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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2562 - 2564)  

ส่วนท่ี 1 
บทน ำ 

 

กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงในกำรเกิดกำรทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
  การวิเคราะห์ความเส่ียงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์
เพื่อต้องการบ่งช้ีความเส่ียงของการทุจริตท่ีมีอยู่ในองค์กรโดยการประเมินโอกาสของการทุจริตท่ีอาจเกิดขึ้น 
ตลอดจนบุคคลหรือหน่วยงานท่ีอาจเกี่ยวข้องกับการกระท าทุจริต เพื่อพิจารณาว่าการควบคุมและการป้องกัน
การทุจริตท่ีมีอยู่ในปัจจุบันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่ 
  กำรทุจริตในระดับท้องถ่ิน พบว่าปัจจัยท่ีมีผลต่อการขยายตัวของการทุจริตในระดับท้องถิ่น 
ได้แก่การกระจายอ านาจลงสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แม้ว่าโดยหลักการแล้วการกระจายอ านาจมี
วัตถุประสงค์ส าคัญเพื่อให้บริการต่าง ๆ ของรัฐสามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนมากขึ้น มี
ประสิทธิภาพมากขึ้นแต่ในทางปฏิบัติท าให้แนวโน้มของการทุจริตในท้องถิ่นเพิ่มมากขึ้นเช่นเดียวกัน 
  ลักษณะกำรทุจริตในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จ ำแนกเป็น 7 ประเภท ดังนี้ 
  (1)  การทุจริตด้านงบประมาณ การท าบัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง และการเงินการคลัง ส่วนใหญ่
เกิดจากการละเลยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  (2)  สภาพหรือปัญหาท่ีเกิดจากตัวบุคคล 
  (3)  สภาพการทุจริตอันเกิดจากช่องว่างของกฎระเบียบและกฎหมาย 
  (4)  สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตท่ีเกิดจากการขาดความรู้ความเข้าใจและขาด
คุณธรรมจริยธรรม 
  (5)  สภาพหรือลักษณะปัญหาท่ีเกิดจากการขาดประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
  (6)  สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตท่ีเกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายใน
การตรวจสอบจากภาคส่วนต่าง ๆ  
  (7)  สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตท่ีเกิดจากอ านาจ บารมี และอิทธิพลท้องถิ่น 
  สำเหตุและปัจจัยที่น ำไปสู่กำรทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินสำมำรถสรุปเป็น
ประเด็นได้ ดังนี้ 
  (1)  โอกำส  แม้ว่าในปัจจุบันมีหน่วยงานและกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแต่พบว่า ยังคงมีช่องว่างท่ีท าให้เกิดโอกาสของการทุจริต ซึ่งโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นจาก
การบังคับใช้กฎหมายท่ีไม่เข้มแข็ง กฎหมาย กฎระเบียบไม่รัดกุม และอ านาจหน้าท่ีโดยเฉพาะข้าราชการ
ระดับสูงก็เป็นอีกโอกาสหนึ่งท่ีท าให้เกิดการทุจริต 
  (2)  กำรผูกขำด  ในบางกรณีการด าเนินงานของภาครัฐ ได้แก่ การจัดซื้อ – จัดจ้าง เป็น
เรื่องของการผูกขาด ดังนั้นจึงมีความเกี่ยวข้องเป็นห่วงโซ่ผลประโยชน์ทางธุรกิจ ในบางครั้งพบบริษัทมีการให้
สินบนแก่เจ้าหน้าท่ีเพื่อให้ตนเองได้รับสิทธิในการด าเนินงานโครงการของภาครัฐ 
  (3)  กำรขำดกลไกในกำรตรวจสอบควำมโปร่งใส  การทุจริตในปัจจุบันมีรูปแบบท่ีซับซ้อน
ขึ้นโดยเฉพาะการทุจริตในเชิงนโยบายท่ีท าให้การทุจริตกลายเป็นความชอบธรรมในสายตาของประชาชน ขาด
กลไกการตรวจสอบความโปร่งใสท่ีมีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเป็นการยากท่ีจะเข้าไปตรวจสอบการทุจริตของ
บุคคลเหล่านี้ 
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  (4)  สิ่งจูงใจ เป็นท่ียอมรับว่าสภาวะทางเศรษฐกิจท่ีมุ่งเน้นเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม 
ท าให้คนในปัจจุบันมุ่งเน้นท่ีการสร้างความร่ ารวย ด้วยเหตุนี้จึงเป็นแรงจูงใจให้เจ้าหน้าท่ีมีแนวโน้มท่ี จะท า
พฤติกรรมการทุจริตเพิ่มขึ้น 
  (5)  กำรขำดจริยธรรม คุณธรรม  ในสมัยโบราณ ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคุณธรรมท่ีได้รับ
การเน้นเป็นพิเศษถือว่าเป็นเครื่องวัดความดีของคน แต่ในปัจจุบัน พบว่า คนมีความละอายต่อบาปและเกรง
กลัวบาปน้อยลง และมีความเห็นแก่ตัวมากยิ่งขึ้น มองแ ต่ประโยชน์ส่วนตนเป็นท่ี ต้ังมากกว่าท่ีจะยึด
ผลประโยชน์ส่วนรวม 
 
หลักกำรและเหตุผล 

 รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันบัญญัติให้รัฐจะต้องให้ความเป็นอิสระ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โดยยึดหลักแห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น และส่งเสริมให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการจัดท าบริการสาธารณะ รวมท้ังมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาใน
ระดับพื้นท่ีส่วนการก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะท าได้เท่าท่ีจ าเป็นตามกรอบท่ีกฎหมายก าหนด 
และต้องเป็นไปเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นหรือประโยชน์สุขของประเทศโดยรวม 

  นอกจากนี้ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริการราชการแผ่นดิน ก าหนดให้การบริหารราชการ
ซึ่งรวมท้ังราชการบริหารส่วนท้องถิ่นต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน ตามหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองท่ีดี และค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน 
  เมื่อพิจารณาจากบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญและกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องดังกล่าวจะเห็นได้ว่าการ
บริหารราชการแผ่นดินท่ีมีองค์กรปกครองท้องถิ่น ซึ่งเป็นองค์กรหลักในการจัดการบริการสาธารณะและแก้ไข
ปัญหาในระดับท้องถิ่นยังมีปัญหาหลายประการ ท่ีส าคัญคือปัญหาด้านการบริหารราชการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเอง และปัญหาการก ากับดูแลโดยองค์กรท่ีมี อ านาจหน้าท่ี ตามกฎหมาย และด้วยเหตุท่ีว่านี้ ได้มี
ส่วนท าให้การบริหาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ส่วนหนึ่งไม่เป็นไปเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่
ประชาชนในท้องถิ่นอย่างแท้จริง คณะผู้บริหารหรือพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบางส่วนมีพฤติการณ์
ส่อไปในทางท่ีเอื้อประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้องโดยไม่ชอบมีการกระท าในลักษะท่ีเป็นการขัดกันแห่ง
ผลประโยชน์ ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรม 

 จากสภาพปัญหาท่ีพบในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามส่ือส่ิงพิมพ์ หรือส่ือประชาสัมพันธ์ จะ
พบว่าภาพลักษณ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการทุจริตคอรัปช่ันเป็นจ านวนมาก และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ประชาชนเกิดความไม่ไว้วางใจการบริหารงานของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามมา 

 ดังนั้นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องเร่งสร้างภาพลักษณ์ ความเช่ือมั่นให้กับหน่วยงานท้ัง
ภายในและภายนอกองค์กร โดยเฉพาะประชาชนให้ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงาน  การตรวจสอบการ
ท างานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งบุคคลท่ีมีส่วนส าคัญท่ีจะท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปลอด
ทุจริตหรือการทุจริตมีทิศทางลดน้อยลง ย่อมเกิดจากบุคลากรในองค์กร  ซึ่งประกอบด้วย คณะสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคณะผู้บริหาร ตลอดจนข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นทุกๆต าแหน่ง จะต้องมีจิตส านึกค่านิยม ทัศนคติท่ีช่ืนชม ยอมรับหลักคุณธรรม จริยธรรม ประกอบ
หลักการใช้กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับฯ ในการบริหารหรือการปฏิบัติงาน  กล่าวโดยสรุป หากองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นได้ยึดหลัก “ธรรมาภิบาล” แล้ว หน่วยงานองค์กรอื่นและประชาชนก็จะเช่ือมั่นและไว้วางใจ 
ศรัทธาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างแน่นอน 
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  เทศบาลต าบลห้วยกระบอก อ าเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ซึ่งเป็นองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นหนึ่งท่ีจะเป็นตัวช่วยสร้างภาพลักษณ์ในด้านการป้องกันการทุจริตเพื่อขยายผลไปยังองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอื่นได้เข้าร่วมการเป็นเครือข่ายในด้านการป้องกันการทุจริตแล้วก็ท าให้ทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ได้ยึดหลักการบริหารงานและการปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนอย่างแท้จริง 

 

วัตถุประสงค์ของกำรจัดท ำแผน 
1. เพื่อให้เทศบาลต าบลห้วยกระบอกใช้เป็นกรอบและแนวทางในการขับเคล่ือนมาตรการ

ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของเทศบาลต าบลห้วยกระบอก 
2. เพื่อส่งเสริม/เสริมสร้างให้บุคลากร ของเทศบาลต าบลห้วยกระบอกปฏิบัติราชการโดยยึด

หลักธรรมาภิบาลมาตรฐานทางคุณธรรม จริยธรรม และการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
3. เพื่อส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริต

ประพฤติมิชอบในภาครัฐ เสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายในการติดตามและตรวจสอบการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบในภาครัฐให้มีความเข้มแข็ง 

4. เพื่อให้ระบบ และกลไกในการป้องกันและตรวจสอบมิให้เกิดการทุจริต หรือการปฏิบัติ
หน้าท่ีโดยมิชอบในการปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบลห้วยกระบอก 

5. เพื่อให้ทุกภาคส่วนรู้เท่าทัน ร่วมคิดการป้องกันการทุจริต โดยมีการพัฒนาศักยภาพและ
คุณธรรม จริยธรรมของบุคลากรด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างท่ัวถึง 

6. เพื่อส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วม (People’s audit) ของภาคประชาชนในการบริหาร
กิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

เป้ำหมำย 
1. ข้าราชการท้ังฝ่ายการเมืองและฝ่ายประจ าของเทศบาลต าบลห้วยกระบอกตลอดจน

ประชาชน มีจิตส านึกในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส เป็นธรรม ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าท่ีไปในทางท่ีมิชอบทุก
ฝ่าย 

2. เทศบาลต าบลห้วยกระบอกมีระบบการปฏิบัติงาน ท่ีสามารถป้องกันปัญหาเกี่ยวกับการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบของราชการ และเจ้าท่ี และสามารถจัดการกับกรณีการทุจริตและประพฤติมิชอบ
อย่างรวดเร็ว โปร่งใส มิให้ข้าราชการอื่นใช้เป็นเย่ียงอย่าง 

3. หน่วยงานสามารถประสานความร่วมมือในองค์กรและภายนอกองค์กรในการป้องกัน และ 
ปราบปรามการทุจริต ภาครัฐ 

4. เทศบาลต าบลห้วยกระบอกสามารถพัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม และ
ถ่วงดุลการใช้อ านาจให้เหมาะสม 

5. เทศบาลต าบลห้วยกระบอกพัฒนาบุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าท่ีในการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต 

6. สนับสนุนให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและตรวจสอบการปฏิบัติหรือบริหารราชการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2562 - 2564)  

ประโยชน์ของกำรจัดท ำแผน 

1. ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รวมถึงประชาชนในท้องถิ่นมีจิตส านึกรักท้องถิ่นของตนเอง อันจะน ามาซึ่งการสร้างค่านิยม และอุดมการณ์ใน
การต่อต้านการทุจริต (Anti-Corruption) จากการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิบาล รวมถึงหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงท่ีสามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการท างานและชีวิตประจ าวัน 

2. ประชาชนมีจิตส านึกในการเห็นประโยชน์ของชุมชนและเฝ้าระวังการทุจริตของเทศบาล
ต าบลห้วยกระบอก 

3. มีระบบการควบคุมและตรวจสอบการปฏิบัติงาน เพื่อให้งานมีประสิทธิภาพและลดโอกาส
ในการกระท าการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

4. เทศบาลต าบลห้วยกระบอกได้รับการยอมรับจากทุกภาคส่วนราชการ ประชาชนในการ
ป้องกันการทุจริต 
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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2562 - 2564)  

ส่วนท่ี 2 
แผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริต 

(พ.ศ.2562 – 2564) 
เทศบำลต ำบลห้วยกระบอก 

 
มิติ ภำรกิจตำมมิติ โครงกำร/กิจกรรม/

มำตรกำร 
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 หมำยเหตุ 

งบประมำณ 
(บำท) 

งบประมำณ 
(บำท) 

งบประมำณ 
(บำท) 

 

1 . ก า ร ส ร้ า ง
สังคมที่ไม่ทนต่อ
การทุจริต 

 

 

 

1.1 การสร้าง
จิตส านึกและ
ความตระหนักแก่
บุคลากรทัง้
ข้าราชการ
การเมืองฝ่ายสภา
ท้องถ่ิน และฝ่าย
ประจ าขององค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถ่ิน 

1.1.1 (1) โครงการพัฒนา
ศักยภาพผู้บริหาร สมาชิก 
พ นั ก ง า น เท ศ บ า ล แ ล ะ
พนักงานจ้าง 

1.1.1 (2) กิจกรรมสมุด
ความดีพนักงาน 

1.1.1 (3) โครงการส่งเสริม
และสนับสนุนให้บุคลากรมี
ทั ก ษ ะ ค ว า ม รู้ ใ น ก า ร
ปฏิบัติงาน 

1 .1 .1  (4 ) กิ จ ก ร รม ให้
ความรู้ เรื่อง ผลประโยชน์
ทั บ ซ้ อ น ให้ กั บ ผู้ บ ริ ห า ร 
ส ม า ชิ ก ส ภ า เท ศ บ า ล 
ข้าราชการ และพนักงานจ้าง 

1.1.2 (1) มาตรการ 
“ประกาศมาตรฐาน 
คุณธรรม จริยธรรม
พนักงานเทศบาล” 

1.1.2 (2) มาตรการ 
“ประมวลจริยธรรม ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น” 

350,000 

 

 

- 

 

100,000 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

350,000 

 

 

- 

 

100,000 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

350,000 

 

 

- 

 

100,000 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 
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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2562 - 2564)  

มิติ ภำรกิจตำมมิติ โครงกำร/กิจกรรม/
มำตรกำร 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 หมำยเหตุ 

งบประมำณ 
(บำท) 

งบประมำณ 
(บำท) 

งบประมำณ 
(บำท) 

 

 

 

 

1.1 การสร้าง
จิตส านึกและ
ความตระหนักแก่
บุคลากรทัง้
ข้าราชการ
การเมืองฝ่ายสภา
ท้องถ่ิน และฝ่าย
ประจ าขององค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถ่ิน (ต่อ) 

1.1.2 (3) มาตรการ 
“ประมวลจริยธรรม ของ
ข้าราชการการเมืองฝ่าย
บริหาร” 

1.1.2 (4) มาตรการ 
“ประมวลจริยธรรม ของ
ข้าราชการการเมืองผ่าย
สภาเทศบาล 

1.1.3 (1) กิจกรรม 
“การประชุมประจ าเดือน
ให้ความรู้ระเบียบ 
กฎหมาย ป.ป.ช.มาตรา 
100 และ 103 

1.1.3 (2) กิจกรรม 
“การให้ความรู้เกี่ยวกับ
ผลประโยชน์ทับซ้อน 
(Conflict Interest) 

1.1.3 (3) กิจกรรม 
“การใช้แอพพลิเคช่ัน 
กฎหมาย ป.ป.ช. มาตรา 
100 และ 103 ให้
บุคลากรมีความรู้ ความ
เข้าใจ และประเมิน
ตนเอง 

1.1.3 (4) กิจกรรม 
“การจัดท าคู่มือเรื่อง
ระเบียบกฎหมายตาม
มาตรา 100 และ 103 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

- 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

- 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

- 
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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2562 - 2564)  

