดาเนินงาน
3 ปี (ปีงบประมาณ 2562 - 2564)
7.งบประมาณ
กองทุนหลักประกันสุขภาพตาบลห้วยไคร้
8. หน่วยงานที่รับผิดชอบ
องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยไคร้ ร่วมกับ กองทุนประกันสุขภาพตาบลห้วยไคร้ และ โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตาบลฯ ชมรมผู้สูงอายุฯ
9. การประเมินผล
1. จานวนผู้สูงอายุที่ผ่านการประเมินผล
2. ผลการประกวดผู้สูงอายุ
3. จานวนผู้สูงอายุที่เข้าร่วมงานวันผู้สูงอายุ
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10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ร้อยละ 85 ของผู้สูงอายุมีความรู้เรื่องพื้นฐานด้านการปูองกันโรคและการรักษาสุขภาพ
อนามัย
2. ร้อยละ 65 ของผู้สูงอายุสามารถดูแลตนเองได้ในขณะที่เจ็บปุวยไม่รุนแรง เพื่อปูองกัน
ความรุนแรงจากโรคแทรกซ้อนได้
3. ผู้สูงอายุในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยไคร้ มีสุขภาพดีขึ้นทั้งด้านร่างกายและจิตใจ
4. ผู้สูงอายุได้รับของขวัญและกาลังใจ
5. สังคมตระหนักเห็นคุณค่าของผู้สูงอายุและการเป็นผู้สูงอายุที่มีคุณภาพ
๒.๔.๓ ยกย่องเชิดชูเกียรติประชาชนที่ดารงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ลาดับที่ ๒.๔.๓ (๑)
๑) ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๒) หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
หลักเศรษฐกิจพอเพียงเป็นโครงการตามแนวพระราชดาริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ได้ทรง
เล็งเห็นสภาพความเป็นอยู่ที่ยากจนของราษฎร พร้อมทั้งได้พระราชทานแนวทางการดาเนินงานให้หน่วยงาน
ต่างๆ นาไปวางแผนปฏิบัติงานให้ความช่วยเหลือแก้ไขปัญหาราษฎรผู้ประสบความทุกข์ยาก ด้อย โอกาสและ
ยากจนตามภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ โดยเน้นให้ผลการดาเนินงานตกถึงมือราษฎรโดยตรงเป็นเบื้องแรกให้
สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่าง “พออยู่ พอกิน”
๓) วัตถุประสงค์
เพื่อเชิดชูเกียรติประชาชนผู้ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้เป็นตัวอย่างให้สังคมได้รับรู้
๔) เป้าหมาย/ผลผลิต
ประชาชนผู้ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๕) พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยไคร้
๖) วิธีดาเนินการ
จัดให้มีการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ยกย่องเชิดชูเกียรติประชาชนผู้ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ผ่านทางสื่อช่องทางต่างๆ ได้แก่ วารสารองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยไคร้ เว็บไซต์ องค์การบริหาร
ส่วนตาบลห้วยไคร้ เป็นต้น
๗) ระยะเวลาดาเนินการ
3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖2 – ๒๕๖๔)
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ไม่ใช้งบประมาณ
๙) ผู้รับผิดชอบ
สานักปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยไคร้
๑๐) ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
จานวนประชาชนผู้ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๒.๕ มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบ หรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริต
๒.๕.๑ ดาเนินการให้มีข้อตกลงระหว่างบุคลากรในองค์กรได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความ
ซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม และการบริหารราชการกิจการบ้านเมืองที่ดี
ลาดับที่ ๒.๕.๑ (๑)
๑) ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
มาตรการจัดทาข้อตกลงการปฏิบัติราชการ
๒) หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 3/1 บัญญัติว่า
การปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้คานึงถึงความ
รับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงานการมีส่วนร่วมของประชาชนการเปิดเผยข้อมูล การติดตาม ตรวจสอบ และการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ตามความเหมาะสมของแต่ละภ ารกิจ ประกอบกับ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 12 กาหนดไว้ว่า เพื่อประโยชน์ในการ
ปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ก.พ.ร. อาจเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อกาหนดมาตรการกากับการปฏิบัติ
ราชการ โดยวิธีการจัดทาความตกลงเป็น ลายลักษณ์อักษร หรือโดยวิธีการอื่นใด เพื่อแสดงความรับผิดชอบใน
การปฏิบัติราชการ
๓) วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อให้การปฏิบัติราชการตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการของหน่วยงานระดับกอง เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนด
๓.๒ เพื่อให้หน่วยงานระดับกอง มีความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอน วิธีการ และรายละเอียดการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามกรอบและแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
๔) เป้าหมาย/ผลผลิต
บุคลากรในองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยไคร้ ปฏิบัติตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการ
๕) พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยไคร้
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๖) วิธีดาเนินการ
๖.๑ จัดทาข้อตกลงในการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการระหว่างส่วนราชการกับผู้บริหาร ที่มีดัชนี
ในการประเมินการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
๖.๒ รวบรวมรายงานข้อตกลงการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการเสนอผู้บริหารทราบ
๖.๓ ประชาสัมพันธ์พร้อมแจ้งให้ทุกส่วนราชการถือปฏิบัติ
๗) ระยะเวลาดาเนินการ
3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖2 – ๒๕๖๔)
๘) งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
๙) ผู้รับผิดชอบ
ทุกสานัก/กอง องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยไคร้
๑๐) ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
ทุกสานัก/กอง จัดทาข้อตกลงการปฏิบัติราชการต่อผู้บริหาร
๒.๕.๒ มีการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการ จังหวัด อาเภอ ที่ได้ดาเนินการตามอานาจ
หน้าที่เพื่อการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ลาดับที่ ๒.๕.๒ (๑)
๑) ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
มาตรการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้งภาครัฐและองค์กรอิสระ
๒) หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
กลไกการกากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามกฎหมาย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละ
ประเภทได้ให้อานาจข้าราชการในหน่วยงานกระทรวงมหาดไทย ทั้งผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอาเภอกากับ
ดูแลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินกิจการเป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดและมีประสิทธิภาพตาม
อานาจหน้าที่ที่กาหนดไว้ในกฎหมาย
กลไกองค์กรอิสระเพื่อตรวจสอบการใช้อานาจขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ซึ่งในแง่ ของการ
ทุจริตจะเกี่ยวข้ องกับการใช้ จ่ายเงินไปโดยชอบด้ วยกฎหมายระเบียบข้ อบังคับหรือไม่ หรือตรวจสอบเพื่อให้
นักการเมืองท้ องถิ่นและองค์ กรปกครองส่ วนท้องถิ่นดาเนินกิจการต่ างๆ อย่างโปร่ งใสและสุจริต ซึ่งหน่ วยงาน
ทั้งสานักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่ นดิน (สตง.) และคณะกรรมการปู องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ (ป.ป.ช.) เป็นองค์กรที่มีหน้าที่สาคัญ
ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยไคร้ จึงได้มีมาตรการ “ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบ ”
ขึ้น เพื่อส่งเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระที่มีหน้าที่ตรวจสอบองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ
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เพื่อส่งเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระที่มีหน้าที่ตรวจสอบ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ
๔) เป้าหมาย/ผลผลิต
การตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการของ องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยไคร้ จากหน่วยงาน
ภาครัฐ และองค์กรอิสระเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
๕) พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยไคร้
๖) วิธีดาเนินการ
๖.๑ ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้งจากผู้กากับดูแลและองค์กรอิสระ อาทิ
การรับการตรวจจากสานักงานตรวจเงินแผ่นดิน
- การรับการตรวจจากคณะทางานตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการ
ประจาปี หรือ
คณะทางาน LPA จังหวัด
- การรับการตรวจจากสานักงาน ป.ป.ท. ตามโครงการ ITA
๗) ระยะเวลาดาเนินการ
3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖2 – ๒๕๖๔)
๘) งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
๙) ผู้รับผิดชอบ
ทุกสานัก/กอง องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยไคร้
๑๐) ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยไคร้ ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการ
ขององค์การบริหารส่วนตาบลห้วยไคร้ จากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระ
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ร้องเรียนกล่าวหาบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติราชการตามอานาจหน้าที่โดยมิชอบ
ลาดับที่ ๒.๕.๓ (๑)
๑) ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
มาตรการ แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน และแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาข้อ
ร้องเรียนดังกล่าว
๒) หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ด้วย องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยไคร้ มีนโยบายใช้หลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ภาคประชาชนเข้ามา
มีส่วนร่วมโดยเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเสนอเรื่องร้องเรียน แจ้งเบาะแส เสนอข้อคิดเห็น ซึ่งสามารถยื่น
คาร้องเรียนผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ ระบบอินเตอร์เน็ต ทางโทรศัพท์ หรือแจ้งเบาะแสด้วยตนเอง ฉะนั้น
เพื่อให้การดาเนินการรับเรื่องร้องเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้แต่งตั้งคณะทางานรับผิดชอบการรับเรื่องร้องเรียนประจา องค์การบริหารส่วน
ตาบลห้วยไคร้ รวมถึงจัดทาคู่มือดาเนินการเรื่องร้องเรียนของ องค์การบริหารส่วนตา บลห้วยไคร้ ขึ้น เพื่อ
ดาเนินการมาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆ เจ้าหน้าที่รับผิดชอบได้ถือปฏิบัติ
ให้เป็นแนวทางเดียวกัน
๓) วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อจัดให้มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดาเนินการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆ
๓.๒ เพื่อจัดให้มีมาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริตเป็นไป
ตามขั้นตอนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง
๔) เป้าหมาย/ผลผลิต
มีการมอบหมายแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบดาเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน
๕) พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยไคร้
๖) วิธีดาเนินการ
๖.๑ กาหนดผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน
๖.๒ จัดทาคู่มือดาเนินการเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนตาบลห้วยไคร้
๖.๓ เผยแพร่กระบวนการและขั้นตอนในการดาเนินงานเกี่ยวกับเรื่ องร้องเรียนของ องค์การบริหาร
ส่วนตาบลห้วยไคร้ ให้ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้เสีย คู่สัญญา ประชาชนทั่วไป หน่วยงานภายนอกตลอดจน
บุคลากรภายในหน่วยงาน สามารถเข้าใจและใช้ประโยชน์จากกระบวนการและขั้นตอนดังกล่าวได้ตรงกับความ
ต้องการ
๗) ระยะเวลาดาเนินการ
3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖2 – ๒๕๖๔)
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ไม่ใช้งบประมาณ
๙) ผู้รับผิดชอบ
สานักปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยไคร้
๑๐) ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
เจ้าหน้าที่รับผิดชอบดาเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนดาเนินการจัดการเรื่องร้องเรียน ขององค์การ
บริหารส่วนตาบลห้วยไคร้ ตามคู่มือดาเนินการเรื่องร้องเรียน ขององค์การบริหารส่วนตาบลห้วยไคร้ โดยปฏิบัติ
ตามขั้นตอนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง
มิติที่ ๓. การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของประชาชน
๓.๑ จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอานวยความสะดวกแก่ประชาชนได้มี
ส่วนร่วมตรวจสอบ การปฏิบัติราชการตามอานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทุกขั้นตอน
๓.๑.๑ จัดให้มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
ลาดับที่ ๓.๑.๑ (๑)
๑) ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สาคัญและหลากหลาย
๒) หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 บัญญัติให้หน่วยงานของ
รัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยตามที่กฎหมายกาหนดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้
ณ ที่ทาการของหน่วยงานของรัฐโดยเรียกสถานที่ที่จัดเก็บรวบรวมข้อมูลข่าวสารและให้บริการว่า “ศูนย์ข้อมูล
ข่าวสาร” โดยมีเจตนารมณ์ให้ประชาชนมีโอก าสอย่างกว้างขวางในการได้รับข่าวสารเกี่ยวกับการดาเนินการ
ต่างๆ ของรัฐ
ดังนั้น เพื่อให้การดาเนินการดังกล่าวเป็นไปตามที่กฎหมายกาหนด องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยไคร้
จึงได้ให้มีสถานที่สาหรับประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสารซึ่งได้รวบรวมไว้ โดยจัดเป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยไคร้
๓) วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อเผยแพร่ ข้อมูลข่าวสารอันเป็ นประโยชน์ แก่ประชาชนอย่ างครบถ้ วน ถูกต้องและไม่ บิดเบือน
ข้อเท็จจริง
๓.๒ เพื่อเพิ่มช่ องทางให้ ประชาชนได้ มีส่วนร่ วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของ องค์การบริหาร
ส่วนตาบลห้วยไคร้
๔) เป้าหมาย/ผลผลิต
ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารที่สาคัญได้โดยสะดวกและรวดเร็ว
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องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยไคร้
๖) วิธีดาเนินการ
๖.๑ มีการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารและจัดสถานที่ให้ประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูลได้อย่างสะดวก
๖.๒ มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเป็นปัจจุบัน
๖.๓ มีการให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
๖.๔ มีการจัดเก็บสถิติผู้มารับบริการและสรุปผลเสนอผู้บริหาร
๗) ระยะเวลาดาเนินการ
3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖2 – ๒๕๖๔)
๘) งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
๙) ผู้รับผิดชอบ
สานักปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยไคร้
๑๐) ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
จานวนประชาชนที่มาขอรับทราบข้อมูลข่าวสาร
ห้วยไคร้

ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร องค์การบริหารส่วนตาบล

๓.๑.๒ มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงานงบประมาณ
การเงิน การจัดหาพัสดุ การคานวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงาน เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่
กฎหมาย ระเบียบ กฎข้อบังคับ ที่กาหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเผยแพร่ให้ประชาชนทราบ
และตรวจสอบได้
ลาดับที่ ๓.๑.๒ (๑)
๑) ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
กิจกรรมการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการเงิน การคลัง การจัดหาพัสดุ และทรัพย์สินของ องค์การ
บริหารส่วนตาบลห้วยไคร้
๒) หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
การบริหารงานราชการในปัจจุบัน ภาคประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมและมีบทบาทอย่างมากในการ
บริหารงานของราชการส่วนท้องถิ่นในด้านต่างๆ การบริหารงานราชการส่วนท้องถิ่นต้องสามารถตรวจสอบได้
ต้องมีความโปร่งใส ต้องให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูล ข่าวสาร ในการดาเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อเป็นการ
ปูองกันมิให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ภาครัฐและภาคประชาชน
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๓) วัตถุประสงค์
เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในการปฏิบัติงานให้ประชาชนได้รับรู้ เพื่อประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานของ
ภาครัฐเพื่อส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริตประพฤติมิชอบ
ในภาครัฐเสริมสร้าง และพัฒนาเครือข่ายในการติดตามและตรวจสอบการทุจริตและประพ ฤติมิชอบในภาครัฐ
ให้มีความเข้มแข็งเพื่อให้มีระบบ และกลไกในการปูองกันและตรวจสอบมิให้เกิดการทุจริต หรือการปฏิบัติ
หน้าที่โดยมิชอบในภาครัฐ
๔) เป้าหมาย/ผลผลิต
ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยไคร้ ได้รับทราบข้อมูล ข่าวสาร ในการดาเนินกิจกรรม
ต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตาบลห้วยไคร้
๕) พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยไคร้
๖) วิธีดาเนินการ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงบประมาณ รายการบัญชีรับจ่ายเงินประจาปี และการจัดซื้อจัดจ้าง
จัดหาพัสดุต่างๆ รวมถึงการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการชาระภาษีท้องถิ่น และการรับเรื่องร้องเรียนทางด้าน
การเงินการคลัง ผ่านทางเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตาบลห้วยไคร้ และปิดประกาศข้อมูลดังกล่าวที่บอร์ด
ประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนตาบลห้วยไคร้
๗) ระยะเวลาดาเนินการ
3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖2 – ๒๕๖๔)
๘) งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
๙) ผู้รับผิดชอบ
กองคลัง องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยไคร้
๑๐) ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารที่สาคัญของทางราชการ
ประชาชนมีโอกาสได้ตรวจสอบการ
บริหารงานขององค์การบริหารส่วนตาบลห้วยไคร้ ทาให้ลดการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีความโปร่งใสในการ
ปฏิบัติงาน