 

มิติ ภำรกิจตำมมิติ โครงกำร/กิจกรรม/
มำตรกำร 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 หมำยเหตุ 

งบประมำณ 
(บำท) 

งบประมำณ 
(บำท) 

งบประมำณ 
(บำท) 

 

 1.2 การสร้าง
จิตส านึกและ
ความตระหนักแก่
ประชาชนทุกภาค
ส่วนท้องถ่ิน 

1.2.1 (1) โครงการ
ส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 

1.2.1 (2) โครงการ
ฝึกอบรมให้ความรู้ด้าน
แก่คณะกรรมการชุมชน 

10,000 

 

 

450,000 

 

10,000 

 

 

450,000 

 

10,000 

 

 

450,000 

 

 

 

 

 

 

1.3 การสร้าง
จิตส านึกและ
ความตระหนักแก่
เด็กและเยาวชน 
 

1.3.1 (1) กิจกรรม “โตไป
ไม่โกง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เท ศ บ า ล ต า บ ล ห้ ว ย
กระบอก” 

1.3.1 (2) โครงการอบรม
คุณธรรม จริยธรรมให้แก่
เด็ก เยาวชน และประชาชน 

1.3.1 (3) โครงการสาน
สัมพันธ์ครอบครัวอบอุ่น 

1.3.1 (4 ) โครงการห นู
น้อยฟังธรรม 

1.3.1 (5) กิจกรรม “การ
ประกวดค าขวัญต่อต้านการ
ทุจริต” 

1.3.3 (1) กิจกรรม “จิต
อาสาพาท าความดี” 

1.3.3 (2) โครงการอบรม
เยาวชนสัม พัน ธ์อ นุรักษ์
สิ่งแวดล้อม  

- 

 

 

20,000 

 

50,000 

 

- 
 

5,000 

 

 

- 
 

30,000 

- 

 

 

20,000 

 

50,000 

 

- 
 

5,000 

 

 

- 
 

30,000 

- 

 

 

20,000 

 

50,000 

 

- 
 

5,000 

 

 

- 
 

30,000 

 

มิติที่ 1 รวม จ ำนวน  21  โครงกำร 1,015,000 1,015,000 1,015,000  
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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2562 - 2564)  

มิติ ภำรกิจตำมมิติ โครงกำร/กิจกรรม/
มำตรกำร 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 หมำยเหตุ 

งบประมำณ 
(บำท) 

งบประมำณ 
(บำท) 

งบประมำณ 
(บำท) 

2. การบริหาร
ร า ช ก า ร เ พ่ื อ
ป้ อ ง กั น ก า ร
ทุจริต 

 

 

 

 

2.2 มาตรการ
สร้างความโปร่งใส
ในการปฏิบัติ
ราชการ 
 
 

2.2.1 (1) มาตรการ
สร้างความโปร่งใสในการ
บริหารงานบุคคล โดย
การแจ้งผลการประเมิน
โดยเปิดเผย 

2.2.1 (2) มาตการการ 
“ออกค าส่ัง
คณะกรรมการพิจารณา
กล่ันกรองประเมนิผล
งานเพื่อเล่ือนขั้น
เงินเดือน” 

2.2.1 (3) มาตรการ 
“การออกค าส่ัง
มอบหมายงาน นายก/
รองนายก/ปลัด/รักษา
ราชการแทน 

2.2.1 (4) มาตรการ 
“ประกาศมาตรฐาน
คุณธรรม จริยธรรม 
พนักงานเทศบาลฯ 

2.2.1 (5) มาตรการ 
“การจัดท าประมวล
จริยธรรมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น” 

2.2.1 (6) กิจกรรม 
“ส ารวจความพึงพอใจ
ผู้รับบริการ” 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 
- 

 

 

- 

 

 

- 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 
- 

 

 

- 

 

 

- 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 
- 

 

 

- 

 

 

- 
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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2562 - 2564)  

มิติ ภำรกิจตำมมิติ โครงกำร/กิจกรรม/
มำตรกำร 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 หมำยเหตุ 

งบประมำณ 
(บำท) 

งบประมำณ 
(บำท) 

งบประมำณ 
(บำท) 

 

 

 

 

 

2.2 มาตรการ
สร้างความโปร่งใส
ในการปฏิบัติ
ราชการ (ต่อ) 
 
 

2.2.1 (7) กิจกรรม 
“การจัดท าคู่มืออ านวย
ความสะดวกแก่
ประชาชน” เผยแพร่ตาม
ช่องทางประชาสัมพันธ์ 

2.2.1 (8) กิจกรรม 
“การลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติราชการ” เผยแพร่
ตามช่องทาง
ประชาสัมพันธ์ 

2.2.1 (9) โครงการ
ประชาคมการจัดท า
แผนพัฒนาเทศบาลและ
แผนชุมชน 

2.2.2 (1) มาตรการ 
“การแต่งต้ังประชาชน
เป็นคณะกรรมการตรวจ
การจ้าง” 

2.2.2 (2) กิจกรรม 
“การเผยแพร่ข้อมูลการ
จัดซื้อจัดจ้าง ผ่าน
ช่องทางต่างๆ” 

2.2.2 (3) กิจกรรม 
“การรายงานการจัดซื้อ
จัดจ้าง ประจ าเดือนให้
หน่วยงานก ากับดูแล
ทราบ” 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

25,000 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

25,000 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

- 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

25,000 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

- 
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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2562 - 2564)  

มิติ ภำรกิจตำมมิติ โครงกำร/กิจกรรม/
มำตรกำร 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 หมำยเหตุ 

งบประมำณ 
(บำท) 

งบประมำณ 
(บำท) 

งบประมำณ 
(บำท) 

 2.2 มาตรการ
สร้างความโปร่งใส
ในการปฏิบัติ
ราชการ (ต่อ) 

2.2.2 (4) กิจกรรม 
“การจัดท าแผนการ
จัดซื้อจัดจ้าง และ
วิเคราะห์ผลการจัดซื้อ
จัดจ้าง” 

- - -  

 

 

 

2.3 มาตรการการ
ใช้ดุลยพินิจและใช้
อ านาจหน้าท่ีให้
เป็นไปตาม
หลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่
ดี 

2.3.1 (1) กิจกรรม 
“การลดขั้นตอนและ
ระยะเวลาการปฺฏิบัติ
ราชการ” และเผยแพร่
ในช่องทาง
ประชาสัมพันธ์ 

2.3.1 2) กิจกรรม 
“การเผยแพร่คู่มือ
อ านวยความสะดวก
ให้แก่ประชาชน” 

- 

 

 

 

 

 

 

- 

 

- 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

2.4 การเชิดชู
เกียรติแก่
หน่วยงาน/บุคคล
ในการด าเนิน
กิจการการ
ประพฤติปฏิบัติ
ตนให้เป็นที่
ประจักษ ์

1) กิจกรรมการประกาศ
เกียรติคุณพนักงานดีเด่น 

2) กิจกรรมการประกาศ
เกียรติคุณพ่อ-แม่ ดีเด่น 

3) กิจกรรมการประกาศ
เกียรติคุณคณะกรรมการ
ชุมชนที่ช่วยเหลืองาน
เทศบาลฯ 

- 
 

- 

 

- 

- 
 

- 

 

- 

- 
 

- 

 

- 
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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2562 - 2564)  

 

มิติ ภำรกิจตำมมิติ โครงกำร/กิจกรรม/
มำตรกำร 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 หมำยเหตุ 

งบประมำณ 

(บำท) 

งบประมำณ 

(บำท) 

งบประมำณ 

(บำท) 

 

 

 

 

 

2 .5  ม าต รก าร
จัดการในกรณีได้
ทราบหรือรับแจ้ง
หรือตรวจสอบพบ
การทุจริต 
 

1) มาตรการจัดท าข้อตกลง
การปฏิบัติราชการ 

2) กิจก รรม  “การจัดท า
ข้อตกลงการปฏิบัติราชการ
ขอ ง เท ศ บ าล ต าบ ล ห้ วย
กระบอก” 

3) มาตรการ แต่งต้ัง
ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่อง
ร้องเรียน 

- 

 

- 

 

 

- 

- 

 

- 

 

 

- 

- 

 

- 

 

 

- 

 

มิติที่ 2 รวม จ ำนวน  21  โครงกำร 25,000 25,000 25,000  

3. การส่งเสริม
บทบาทและการ
มีส่วนร่วมของ
ภาคประชาชน 

 

 

3.1 จัดให้มีและ
เผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารใน
ช่องทางที่เป็นการ
อ านวยความ
สะดวกแก่
ประชาชนได้มี
ส่วนร่วม
ตรวจสอบปฏิบัติ
ราชการตาม
อ านาจหน้าท่ีของ 
อปท. ได้ทุก
ข้ันตอน 

1) จัดต้ังศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 

2) จัดท าค าสั่งมอบหมาย
หน้าท่ีผู้รับผิดชอบศูนย์
ข้อมูลข่าวสาร 

3) มาตรการ เผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารช่องทางต่างๆ 

4) โครงการสื่อ
ประชาสัมพันธ์ 

5) กิจกรรม “การ
ด าเนินการตามศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารของเทศบาล" 

- 

- 

 

- 

 

10,000 

 

10,000 

 

- 

- 

 

- 

 

10,000 

 

10,000 

 

- 

- 

 

- 

 

10,000 

 

10,000 

 

 

 

3.2 การรับฟัง
ความคิดเห็น การ
รับและตอบสนอง
เรื่องร้องเรียน/
ร้องทุกข์ของ
ประชาชน 

1) โครงการจัดประชาคม
แผนชุมชน 

2) โครงการจัดประชาคม
การจัดท าแผนพัฒนา
เทศบาล 

15,000 

 

10,000 

 

 

 

15,000 

 

10,000 

 

 

 

15,000 

 

10,000 
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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2562 - 2564)  

 

มิติ ภำรกิจตำมมิติ โครงกำร/กิจกรรม/
มำตรกำร 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 หมำยเหตุ 

งบประมำณ 

(บำท) 

งบประมำณ 

(บำท) 

งบประมำณ 

(บำท) 

 

 

 

3.2 การรับฟัง
ความคิดเห็น การ
รับและตอบสนอง
เรื่องร้องเรียน/
ร้องทุกข์ของ
ประชาชน (ต่อ) 

3) การด าเนินงานศูนย์รับ
เรื่องราวร้องทุกข์เทศบาล
ต าบลห้วยกระบอก 

4) โครงการเทศบาลพบ
ประชาชน 

5) กิจกรรม รายงานผลการ
ตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้
ร้องเรียน/ร้องทุกข์รับทราบ 

- 

 

- 

 

- 

- 

 

- 

 

- 

- 

 

- 

 

- 

 

 

 

 

3.3 การส่งเสริม
ให้ ป ร ะ ช าช น มี
ส่วนร่วมบริหาร
กิจการของ อปท. 

1) มาตรการแต่งต้ัง
คณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดท าแผนพัฒนาเทศบาล
ต าบลห้วยกระบอก 

2)  กิจกรรมการประเมินผล
การปฏิบัติราชการของ
เทศบาลต าบลห้วยกระบอก 

3) แต่งต้ังให้ประชาชนเข้า
มาร่วมเป็นคณะกรรมการ
ตรวจรับงานจ้าง 

- 

 

 

- 

 

 

- 

- 

 

 

- 

 

 

- 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

มิติที่ 3 รวม จ ำนวน  13  โครงกำร 45,000 45,000 45,000  

4. การเสริม 
สร้างและ
ปรับปรุงกลไกใน
การตรวจสอบ
การปฏิบัติ
ราชการของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน 

4.1 มีการจัดวาง
ระบบและรายงาน
การควบคุม
ภายในตามท่ี
คณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดิน
ก าหนด 
 

1) กิจกรรมจัดท าแผน
ตรวจสอบภายใน 

2) โครงการจัดท ารายงาน
การควบคุมภายใน  

3) กิจกรรมติดตาม
ประเมินผลการควบคุม
ภายใน 

 

- 

 

- 

 

- 

- 

 

- 

 

- 

- 

 

- 

 

- 
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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2562 - 2564)  

 

มิติ ภำรกิจตำมมิติ โครงกำร/กิจกรรม/
มำตรกำร 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 หมำยเหตุ 

งบประมำณ 

(บำท) 

งบประมำณ 

(บำท) 

งบประมำณ 

(บำท) 

 4.2 การ
สนับสนุนให้ภาค
ประชาชนมีส่วน
ร่วมตรวจสอบการ
ปฏิบัติหรือการ
บริหารราชการ
ตามช่องทางที่
สามารถ
ด าเนินการได้ 

1) กิจกรรมการรายงานผล
การใช้จ่ายเงินให้ประชาชน
ทราบ  

2). กิจกรรมการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการ
ตรวจสอบการรับ การจ่าย 
และการใช้ประโยชน์
ทรัพย์สินของเทศบาลต าบล
ห้วยกระบอก 

3) กิจกรรมส่งเสริมให้
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
ในการตรวจรับงานจ้าง 

4) กิจกรรมการรายงานผล
การใช้จ่ายเงินให้ประชาชน
ได้รับทราบ 

- 

 

 

- 

 

 

 

 

 

- 

 

- 

- 

 

 

- 

 

 

 

 

 

- 

 

- 

- 

 

 

- 

 

 

 

 

 

- 

 

- 

 

 4.3 การส่งเสริม
บทบาทการ
ตรวจสอบของ
สภาท้องถ่ิน (ต่อ) 

1) กิจกรรมการมีส่วนร่วมใน
การปฏิบั ติงานของสมาชิก
สภาเทศบาล 

2) : กิจกรรมส่งเสริมสมาชิก
สภาท้องถ่ินให้มีบทบาทใน
การตรวจสอบการปฏิบัติงาน
ของฝ่ายบริหาร 

3) กิจกรรมการส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพสมาชิกสภา
ท้องถ่ิน 

4) กิจกรรม “ให้ความรู้ด้าน
ระเบียบ กฎหมายท้องถ่ิน 
ผู้บริหาร และสมาชิกสภา
ท้องถ่ิน” 

- 

 

- 

 

 

35,000 

 

- 

- 

 

- 

 

 

35,000 

 

- 

- 

 

- 

 

 

35,000 

 

- 
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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2562 - 2564)  

 

มิติ ภำรกิจตำมมิติ โครงกำร/กิจกรรม/
มำตรกำร 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 หมำยเหตุ 

งบประมำณ 

(บำท) 

งบประมำณ 

(บำท) 

งบประมำณ 

(บำท) 

 

 

 

4.4 เสริมพลัง
การมีส่วนร่วมของ
ชุมชน 
(Community) 
และบูรณาการทุก
ภาคส่วนเพ่ือ
ต่อต้านการทุจริต 

1 )  กิ จ ก ร ร ม  “ ก า ร
ประชาสัมพันธ์การต่อต้าน
ก ารทุ จ ริ ต ผ่ าน ช่ อ งท า ง
ประชาสัม พัน ธ์ต่างๆของ
เทศบาล 

2 ) ม า ต ร ก า ร  “ ส ร้ า ง
เครือข่ายชุมชนเฝ้าระวังการ
ต่อต้านการทุจริต” 

3) มาตรการ “จัดท า MOU 
ความร่วมมือกับหน่วยงาน
ภาครัฐและชุมชนใน เขต
เทศบาลฯเพ่ือต่อต้านการ
ทุจริต 

- 

 

 

 

- 

 

- 

- 

 

 

 

- 

 

- 

- 

 

 

 

- 

 

- 

 

มิติที่ 4 รวม จ ำนวน  14  โครงกำร 35,000 35,000 35,000  
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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2562 - 2564)  

ส่วนท่ี 3 

 

มิติที่ 1 กำรสร้ำงสังคมที่ไม่ทนต่อกำรทุจริต 

  1.1 กำรสร้ำงจิตส ำนึกและควำมตระหนักแก่บุคลำกรทั้งข้ำรำชกำรกำรเมืองฝ่ำยบริหำร 
ข้ำรำชกำรกำรเมืองฝ่ำยสภำท้องถ่ิน และฝ่ำยประจ ำขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

1. ชื่อโครงกำร : โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร สมาชิก พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง 