-54๓.๑.๓ มีการปิดประกาศ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่เป็นประโยชน์กับการ
มีส่วนร่วมตรวจสอบของประชาชน
ลาดับที่ ๓.๑.๓ (๑)
๑) ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
มาตรการ “จัดให้มีช่องทางที่ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตาบลห้วยไคร้”
๒) หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ด้วยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 กาหนดให้
หน่วยงานของรัฐจะต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่สาคัญๆ ของหน่วยงาน เช่น โครงสร้างและการจัดองค์กร
อานาจหน้าที่ แผนงาน โครงการและอื่นๆ
ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยไคร้ จึงได้ตระหนักและเห็นความสาคัญของการเผยแพร่ข้อมูลที่
สาคัญๆ ของหน่วยงานผ่านทางช่องทางที่หลากหลาย เพื่อให้การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารครอบคลุมทุก
กลุม่ เปูาหมาย
๓) วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อให้มีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานที่หลากหลาย
๓.๒ เพื่อให้ประชาชนหรือผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกมากยิ่งขึ้น
๓.๓ เพื่อให้มีช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนที่เข้าถึงประชาชนได้ง่าย
๔) เป้าหมาย/ผลผลิต
ช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของ องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยไคร้ จานวนไม่น้อยกว่า ๔
ช่องทาง
๕) พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยไคร้
๖) วิธีดาเนินการ
๖.๑ จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอานวยความสะดวกแก่ประชาชน ได้แก่
- บอร์ดหน้าที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยไคร้
- บอร์ดประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนตาบลห้วยไคร้ ร้านค้าหมู่บ้าน/หมู่บ้าน
- ประกาศเสียงตามสาย/วิทยุชุมชน/หอกระจายข่าว/รถกระจายเสียง/หน่วยประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่
- ประกาศผ่านเว็บไซต์/เว็บบอร์ด
๗) ระยะเวลาดาเนินการ
3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖2 – ๒๕๖4)
๘) งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
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สานักปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยไคร้
๑๐) ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
จานวนช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน
๓.๒ การรับฟังความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ของประชาชน
๓.๒.๑ มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในการดาเนินกิจการ ตามอานาจหน้าที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะการดาเนินกิจการที่จะมีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ และ
สุขอนามัยของประชาชนในท้องถิ่น
ลาดับที่ ๓.๒.๑ (๑)
๑) ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
กิจกรรมการดาเนินงานศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยไคร้
๒) หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยไคร้ เป็นหน่วยงานภาครัฐที่เน้นการให้บริการประชาชน
และมี
เปูาหมายให้มีการบริการประชาชนในด้านต่างๆ ที่อยู่ในอานาจหน้าที่ด้วยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และ
เกิดประโยชน์ต่อประชาชนผู้รับบริการโดยตรง โดยถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะได้รับการบริการอย่าง
สะดวกรวดเร็ว และลดภาระของประชาชนเป็นสาคัญ
ดังนั้น เพื่อให้การดาเนินงานด้านบริการเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเป็นการอานวยความสะดวกและ
ตอบสนองความต้องการของประชาชน องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยไคร้ จึงมีการจัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้อง
ทุกข์เพื่อไว้สาหรับรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์จากประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนต่างๆ
๓) วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ และจะได้แก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้อง
หรือนามาเป็นข้อมูลในการทาแผนงานโครงการแก้ไขปัญหาต่อไป
๓.๒ เพื่ออานวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาติดต่อราชการ ณ ที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบล
ห้วยไคร้
๓.๓ เพื่อเสริมสร้ างความสัมพันธ์ อันดีระหว่ างบุลากรของ องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยไคร้ กับ
ประชาชนในพื้นที่
๔) เป้าหมาย/ผลผลิต
ให้บริการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ จากประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับความเดือดร้อนราคาญหรือผู้มีส่วน
ได้เสียที่เกี่ยวข้อง โดยการปฏิบัติราชการต้องสามารถให้บริการได้อย่างมีคุณภาพ สามารถดาเนินการแล้วเสร็จ
ภายในระยะเวลาที่กาหนด สร้างความเชื่อมั่นไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองตามความคาดหวัง /ความต้องการของ
ประชาชนผู้รับบริการ
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องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยไคร้
๖) วิธีดาเนินการ
๖.๑ จัดทาคาสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
๖.๒ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบช่องทางในการร้องทุกข์/ร้องเรียน
๖.๓ นาเรื่องเสนอคณะผู้บริหารพิจารณาสั่งการเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ไขปัญหาตามความจาเป็น
และเร่งด่วน
๖.๔ แจ้งผลการปฏิบัติงานให้ผู้ร้องทราบ
๗) ระยะเวลาดาเนินการ
3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖2 – ๒๕๖๔)
๘) งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
๙) ผู้รับผิดชอบ
สานักปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยไคร้
๑๐) ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
๑๐.๑ สามารถดาเนินการแก้ไขปรับปรุงตามเรื่องที่ประชาชนร้องเรียน/ร้องทุกข์
๑๐.๒ แจ้งผลการดาเนินการให้ผู้ร้องเรียนทราบภายใน 15 วัน
๓.๒.๒ มีช่องทางให้ประชาชนในท้องถิ่นสามารถร้องเรียน/ร้องทุกข์ได้โดยสะดวก
ลาดับที่ ๓.๒.๒ (๑)
๑) ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
กิจกรรมการจัดระบบและช่องทางการรับฟังความคิดเห็น ข้อร้องเรียนหรือการแจ้งเบาะแสการทุจริต
๒) หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
การแสดงความคิดเห็นของประชาชน เป็นกลไกหนึ่งในการนามาพัฒนาปรับปรุงบริการให้ดียิ่งขึ้น
รวมทั้งเป็นช่องทางที่เปิดให้ประชาชนได้มีส่วนร่วม และได้รับบริการที่มีความเท่าเทียมและโปร่งใส
ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยไคร้จึงได้ตระหนักและเห็นความสาคัญของการรับเรื่องร้องเรียน /
ร้องทุกข์ หรือรับความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากประชาชน
๓) วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อเป็นช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียน /ร้องทุกข์ หรือรับความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจาก
ประชาชน
๓.๒ เพื่อให้ประชาชนได้ทราบขั้นตอน และกระบวนการในการร้องเรียน/ร้องทุกข์
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มีช่องทางและกาหนดขั้นตอนกระบวนการในการร้องเรียน
๕) พื้นที่ดาเนินการ
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยไคร้
๖) วิธีดาเนินการ
จัดทาขั้นตอนกระบวนการ และช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนจากประชาชน ได้แก่
- ตู้รับเรื่องราวร้องทุกข์ติดตั้งไว้ ณ บริเวณหน้าศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ และจุดให้บริการบริเวณ
ที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยไคร้
- ผ่านเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยไคร้
๗) ระยะเวลาดาเนินการ
3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖2 – ๒๕๖๔)
๘) งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
๙) ผู้รับผิดชอบ
สานักปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยไคร้
๑๐) ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
ประชาชนได้รับทราบขั้นตอน
ร้องเรียน

กระบวนการ และแสดงความคิดเห็นผ่านช่องทางในการรับเรื่อง

๓.๒.๓ มีรายงานเป็นลายลักษณ์อักษรให้ประชาชนผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ได้ทราบถึงการได้รับเรื่อง
ระยะเวลา และผลการดาเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
ลาดับที่ ๓.๒.๓ (๑)
๑) ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
กิจกรรม รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์รับทราบ
๒) หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ในการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ เป็นสิ่งสาคัญเพราะการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ทุกครั้งจะต้องมีการตรวจสอบ กลั่นกรองการใช้อานาจ โดยการเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้รับทราบ
ข้อเท็จจริง ข้อกฎหมายที่ถูกต้อง และต้องเป็นธรรมกับทุกฝุาย เมื่อดาเนินการตามขั้นตอนเรื่องการร้องเรียน
ร้องทุกข์เสร็จแล้วให้แจ้งผู้ร้องรับทราบโดยเร็วไม่เกิน 15 วัน
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๓.๑ เพื่อปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดลดปัญหาทุจริต
๓.๒ เพื่อให้เกิดการปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างถูกต้องโดยการนาข้อเสนอแนะจากหน่วยตรวจสอบมา
ปฏิบัติ
๓.๓ เพื่อให้ผู้ร้องได้รับทราบขั้นตอนของการดาเนินการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์และส่งเสริมภาค
ประชาชนร่วมตรวจสอบการดาเนินงานของทางราชการ
๔) เป้าหมาย/ผลผลิต
ผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ทุกราย
๕) พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยไคร้
๖) วิธีดาเนินการ
ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วเสร็จแจ้งผู้ร้องโดยเร็วไม่เกิน 15 วันทาการ
๗) ระยะเวลาดาเนินการ
3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖2 – ๒๕๖๔)
๘) งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
๙) ผู้รับผิดชอบ
สานักปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยไคร้
๑๐) ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
๑๐.๑ การปฏิบัติหน้าที่ราชการถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย เป็นธรรมกับทุกฝุาย
๑๐.๒ ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติงานด้านการร้องเรียนร้องทุกข์
๓.๓ การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๓.๓.๑ การดาเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทาแผนพัฒนา การจัดทางบประมาณ
ลาดับที่ ๓.๓.๑ (๑)
๑) ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทาแผนชุมชน และจัดประชุมประชาคม
๒) หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี หมายความว่า แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กาหนดวิสัยทัศน์
ประเด็นยุทธศาสตร์ เปูาประสงค์ ตัวชี้วัดค่าเปูาหมาย และกลยุทธ์โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด
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เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ และตระหนักถึงความสาคัญของการกระจายอานาจการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนต่อการพัฒนาท้องถิ่นตนเอง
๓) วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านในการจัดทาหมู่บ้าน
๓.๒ เพื่อสนับสนุนให้เกิดกระบวนการพัฒนาและแก้ไขปัญหาโดยเน้น หมู่บ้ านเป็นศูนย์กลางในการ
พัฒนา
๓.๓ เพื่อรับฟังปัญหา และความต้องการของประชาชน โดยหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาให้แก่
หมู่บ้าน
๔) เป้าหมาย/ผลผลิต
ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยไคร้ทั้ง 6 หมู่บ้าน
๕) พื้นที่ดาเนินการ
หมู่บ้านทั้ง 6 หมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยไคร้
๖) วิธีดาเนินการ
๖.๑ เสนอโครงการเพื่อให้ผู้บริหารอนุมัติ
๖.๒ จัดทาคาสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
๖.๓ ดาเนินการตามโครงการและประเมินผลการปฏิบัติงานตามโครงการ
๗) ระยะเวลาดาเนินการ
3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖2 – ๒๕๖๔)
๘) งบประมาณดาเนินการ
๕๐,๐๐๐ บาท/ปีงบประมาณ
๙) ผู้รับผิดชอบ
งานวิเคราะห์นโยบายและแผนงาน สานักปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยไคร้
๑๐) ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
ประชาชนมีส่วนร่วมเสนอปัญหาและความต้องการ ผ่านประชุมประชาคม เพื่อพิจารณาบรรจุไว้ใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี

-60๓.๓.๒ ดาเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดหาพัสดุ
ลาดับที่ ๓.๓.๒ (๑)
๑) ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
มาตรการแต่งตั้งตัวแทนประชาคมเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง
๒) หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ตามทีอ่ งค์การบริหารส่วนตาบลห้วยไคร้ ได้ดาเนินการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี ใน
ด้านการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตาบลห้วยไคร้ในรอบปีงบประมาณ และส่งเสริมให้ภาคประชาชน
(ประชาคม) ให้มีส่วนร่วมอย่างแข็งขันกับมาตรการการปูองกันการทุจริตในองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยไคร้
๓) วัตถุประสงค์
เพื่อเป็นกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผ่านการประชาคม ) ในการมีส่วนร่วมกับ องค์การบริหารส่วน
ตาบลห้วยไคร้ อย่ างแข็งขันสาหรับการทางานของ องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยไคร้ ได้มีกฎหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับ กาหนดให้ ภาคประชาชนและส่ งเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผ่ านการประชาคม) ให้มีส่วนร่วม
อย่างแข็งขัน กับมาตรการการปูองกันการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นได้ทาหน้าที่อย่างถูกต้อง
๔) เป้าหมาย/ผลผลิต
ตัวแทนประชาคมหมู่บ้านทั้ง 6 หมู่บ้าน
๕) พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยไคร้
๖) วิธีดาเนินการ
๖.๑ ส่งเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยผ่านการประชาคม ) ให้มีส่วนร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตาบล
ห้วยไคร้ อย่างแข็งขันสาหรับการทางานของ องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยไคร้ ได้มีกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ
กาหนดให้ภาคประชาสังคม (ตัวแทนประชาคม) ต้องมีส่วนเกี่ยวข้องกับ องค์การบริหารส่วนตาบ ลห้วยไคร้ ใน
หลายๆ ส่วน เช่น ให้ตัวแทนประชาคมมีส่วนร่วมเป็นกรรมการตามระเบียบฯ ว่าด้วยการพัสดุ เช่น เป็น
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ฯลฯ
๖.๒ มีการฝึกอบรมตัวแทนประชาคมให้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องระเบียบฯว่าด้วยการพัสดุ เพื่อเรียนรู้
ทาความเข้าใจระเบียบต่างๆ จะได้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง
๗) ระยะเวลาดาเนินการ
3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖2 – ๒๕๖๔)
๘) งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
๙) ผู้รับผิดชอบ
สานักปลัดและกองคลังองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยไคร้

-61๑๐) ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
๑๐.๑ ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการดาเนินงานและตรวจสอบการดาเนินงานของ องค์การบริหาร
ส่วนตาบลห้วยไคร้
๑๐.๒ ภาคประชาชนทราบและตระหนักถึงสิทธิ หน้าที่และบทบาทในการมีส่ วนร่ วมและตรวจสอบ
การดาเนินงานของหน่วยงานท้องถิ่นของตนเอง
๓.๓.๓ ดาเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงาน
ลาดับที่ ๓.๓.๓ (๑)
๑) ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
กิจกรรมประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลห้วยไคร้
๒) หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกาหนดให้เทศบาลในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้อง
ดาเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ซึ่งเป็นกระบวนการวัดผลการบริหารและปฏิบัติราชการของ องค์การ
บริหารส่วนตาบลห้วยไคร้ ว่าสัมฤทธิ์ผลตามเปูาหมายหรือไม่ ตลอดจนเป็นการตรวจสอบการปฏิบัติ ราชการ
ขององค์การบริหารส่วนตาบลห้วยไคร้ เพื่อนาผลที่ได้จากการประเมินมาใช้ในการปรับปรุง แก้ไขส่งเสริม
พัฒนา ขยายหรือยุติการดาเนินภารกิจต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตาบลห้วยไคร้ต่อไป
๓) วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐานการปฏิบัติราชการ
๓.๒ เพื่อให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ
องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยไคร้ และเป็นการเฝูาระวังการทุจริตในการบริหารจัดการตามภารกิจขององค์การ
บริหารส่วนตาบลห้วยไคร้
๔) เป้าหมาย/ผลผลิต
คณะทางานและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
ตาบลห้วยไคร้

องค์การบริหารส่วน

๕) พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยไคร้
๖) วิธีดาเนินการ
๖.๑ ประสานกับส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรวบรวมข้อมูล
๖.๒ จัดทาโครงการและขออนุมัติโครงการ
๖.๓ จัดทาประกาศประชาสัมพันธ์การดาเนินโครงการ
๖.๔ จัดทาคาสั่งแต่ งตั้งคณะกรรมการ /คณะทางานและเจ้ าหน้ าที่ผู้ รับผิดชอบการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลห้วยไคร้