2. หลักกำรและเหตุผล 

ในสภาพของสังคมปัจจุบันท่ีมีการเปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็ว อันเนื่องมาจากกระแสของ
เศรษฐกิจเทคโนโลยีท่ีก้าวล้ าไปอย่างรวดเร็ว  การคมนาคมขนส่งท่ีสะดวกรวดเร็ว และมีหลายช่องทางให้
เลือกใช้ ย่อมส่งผลกระทบต่อประชาชนในเขตเทศบาลต าบลห้วยกระบอกอย่างหลีกเล่ียงไม่ได้ ก่อให้เกิด
ผลกระทบกับประชาชนส่งผลให้แต่ละครัวเรือนมีรายจ่ายท่ีมากขึ้นเป็นเงาตามตัว ในขณะท่ีรายได้ของ
ประชาชนกลับมีแนวโน้มในด้านตรงข้ามกัน  ซึ่งจ าเป็นท่ีประชาชนต้องมีการพัฒนาตนเองให้สามารถเตรียมรับ
กับสภาพทางสังคมท่ีเปล่ียนแปลงไป เพื่อด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ในการท่ีจะพัฒนาตนเอง ท้ังในด้านการเพิ่ม
รายได้แก่กลุ่มสมาชิก การหาช่องทางในการลดรายจ่าย ตลอดจนหาช่องทางเพิ่มโอกาสในการสร้างอาชีพ  ตาม
ปัจจัยท่ีชุมชนมีอยู่ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

เทศบาลต าบลห้วยกระบอกในฐานะหน่วยงานท่ีจะต้องพัฒนาส่งเสริม พัฒนา  ให้ความรู้แก่
ประชาชนในท้องถิ่น จึงด าเนินโครงการนี้ขึ้น โดยประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ในการด าเนินการดังกล่าว 
เพื่อน าความรู้ท่ีได้จากการอบรมและประสบการณ์ท่ีได้จากการไปศึกษาดูงานกับท้องถิ่นอื่น น าปรับใช้ให้เกิด
ชุมชนมีอยู่ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

3.วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน ลูกจ้าง สมาชิกสภาเทศบาล  
ในสังกัดเทศบาลต าบลห้วยกระบอก 

2. เพื่อให้ผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงาน ได้รับความรู้และประสบการณ์จาการศึกษาดูงานและน ามา
ปรับใช้ให้เหมาะสมกับเทศบาลต าบลห้วยกระบอก 

3. เป็นการสร้างขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน 

4. เพื่อส่งเสริมให้ความรู้ ความเข้าใจ ในการพัฒนาตนเอง พัฒนาชุมชนตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

5. เพื่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันของคนในชุมชน 

6. เพื่อให้บุคลากรน าความรู้และประสบการณ์ท่ีได้จากการเรียนรู้ท้องถิ่นอื่น มาปรับใช้ให้เกิด
ประโยชน์แก่ท้องถิ่นตนเอง 
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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2562 - 2564)  

4.เป้ำหมำย 

คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างท่ัวไปของเทศบาล
ต าบลห้วยกระบอก 

5. ระยะเวลำด ำเนินกำร 

  ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 - 2564 

6. วิธีด ำเนินกำร 

4.๑ เสนอโครงการให้ผู้บริหารพิจารณา  

4.๒ประสานงานกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ในการอบรมให้ความรู้และประสานกลุ่ม/องค์กรท่ี
จะไปศึกษาดูงาน 

4.๓ ด าเนินการอบรมและศึกษาดูงาน 

4.๔ ประเมินผลผู้เข้าร่วมโครงการ  ตลอดจนข้อเสนอแนะ ปัญหาต่างๆ เพื่อน ามาปรับปรุง  
และเป็นข้อมูลในการด าเนินโครงการต่อไป 

7.สถำนที่ระยะเวลำด ำเนินกำร 

เทศบาลต าบลห้วยกระบอก 

9. งบประมำณ 

350,0๐๐ บาท  

9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 

งานการเจ้าหน้าท่ี ส านักปลัดเทศบาลต าบลห้วยกระบอก 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

10.๑ การปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างมีประสิทธิภาพดีข้ึน 

10.๒ ผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงานได้รับความรู้เพิ่มเติม สามารถน ามาปรับใช้ส านักงานได้ 

10.๓ ผู้ปฏิบัติงานมีขวัญและก าลังใจในการท างาน 

10.๔ ให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจ ในการพัฒนาตนเอง พัฒนาชุมชนตามแนวปรัชญา 

เศรษฐกิจพอเพียง 

10.๕ ให้บุคลากรเกิดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันของคนในชุมชน 

10.๖ ให้บุคลากรน าความรู้และประสบการณ์ท่ีได้จากการเรียนรู้ท้องถิ่นอื่นมาปรับใช้ให้เกิด
ประโยชน์แก่ท้องถิ่นตนเอง 
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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2562 - 2564)  

1. ช่ือโครงกำร : โครงการส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรมีทักษะความรู้ในการปฏิบัติงาน 
2. หลักกำรและเหตุผล 
  บุคลากรเป็นส่วนท่ีส าคัญท่ีสุดในการขับเคล่ือนการปฏิบัติงานขององค์กร ซึ่งแต่ละบุคคลก็มี
หน้าท่ีรับผิดชอบ และมีความรู้ความสามารถท่ีต่างกันออกไป ดังนั้น เทศบาลต าบลห้วยกระบอกได้เล็งเห็นถึง
ความส าคัญของบุคลากรจึงมีการส่งเสริมและสน  บสนุนให้บุคลากรมีทักษะความรู้ในการปฏิบัติงาน โดยการส่ง
บุคลากรเข้าร่วมฝึกอบรมกับสถาบันท่ีจัดฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ ตามต าแหน่งงานของบุคคลนั้นๆ เพื่อกลับมา
พัฒนาองค์กรให้ดียิ่งขึ้นต่อไป 
3. วัตถุประสงค์ 
  3.1 เพื่อให้บุคลากรในองค์กรมีความรู้ในการปฏิบัติหน้าท่ี 
  3.2 เพื่อพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพ 
4. เป้ำหมำย 
  ผู้บริหาร สมาชิก และพนักงานเทศบาล 
5. ระยะเวลำ 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 
6. วิธีด ำเนินกำร 
  6.1 ส่งบุคลากรเข้าร่วมฝึกอบรมกับสถาบันต่างๆท่ีจัดอบรมตามหลักสูตรท่ีเกี่ยวข้อง 
7. งบประมำณ 
  100,000 บาท 
8. สถำนที่ด ำเนินกำร 
  เทศบาลต าบลห้วยกระบอก 
9. ผู้รับผิดชอบ 
  เทศบาลต าบลห้วยกระบอก 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
  10.1 บุคลากรมีความรู้ด้านในหน้าท่ีของตนเองมากยิ่งขึ้น 
  10.2 องค์กรมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2562 - 2564)  

1. ช่ือโครงกำร : กิจกรรมให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน
เทศบาล และพนักงานจ้าง 
2. หลักกำรและเหตุผล/ควำมเป็นมำ 
  การพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าประชาชนมีความสุขอย่างยั่งยืนและสามารถก้าวพ้นทุกวิกฤต
ของโลกท่ีมากับกระแสโลกาภิวัตน์ มีรากฐานส าคัญจากการพัฒนาบุคคลในประเทศนั้นๆ ให้เป็นคนดี ซึ่งมี
ความเกี่ยวข้องโดยตรงกับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคมโดยเฉพาะ “เจ้าหน้าท่ีของรัฐ” ซึ่งได้รับ
มอบหมายภารกิจในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน ใช้อ านาจท่ีได้รับอย่างซื่อสัตย์ ต้องดูแล จัดการ
ตัดสินใจเกี่ยวกับการให้บริการสาธารณะ การจัดการทรัพยากรของชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและ
ต่อประเทศชาติ 
  คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันท่ี 26 สิงหาคม 2551 มีมติเห็นชอบในหลักการเกี่ยวกับ
ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในภาครัฐไว้ 5 ยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ท่ี 4 การส่งเสริม
คุณธรรม ในองค์กรเพื่อเป็นต้นแบบให้ข้าราชการได้เรียนรู้และปฏิบัติตาม 
  จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว เทศบาลต าบลห้วยกระบอก จึงเห็นความส าคัญในการ
พัฒนาบุคลากรในสังกัด เพื่อตระหนักถึงการสร้างจิตส านึกให้มีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติงานด้วยความ
ซื่อสัตย์ สุจริต มีจิตส านึกท่ีดีในการปฏิบัติงาน ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่ประชาชน จึงได้ท า
โครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและประโยชน์สูงสุดของ
ประชาชน 
3. วัตถุประสงค์ 
  3.1 เพื่อปลูกจิตส านึกให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีเทศบาลต าบลห้วยกระบอก มีคุณธรรมจริยธรรม 
เข้าใจหลักธรรมของพระพุทธศาสนา และน้อมน าเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปเป็นแนวทางในการ
ด าเนินชีวิตส่วนตัว และในการปฏิบัติราชการ 
  3.2 เพื่อให้พนักงาน ได้รับการพัฒนาจิตใจ และพัฒนาตนเองให้มีจิตสาธารณะ เกิดความ
ส านึกร่วมในการเสริมสร้างสังคมแห่งคุณธรรมและสมานฉันท์ ประพฤติตนเป็นพลเมืองดี สร้างประโยชน์แก่
ครอบครัว ประชาชน และประเทศชาติ สร้างจิตส านึกในการท าความดี รู้จักการให้ การเสียสละและการ
บ าเพ็ญสาธารณะประโยชน์ร่วมกัน 
  3.3 เพื่อเป็นการสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีของเทศบาลต าบลห้วยกระบอกในการเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรม และ ธรรมาภิบาล 
4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
  ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างเทศบาลต าบลห้วยกระบอก 
5. พื้นที่ด ำเนินกำร 
  เทศบาลต าบลห้วยกระบอก 
6. วิธีด ำเนินกำร 
  จัดให้มีการด าเนินกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม แบ่งเป็น 3 แนวทางคือ 
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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2562 - 2564)  

  6.1 การจัดกิจกรรมบรรยายเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม โดยคณะผู้บริหาร เทศบาลต าบล
ห้วยกระบอก บรรยายให้ความรู้แก่พนักงานเจ้าหน้าท่ี 
  6.2 จัดกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์นอกสถานท่ี ส่งเสริมให้รู้รัก สามัคคี เสียสละ ช่วยเหลือ 
แบ่งปันและเห็นคุณค่าของการเสริมสร้างสังคมแห่งความดีมีคุณธรรม เช่น การช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในสังคม 
หรือท าบุญถวายทานแก่พระภิกษุสงฆ์ท่ีชราภาพ หรืออาพาธ เป็นต้น 
  6.3 การจัดกิจกรรมท าบุญถวายเครื่องไทยธรรม และบ าเพ็ญประโยชน์ ณ วัดต่างๆ 
7. ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำร 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 
8. งบประมำณในกำรด ำเนินกำร 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบ 
  ส านักปลัดเทศบาลต าบลห้วยกระบอก 
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
  10.1 พนักงาน เจ้าหน้าท่ี มีคุณธรรมจริยธรรม เข้าใจหลักธรรมของพระพุทธศาสนาและ
น้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิต และการปฏิบัติงาน 
  10.2 พนักงาน เจ้าหน้าท่ี ได้รับการพัฒนาจิตใจ พัฒนาตนให้มีจิตสาธารณะเกิดความส านึก
ร่วมในการสร้างสังคมแห่งคุณธรรมและสมานฉันท์ สร้างประโยชน์แก่ครอบครัวและประเทศชาติ รู้จักการให้
และเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม 
  10.3 สร้างภาพลักษณ์ท่ีดีขององค์กร เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาล 
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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2562 - 2564)  

1. ช่ือโครงกำร : โครงกำรสมุดควำมดีพนักงำนจ้ำง 
2. หลักกำรและเหตุผล 
  การบันทึกการปฏิบัติงานประจ าวัน โดยเฉพาะบุคลากรในองค์กร เป็นการสร้างระเบียบวินัย
ในการปฏิบัติงาน ซึ่งในแต่ละวันหากมีการจดบันทึกว่าได้ท าอะไรบ้าง จะเป็นการทบทวนและสามารถย้อนกลับ
มาเพื่อพิจารณาปรับปรุงการท างานในแต่ละกิจกรรมได้ รวมถึงหัวหน้าผู้บังคับบัญชา สามารถใช้เป็นหลักฐาน
ในการอ้างอิงท่ีใช้ในการประเมินผลงาน ยังส่งผลให้การประเมินเป็นท่ียอมรับ ภารกิจท่ีได้รับมอบหมายได้
ปฏิบัติงานด้วยความส าเร็จ ความซื่อสัตย์ สุจริต ลุล่วงหรือไม่อย่างไร และหัวหน้างานสามารถวางแผนต่อไปได้ 
ประเมินทักษะและผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างได้ ซึ่งจะส่งผลให้เห็นว่าค่าของคนอยู่ท่ีผลของงาน หรือ
อาจจะมีผู้ร่วมงานอื่นมาอ่านแล้วมีกรณีศึกษาจากปัญหาท่ีเกิดขึ้นคล้ายกัน ท าให้ทราบถึงวิธีการแก้ไข เกิดการ
แลกเปล่ียนความรู้ซึ่งกันและกันในองค์กร 
  เทศบาลต าบลห้วยกระบอก เห็นความส าคัญของการบันทึกประจ าวันดังกล่าว จึงได้จัดท า
สมุดความดีพนักงานจ้าง โดยให้พนักงานจ้างมีการบันทึกการปฏิบัติงานประจ าวัน เพื่อเป็นเครื่องมือในการ
ควบคุมดูแล การปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบ ซึ่งเป็นงานท่ีได้รับมอบหมาย และเกิดประโยชน์แก่องค์กร 
เป็นการสร้างระเบียบวินัย ส่งเสริมการสร้างจิตส านึกท่ีดีในการปฏิบัติงาน ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต 
3. วัตถุประสงค์ 
  3.1 เพื่อเป็นช่องทางในการส่ือสารระหว่างหัวหน้างาน ปลัดเทศบาลต าบล และพนักงาน 
  3.2 เพื่อเป็นประโยชน์ในการติดตามงานท่ีพนักงานจ้างได้ปฏิบัติ 
  3.3 เพื่อเป็นการสร้างจิตส านึกในการปฏิบัติงานด้านความรับผิดชอบ ซื่อตรงซื่อสัตย์ สุจริต
ต่องานท่ีได้รับมอบหมาย 
4. เป้ำหมำย 
  พนักงานจ้างเทศบาลต าบลห้วยกระบอก 
5. ระยะเวลำ 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 
6. วิธีด ำเนินกำร 
  6.1 ก าหนดให้พนักงานและลูกจ้างทุกคนเขียนสมุดการบ้าน โดยบันทึกผลการปฏิบัติงาน
ประจ าทุกวันและส่งให้หัวหน้าส่วนราชการทุกวันจันทร์ 
  6.2 รวบรวมเป็นข้อมูลส าหรับผู้บริหารให้พิจารณาผลการปฏิบัติงานพนักงานประจ าปี 
7. งบประมำณ 
  ไม่ใช้งบประมาณในการด าเนินโครงการ 
8. สถำนที่ด ำเนินกำร 
  เทศบาลต าบลห้วยกระบอก 
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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2562 - 2564)  

9. ผู้รับผิดชอบ 
  เทศบาลต าบลห้วยกระบอก 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
  10.1 มีการส่ือสารระหว่างผู้บังคับบัญชาและพนักงานส่งเสริมให้ปฏิบัติงานเป็นไปตาม
เป้าหมาย 
  10.2 มีการติดตามผลงานท าให้สามารถทราบผลการท างานเมื่อเกิดปัญหาสามารถแก้ไขได้ 
  10.3 พนักงานจ้างท างานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริตเกิดความรับผิดชอบในหน้าท่ีได้รับ
มอบหมายตามก าหนด 
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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2562 - 2564)  

1. ช่ือโครงกำร : มำตรกำร “ประกำศมำตรฐำน คุณธรรม จริยธรรมของเทศบำลต ำบลห้วยกระบอก” 

   มำตรกำร “ประมวลจริยธรรม ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน” 

   มำตรกำร “ประมวลจริยธรรม ของข้ำรำชกำรกำรเมืองฝ่ำยบริหำร” 