-62๖.๕ ประเมินผลการปฏิบัติราชการของ องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยไคร้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
๗) ระยะเวลาดาเนินการ
3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
๘) งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
๙) ผู้รับผิดชอบ
สานักปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยไคร้
๑๐) ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
ผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลห้วยไคร้ดีขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา
มิติที่ ๔. การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
๔.๑ มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง
๔.๑.๑ มีการจัดทาและรายงานการจัดทาระบบควบคุมภายในให้ผู้กากับดูแล
ลาดับที่ ๔.๑.๑ (๑)
๑) ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
โครงการจัดทาแผนการตรวจสอบภายในประจาปี
๒) หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
การตรวจสอบภายในเป็นปัจจัยสาคัญที่จะช่วยให้การดาเนินงานตามภารกิจของของ องค์การบริหาร
ส่วนตาบลห้วยไคร้ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทั้งยังช่วยปูองกันหรือลดความเสี่ยงจากการ
ดาเนินงานผิดพลาดและลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งการตรวจสอบภายในนั้นยังถือเป็ นส่วนประกอบ
สาคัญที่แทรกอยู่ในการปฏิบัติงานตามปกติ ซึ่งจะต้องมีการกระทาอย่างเป็นขั้นตอนที่ถูกต้องตามระเบียบ และ
กฎหมายที่กาหนด โดยผู้บริหารสามารถนาแผนการตรวจสอบภายในมาใช้โดยรวมเป็นส่วนหนึ่งของ
กระบวนการบริหาร เพื่อให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการดาเนินงานอีก ทั้งยังเป็นแนวทางการปฏิบัติงาน
ซึ่งเป็นแนวทางการตรวจสอบภายในที่ชัดเจน ดังนั้น การจัดทาแผนการตรวจสอบภายในอย่างมีมาตรฐาน
ประกอบกับมีระเบียบ ข้อบังคับ ตลอดจนกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องจะทาให้การปฏิบัติงานของของ องค์การ
บริหารส่วนตาบลห้วยไคร้ เป็นไปอย่างถูกต้องและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของทางราชการ

-633. วัตถุประสงค์
1. เพื่อจัดวางระบบการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกาหนด
มาตรฐานควบคุมภายใน พ.ศ. 2544
2. เพื่อพิสูจน์ความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆ ทางด้านการบัญชี และด้านอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้อง
3. เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจว่าเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่ง
มติคณะรัฐมนตรี และนโยบายที่กาหนด
4. เพื่อตรวจสอบหาระบบการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจว่าเพียงพอ และเหมาะสม
5. เพื่อเป็นหลักประกันการใช้และระวังทรัพย์สินต่างๆ ของส่วนราชการเป็นไปอย่างเหมาะสม
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
พนักงานส่วนตาบล และลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตาบลห้วยไคร้
5. พื้นที่ดาเนินการ
ส่วนราชการทุกหน่วยงาน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตาบลห้วยไคร้
6. วิธีการดาเนินการ
1. จัดทาแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
2. ตรวจสอบความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆ ด้วยเทคนิค และวิธีการตรวจสอบ
ที่ยอมรับโดยทั่วไป ปริมาณมากน้อยตามความจาเป็นและเหมาะสม โดยคานึงถึงประสิทธิภาพของระบบการ
ควบคุมภายในและความสาคัญของเรื่องที่ตรวจสอบ รวมทั้งวิเคราะห์และประเมินผลการบริหารและการ
ปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ
3. ตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน การพัสดุและทรัพย์ สิน รวมทั้ง
การบริหารงานด้านอื่นๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
คาสั่ง และมติคณะรัฐมนตรี ตลอดจนตรวจสอบระบบการดูแลรักษา และความปลอดภัยของทรัพย์สิน และ
การใช้ทรัพยากรทุกประเภท ว่าเป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด
4. สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน และ /หรือ ระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่งที่ทางราชการ
กาหนด เพื่อให้มั่นใจได้ว่าสามารถนาไปสู่การปฏิบัติงานที่ตรงตามวัตถุประสงค์และสอดคล้องกับนโยบาย
5. รายงานผลการตรวจสอบและติดตามประเมินผล
7. ระยะเวลาการดาเนินการ
3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
หน่วยงานตรวจสอบภายใน ขององค์การบริหารส่วนตาบลห้วยไคร้

-6410. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
1. บุคลากรมีความเข้าใจและปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานมาก
ขึ้น
2. ความเสี่ยงในการเบิกจ่ายเงินลดน้อยลง
3. การใช้ทรัพยากรของสานัก/กอง/หน่วยงาน ที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า ประหยัด
4. ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดินค้างชาระลดน้อยลง
๔.๑ มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง
๔.๑.๑ มีการจัดทาและรายงานการจัดทาระบบควบคุมภายในให้ผู้กากับดูแล
ลาดับที่ ๔.๑.๑ (2)
๑) ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
โครงการจัดทารายงานการควบคุมภายใน
1. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกาหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน
พ.ศ. 2544 กาหนดให้หน่วยรับตรวจติดตามประเมินผลการควบคุมภายในที่ได้กาหนดไว้ รายงานต่อผู้กากับ
ดูแลและคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ
ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติถูกต้องและเป็นไปตามที่ระเบียบฯ กาหนด ของ องค์การบริหารส่วนตาบล
ห้วยไคร้ จึงได้มีการจัดทาและรายงานการควบคุมภายในตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกาหนดเป็น
ประจาทุกปี
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค์กรขององค์การบริหารส่วนตาบลห้วยไคร้
2. เพื่อสรุปรายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายในให้นายกของ องค์การบริหารส่วนตาบล ห้วย
ไคร้ ทราบตามแบบที่ระเบียบฯ กาหนด
3. เพื่อรายงานการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในต่อผู้กากับดูแลและคณะกรรมการตรวจ
เงินแผ่นดิน ตามกาหนด
3. เป้าหมาย/ผลผลิต
ส่วนราชการทุกหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนตาบลห้วยไคร้
4. พื้นที่ดาเนินการ
ส่วนราชการทุกหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนตาบลห้วยไคร้
5. วิธีดาเนินการ
1. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค์กร
2. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย
3. ผู้บริหารมีหนังสือแจ้งให้ทุกส่วนราชการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน

-654. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย ดาเนินการ
ประเมินองค์ประกอบ ตามแบบ ปย.1 และประเมินผลการปรับปรุงการควบคุมภายในตามแบบ ปย.2
5. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับองค์กร ดาเนินการรวบรวม เพื่อ
จัดทารายงานการควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ข้อ 6 ระดับองค์กร และนาเสนอผู้บริหาร พร้อมจัดส่งรายงาน
ให้ผู้กากับดูแลและคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
6. ระยะเวลาการดาเนินการ
3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564
7. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ
งานตรวจสอบภายใน ขององค์การบริหารส่วนตาบลห้วยไคร้
9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
1. บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
2. ลดโอกาสความผิดพลาด ปูองกันและลดความเสี่ยงต่อการปฏิบัติงาน
3. เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรและประชาชนโดยรวม
๔.๑.๒ มีการติดตามประเมินระบบควบคุมภายใน โดยดาเนินการให้มีการจัดทาแผนการปรับปรุง
หรือบริหารความเสี่ยง และรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงควบคุมภายในให้ผู้
กากับดูแล
ลาดับที่ ๔.๑.๒ (๑)
๑) ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
๒) หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ระบบการควบคุมภายในเป็นกลไกที่สาคัญและเป็นเครื่องมือในการบริหารงานในหน่วยงานไม่ว่าจะ
เป็นในภาครัฐ หรือเอกชนทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ระบบการควบคุมภายในจะช่วยควบคุมหรือลดความ
เสี่ยงของหน่วยงานให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ซึ่งจะทาให้ปฏิบัติงานและการจัดการของหน่วยงานบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ ในอดีตที่ผ่านมาการบริหารงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้มีการควบคุมภายในตามที่
กระทรวงการคลังประกาศให้ใช้เป็นเรื่องๆ ไป ซึ่งอาจอยู่ในรูปของกฎหมาย ระเบียบ ระบบบัญชี หนังสือสั่ง
การ และหนังสือตอบข้อหารือต่างๆ โดยส่วนใหญ่ จะเน้นไปที่การควบคุมด้านการเงินและบัญชีและการปฏิบัติ
ให้ถูกต้องตามระเบียบหรือกฎเกณฑ์ที่ทางราชการกาหนดไว้ ซึ่งไม่ครอบคลุมถึงการจัดการด้านอื่นๆ
นอกเหนือจากด้า นการเงินและบัญชีในหน่วยงาน จึงไม่สามารถสะท้อนภาพถึงผลการดาเนินงานในภาพรวม
ของหน่วยงานได้ ระบบการควบคุมภายในที่ดี ควรเป็นระบบการควบคุมที่ครอบคลุมงานทุกด้านและสามารถ
สะท้อนภาพให้เห็นเป็นองค์รวมของหน่วยงานนั้นๆ ว่ามีการดาเนินงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือ ไม่
เพียงใด การที่ระบบการควบคุมภายในของรัฐยังไม่ครอบคลุมทุกระบบงาน อาจเป็นช่องทางรั่วไหลทาให้เกิด