   มำตรกำร “ประมวลจริยธรรม ของข้ำรำชกำรกำรเมืองฝ่ำยสภำเทศบำล” 

2. หลักกำรและเหตุผล 

ตามท่ีเทศบาลต าบลห้วยกระบอกได้ประกาศใช้ประมวลจริยธรรมของเทศบาลต าบลห้วย
กระบอก พ.ศ. 2561 โดยก าหนดกลไกและระบบในการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ท้ังนี้ การฝ่าฝืนหรือไม่
ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าว ให้ถือว่าเป็นการกระท าผิดทางวินัย ซึ่งมีการก าหนดขั้นตอนการ
ลงโทษตามความร้ายแรงแห่งการกระท า ก าหนดให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างของ
เทศบาล มีหน้าท่ีด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายเพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวมและประเทศชาติ อ านวยความ
สะดวกและให้บริการแก่ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล โดยจะต้องยึดมั่นในค่านิยมหลักของมาตรฐาน
จริยธรรม 9 ประการ ได้แก่ ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม, มีจิตส านึกท่ีดี ซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ,
ยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มีประโยชน์ทับซ้อน,ยืนหยัดท าในส่ิงท่ี
ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย, ให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็วมีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ, ให้
ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง,มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษา
มาตรฐาน มีคุณภาพโปร่งใส และตรวจสอบได้, ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข และยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร นอกจากนี้ ส านักงาน ก.พ. ได้ก าหนดแนวทางการ
ด าเนินการตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนกรณีการเรี่ยไร และกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือ
ประโยชน์อื่นใด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อก าหนดให้ข้าราชการต้องละเว้นจากการแสวงหาประโยชน์ท่ีมิชอบ โดย
อาศัยต าแหน่งหน้าท่ีและไม่กระท าการอันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์     ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม 
ซึ่งเทศบาลต าบลห้วยกระบอก ควรน าแนวทางการด าเนินการดังกล่าวมาปรับใช้เป็นแนวทางในการถือปฏิบัติ
โดยอนุโลม 

ดังนั้น เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติงานและเป็นท่ีเช่ือถือไว้วางใจของประชาชน 
เทศบาลต าบลห้วยกระบอกได้จัดท ามาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของเทศบาล
ต าบลห้วยกระบอก” ขึ้น เพื่อให้บุคลากรท้ังฝ่ายการเมืองและฝ่ายประจ าทุกระดับน าไปใช้ในการปฏิบัติหน้าท่ี
ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ไม่กระท าการอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือการมี
ผลประโยชน์ทับซ้อน 
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3. วัตถุประสงค์ 

  3.1 เพื่อเป็นเครื่องมือก ากับความประพฤติของข้าราชการท่ีสร้างความโปร่งใส มีมาตรฐานใน
การปฏิบัติงานท่ีชัดเจนและเป็นสากล 

  3.2 เพื่อยึดถือเป็นหลักการและแนวทางการปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอ ท้ังในระดับองค์กร
และระดับบุคคลและเป็นเครื่องมือการตรวจสอบการท างานด้านต่างๆ ของเทศบาลต าบลห้วยกระบอกเพื่อให้
การด าเนินงานเป็นไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

  3.3 เพื่อท าให้เกิดรูปแบบองค์กรอันเป็นท่ียอมรับ เพิ่มความน่าเช่ือถือ เกิดความมั่นใจแก่
ผู้รับบริการและประชาชนท่ัวไป ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย 

  3.4 เพื่อให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างองค์กรและข้าราชการในทุกระดับ โดยให้ฝ่ายบริหารใช้
อ านาจในขอบเขต สร้างระบบความรับผิดชอบของข้าราชการต่อตนเอง ต่อองค์กร ต่อผู้บังคับบัญชาต่อ
ประชาชนและต่อสังคมตามล าดับ 

4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 

  คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างท่ัวไป 

5. พื้นที่ด ำเนินกำร 

  เทศบาลต าบลห้วยกระบอก 

6. วิธีด ำเนินกำร 

  1. เผยแพร่ประมวลจริยธรรมของเทศบาลต าบลห้วยกระบอก เพื่อใช้เป็นค่านิยมส าหรับ
องค์กร ข้าราชการทุกคนพึงยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่ไปกับระเบียบและกฎข้อบังคับอื่นๆ อย่างท่ัวถึงและ
มีประสิทธิภาพ 

  2. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับประมวลจริยธรรมของเทศบาลต าบลห้วยกระบอก เปิดเผย
เป็นการท่ัวไปแก่สาธารณชนให้มีส่วนร่วมรับรู้และร่วมติดตามตรวจสอบตามประกาศคณะกรรมการข้อมูล
ข่าวสารของราชการ เรื่อง ก าหนดให้ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใส
ของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารท่ีต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) 

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 

  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 

8. งบประมำณด ำเนินกำร 

  ไม่ใช้งบประมาณ 
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9. ผู้รับผิดชอบ 

  งานการเจ้าหน้าท่ี ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลห้วยกระบอก 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

  คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า พนักงานปฏิบัติงานตามประกาศ
มาตรฐาน คุณธรรม จริยธรรมของเทศบาลต าบลห้วยกระบอก 
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1. ช่ือโครงกำร : กิจกรรม “กำรประชุมประจ ำเดือนให้ควำมรู้ระเบียบกฎหมำย ป.ป.ช.มำตรำ 100 และ  

103” 

กิจกรรม “กำรใช้แอพพลิเคชั่น กฎหมำย ป.ป.ช.มำตรำ 100 และ 103 ให้บุคลำกรมี
ควำมรู้ควำมเข้ำใจ และประเมินตนเอง” 

2. หลักกำรและเหตุผล 

  เนื่องจากการประชุมประจ าเดือนของพนักงาน เพื่อหารือแนวทางในการปฏิบัติงานร่วมกันใน
แต่ละวันของบุคลากรในองค์กรนั้น ซึ่งในแต่ละครั้งก็จะสอดแทรกเนื้อหา และให้ความรู้ต่างๆแก่พนักงาน เช่น 
กฎหมาย ป.ป.ช. มาตรา 100 และ มาตรา 103 ซึ่งเป็นเรื่องของผลประโยชน์ทับซ้อน และแนะน าการใช้งาน
แอพพลิเคช่ัน กฎหมาย ป.ป.ช.โดยให้แต่ละบุคคลประเมินตนเอง ผ่านการประชุมผู้บริหารกับพนักงานเทศบาล
ต าบลห้วยกระบอก เพื่อให้พนักงานทุกคนท างานโดยยึดถือระเบียบ กฎหมาย คุณธรรม จริยธรรม เพื่อเป็น
เครื่องก ากับความประพฤติของตน เพื่อไม่ให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 

3. วัตถุประสงค์ 

  3.1 เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจแก่พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้างเกี่ยวกับกฎหมาย ป.ป.ช. 
มาตรา 100 และ 103  

  3.2 เพื่อให้พนักงานมีการประเมินตนเองในเรื่องของกฎหมาย ป.ป.ช.มาตรา 100 และ 
103 จากแอพพลิเคช่ัน 

4. เป้ำหมำย 

  ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ และพนักงานจ้างเทศบาลต าบลห้วยกระบอก 

5. พื้นที่ด ำเนินกำร 

  ส านักปลัดเทศบาลต าบลห้วยกระบอก 

6. วิธีกำรด ำเนินกำร 

  จัดประชุมประจ าเดือน และให้ความรู้ กฎหมาย ป.ป.ช.มาตรา 100 และมาตรา 103 

7. ระยะเวลำกำรด ำเนินกำร 

  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 

8. งบประมำณในกำรด ำเนินโครงกำร 

  ไม่ใช้งบประมาณ 
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9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 

  ส านักปลัดเทศบาลต าบลห้วยกระบอก 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

  10.1 ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ และพนักงานจ้างมีความเข้าใจเรื่องกฎหมาย 
ป.ป.ช. มาตรา 100 และมาตรา 103  

  10.2 ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ และพนักงานจ้างได้ประเมินตนเองเกี่ยวกับ
กฎหมาย ป.ป.ช. มาตรา 100 และ มาตรา 103 
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1. ช่ือโครงกำร : กิจกรรม “กำรให้ควำมรู้ เร่ือง ผลประโยชน์ทับซ้อน Conflict of Interest” 

2. หลักกำรและเหตุผล 

  ด้วยสถานการณ์หรือารกระท าของบุคคลมีผลประโยชน์ส่วนตนเข้ามาเกี่ยวข้องจนส่งผล
กระทบต่อการตัดสินใจหรือการปฏิบัติหน้าท่ีในต าแหน่ง การกระท าดังกล่าวอาจเกิดข้ึนโดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว ท้ัง
เจตนาหรือไม่เจตนาหรือหรือบางเรื่องเป็นการปฏิบัติสืบต่อกันมาจนไม่เห็นว่าจะเป็นส่ิงผิดแต่อย่างใด 
พฤติกรรมเหล่านี้เป็นการกระท าความผิดทางจริยธรรมของเจ้าหน้าท่ีของรัฐท่ีต้องค านึงถึงผลประโยชน์
สาธารณะ (ประโยชน์ของส่วนรวม) แต่กลับตัดสินใจปฏิบัติหน้าท่ีโดยค านึงถึงประโยชน์ของตนเองหรือพวก
พ้อง 

  “ผลประโยชน์ทับซ้อน” หมายถึง สถานการณ์ท่ีเจ้าหน้าท่ีของรัฐมีผลประโยชน์ส่วนตนอยู่ 
และมีการใช้อิทธิพลตามอ านาจหน้าท่ีละความรับผิดชอบเพื่อให้เกิดประโยชน์ส่วนตัว โดยก่อให้ เกิดผลเสียต่อ
ผลประโยชน์ส่วนรวม ผลประโยชน์ทับซ้อนมีหลากหลายรูปแบบ ไม่จ ากัดอยู่ในรูปของตัวเงินหรือทรัพย์สิน
เท่านั้น แต่รวมถึงผลประโยชน์อื่นๆ ท่ีไม่ใช่รูปตัวเงินหรือทรัพย์สินก็ได้ อาทิการแต่งต้ังพรรคพวกเข้าไปด ารง
ต าแหน่งในองค์กรต่างๆ ท้ังในหน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทจ ากัด หรือการท่ีบุคคลผู้มีอ านาจท่ี
ตัดสินใจให้ญาติพี่น้องหรือบริษัทท่ีตนมีส่วนได้ส่วนเสียได้รับสัมปทานหรือผลประโยชน์จากทางราชการโดยมิ
ชอบ ท้ังนี้หมายรวมถึงความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม หน่วยงานภาครัฐ
ทุกหน่วยงานต้องเข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ โดย
ก าหนดให้หน่วยงานควรมีการประชุมหรือสัมมนาภายในองค์กร เพื่อให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับ
ซ้อนแก่เจ้าหน้าท่ี เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

  ดังนั้น เทศบาลต าบลห้วยกระบอก จึงได้จัดกิจกรรมให้ความรู้ ความเข้าใจการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนแก่บุคลากรในเทศบาลต าบลห้วยกระบอก เพื่อป้องกันการทุจริตในการปฏิบัติราชการ จึง
ได้จัดกิจกรรมป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ผ่านการประชุมผู้บริหารกับพนักงานเทศบาลต าบลห้วยกระบอก 
เพื่อให้พนักงานทุกคนท างานโดยยึดถือระเบียบ กฎหมาย คุณธรรม จริยธรรม เพื่อเป็นเครื่องก ากับความ
ประพฤติของตน เพื่อไม่ให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 

3. วัตถุประสงค์ 

  3.1 เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจแก่พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้างเกี่ยวกับการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

  3.2 เพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมและวิธีการท างานท่ีสุจริตโปร่งใสของข้าราชการและเจ้าหน้าท่ี
ของเทศบาลต าบลห้วยกระบอก 

  3.3 เพื่อเสริมสร้างให้ข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีของเทศบาลต าบลห้วยกระบอก มีจิตส านึก 
ค่านิยม และวัฒนธรรมเรื่องความซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งมั่นท างานอย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรมอันมั่นคง ส่งผลให้
หน่วยงานปลอดจากการทุจริตคอร์รัปชัน มุ่งสู่การเป็นข้าราชการท้องถิ่นไทยใสสะอาด 
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4. เป้ำหมำย 

  ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ และพนักงานจ้างเทศบาลต าบลห้วยกระบอก 

5. พื้นที่ด ำเนินกำร 

  เทศบาลต าบลห้วยกระบอก 

6. วิธีกำรด ำเนินกำร 

  จัดประชุมประจ าเดือน และให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน 

7. ระยะเวลำกำรด ำเนินกำร 

  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 

8. งบประมำณในกำรด ำเนินโครงกำร 

  ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 

  ส านักงานปลัดเทศบาลต าบลห้วยกระบอก 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

  ตัวชี้วัด 

  ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ และพนักงานจ้างมีความเข้าใจเรื่องผลประโยชน์ทับ
ซ้อน 

  ผลลัพธ์ 

  ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ และพนักงานจ้างมีความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับ
ซ้อน และมีความประพฤติปฏิบัติงานไม่ยุ่งเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน 
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1. ช่ือโครงกำร : มำตรกำร “มำตรกำรจัดท ำคู่มือเร่ืองระเบียบกฎหมำย มำตรำ 100 และ มำตรำ 103” 

2. หลักกำรและเหตุผล 

  รัฐบาลภายใต้การน าของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้ให้ความส าคัญกับการผลักดันให้การ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตเป็นวาระแห่งชาติ และรัฐบาลได้แถลงนโยบาย 11 ด้าน อันรวมถึงประเด็น
เรื่องการส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินท่ีมีธรรมาภิบาลและการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในภาครัฐ โดยจัดระบบอัตราก าลังและปรับปรุงค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐให้เหมาะสมและ
เป็นธรรมยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี เพื่อสร้างความเช่ือมั่นวางใจในระบบราชการเสริมสร้างระบบ
คุณธรรม รวมท้ังปรับปรุงและจัดให้มีกฎหมายท่ีครอบคลุมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและการมี
ผลประโยชน์ทับซ้อนในภาครัฐทุกระดับ 

  ปัจจุบันหน่วยงานต่างๆ เช่น ส านักงาน ก.พ. จึงได้เผยแพร่องค์ความรู้ท่ีเกี่ยวข้องกับการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยเฉพาะเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest) ส านักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ร่วมกับส านักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ และองค์กรตามรัฐธรรมนูญ ได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560-2564) และพัฒนาเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความ
โป ร่ ง ใสก ารด า เนิ น ง าน ของห น่ วย งาน ภ าค รั ฐ  ( Integrity and Transparency Assessment : ITA) 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครอบคลุมประเด็นการประเมิน 5 ด้าน อันรวมถึง การต่อต้านการทุจริตในองค์กร 
ซึ่งสนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐด าเนินการเรื่องเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ผ่านกิจกรรมต่างๆ อันรวมถึงการ
ให้ความรู้ตามคู่มือหรือประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าท่ีในหน่วยงาน
ด้วย 

  เพื่อตอบสนองนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตข้างต้น และเพื่อน าเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐการปฏิบัติให้เป็นกลไกส าคัญท่ีจะป้องกันการทุจริต โดยเฉพาะการกระท าท่ีเอื้อต่อการมีผลประโยชน์ทับ
ซ้อนของเจ้าหน้าท่ีในภาครัฐ เทศบาลต าบลห้วยกระบอกจึงได้ตระหนักและเห็นถึงความส าคัญของการจัดหา
คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขึ้น เพื่อเป็นประโยชน์ในการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรให้
เกิดความตระหนักถึงปัญหาในเรื่องดังกล่าว รวมท้ัง เป็นข้อมูลให้ประชาชนและผู้สนใจได้ศึกษา เพื่อเป็น
พื้นฐานการปฏิบัติตนในการร่วมกันรณรงค์สร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมท่ีใสสะอาด ลดระดับการทุจริตประพฤติ
มิชอบในสังคมไทยให้เทียบเท่าระดับมาตรฐานสากลได้ต่อไป 

3. วัตถุประสงค์ 

  3.1 เพื่อผลิตคู่มือเร่ืองระเบียบกฎหมำย มำตรำ 100 และ มำตรำ 103  ให้บุคลากร
ผู้ปฏิบัติงานน าไปเป็นองค์ความรู้ในการท างานให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง 
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  3.2 เพื่อเป็นประโยชน์ในการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่บุคลากรให้เกิดความตระหนักถึง
ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน 

4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 

  บุคลากรมีคู่มือเร่ืองระเบียบกฎหมำย มำตรำ 100 และ มำตรำ 103  

5. พื้นที่ด ำเนินกำร 

  เทศบาลต าบลห้วยกระบอก 

6. วิธีด ำเนินกำร 

  1. ศึกษาและรวบรวมข้อมูล 

  2. จัดท า (ร่าง) คู่มือเร่ืองระเบียบกฎหมำย มำตรำ 100 และ มำตรำ 103 

  3. ตรวจสอบความถูกต้อง 

  4. จัดท าคู่มือเร่ืองระเบียบกฎหมำย มำตรำ 100 และ มำตรำ 103 

  5. แจกจ่ายให้บุคลากร 

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 

  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 

8. งบประมำณด ำเนินกำร 

  ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 

  ส านักเทศบาลต าบลห้วยกระบอก 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

  มีการจัดท าคู่มือเร่ืองระเบียบกฎหมำย มำตรำ 100 และ มำตรำ 103 
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1.2 กำรสร้ำงจิตส ำนึกและควำมตระหนักแก่ประชำชนทุกภำคส่วนในท้องถ่ิน 

1.ชื่อโครงกำร : โครงกำรส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตผู้สูงอำยุ 

2.หลักกำรและเหตุผล 

  คุณภาพชีวิตเป็นเป้าหมายหลักของสังคมคือ  ประชาชนมีสุขภาพอนามัยดีท้ังร่างกายและ
จิตใจทุกเพศทุกวัยจากการศึกษาข้อมูลพบว่าประชากรผู้สูงอายุมีแนวโน้มเพิ่มข้ึนอย่างต่อเนื่องจ านวนผู้สูงอายุ
ท่ีเพิ่มมากขึ้นเช่นนี้  เนื่องมาจากการพัฒนาด้านสาธารณสุขและทางการแพทย์ท าให้การตายลดลงผู้สูงอายุจึงมี
ชีวิตท่ียืนยาวขึ้น  แต่ผู้สูงอายุก็ยังได้รับผลกระทบจากการเส่ือมถอยของร่างกายตามวัยรวมท้ังผลของโรคเรื้อรั้ง
หรืออุบัติเหตุจึงน าไปสู่ความถดถอยของร่างกายเกิดภาวะพึ่งพาไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้หรือช่วยเหลือ
ตัวเองได้น้อย  หรืออาจมีสมองเส่ือมท าให้อาศัยพึ่งพาเป็นภาระแก่ผู้ดูแลเกิดภาวะทุพพลภาพในท่ีสุดส่ิงเรานี้ท า
ให้ผู้สูงอายุด ารงชีวิตอยู่อย่างไม่มีความสุขผู้สูงอายุจึงควรให้ความสนใจดูแลสุขภาพให้สมบูรณ์แข็งแรง  มี
คุณภาพชีวิตท่ีดีป้องกันการเกิดโรคต่างๆจะท าให้ผู้สูงอายุมีชีวิตอยู่อย่างมีคุณค่าสามารถท าประโยชน์ให้แก่
สังคมและมีความสุขในปั้นปลายชีวิต 

  ตามนโยบาลรัฐบาลโดย  พล.อ.ประยุทธ์  จันทร์โอชา  นายกรัฐมนตรี  ได้แถลงนโยบายต่อ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติในวันศุกร์ท่ี  12  กันยายน  2558  ซึ่งมีนโยบายท่ีเกี่ยวข้องกับงานด้านสวัสดิการ
สังคมคือ  นโยบายข้อ 3  การลดการเล่ือมล้ าของสังคม  และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ  ข้อ  
3.3  การพัฒนาระบบการคุ้มครองทางสังคม  ระบบการออมและระบบสวัสดิการชุมชนให้มีประสิทธิภาพและ
มีความยั่งยืนมากยิ่งขึ้นรวมท้ังการดูแลให้มีระบบการกู้ยืมท่ีเป็นธรรมและการสงเคราะห์ผู้ยากไร้อัตภาพ  
พัฒนาศักยภาพ  คุ้มครองและพิทักษ์สิทธิจัดสวัสดิการช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ด้อยโอกาส  ผู้
พิการ  ผู้สูงอายุ  สตรีและเด็ก  และภารกิจหน้าท่ีขององค์กรปรกครองส่วนท้องถิ่น  ท่ีได้รับถ่ายโอนตาม
พระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.  2496  และแก้ไขเพิ่มเติม  ได้ก าหนดให้เทศบาลมีอ านาจหน้าท่ีในการ
สงเคราะห์และส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ  และพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ  พ.ศ.  2546 ได้
ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในฐานะท่ีเป็นส่วนราชการท่ีมุ่งมั่นให้มีการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมท่ี
เหมาะสม  และจัดสวัสดิการให้ผู้สูงอายุได้รับอย่างท่ัวถึง  และเป็นธรรมให้การส่งเสริมช่วยเหลือสนับสนุน
กิจกรรมต่างๆของผู้สูงอายุ  เทศบาลต าบลห้วยกระบอก จึงเห็นความส าคัญของผู้สูงอายุได้จัดท าโครงการ
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและศึกษาดูงานภายในประเทศ  เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูง
อย่างจิงจังและต่อเนื่องในการเตรียมความพร้อมให้ผู้สูงอายุทุกคนตลอดจนบุคคลในครอบครัวและชุมชนอยู่
อย่างมีความสุขท้ังภาพกายและใจอย่างยั่งยืน 

3.วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อให้ผู้สูงอายุได้มีการพบปะและแลกเปล่ียนประสบการณ์จาการศึกษาดูงาน 

2. เพื่อให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น  สามารถดูแลสุขภาพและปัญหาด้านสุขภาพด้วย
ตนเองสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุข 

3. เพื่อให้การด าเนินงานของชมรมผู้สูงอายุมีความต่อเนื่องและยั่งยืน 

4. เพื่อให้ผู้สูงอายุมีคุณธรรม  จริยธรรมมีน้ าใจพร้อมท่ีจะท ากิจกรรมเพื่อส่วนรวม 
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4.เป้ำหมำย 

ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลท้ัง  2  ชุมชน  คณะผู้บริหาร  สมาชิกฯ  และพนักงาน 

 

5.วิธีด ำเนินกำร 

1. ประชุมช้ีแจงโครงการเพื่อแจ้งให้ผู้สูงอายุแต่ละชุมชนทราบ 
2. จัดท าโครงการเพื่อเสนอขออนุมัติ 
3. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
4. จัดท าค าส่ังเพื่อมอบหมายหน้าท่ี 
5. สรุปผลประเมินผลโครงการ 

6.ระยะเวลำด ำเนิน 

  ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 - 2564 

7.งบประมำณ 

10,000  บาท   

8. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 

  งานพัฒนาชุมชน  ส านักปลัดเทศบาล   

9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

  1. ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตท่ีดี  สามารถดูแลสุขภาพได้ด้วยตนเอง 

  2. ผู้สูงอายุมีได้พบปะสังสรรค์และมีความสามัคคีกันมากขึ้น 

  3. ผู้สูงอายุมีคุณธรรม  จริยธรรม  และมีส่วนร่วม 

  4. ท าให้ชมชนผู้สูงอายุมีความเข้มแข็งอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 
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1. ช่ือโครงกำร  โครงกำรฝึกอบรมให้ควำมรู้แก่คณะกรรมกำรชุมชน 

2. หลักกำรและเหตุผล 

  เทศบาลต าบลห้วยกระบอก  เป็นหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีภารกิจและอ านาจ
หน้าท่ีในการพัฒนาชุมชนส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่นตลอดจนให้ราษฎรได้รับ
การศึกษาอบรม  ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๕๒และตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖  แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี ๑๓)พ.ศ.๒๕๕๒ 
เพราะถือว่าการพัฒนาชุมชนพัฒนาต าบล   พัฒนาท้องถิ่นและการให้ความรู้โดยการจัดอบรมเพื่อพัฒนาให้กับ
บุคลากรของผู้น าท้องถิ่น  ผู้น าชุมชนเป็นเรื่องท่ีหน่วยงานท้องถิ่นให้ความส าคัญเป็นอย่างยิ่งเพราะการอบรมให้
ความรู้เป็นส่วนหนึ่งท่ีจะน ามาปรับปรุงประยุกต์ใช้ในการพัฒนาองค์กร  การพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งได้นั้นต้อง
อาศัยผู้น าเป็นหลัก  เพราะว่าความเป็นผู้น าเป็นคุณสมบัติท่ีทุกคนสามารถเป็นได้ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับความสามารถ
ของแต่ละคนในการเรียนรู้และพัฒนาดึงเอาศักยภาพภาวะผู้น าท่ีมีอยู่ในตัวออกมาใช้  ผู้น าไม่จ าเป็นต้องเก่ง
งานเป็นเลิศ  หากแต่สามารถชัดจูงโน้มน้าวผู้อื่นให้เห็นคล้อยตามด้วนความยินดีให้ความร่วมมือหรือร่วมท างาน  
การเสริมสร้างภาวะผู้น าชุมชน  คือ  การท าให้ผู้น าชุมชนมีภาวะผู้น าเพิ่มขึ้น ซึ่งสามารถท าได้โยการพัฒนาใน
ด้านต่างๆ เช่นการพัฒนาบุคลิกภาพการติดต่อส่ือสาร  ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  เพื่อเป็นการเสริมสร้าง
ศักยภาพให้ผู้น าชุมชน  ดังนั้นผู้น าชุมชน  จึงต้องเป็นผู้มีวิสัยทัศน์และมีความสามรถในการกระตุ้นให้ชาวชุมชน
ในท้องถิ่นได้ใช้ศักยภาพอย่างเต็มท่ี  มีวิสัยทัศน์กว้างไกล  มีทักษะ  มีวุฒิภาวะในการเป็นผู้น าสามารถ
ติดต่อส่ือสารท้ังภายในชุมชนและภายนอกชุมชนอย่างดีเพื่อท่ีจะน าชุมชนไปสู่ความส าเร็จตามเป้าหมายท่ีต้ังไว้
ขณะเดียวกันก็ต้องท าให้ประชาชนในชุมชนเกิดความพึ่งพอใจในงานท่ีท าด้วย 

  เทศบาลต าบลห้วยกระบอก  ได้ตระหนักและเห็นความส าคัญด้านการพัฒนาศักยภาพของ
ผู้น าชุมชนให้มีความรู้  ความสามารถ  มีประสบการณ์  มีคุณธรรม  จริยธรรม  เสียสละ  เพื่อส่วนร่วม  สร้าง
ความรัก  ความสามัคคีให้เกิดขึ้นภายในชุมชนจึงได้ท าโครงการดังกล่าวขึ้น 

๒.วัตถุประสงค์ 

  ๑. เพื่อให้ชุมชนมีผู้น าท่ีมีความรู้  ความสามารถในการบริหารจัดการชุมชน 

  ๒. เพื่อให้ชุมชนมีผู้น าท่ีมีภาวะผู้น า  คุณธรรม  จริยธรรม  และเสียสละเพื่อส่วนร่วม 

  ๓. เพื่อให้ผู้น าชุมชนมีแนวทางในการเสริมสร้างความรัก  ความสามัคคี  ความร่วมมือและ
ความเข้มแข็งของชุมชน 

๓.เป้ำหมำย 

  คณะกรรมการชุมชนท้ัง  2  ชุมชน  คณะผู้บริหาร  สมาชิกฯ  พนักงานเทศบาล  จ านวน  
50  คน 

๔. วิธีด ำเนินกำร 

  ๑. ประชุมคณะกรรมการเพื่อให้เข้าร่วมโครงการ 

  ๒. จัดท าโครงการเพื่อเสนอขออนุมัติ 

  ๓. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

  ๔. ด าเนินการตามโครงการท่ีก าหนด 
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๕. ระยะเวลำด ำเนินกำร 

  ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 - 2564 

๖. สถำนที่ด ำเนินกำร 

  ณ. ห้องประชุมส านักงานเทศบาล 

๗. งบประมำณ 

  450,000 บาท 

๘. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 

  งานพัฒนาชุมชน   ส านักปลัดเทศบาล 

 

๙. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

  ๑. ชุมชนมีผู้น าท่ีมีความรู้  ความสามารถในการบริหารจัดการชุมชน 

  ๒. ชุมชนมีผู้น าท่ีมีภาวะผู้น า  คุณธรรมจริยธรรม  และเสียสละเพื่อส่วนรวม 

  ๓. ผู้น าชุมชนมีแนวทางในการเสริมสร้างความรักสามัคคี  ความร่วมมือและความเข้มแข็งของ
ชุมชน 
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  1.3 กำรสร้ำงจิตส ำนึกและควำมตระหนักแก่เด็กและเยำวชน 

1. ช่ือโครงกำร : กิจกรรม “โตไปไม่โกง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลห้วยกระบอก” 

2. หลักกำรและเหตุผล/ควำมเป็นมำ 

ในปัจจุบันการทุจริตคอร์รัปชันเป็นปัญหาท่ีท าลายสังคมอย่างรุนแรงและฝังรากลึก เป็น
ปัญหาท่ีสะท้อนวิกฤตการณ์ด้านคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคม ซึ่งการท่ีจะแก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืนนั้นคน
ในสังคมต้องมีค่านิยมในการรักความดีและรู้สึกไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชันและการโกงทุกรูปแบบ 
โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชน ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 50 (7) ส่งเสริมการ
พัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 ให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนต าบล มี
อ านาจและหน้าท่ีในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ดังนี้ 
(9) จัดการศึกษา (10) การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส 
และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2553 
มาตรา 6 ท่ีต้องการพัฒนาคนไทยให้เป็นคนท่ีสมบูรณ์ท้ังด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา 
ความรู้ มีคุณธรรมและจริยธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข และมาตรา 25 
ก าหนดให้รัฐต้องส่งเสริมการด าเนินงานและจัดต้ังแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตทุกรูปแบบ นั้น 

เทศบาลต าบลห้วยกระบอกพิจารณาเห็นความส าคัญของปัญหาดังกล่าว จึงได้จัดโครงการ
สร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชนเทศบาลต าบลห้วยกระบอก (กิจกรรม “โตไปไม่โกง”) ขึ้น เพื่อเป็น
การสร้างภูมิคุ้มกันและค่านิยมท่ีถูกต้องซึ่งจะเป็นรากฐานท่ีส าคัญ ท่ีท าให้เด็กและเยาวชนเติบโตขึ้นเป็น
พลเมืองท่ีมีคุณภาพ และเป็นการป้องกันแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชันท่ีได้ผลท่ีสุด โดยการปลูกฝังจิตส านึกให้
เด็กและเยาวชนรักความถูกต้อง มีความซื่อสัตย์สุจริต การยึดมั่นในความสัตย์จริงรู้จักแยกแยะถูกผิด ปฏิบัติต่อ
ตนเองและผู้อื่นโดยชอบ ไม่คดโกง มีจิตสาธารณะ มีจิตส านึกเพื่อส่วนรวม ตระหนักรู้และค านึงถึงสังคม
ส่วนรวม  มีความรับผิดชอบต่อตัวเองในการกระท าใดๆ และพร้อมท่ีจะเสียสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อรักษา
ประโยชน์ส่วนรวม 

3. วัตถุประสงค์ 

  3.1 เพื่อส่งเสริมและปลูกฝังให้เด็กเป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์ สุจริต 

  3.2 เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็ก ไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชันและการโกงทุก
รูปแบบ 

  3.3 เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีจิตสาธารณะ และพร้อมท่ีจะเสียสละประโยชน์ส่วนตน เพื่อรักษา
ประโยชน์ส่วนรวม 
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4. เป้ำหมำย 

  เชิงปริมาณ 

  เด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลห้วยกระบอก 

  เชิงคุณภาพ 

  เด็กเกิดความตระหนักรู้ สามารถแยกแยะถูก ผิด ช่ัว ดี สามารถน าความรู้ประสบการณ์ท่ี
ได้รับมาปรับใช้กับตนเอง และสังคมส่วนรวมได้อย่างมีความสุข 