-66ความเสียหายในหน่วยงานและการดาเนินงานไม่สัมฤทธิ์ผล ทั้งนี้ สาเหตุส่วนหนึ่งอาจเกิดจากการ
กาหนดหน้าที่และมอบหมายงานในหน่วยงานไม่เหมาะสม การมอบหมายการปฏิบัติงานทั้งกระบวนการให้
บุคคลใดบุคคลหนึ่งเพียงคนเดียว การควบคุมสอบทานและการตรวจสอบยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ
ตลอดจนขาดการประเมินและการบริหารความเสี่ยงการควบคุมภายในของหน่วยงานที่กาหนดขึ้น และพัฒนา
ให้ระบบการควบคุมภายในดังกล่าวทันสมัยอยู่เสมอ
องค์การบริหารส่วนตาบล ห้วยไคร้ พิจารณาแล้วเห็นว่าเพื่อให้องค์กรมีแนวทางในการกาหนดระบบ
การควบคุมภายใน ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน่วยงานจึงได้กาหนด
กิจกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตาบลห้วยไคร้ ขึ้น
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทาให้การใช้ทรัพยากรเป็นไป
อย่างประหยัดและคุ้มค่า โดยลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ซ้าซ้อนหรือไม่จาเป็น ลดความเสี่ยงหรือผลเสียหาย
ด้านการเงินหรือด้านอื่นๆ ที่อาจมีขึ้น
2. เพื่อให้มีข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้องครบถ้วนและเชื่อถือได้ สร้างความมั่นใจแก่
ผู้บริหารในการตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารและการปฏิบัติงาน และบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง
3. เพื่อให้บุคลากรมีการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย เงื่อนไขสัญญา ข้อตกลง ระเบียบข้อบังคับ
ต่างๆ ของหน่วยงานอย่างถูกต้องและครบถ้วน
4. เป้าหมาย
เพื่อให้การควบคุมภายในของ องค์การบริหารส่วนตาบล ห้วยไคร้ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
เหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน่วยงาน อีกทั้งยังเป็นการควบคุมหรือลดความเสี่ยงของหน่วยงานให้อยู่ใน
ระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งจะทาให้การปฏิบัติงานและการจัดงานของหน่วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค์
5. วิธีดาเนินการ
1. แต่งตั้งคณะทางานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดินว่าด้วยการกาหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ข้อ 6
2. ประชุมคณะทางานเพื่อปรับปรุงพัฒนาระบบการค วบคุมภายในอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การปฏิบัติ
ตามภารกิจและตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และตามแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนตาบล
ห้วยไคร้ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3. การรวบรวมผลการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในให้คณะทางานฯ เพื่อสรุปข้อมูล
4. รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคต่างๆ ให้นายกองค์การบริหารส่วนตาบลและ
ผู้บริหารทราบ
6. สถานที/่ ระยะเวลาดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยไคร้ 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 )
7. หน่วยงานรับผิดชอบ
ทุกกอง/สานัก องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยไคร้

-678. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. การดาเนินงานของหน่วยงานบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัด และคุ้มค่า
3. มีข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้อง ครบถ้วนและเชื่อถือได้ สามารถนาไปใช้ในการตัดสินใจ
4. การปฏิบัติในหน่วยงานเป็นไปอย่างมีระบบและอยู่ในกรอบของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่วาง
ไว้
5. เป็นเครื่องมือช่วยผู้บริหารในการกากับดูแลการปฏิบัติงานดีอย่างดียิ่ง
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
1. มีรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามมาตรฐาน ข้อ 6 ที่เสร็จตามกาหนดเวลา
2. กิจกรรมการควบคุมภายใน ร้อยละ 80 ได้ดาเนินการแก้ไข
3. ร้อยละของหน่วยงานรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในครบทุกงาน
4. มีการจัดการความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมภายใน
5. ระดับความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดทารายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (ร้อย
ละ 80 ในระดับมาก)
๔.๒ การสนับสนุนให้ภาคประชาชนให้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติหรือการบริหาร
ราชการ
๔.๒.๑ ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ กากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล เกี่ยวกับการ
บรรจุ แต่งตั้ง โอน ย้ายข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง
ลาดับที่ ๔.๒.๑ (๑)
๑) ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
มาตรการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ กากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการ
บรรจุแต่งตั้ง การโอน ย้าย
๒) หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
การบริหารงานบุคคลเป็นกระบวนการเกี่ยวกับบุคคลถือว่าเป็นสิ่งสาคัญหรือเป็นหัวใจขององค์กรจึง
มักจะกาหนดหน้าที่ของงานเป็นเรื่องๆ การวางนโยบาย การวางแผน การวางระเบียบและข้อบังคับที่
ปฏิบัติงานในองค์กรหรือหน่วยงาน เพื่อให้มีประสิทธิภาพและเพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถุประสงค์

-68๓) วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วม การตรวจสอบ กากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปด้วยความ
โปร่งใสและเป็นธรรม
๓.๒ เพื่อให้เป็นแนวทางในการตรวจสอบ กากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุแต่งตั้ง
การโอน ย้าย
๔) เป้าหมาย/ผลผลิต
เจ้าหน้าที่ พนักงาน และประชาชนทั่วไปในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยไคร้
๕) พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยไคร้
๖) วิธีดาเนินการ
๖.๑ แต่งตั้งกรรมการจากภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ตรวจสอบ กากับ ดูแลบริหารงานบุคคลในการ
บรรจุแต่งตั้ง องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยไคร้ ได้ดาเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้ องอย่ าง
เคร่งครัด
๖.๒ มีการจัดทาประกาศหลักเกณฑ์หรือแนวทางนากรปฏิบัติงาน และประกาศเผยแพร่หลักเกณฑ์ให้
บุคลากรทราบ
๖.๓ มีการแจ้งผลการประเมินให้พนักงานทราบ พร้อมเปิดโอกาสให้ซักถาม ตอบข้อสงสัย และโต้แย้ง
ผลการประเมินที่ไม่เป็นธรรม
๗) ระยะเวลาดาเนินการ
3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖2 – ๒๕๖๔)
๘) งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
๙) ผู้รับผิดชอบ
สานักปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยไคร้
๑๐) ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ กากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุ การโอน
ย้าย ขององค์การบริหารส่วนตาบลห้วยไคร้ และมีแนวทางในการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน

-69๔.๒.๒ ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ กากับ ดูแลการบริหาร งบประมาณ การรับ จ่ายเงิน การหาประโยชน์จากทรัพย์สินของทางราชการ
ลาดับที่ ๔.๒.๒ (๑)
๑) ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
กิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจ สอบการรับ การจ่ายเงินของ องค์การบริหารส่วน
ตาบลห้วยไคร้
๒) หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
การเบิกจ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นขั้นตอนหนึ่งของวงจรการบริหารการเงินการคลัง
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่จะต้องปฏิบัติตามอานาจหน้าที่ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องครบถ้วนเรียบร้อยจึงจัดทาใบนาฝากเป็น รายรับ จัดทาใบฎีกาเพื่อเป็น
รายจ่าย เบิกเงินออกจากคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ สาหรับการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็เช่นเดียวกันต้องมีการดาเนินงานให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายทั้งการเก็บ
ค่าธรรมเนียม ค่าบริการ จะต้องเป็นไปด้วยความโปร่งใส ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ จึงจาเป็นต้องมี
กระบวนการขั้นตอนที่ถูกต้อง มีความสุจริต ส่งผลให้การดาเนินงานเกิดประสิทธิภาพ
๓) วัตถุประสงค์
เพื่อให้การรับ จ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตาบลห้วยไคร้เกิดความโปร่งใสตรวจสอบได้
๔) เป้าหมาย/ผลผลิต
พนักงาน เจ้าหน้าที่และประชาชนทั่วไปในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยไคร้
๕) พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยไคร้
๖) วิธีดาเนินการ
๖.๑ แต่งตั้งกรรมการพิจารณางบประมาณ
๖.๒ แต่งตั้งกรรมการติดตามประเมินผลการใช้จ่ายเงินโดยมีประชาชนเข้าร่วมเป็นกรรมการ
๖.๓ สรุปผลการรับ จ่ายเงินของ องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยไคร้ ให้ประชาชนทราบทางช่องทาง
ต่างๆ เช่น ทางเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เมื่อสิ้นปีงบประมาณ
๗) ระยะเวลาดาเนินการ
3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖2 – ๒๕๖๔)
๘) งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
๙) ผู้รับผิดชอบ
งานการเงินและบัญชี กองคลังองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยไคร้