5. กิจกรรมและข้ันตอนกำรด ำเนินงำน 

  5.1 จัดท าแผนการสอนโดยน าเนื้อหาความรู้เกี่ยวกับเรื่องคุณธรรมจริยธรรมสอดแทรกเข้าไป
ด้วย 

6. พื้นที่ด ำเนินกำร 

  เทศบาลต าบลห้วยกระบอก 

7. งบประมำณด ำเนินกำร 

  ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ระยะเวลำด ำเนินกำร 

  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 

9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 

  กองการศึกษา ส านักปลัดเทศบาลต าบลห้วยกระบอก 

10. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

  10.1 เด็กได้รับการปลูกฝังให้เป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์ สุจริต 

  10.2 เด็กมีภูมิคุ้มกันทางสังคม ไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชันและการโกงทุกรูปแบบ 

  10.3 เด็กมีจิตสาธารณะ และพร้อมท่ีจะเสียสละประโยชน์ส่วนตน เพื่อรักษาประโยชน์
ส่วนรวม 
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1. ช่ือโครงกำร : กิจกรรม “กิจกรรมจิตอำสำพำท ำควำมดี” 

2. หลักกำรและเหตุผล/ควำมเป็นมำ 

เนื่องจากปัจจุบันนี้ความเจริญทางด้านวัตถุได้เพิ่มข้ึนอย่างรวดเร็ว ท าให้สังคมเกิดค่านิยมท่ีให้
ความส าคัญกับอ านาจเงินทองมากกว่าท่ีจะให้ความส าคัญกับจิตใจและละเลยการปฏิบัติหน้าท่ีท่ีเป็นจิต
สาธารณะส่งผลให้สังคมเกิดความเส่ือมโทรม  ท าให้ทางคณะผู้จัดท ามีแนวคิดท่ีจะพัฒนาและยกระดับจิตใจ
ของบุคคลให้มีความเจริญและเป็นจิตสาธารณะเพิ่มมากขึ้น   ด้วยปัจจัยต่างๆเหล่านี้ ท่ีเกิดขึ้นจึงได้จัดท า
โครงการจิตอาสาเพื่อพัฒนาชุมชน โดยจุดเริ่มต้นของโครงการในครั้งนี้   คือ  การท าความสะอาดพื้นท่ีต่างๆ
ภายในบริเวณหมู่บ้านสมสะอาด  เช่น  ช่วยกันท าความสะอาดภายในหมู่บ้าน  ซึ่งจะท าให้หมู่บ้านน่าอยู่มาก
ขึ้น 

3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพื่อแสดงออกถึงพฤติกรรมของผู้เข้าร่วมโครงการในการช่วยเหลือสังคม 

3.2 เพื่อปลูกฝังและสร้างจิตส านึกท่ีดีให้กับผู้ท่ีเข้าร่วมโครงการจิตอาสา ซึ่งเป็นการขัดเกลา
ทางจิตใจให้กับสมาชิกให้เห็นคุณค่าของการช่วยเหลือผู้อื่น 

4. วิธีกำรด ำเนินงำน 

4.1 ขั้นเตรียมการ  ผู้ร่วมโครงการร่วมประชุมปรึกษาและหาข้อสรุปเพื่อก าหนด
วัตถุประสงค์  วางแผนงาน  ก าหนดขอบเขตการท างานและก าหนดบทบาทหน้าท่ีการท างานของสมาชิกใน
โครงการจิตอาสาเพื่อพัฒนาชุมชน 

4.2 ปฏิบัติการ  สมาชิกภายในกลุ่มติดต่อประสานงานกับผู้ใหญ่บ้านสมสะอาดเพื่อขอ
อนุญาตในการปฏิบัติกิจกรรมในโครงการ  จากนั้นสมาชิกร่วมกันปฏิบัติกิจกรรมตามแผนการด าเนินงานของ
โครงการท่ีได้ก าหนดไว ้

4.3 ขั้นสรุปผลการด าเนินงาน  เมื่อส้ินสุดการปฏิบัติกิจกรรมตามแผนการด าเนินโครงการได้
สรุปผลการด าเนินงาน เป็นความส าเร็จตามเกณฑ์การประเมินผล 

4.4 น าเสนอโครงการท่ีได้มีการด าเนินงาน 

4. เป้ำหมำย 

  พนักงานเทศบาลและประชาชนในเขตเทศบาล 

5. พื้นที่ด ำเนินกำร 

  เทศบาลต าบลห้วยกระบอก 
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6. งบประมำณด ำเนินกำร 

  ไม่ใช้งบประมาณ 

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 

  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 

8. ผูรั้บผิดชอบโครงกำร 

  ส านักปลัดเทศบาลต าบลห้วยกระบอก 

9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

9.1 พนักงานและประชาชนได้ปฎิบัติกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคมส่วนร่วม 

9.2 พนังกานเทศบาลและประชาชนรู้จักการปฏิบัติหน้าท่ีของตนเองและรู้จักการเสียสละ
ประโยชน์ส่วนตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวม 
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1. ชื่อโครงกำร : โครงการอบรมเด็กและเยาวชนสัมพันธ์อนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม  

2  หลักกำรและเหตุผล 

  ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมเป็นปัจจัยท่ีส าคัญในการด ารงชีวิตของมนุษย์โดยเฉพาะ
ในประเทศไทย ท่ีมีทรัพยากรธรรมชาติมากมายเมื่อประชากรของประเทศมีจ านวนเพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็ว 
ย่อมมีความต้องการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมต่างๆสูงขึ้น ซึ่งสถานการณ์ปัจจุบัน
ทรัพยากรเหล่านั้นถูกใช้และถูกท าลายจนเกินความสามารถท่ีจะฟื้นตัวได้ทัน จึงเป็นเหตุให้ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อมของประเทศเกิดความเส่ือมโทรมอย่างรวดเร็ว ในขณะเดียวกันผลจากการบริโภคของมนุษย์ก็
ยังก่อให้เกิดปัญหามลพิษต่างๆตามมามากมายไม่ว่าจะเป็นปัญหาน้ าเน่าเสีย อากาศเป็นพิษ ปัญหาขยะมูลฝอย 
เป็นต้น ซึ่งปัญหาเหล่านี้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพและคุณภาพชีวิติของประชาชน 

  ปัญหาขยะมูลฝอยและปัญหาน้ าเน่าเสียเป็นปัญหาหนึ่งท่ีส าคัญท่ีสมควรเร่งด าเนินการ เพราะ
มีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม มีผลต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนในพื้นท่ี อีกท้ังขยะมูลฝอยกลุ่มย่อยสบาย
ยากหากมีการจัดการท่ีไม่เหมาะสมอาจส่งผลกระทบในระยะยาวท้ังปัญหาสุขภาพและประชาชนและปัญหา
สภาวะโลกร้อน นอกจากนี้เมื่อปริมาณขยะเพิ่มมากขึ้นก็จะส่งผลให้แหล่งน้ าต่างๆท่ีอยู่ใกล้เคียงจะเน่าเสีย 
ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศน์และห่วงโซ่อาหารตามมาอีกด้วย ดังนั้น การเตรียมการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอย
และการดูแลรักษาแหล่งน้ าจึงเป็นส่ิงส าคัญ 

  เทศบาลต าบลห้วยกระบอก  ซึ่งมีหน้าท่ีจัดกิจกรรมเสริมความรู้ด้านส่ิงแวดล้อมและการสร้าง
จิตส านึกการอนุรักษ์แก่เยาวชนท้องถิ่น ตระหนักถึงความส าคัญของปัญหาขยะมูลฝอยและน้ าเสียและมีแนวคิด
ว่าการสร้างความรู้เบื้องต้นเกี่ยวข้องกับขยะมูลฝอยและน้ าเสีย การสร้างความตระหนักถึงผลกระทบ
ส่ิงแวดล้อมจากปัญหาขยะและน้ าเสีย การจัดการขยะโดยลดปริมาณขยะจากต้นทาง การรีไซเคิลวัสดุเหลือใช้ 
ตลอดจนการส่งเสริมการอนุรักษ์แหล่งน้ าแก่คนในชุมชนโดยเฉพาะเยาวชน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อชุมชนในการ
มีส่วนร่วมกับชุมชนในการรับรู้ปัญหาและร่วมมือแก้ไขปัญหาส่ิงแวดล้อมในแนวการบริโภคท่ีเป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดล้อม 

3  วัตถุประสงค ์

  2.1 เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีความรู้ความเข้าใจปัญหาขยะมูลฝอยและน้ าเสีย 

  2.2  เพื่อสร้างความตระหนักถึงผลกระทบจากปัญหาขยะและน้ าเสีย 

  2.3  เพื่อเกิดระบบการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชนในการร่วมกันจัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมการ
ลดปริมาณขยะและการอนุรักษ์แหล่งน้ า 

4   กลุ่มเป้ำหมำย 

  เด็กและเยาวชนทั้งในระบบและนอกระบบโรงเรียน  จ านวน  80  คน 
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5  ระยะเวลำด ำเนินกำร 

  ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 - 2564 

6  สถำนที่ด ำเนินกำร 

  เทศบาลต าบลห้วยกระบอก และศึกษาดูงานนอกสถานท่ี 

7  ผู้รับผิดชอบโครงหำร 

  ส านักปลัดเทศบาล  

8.  วิธีด ำเนินงำน 

8.1 ขั้นตอนการเตรียมการ 

- จัดประชุมเพื่อปรึกษาหารือร่วมกับผู้น าชุมชน และโรงเรียน 

8.2 ขั้นด าเนินงาน 

- จัดท าค าส่ังแต่งต้ังคณะท างาน 

- ประชุมคณะท างาน/ประสานการด าเนินงานกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

8.3 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

- ประชาสัมพันธ์โครงการตามวิทยุชุมชนและชุมชนต่างๆ 

- รับสมัครนักเรียนที่สนใจเข้าร่วมโครงการ จ านวน 80 คน 

  8.4   ด าเนินกิจกรรมการอบรม 

   1) ภาคทฤษฎี (บรรยาย) ให้เด็กนักเรียนรู้จักประโยชน์ของป่าไม้และสร้างจิตส านึก
ในการรักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติ 

   2) ภาคปฏิบัติ น าเด็กนักเรียนไปเรียนรู้ในสถานท่ีจริง แบ่งกลุ่มเพื่อท ากิจกรรมท่ี
สอดคล้องกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

   3) ภาคสันทนาการ โดยการน าเด็กนักเรียนร่วมกิจกรรมสันทนาการเพื่อสอดคล้อง
กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

8.5 การติดตามและประเมินผลโครงการ 

- ใช้แบบสอบถามหลังจากเสร็จส้ินโครงการ  

- ใช้แบบประเมินความพึงพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 

  8.6    จัดท ารายงานสรุปผลโครงการ 
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9  งบประมำณในกำรด ำเนินงำน 

  30,000  บาท   

10  ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

  10.1  เด็กและเยาวชนสามารถน าความรู้จากกการอบรมไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

  10.2  เด็กและเยาวชนมีความตระหนักถึงผลกระทบจากปัญหาขยะและน้ าเสีย 

  10.3 เด็กและเยาวชนมีส่วนร่วมจัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมการลดปริมาณขยะและการอนุรักษ์
แหล่งน้ า 
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1. ช่ือโครงกำร : โครงกำรอบรมคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่เด็ก เยำวชน และประชำชน 

2. หลักกำรและเหตุผล/ควำมเป็นมำ 

  ในสภาวะปัจจุบันสังคมมีความเจริญก้าวหน้าในการพัฒนาประเทศด้วยวิทยาการสมัยใหม่คน
ส่วนใหญ่ยึดติดอยู่กับความส าเร็จทางวัตถุกันมาก ขาดความเอาใจใส่ในเรื่องศาสนา ศีลธรรม ประเพณี 
วัฒนธรรมท้องถิ่น ความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ท าให้ปัญหาต่างๆ ท่ีเกิดโดยเฉพาะ
เยาวชนส่วนหนึ่งเป็นปัญหาท่ีต้องแก้ไขศีลธรรม คุณธรรม และบนพื้นฐานความกตัญญู เริ่มจากสังคมเล็กๆ 
ก่อนคือสถาบันครอบครัว หากได้รับการเรียนรู้ อบรม ปลูกจิตส านึกในเรื่อง ศีลธรรมคุณธรรมแล้วเยาวชนก็จะ
สามารถเป็นบุคคลท่ีมีคุณภาพ เก่ง ดี มีประโยชน์ เมื่อเป็นเช่นนี้แล้วปัญหาต่างๆ เช่น ยาเสพติด รักก่อนวัยอันควร 
ปัญหาต่างๆ ก็จะลดลง 

  ดังนั้น เทศบาลต าบลห้วยกระบอกได้เล็งเห็นความส าคัญจึงได้จัดท าโครงการคุณธรรม สาน
สายใยครอบครัว ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาการศึกษา โรงเรียนสังกัด เทศบาลต าบลห้วยกระบอก และ
โรงเรียนในเขตเทศบาลต าบลห้วยกระบอก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสานสายใยครอบครัวระหว่างผู้ปกครองกับ
บุตรหลาน ให้เป็นสถาบันครอบครัวที่เข้มแข็ง ให้สมาชิกในครอบครัวมีความรักใคร่ ปรองดอง และเอื้ออาทรต่อ
กัน ตลอดจนส านึกดีต่อบุพการี ครอบครัว สังคมและประเทศชาติ ลดภาวะความเส่ียงท่ีเยาวชนจะหันไปหายา
เสพติด และเสริมสร้างความรู้ในเรื่องโทษภัยของยาเสพติด  

3. วัตถุประสงค ์

  3.1 เพื่อให้ ผู้เข้าร่วมโครงการมีบทบาทและมีโอกาสฝึกปฏิบัติท ากิจกรรมร่วมกัน อัน
ก่อให้เกิดความสัมพันธ์สามัคคีในหมู่คณะ 

  3.2 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ฝึกความเอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่ และการรู้จักแบ่งปันซึ่งกันและกัน 

  3.3 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีพัฒนาการในด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และการอยู่ร่วมกัน
ในสังคม 

  3.4 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีจิตส านึก และตระหนักถึงบทบาทหน้าท่ีของตนเองและการมี
ส่วนร่วม 

  3.5 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการตระหนักในความซื่อสัตย์ มีจิตสาธารณะ มีระเบียบวินัย 

  3.6 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ส านึกดีต่อบุพการี ครอบครัว 



43 
 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2562 - 2564)  

4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 

  โรงเรียนในเขตเทศบาลต าบลห้วยกระบอก ครู อาจารย์ คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล  
ลูกจ้าง 

5. พื้นที่ด ำเนินกำร 

  เทศบาลต าบลห้วยกระบอก 

6. วิธีด ำเนินกำร 

  6.1 ประชุมผู้เกี่ยวข้องก าหนดจัดงาน 

  6.2 จัดท าโครงการเสนอพิจารณาอนุมัติ 

  6.3 ประสานการจัดงานให้กับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องทราบ 

  6.4 ประสานคณะวิทยากร และประชาสัมพันธ์เชิญชวนโรงเรียนต่าง ๆ เข้าร่วมโครงการ 

  6.5 แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงานและประชุมช้ีแจง 

  6.6 ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบ พร้อมท้ังภาพถ่ายกิจกรรม 

  6.7 ด าเนินการตามโครงการ 

  6.8 ติดตามและประเมินผลการจัดงาน 

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 

  งบประมาณ พ.ศ.2562 - 2564 

8. งบประมำณด ำเนินกำร 

  20,000 บาท 

9. ผู้รับผิดชอบ 

  ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เทศบาลต าบลห้วยกระบอก 
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10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

  10.1 ผู้เข้าร่วมโครงการมีพัฒนาการทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญาแก่
เด็ก 

  10.2 ผู้เข้าร่วมโครงการมีคุณธรรม จริยธรรม ตามค่านิยม 12 ประการ มีลักษณะนิสัยอันพึง
ประสงค์ 

  10.3 ผู้เข้าร่วมโครงการมีจิตส านึก ตระหนักถึงบทบาท หน้าท่ีของตนเอง 

  10.4 ผู้เข้าร่วมโครงการตระหนักในความซื่อสัตย์ สุจริต มีวินัย 

  10.5 ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้เกี่ยวกับสิทธิของเด็กตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ 

  10.6 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการลดภาวะเส่ียงในการติดยาเสพติด 



45 
 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2562 - 2564)  

1. ช่ือโครงกำร : โครงกำรหนูน้อยฟังธรรม 

2. หลักกำรและเหตุผล/ควำมเป็นมำ 

  ในสภาวะปัจจุบันโลกมีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว ท าให้เยาวชน นักเรียน นักศึกษาหลง
เพลิดเพลินในกระแสค่านิยมโลกตะวันตก ละท้ิงค าส่ังสอนในพระพุทธศาสนา เห็นว่าเป็นส่ิงท่ีงมงาย ไร้สาระ 
ล้าสมัย จึงด าเนินชีวิตโดยขาดหลักธรรมยึดเหนี่ยวจิตใจ ท่ีจะท าให้ชีวิตมีความมั่นคงและสามารถแก้ปัญหา
ต่างๆ ในชีวิตท่ีเกิดขึ้นได้ จึงมีแนวโน้มในการด าเนินชีวิตท่ีผิด ก่อให้เกิดความเครียดจนอาจจะแก้ปัญหาด้วย
การฆ่าตัวตาย หรือแก้ปัญหาด้วยการพึ่งยาเสพติด 

  เด็กและเยาวชนคือพลังส าคัญในการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต เป็นอนาคตของชาติเป็น
กลุ่มคนท่ีมีพลังอันส าคัญท่ีสามารถช่วยกันเสริมสร้างกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศชาติใน
อนาคต เด็กและเยาวชนเป็นวัยท่ีมีความคิดสร้างสรรค์ มีพลังและศักยภาพมาก การกระตุ้นให้เด็กและเยาวชน
กล้าคิด กล้าท า กล้าแสดงออกในส่ิงท่ีดีพัฒนาศักยภาพและพลังในเชิงสร้างสรรค์ สร้างให้พวกเขาตระหนักถึง
คุณค่าของตนเองพร้อมมีภูมิคุ้มกัน รู้เท่าทันการเปล่ียนแปลง ไม่ตกเป็นเหยื่อหรือสร้างปัญหาให้กับสังคม แต่
กลับจะเป็นผู้พร้อมท่ีจะพัฒนาตนเองให้เป็นทรัพยากรอันทรงคุณค่า เป็นพลังขับเคล่ือนการพัฒนาประเทศชาติ
เพื่อความเจริญก้าวหน้าและมั่นคงของชาติ เยาวชนจึงต้องมีความรู้และศีลธรรมควบคู่กันไป เพื่อให้เยาวชนมี
จริยธรรม มีศีลธรรม และมีค่านิยมในการด าเนินชีวิตท่ีเหมาะสม 

  โครงการอบรม “หนูน้อยฟังธรรม” เป็นโครงการท่ีช่วยพัฒนาเยาวชนโดยการพัฒนาจิตใจ
และปลูกฝังจริยธรรม คุณธรรม และศีลธรรม ตามหลักพระพุทธศาสนาอันเป็นแนวทางการประพฤติตนท่ีดี ให้
มีทักษะในการด าเนินชีวิต “เก่ง ดี และมีความสุข” เพื่อให้เด็กและเยาวชนท่ีน าธรรมะน าหลักค าสอนท่ีรับไป
ประยุกต์ใช้ชีวิตประจ าวัน คือการพัฒนากาย โดยการแสดงออกทางกิริยามารยาทชาวพุทธ มีพฤติกรรมท่ีดีงาม
เหมาะสม การพัฒนาศีล โดยการอยู่ร่วมกับครอบครัวและบุคคลในสังคม ด้วยความเกื้อกูลและประกอบอาชีพ
ท่ีสุจริต การพัฒนาจิต ให้เป็นจิตท่ีสมบูรณ์ท้ังคุณภาพจิต พลังจิตและสุขภาพจิต และสุดท้ายการพัฒนาปัญญา 
ให้เกิดปัญญาในการรู้จริง รู้เท่าทันทางเจริญทางเส่ือมปัจจัยท่ีเกี่ยวข้อง รู้วิธีการป้องกัน            รู้วิธีแก้ไข
ปัญหา สร้างภูมิต้านทานให้กับตนเองด้วยคุณธรรม ให้เป็นผู้มีชีวิตอยู่อย่างรู้เท่าทันโลก น าพาชีวิตสู่ความส าเร็จ
เพื่อเกื้อกูลตนเองและประเทศชาติในท่ีสุด 

3. วัตถุประสงค์ 

  3.1 เพื่อใหเ้ด็กได้ฝึกความเอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่ และการรู้จักแบ่งปันซึ่งกันและกัน 

  3.2 เพื่อใหเ้ด็กมีพัฒนาการในด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์และการอยู่ร่วมกันในสังคม 

4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 

  เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
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5. พื้นที่ด ำเนินกำร 

  ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลห้วยกระบอก 

6. วิธีด ำเนินกำร 

  6.1 ประชุมผู้เกี่ยวข้องก าหนดจัดงาน 

  6.2 จัดท าโครงการเสนอพิจารณาอนุมัติ 

  6.3 ประสานการจัดงานให้กับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องทราบ 

  6.4 ประสานคณะวิทยากร และประชาสัมพันธ์ผู้ปกครอง 

  6.5 แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงานและประชุมช้ีแจง 

  6.6 ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพร้อมท้ังภาพถ่ายกิจกรรม 

  6.7 ด าเนินการตามโครงการ 

  6.8 ติดตามและประเมินผลการจัดงาน 

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 

  งบประมาณ พ.ศ.25612-2564 

8. งบประมำณด ำเนินกำร 

  ไม่ใช้งบประมาณในการด าเนินโครงการ 

9. ผู้รับผิดชอบ 

  เทศบาลต าบลห้วยกระบอก 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

  10.1 เด็กมีพัฒนาการทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญาแก่เด็ก 

  10.2 เด็กมีจิตส านึกตระหนักถึงบทบาทหน้าท่ีของตนเอง 
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1. ช่ือโครงกำร : กำรประกวดค ำขวัญต่อต้ำนกำรทุจริต 

2. หลักกำรและเหตุผล/ควำมเป็นมำ 

ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันเป็นปัญหาท่ีท าลายสังคมอย่างรุนแรงและฝังรากลึก เป็นปัญหาท่ี
สะท้อนวิกฤตการณ์ด้านคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคม ซึ่งการท่ีจะแก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืนนั้นคนในสังคม
ต้องมีค่านิยมในการรักความดีและรู้สึกไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชันและการโกงทุกรูปแบบ ซึ่งการสร้าง
ค่านิยมท่ีถูกต้องนี้จะเป็นรากฐานส าคัญเพื่อท าให้ทุกคนเป็นพลเมืองท่ีมีคุณภาพ 

ปัจจุบันประชาชนจ านวนไม่น้อยเห็นปัญหาเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันเป็นเรื่องท่ียอมรับได้หาก
ตนเองได้รับผลประโยชน์ด้วย สะท้อนให้เห็นว่าเด็ก เยาวชนไทยขาดการปลูกฝังด้านคุณธรรม จริยธรรม อย่าง
ยั่งยืน หากปล่อยให้ค่านิยมท่ีไม่ถูกต้องเช่นนี้เกิดขึ้นต่อไป ความล้มเหลวของคุณธรรมจริยธรรมจะเกิดขึ้นกับ
สังคมไทยและส่งผลเสียต่อสังคมในด้านอื่นๆ ตามมาอีกมากมาย 

เทศบาลต าบลห้วยกระบอกตระหนักถึงปัญหาท่ีเกิดขึ้น จึงได้จัดกิจกรรมการประกวดค าขวัญ
ต่อต้านการทุจริตขึ้น ท้ังนี้เพื่อกระตุ้นให้เด็กและเยาวชนต่ืนตัวเห็นความส าคัญหันมาสนใจปัญหาท่ีเกิดขึ้นและ
พร้อมท่ีจะเป็นก าลังส าคัญในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและการโกงทุกรูปแบบ และเป็นการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาทุจริตท่ีได้ผลท่ีสุด ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พุทธศักราช 
2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 6 ) พ.ศ. 2552 มาตรา 66 องค์การบริหารส่วนต าบล มีอ านาจหน้าท่ีใน
การพัฒนาต าบลท้ังในด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม และมาตรา 67 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การ
บริหารส่วนต าบลมีหน้าท่ีต้องท าในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล (5) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
และ (6) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอน
กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 ให้เทศบาล เมืองพัทยา และ
องค์การบริหารส่วนต าบล มีอ านาจและหน้าท่ีในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชน
ในท้องถิ่นของตนเอง ดังนี้ (9)  จัดการศึกษา (10) การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี 
คนชรา และผู้ด้อยโอกาส และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง 
(ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 6 ท่ีต้องการพัฒนาคนไทยให้เป็นคนท่ีสมบูรณ์ท้ังด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ 
สังคมและสติปัญญา ความรู้ มีคุณธรรมและจริยธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมี
ความสุข  

3. วัตถุประสงค์ 

  3.1 เพื่อเป็นการสร้างจิตส านึกด้านจริยธรรมและคุณธรรมให้เด็กและเยาวชน ไม่ยอมรับ
พฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชันและการโกงทุกรูปแบบ 

  3.2 เพื่อเสริมสร้างค่านิยมท่ีถูกต้องให้กับเด็กและเยาวชน และให้เกิดจิตส านึกท่ีจะยึดมั่นใน
การท าความดี มีความซื่อสัตย์สุจริต 
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  3.3 เพื่อส่งเสริมให้เด็ก และเยาวชนได้ฝึกฝนทักษะในการเขียนค าขวัญอย่างสร้างสรรค์มี
คุณค่าในทางภาษาท่ีส่ือถึงการต่อต้านการทุจริต 

  3.4 เพื่อให้เด็กและเยาวชน รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และสร้างสรรค์ 

4. เป้ำหมำย 

  เชิงปริมาณ 

  เด็ก และเยาวชน ในเขตพื้นท่ีเขตเทศบาลต าบลห้วยกระบอก 

  เชิงคุณภาพ 

  เด็กและเยาวชนเกิดความตระหนักรู้ ต่ืนตัวเห็นความส าคัญ หันมาสนใจปัญหาการทุจริตคอร์
รัปชันท่ีเกิดขึ้นและพร้อมท่ีจะเป็นก าลังส าคัญในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและการโกงทุกรูปแบบ 

5. กิจกรรมและข้ันตอนกำรด ำเนินงำน 

  5.1 เสนอโครงการเพื่อพิจารณาอนุมัติ 

  5.2 แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินการประกวด 

  5.3 ประชาสัมพันธ์ให้เด็ก และเยาวชนส่งค าขวัญเข้าประกวด 

  5.4 ตัดสินการประกวดตามหลักเกณฑ์ท่ีเทศบาลต าบลห้วยกระบอกก าหนด 

  5.5 ท าพิธีมอบรางวัล ณ เทศบาลต าบลห้วยกระบอก 

6. พื้นที่ด ำเนินกำร 

  เทศบาลต าบลห้วยกระบอก 

7. งบประมำณด ำเนินกำร 

  5,000 บาท 

8. ระยะเวลำด ำเนินกำร 

  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 

9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 

  ส านักปลัดเทศบาลต าบลห้วยกระบอก 



49 
 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2562 - 2564)  

10. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

  10.1 เด็กและเยาวชนมีคุณธรรม จริยธรรม ไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชันและการ
โกงทุกรูปแบบ 

  10.2 เด็กและเยาวชนมีค่านิยมท่ีถูกต้อง มีจิตส านึกท่ีจะยึดมั่นในการท าความดี มีความ
ซื่อสัตย์สุจริต 

  10.3 เด็กและเยาวชนได้ฝึกฝนทักษะในการเขียนค าขวัญอย่างสร้างสรรค์มีคุณค่าในทาง
ภาษาท่ีส่ือถึงการต่อต้านการทุจริต 

  10.4 เด็กและเยาวชนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และสร้างสรรค์ 
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มิติที่ 2 กำรบริหำรรำชกำรเพื่อป้องกันกำรทุจริต 

  2.2 มำตรกำรสร้ำงควำมโปร่งใสในกำรปฏิบัติรำชกำร 

1. ช่ือโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 

มาตรการการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล โดยการแจ้งผลการประเมินโดย
เปิดเผย 

2. หลักกำรและเหตุผล 

  พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างของเทศบาลต าบลห้วยกระบอก เป็น
บุคลากรท่ีมีความส าคัญต่อองค์กร โดยการขับเคล่ือนการพัฒนางานของเทศบาลให้มีศักยภาพ โดยมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์ของงานให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร และประชาชนการพัฒนางานขององค์กรจะบรรลุผลได้ต้องเริ่มมา
จากบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญในการพัฒนางานให้มีคุณภาพ จะต้องมีมาตรฐานในการท างานท่ี
เป็นรูปธรรมชัดเจน และมีมาตรการในการท างานท่ีโปร่งใส สามารถตรวจสอบการท างานได้ ด้านการพัฒนา
ระบบบริหารให้มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม เพื่อน าไปสู่การสร้างมาตรฐานความโปร่งใส และการให้บริการท่ีเป็น
ธรรมตรวจสอบได้อย่างแท้จริงต่อไป 

  เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 วรรคท้าย ท่ีก าหนดให้
การปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าท่ีของเทศบาลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองท่ีดี และค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ และการ
เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ตามพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 
2556 มาตรา 6 ท่ีก าหนดให้การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีนั้น ต้องก่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน เกิด
ผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ มีประสิทธิภาพเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ 

  ดังนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ เป็นไป
ตามหลักคุณธรรม จริยธรรมในการท างาน มีความโปร่งใส และตรวจสอบการท างานได้ จึงได้จัดให้มีมาตรการ
สร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลขึ้น 

3. วัตถุประสงค์ 

  3.1 เพื่อก าหนดมาตรการด้านความโปร่งใสในการบริหารบุคคลของเทศบาล 

  3.2 เพื่อให้การปฏิบัติงานบุคลากรมีรูปแบบ ขั้นตอนการปฏิบัติงานท่ีถูกต้อง โปร่งใสสามารถ
ตรวจสอบได้ 

  3.3 เพื่อเป็นการป้องกันการทุจริตในการแสวงหาประโยชน์จากการปฏิบัติงานด้าน
บริหารงานบุคคล 

  3.4 เพื่อปรับปรุงกลไกการปฏิบัติราชการด้านบริหารงานบุคคลของเทศบาลให้มี
ประสิทธิภาพได้คนดี คนเก่งเข้ามาท างาน 

4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 

  จัดท ามาตรการด้านการบริหารบุคคลของเทศบาล จ านวน 1 มาตรการ 

5. พื้นที่ด ำเนินกำร 

  ส านักงานเทศบาลต าบลห้วยกระบอก 
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6. วิธีด ำเนินกำร 

  6.1 ก าหนดหลักเกณฑ์ การบริหารงานบุคคลในเรื่องการบรรจุ แต่งต้ัง โยกย้าย โอนเล่ือน
ต าแหน่ง/เงินเดือน  

  6.2 น าหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลมาก าหนดเป็นมาตรการในการปฏิบัติงานบุคคล 

  6.3 ประกาศเผยแพร่มาตรการการบริหารงานบุคคล 

  6.4 ด าเนินการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาล 

  6.5 สรุปผลการด าเนินการบริหารงาน 

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 

  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 

8. งบประมำณด ำเนินกำร 

  ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ  

  ส านักปลัดเทศบาล 

10. ตังชี้วัด/ผลลัพธ์ 

 10.1 ผลผลิต 

  - มีมาตรการด าเนินงานด้านบริหารงานบุคคลของเทศบาลจ านวน 1 มาตรการ 

  - เจ้าหน้าท่ีงานบริหารงานบุคคลสามารถปฏิบัติงานเป็นไปตามาตรฐานและหลักธรรมาภิบาล 

 10.2 ผลลัพธ ์

  - ลดข้อร้องเรียนในการด าเนินการด้านบริหารงานบุคคลของเทศบาลไม่น้อยกว่า 90 % 

  - บุคลากรของเทศบาลมีความพึงพอใจต่อระบบและมาตรฐานการบริหารงานบุคคลไม่ต่ ากว่า
ระดับ 3 