-70๑๐) ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบและได้รับทราบข้อมูลการรับ จ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตาบล
ห้วยไคร้ทาให้เกิดความโปร่งใส ในการรับจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตาบลห้วยไคร้
๔.๒.๓ ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ กากับ ดูแลการจัดหาพัสดุ
ลาดับที่ ๔.๒.๓ (๑)
๑) ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
กิจกรรมจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างจากตัวแทนหมู่บ้าน
๒) หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยไคร้เห็นถึงประโยชน์จากแนวคิดการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมตาม
เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 พระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 จึงได้ดาเนินการส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของประชาชน โดยการกาหนดให้มีการจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างจากตัวแทน หมู่บ้าน เพื่อให้ประชาชน
เข้ามามีส่วนร่วมโดยผ่านช่องทางหรือกลไกในการร่วมเป็นคณะกรรมการในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างของ
องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยไคร้ ทุกขั้ นตอน ซึ่งหมายความรวมถึงประชาชนสามารถมีโอกาสในการได้รับ
ข้อมูลข่าวสารและแสดงความคิดเห็น ได้เรียนรู้การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมหรือการบริหารราชการใน
ระบบเปิดจากการปฏิบัติ
๓) วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อสนับสนุนให้ตัวแทนภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง ขององค์การ
บริหารส่วนตาบลห้วยไคร้
๓.๒ เพื่อปูองกันการทุจริตในด้านที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตาบลห้วยไคร้ ให้
เกิดการพัฒนาได้อย่างคุ้มค่า
๔) เป้าหมาย/ผลผลิต
ตัวแทนหมู่บ้านในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยไคร้
๕) พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยไคร้
๖) วิธีดาเนินการ
๖.๑ คัดเลือกตัวแทน หมู่บ้าน จากการประชุมประชาคม
เพื่อเลือกตัวแทน หมู่บ้าน เข้าร่วมเป็น
คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ได้แก่กรรมการตรวจการจ้าง
๖.๒ จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง มิได้กาหนดให้มีการแต่งตั้งให้มีผู้แทน หมู่บ้านเข้า
ร่วมเป็นกรรมการ แต่ องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยไคร้ ให้ความสาคัญในการมีตัวแทน หมู่บ้าน เข้าร่วม
ตรวจสอบเพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปอย่างซื่อตรง โปร่งใส โดยตัวแทนหมู่บ้านไม่ต้องร่วมรับผิดหากเกิดความ
เสียหาย

-71๖.๓ จัดประชุมให้ความรู้ความเข้าใจแก่คณะกรรมการ เมื่อมีการจัดซื้อจัดจ้างทุกครั้ง เพื่อให้เจ้าหน้าที่
และตัวแทนหมู่บ้านมีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ และทราบกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและตรวจการจ้างอย่าง
ละเอียดและถูกต้อง
๗) ระยะเวลาดาเนินการ
3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖2 – ๒๕๖๔)
๘) งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
๙) ผู้รับผิดชอบ
งานพัสดุ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยไคร้
๑๐) ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
การจัดซื้อจัดจ้างของ องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยไคร้ มีความโปร่งใส โดยมีตัวแทนประชาชนร่วม
ตรวจสอบและไม่เกิดปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน
๔.๓ การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถิ่น
๔.๓.๑ ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่
ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องกาหนดไว้
ลาดับที่ ๔.๓.๑ (๑)
๑) ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่น
๒) หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทความสาคัญยิ่งต่อการพัฒนาทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
ด้วยเหตุผลดังกล่าวการพัฒนาศักยภาพทักษะและความรู้ของสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความพร้อมที่จะรับ
ภารกิจ และการจัดบริการให้แก่ชุมชนจึงเป็นเรื่องที่สาคัญอย่างยิ่ง ประกอบกับการให้การศึกษาอบรมเป็นสิ่ง
สาคัญประการหนึ่งที่เทศบาลตาบลแม่สายได้ดาเนินการ เพื่อให้สมาชิกสภาท้องถิ่นมีความรู้และทักษะด้านการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ รวมถึงมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบข้อ
กฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่นด้วย เพื่อพัฒนาตนเองและสามารถนาความรู้ไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อ
การปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล
๓) วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อสร้างการเรียนรู้และประสบการณ์การทางานให้กับสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความเข้าใจในการ
ทางานตามบทบาทและอานาจหน้าที่
๓.๒ เพื่อให้สมาชิกสภาท้องถิ่นได้มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบ
กฎหมาย
๓.๓ เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกสภาท้องถิ่นได้เพิ่มศักยภาพในการพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างถูกต้อง

-72๔) เป้าหมาย/ผลผลิต
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยไคร้
๕) พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยไคร้
๖) วิธีดาเนินการ
๖.๑ งานการเจ้าหน้าที่ ตรวจสอบหลักสูตรการฝึกอบรมทั้งภายในองค์การบริหารส่วนตาบลและ
หน่วยงานภายนอก เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดส่งสมาชิกสภาท้องถิ่นเข้ารับการอบรมหรือร่วมประชุมสัมมนา
แล้วแต่กรณี
๖.๒ งานการเจ้าหน้าที่ ดาเนินการเสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อส่งสมาชิกสภาท้องถิ่นเข้ารับการฝึกอบรม
หรือเข้าร่วมประชุม
๖.๓ ดาเนินการประเมินผลการฝึกอบรมของสมาชิกสภาท้องถิ่น และรายงานเสนอนายก องค์การ
บริหารส่วนตาบลห้วยไคร้
๗) ระยะเวลาดาเนินการ
3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖2 – ๒๕๖๔)
๘) งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
๙) ผู้รับผิดชอบ
งานการเจ้าหน้าที่ สานักปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยไคร้
๑๐) ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
๑๐.๑ สมาชิกสภาท้องถิ่นมีความรู้ความเข้าใจในการทางานตามบทบาทและอานาจหน้าที่
๑๐.๒ สมาชิกสภาท้องถิ่นได้รับการเรียนรู้และประสบการณ์การทางานใหม่ๆ
๔.๓.๒ ส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร
ตามกระบวนการ และวิธีการที่กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องได้กาหนดไว้ โดยไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด
ลาดับที่ ๔.๓.๒ (๑)
๑) ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
กิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม และการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาท้องถิ่น
๒) หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
การส่งเสริมและการพัฒนาความเข้มแข็งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เกี่ยวข้องกับหลาย
องค์ประกอบ และหลายฝุายโดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคลากรท้องถิ่น อันได้แก่ ฝุายบริหารและฝุายสภาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่มาจากการเลือกตั้งฝุายข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บุคลากรเหล่านี้มีบทบาท

-73และต้องทาหน้าที่ของตนอย่างเข้มแข็ง
เพื่อเสริมสร้างแนวคิดประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมโดยให้มี
กระบวนการสอดคล้องกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย ให้มีการกระจายอานาจการตัดสินใจ และแก้ไข
ปัญหาภายในตาบลและตอบสนองความต้องการของประชาชน ตลอดจนมีการถ่วงดุลอานาจระหว่างฝุายสภา
กับฝุายบริหาร และที่สาคัญส่งเสริ มการมีส่วนร่วมในการเสนอแก้ปัญหา รวมถึงการตรวจสอบการปฏิบัติงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๓) วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้สมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยไคร้ มีบทบาทในการปฏิบัติงาน
และการมีส่วนร่วมในการทางาน
๓.๒ เพื่อเป็นการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝุายบริหาร
๓.๓ เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน
๔) เป้าหมาย/ผลผลิต
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยไคร้
๕) พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยไคร้
๖) วิธีดาเนินการ
๖.๑ แต่งตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยไคร้ เป็นคณะกรรมการร่วมในการปฏิบัติงานใน
เรื่องต่างๆ เช่นแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน
๖.๒ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยไคร้ ที่ได้รับการแต่งตั้ง เข้าร่วมปฏิบัติหน้าที่นาข้อมูล
แจ้งในที่ประชุมสภา เพื่อทาการปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานในส่วนที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนและ
ต้องการของประชาชน
๗) ระยะเวลาดาเนินการ
3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖2 – ๒๕๖๔)
๘) งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
๙) ผู้รับผิดชอบ
สานักปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยไคร้

-74๑๐) ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
การพัฒนา องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยไคร้ เป็นไปอย่างต่อเนื่อง
ประชาชน เกิดทัศนคติที่ดี

ตอบสนองความต้องการของ

๔.๔ เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้าน
การทุจริต
๔.๔.๑ ส่งเสริมให้มีการดาเนินการเฝ้าระวังการทุจริต
ลาดับที่ ๔.๔.๑ (๑)
๑) ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
กิจกรรมกาหนดช่องทางรับฟังความคิดเห็น ร้องเรียน ร้องทุกข์ในสื่อออนไลน์
๒) หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ปัญหาการทุจริตที่เกิดขึ้นในหน่วยงานภาครัฐได้ส่งผลเสียหายกับประเทศชาติอย่างมาก จาเป็นที่ทุก
ภาคส่วนในสังคมจะต้องตระหนักและร่วมกันแก้ไขจัดการปัญหา โดยการเข้าไปมีส่วนร่วมเป็นเครือข่ายในการ
ขับเคลื่อนต่างๆ ให้เกิดการเฝูาระวัง ปูองปรามการทุจริต ในรูปแบบการกระตุ้น ให้ทุกภาคส่วนในจังหวัดได้
ตระหนักถึงปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันและมีส่วนร่วมในการปูองกันและปราบปรามการทุจริต
๓) วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปูองกันการทุจริต
๓.๒ เพื่อแสดงเจตนารมณ์ในการแก้ไขปัญหาการทุจริต
๔) เป้าหมาย/ผลผลิต
ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยไคร้
๕) พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยไคร้
๖) วิธีดาเนินการ
๖.๑ จัดทาคาสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
๖.๒ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบช่องทางในการร้องเรียน/ร้องทุกข์ ผ่านทางออนไลน์
๖.๓ นาเรื่องร้องเรียน /ร้องทุกข์ ที่แจ้งเข้ามา ผ่านทางออนไลน์เสนอคณะผู้บริหารพิจารณาสั่งการ
เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ไขปัญหาตามความจาเป็นและเร่งด่วน
๖.๔ แจ้งผลการปฏิบัติงานให้ผู้ร้องทราบ
๗) ระยะเวลาดาเนินการ
3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖2 – ๒๕๖๔)
๘) งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ

-75๙) ผู้รับผิดชอบ
สานักปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยไคร้
๑๐) ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
๑๐.๑ จานวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตผ่านทางออนไลน์
๑๐.๒ นาเรื่องที่ได้รับการร้องเรียน/ร้องทุกข์ไปดาเนินการปรับปรุงแก้ไข
๔.๔.๒ บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต
ลาดับที่ ๔.๔.๒ (๑)
๑) ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
มาตรการการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายด้านการปูองกันการทุจริต
2. หลักการและเหตุผล
พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ.2537 มาตรา 69/1 ที่กาหนดให้การ
ปฏิบัติงานตามอานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบลห้วยไคร้ ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน
โดยวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและคานึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการปฏิบัติ
ราชการการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น การจัดทางบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้างการตรวจสอบ การประเมินผล
การปฏิบัติงานและการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารทั้งนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการนั้น
ประกอบกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546และนโยบายของ
รัฐบาลในการปู องกันและปราบปรามการทุจริตซึ่งมุ่งเน้นในการสร้างจิตสานึก ค่านิยม การบูรณาการ การ
สร้างความเข้มแข็งและการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ของรัฐในการปูองกันและปราบปรามการทุจริตปัญหา
เกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชันสามารถเกิดขึ้นได้ในทุกวงการไม่ว่าจะเป็นวงการระดับท้องถิ่นจนถึ งระดับชาติซึ่ง
องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยไคร้มีภารกิจหน้าที่ในการบริหารราชการท้องถิ่นให้มีความก้าวหน้าเจริญรุ่งเรือง
โดยการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจรวมถึงภาคประชาชนทั่วไปในการร่วมกันพัฒนาท้องถิ่น
ให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีเศรษฐกิจที่ดีในท้องถิ่น
ดังนั้นการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะพัฒนาให้เจริญก้าวหน้าได้นั้นจาเป็นจะต้องมีองค์ประกอบ
หลาย ๆ ด้าน ในการร่วมกันพัฒนาท้องถิ่นในการนี้ การมีเครือข่ายที่ดีที่คอยสนับสนุนและร่วมมือกันพัฒนา
ท้องถิ่นจึงเป็นสิ่งจาเป็นโดยเฉพาะเครือข่ายด้านการปูองกันกา รทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้
ภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจรวมถึงภาคประชาชนได้มีส่วนร่วมในการเป็นเครือข่ายร่วมกับองค์การบริหาร
ส่วนตาบลห้วยไคร้ ในการร่วมคิด ร่วมพิจารณา ร่วมตัดสินใจ ร่วมทาร่วมรับผิดชอบและร่วมตรวจสอบเพื่อ
ปูองกันการทุจริตคอร์รัปชันใ นท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยไคร้พิจารณาแล้วเห็นว่าการมีเครือข่าย
ดังกล่าวเป็นสิ่งจาเป็นจึงได้จัดทามาตรการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายด้านการปูองกันการทุจริตขึ้น
เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการดาเนินงานของเครือข่ายด้านการปูองกันการทุจริตให้มีความเข้มแข็ง

-763. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อสร้างแกนนาแนวร่วมและเครือข่ายในการรักษาผลประโยชน์ของท้องถิ่น
3.2 เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ให้กับทุกภาคส่วนให้เกิดจิตสานึกและตระหนักเกี่ยวกับปัญหาการทุจริต
3.3 เพื่อให้เกิดความร่วมมือร่วมใจในการปูองกันการทุจริตในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยไคร้
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
ภาครัฐ สถานศึกษาและภาคประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยไคร้เข้ามามีส่วนร่วมใน
การเป็นเครือข่ายด้านการปูองกันการทุจริตร่วมกับองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยไคร้
5. พื้นที่ดาเนินการ
เขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยไคร้
6. วิธีดาเนินการ
6.1 แต่งตั้งตัวแทนภาครัฐสถานศึกษาและภาคประชาชนร่วมเป็นเครือข่ายด้านการปูองกันการทุจริต
องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยไคร้
6.2 จัดทาฐานข้อมูลบุคคล องค์กรส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใกล้เคียงร่วมเป็น
เครือข่าย
6.3 เปิดโอกาสให้เครือข่ายมีส่วนร่วมในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลห้วยไคร้
ในการร่วมคิด ร่วมพิจารณา ร่วมตัดสินใจร่วมทาและร่วมรับผิดชอบ ร่วมตรวจสอบเพื่อปูองกันการทุจริต
6.4 ส่งเสริมสนับสนุนและอานวยความสะดวกให้กับเครือข่ายในการร่วมตรวจสอบเพื่อปูองกันการ
ทุจริต
7. ระยะเวลาดาเนินการ
3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564)
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบ
สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยไคร้
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 ทาให้เกิดแกนนาแนวร่วมและเครือข่ายในการรักษาผลประโยชน์ของท้องถิ่น
10.2 ทาให้ทุกภาคส่วนมีความรู้ก่อให้เกิดจิตสานึกและตระหนักเกี่ยวกับปัญหาการทุจริต
10.3 ทาให้เกิดความร่วมมือร่วมใจในการปูองกันการทุจริตในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยไคร้