  - การบริหารงานบุคคลของเทศบาลมีความโปร่งใส สามารถป้องกันการทุจริตของเจ้าหน้าท่ีได้ 
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1. ช่ือโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 

  มาตรการ “การออกค าส่ังมอบหมายของนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วน
ราชการ รักษาราชการแทน 

2. หลักกำรและเหตุผล 

  เทศบาลต าบลห้วยกระบอก เป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบ
หนึ่งท่ีมีอ านาจหน้าท่ีในการจัดท าบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ตามอ านาจหน้าท่ีของเทศบาล 
ท้ังท่ีเป็นหน้าท่ีตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496 หน้าท่ีตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และหน้าท่ีตามกฎหมายอื่นท่ีก าหนดให้เทศบาลมี
หน้าท่ีต้องท าอีกมากมายในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน ผู้มารับบริการติดต่อกับหน่วยงานต่างๆ ของ
เทศบาลนั้น มักจะประสบปัญหาด้านการอ านวยความสะดวกในการติดต่อราชการเนื่องจากภารกิจมีมากมาย 
ไปรวมอยู่กับฝ่ายผู้บริหาร ไม่มีการกระจายอ านาจ หรือมอบหมายอ านาจหน้าท่ีในการส่ังการ อนุมัติ อนุญาต 
ไปยังหัวหน้าหน่วยงาน ระดับส านัก กอง และฝ่ายต่าง ๆ ซึ่งเป็นอุปสรรคอย่างยิ่งต่อการให้บริการ ท าให้การ
บริการเกิดความล่าช้า ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกอันอาจเป็นสาเหตุหนึ่งของการกระท าการทุจริตประพฤติ
มิชอบในการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าท่ี ส่งผลให้ระบบการให้บริการภาครัฐเส่ือมประสิทธิภาพ 

  เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 วรรคท้าย ท่ีก าหนดให้
การปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าท่ีของเทศบาล ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขประชาชน โดยใช้วิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองท่ีดี ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 
2546 มาตรา 6 และมาตรา 37 ท่ีก าหนดให้การบริหารราชการเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนและ
เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ไม่มีข้ันตอนการปฏิบัติงานเกินความจ าเป็น ประชาชนได้รับการอ านวยความ
สะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ การบริหารงานมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า ตามพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 48(2) เตรส ท่ีก าหนดให้นายกเทศมนตรี มีอ านาจหน้าท่ีในการส่ัง อนุญาต และ
อนุมัติ เกี่ยวกับราชการของเทศบาล มาตรา 48 สัตตรส ก าหนดให้นายกเทศมนตรี ควบคุมและรับผิดชอบใน
การบริหารกิจการของเทศบาล และเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานเทศบาล และลูกจ้างของเทศบาล มาตรา 48 วี
สติ นายกเทศมนตรีมีอ านาจมอบหมายการปฏิบัติราชการให้แก่รองนายกเทศมนตรีท่ีได้รับแต่งต้ังในการส่ังหรือ
การปฏิบัติราชการของนายกเทศมนตรีได้ มาตรา 48 เอกูนวีสติ ก าหนดให้ปลัดเทศบาลเป็นผู้บังคับบัญชา
พนักงานเทศบาล และลูกจ้างเทศบาลรองจากนายกเทศมนตรี และรับผิดชอบควบคุมดูแลราชการประจ าของ
เทศบาล ให้เป็นไปตามนโยบาย และอ านาจหน้าท่ีอื่น ตามท่ีมีกฎหมาย ก าหนด หรือตามท่ีนายกเทศมนตรี 
มอบหมายประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับการบิหารงานบุคคลของเทศบาลจังหวัดกาญจนบุรี 
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  ดังนั้น เพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี ตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน ลดขั้นตอนการให้บริการและไม่สร้างเงื่อนไขข้ันตอนท่ีมีความยุ่งยาก จึงจ าเป็นต้อง
มีมาตรการ การมอบหมายอ านาจหน้าท่ีของเทศบาลขึ้น  

3. วัตถุประสงค์ 

  3.1 เพื่อเป็นการลดขั้นตอนการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม
ตอบสนองความต้องการของประชาชน 

  3.2 เพื่อให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการจากหน่วยงาน 

  3.3 เพื่อเป็นการกระจายอ านาจการตัดสินใจในการส่ัง อนุญาต อนุมัติของผู้บริหารทุกระดับ 

  3.4 เพื่อป้องกันการผูกขาดอ านาจหน้าท่ีในการใช้ดุลพินิจอันอาจเป็นเหตุแห่งการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในต าแหน่งหน้าท่ีราชการ 

4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 

  จัดท าค าส่ังมอบหมายงานของนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ จ านวน 
4 ฉบับ ประกอบด้วย นายกเทศมนตรีมอบหมายให้รองนายกเทศมนตรี นายกเทศมนตรีมอบหมายให้
ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ ปลัดเทศบาลมอบหมายให้รองปลัดเทศบาล ปละ
ปลัดเทศบาลมอบหมายให้หัวหน้าส่วนราชการ 

5. พื้นที่ด ำเนินกำร 

  ส านักงานเทศบาลต าบลห้วยกระบอก 

6. วิธีด ำเนินกำร 

  6.1 ออกค าส่ังมอบหมายงานในการส่ัง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ข้อบังคับ
และหนังสือส่ังการ 

  6.2 จัดท าหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการและผู้รับมอบอ านาจให้ปฏิบัติราชการแทน
รับทราบและถือปฏิบัติ 

  6.3 จัดท าประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 

  6.4 ให้ผู้รับมอบหมายงานตามค าส่ังรายงานผลการปฏิบัติงานตามค าส่ังท่ีได้รับมอบหมายใน
ทุกเดือน 

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 

  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 
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8. งบประมำณด ำเนินกำร 

  ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ  

  ส านักปลัดเทศบาล 

10. ตังชี้วัด/ผลลัพธ์ 

  10.1 ผลผลิต 

  มีค าส่ังมอบหมายงานให้ผู้ท่ีเกี่ยวข้องปฏิบัติราชการแทน จ านวนไม่น้อยกว่า 4 ฉบับ 

  10.2 ผลลัพธ์ 

  - ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการท่ีได้รับอยู่ในระดับดี 

  - ประชาชนได้รับความสะดวก และลดการผูกขาดอ านาจหน้าท่ีอันเป็นช่องทางแห่งการทุจริต 
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1. ช่ือโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 

  โครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ – จัดจ้าง 

2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 

  เนื่องจากเทศบาลต าบลห้วยกระบอก มีฐานะเป็นนิติบุคคล มีอ านาจหน้าท่ีในการจัดท า
บริการสาธารณะด้วยตนเอง ท้ังในเรื่องการจัดหารายได้และการใช้จ่ายเงินและการบริ หารงานต่างๆ ตาม
ภารกิจและการจัดท าบริการสาธารณะ แต่ต้องเป็นไปตามอ านาจหน้าท่ีและกฎหมายท่ีก าหนดไว้ ดังนั้น การท่ี
เทศบาลจะบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน จะต้องบริหารงานด้วยความ
ซื่อสัตย์ สุจริต มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 

  เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 วรรคท้าย ท่ีก าหนดให้
การปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าท่ีของเทศบาลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองท่ีดีและให้ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดซื้อ จัดจ้าง และการเปิดเผยข้อมูล
ข่าวสาร ประกอบกับมาตรา 50 (9) ท่ีก าหนดให้เทศบาลมีอ านาจหน้าท่ีอื่นตามท่ีกฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าท่ี
ของเทศบาล ท้ังนี้ ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 23 ท่ีก าหนดให้การจัดซื้อจัดจ้าง ให้
ส่วนราชการด าเนินการโดยเปิดเผยและเท่ียงธรรม โดยพิจารณาถึงประโยชน์และผลเสียทางสังคม ภาระต่อ
ประชาชน คุณภาพ วัตถุประสงค์ท่ีจะใช้ ราคา และประโยชน์ระยะยาวที่จะได้รับประกอบกัน 

  ดังนั้น เพื่อให้การบริหารงบประมาณของเทศบาลเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ เกิด
ประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถิ่น จึงมีความจ าเป็นต้องจัดโครงการเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารด้านการจัดซื้อ – จัดจ้าง เพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจ้างของ
เทศบาลทุกโครงการและกิจกรรม 

3. วัตถุประสงค์ 

  3.1 เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจ้างตามโครงการและ
กิจกรรมต่างๆ ของเทศบาล 

  3.2 เพื่อเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ สามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิ
บาล 

  3.3 เพื่อป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน 
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4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 

  เผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อ – จัดจ้าง ตามแผนงาน/โครงการต่างๆ ของเทศบาลท่ีด าเนินการ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม 
(ฉบับท่ี 9) พ.ศ. 2553 จ านวน 4 ช่องทาง ได้แก่ ทางเว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ หนังสือ ระบบกระจาย
เสียงไร้สาย 

5. พื้นที่ด ำเนินกำร 

  เทศบาลต าบลห้วยกระบอก และชุมชนต่างๆ ภายในเขตเทศบาลต าบลห้วยกระบอก 

6. วิธีด ำเนินกำร 

  6.1 รวบรวมข้อมูลกระบวนการจัดหาพัสดุเพื่อจัดท าประกาศ ดังนี้ 

  - ประกาศการจัดซื้อ – จัดจ้าง 

  - ประกาศการก าหนดราคากลางในการจัดซื้อ – จัดจ้าง 

  - ประกาศก าหนดวัน เวลา สถานท่ีในการตรวจรับงาน 

  - ประกาศวัน เวลา สถานท่ีในการตรวจรับงาน 

  - ประกาศรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือกพร้อมวงเงินการจัดซื้อ – จัดจ้าง 

  - ประกาศวัน เวลา สถานท่ีในการตรวจรับงาน 

  6.2 น าส่งประกาศไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตามช่องทางการประชาสัมพันธ์ของเทศบาล 
ได้แก่ ทางเว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ ระบบกระจายเสียงไร้สาย หน่วยงานราชการ เป็นต้น  

 

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 

  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 

8. งบประมำณด ำเนินกำร 

  ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ  

  ส านักคลัง เทศบาลต าบลห้วยกระบอก 
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10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

  10.1 ผลผลิต 

  เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไม่น้อยกว่า 3 ช่องทาง 

  10.2 ผลลัพธ์ 

  - ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของ
โครงการท่ีจัดซื้อจัดจ้างท้ังหมด 

  - การจัดหาพัสดุเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน 

  - สามารถลดปัญหาการร้องเรียนการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างได้ 
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1. ช่ือโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 

  โครงการจ้างส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ 

2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 

  เทศบาลต าบลห้วยกระบอก มีหน้าท่ีในการจัดท าบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น
ตามอ านาจหน้าท่ีของเทศบาล ท้ังท่ีเป็นหน้าท่ีตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และหน้าท่ีตาม
พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
และหน้าท่ีอื่นตามท่ีกฎหมายก าหนดให้เป็นหน้าท่ีของเทศบาลและในการปฏิบัติหน้าท่ีนั้นต้องเป็นไปเพื่อ
ประโยชน์สุขของประชาชน โดยค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล การ
จัดท างบประมาณการจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูล
ข่าวสาร ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ จากภารกิจหน้าท่ีในการจัดท าบริการสารธารณะให้แก่
ประชาชนในท้องถิ่น นั้น เทศบาลในฐานะผู้ให้บริการก็จะไม่ทราบว่าภารกิจท่ีให้บริการไปนั้น ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ หรือเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนมากน้อยเพียงใด การให้บริการมีคุณภาพเพียง ใด ตอบสนอง
ความต้องการผู้รับบริการหรือไม่ การท่ีจะทราบถึงความพึงพอใจจากผู้รับบริการ จึงต้องมีโครงการส ารวจความ
พึงพอใจของผู้รับบริการ 

  เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 วรรคท้าย ท่ีก าหนดให้
การปฏิบัติงานตามหน้าท่ีของเทศบาลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองท่ีดี ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน การตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติราชการ และการ
เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 
2546 มาตรา 6 ท่ีก าหนดให้การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีนั้น จะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน
เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ ประชาชนได้รับการ
อ านวยความสะดวก และได้รับการตอบสนองความต้องการ ให้เทศบาลด าเนินการส ารวจความพึงพอใจจาก
ประชาชน ผู้มาขอรับบริการสาธารณะจากเทศบาล ของตัวช้ีวัดท่ี 1 มิติท่ี 2 มิติด้านคุณภาพการให้บริการ เพื่อ
ประโยชน์ในท้องถิ่น ลูกจ้างและพนักงานจ้าง อีกท้ังเพื่อเป็นการสร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะ
ประโยชน์ให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจ จึงจ าเป็นต้องมีโครงการนี้ขึ้นมา  

3. วัตถุประสงค์ 

  3.1 เพื่อเป็นการสร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะการให้บริการประชาชนให้เกิด
ความพึงพอใจ 

  3.2 เพื่อเป็นการสร้างจิตส านึกความตระหนักให้แก่บุคลากรผู้ให้บริการ ปฏิบัติหน้าท่ีในการ
ให้บริการ โดยยึดประโยชน์สุขของประชาชน 
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  3.3 เพื่อเป็นการปรับปรุงและพัฒนางานด้านบริการให้มีคุณภาพ และประสิทธิภาพ 

  3.4 เพื่อเป็นการป้องกันปัญหาร้องเรียน การทุจริตประพฤติมิชอบในหน่วยงาน 

4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 

  จัดจ้างสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของรัฐท่ีมีการสอนในระดับปริญญาตรีขึ้นไปภายใน
เขตจังหวัดหรือนอกเขตจังหวัด ท าการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนในเขตเทศบาล จ านวน 1 ครั้ง ต่อปี 

5. พื้นที่ด ำเนินกำร 

  พื้นท่ีในเขตเทศบาลต าบลห้วยกระบอก 

6. วิธีด ำเนินกำร 

  6.1 ขออนุมัติด าเนินการตามโครงการ และด าเนินการจัดจ้างสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในเขต
พื้นท่ีจังหวัดหรือนอกเขตจังหวัดตามระเบียบพัสดุฯ 

  6.2 ด าเนินการส ารวจความพึงพอใจจากประชาชนในเขตเทศบาลตามรูปแบบท่ีก าหนด 

  6.3 สรุปประมวลผลการส ารวจความพึงพอใจแจ้งให้เทศบาลทราบ 

  6.4 ด าเนินการเบิกจ่ายเงินให้แก่สถาบันผู้ท าการประเมิน 

  6.5 ปิดประกาศผลส ารวจความพึงพอใจให้ประชาชนทราบ 

  6.6 น าผลการประเมินมาปรับปรุงการท างานด้านบริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์สุขแก่
ประชาชน  

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 

  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 

8. งบประมำณด ำเนินกำร 

  ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ  

  ส านักปลัดเทศบาล  
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10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

 10.1 ผลผลิต 

  ผลการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการบริหารงานของเทศบาล จ านวน 1 ฉบับ 

 10.2 ผลผลิต 

  - ประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 

  - การให้บริการสาธารณะมีความโปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน  
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2.3 มำตรกำรกำรใช้ดุลยพินิจและใช้อ ำนำจหน้ำที่ให้เป็นไปตำมหลักกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี 

1. ช่ือโครงกำร : กิจกรรม กำรลดขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน 

2. หลักกำรและเหตุผล 

  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 52 
ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดท าหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองทีดี โดยอย่างน้อยต้องมี
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานการอ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน ตลอดจนจัดให้มีการรับฟังและส ารวจความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการ เพื่อปรับปรุงการ
บริหารงานให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนมากท่ีสุด ประกอบกับในปีท่ีผ่านมาได้มีการประเมิน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการท่ีดี และได้ด าเนินการตามโครงการดังกล่าวอย่างต่อเนื่องทุกปี
นั้น 

  เพื่อให้การประเมินบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดีเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเกิดประโยชน์สุขต่อ
ประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจขององค์กรมีประสิทธิภาพและความคุ้มค่า สามารถลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานและตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง หรืออย่างน้อยมีผลการประเมินไม่ต่ ากว่า
ปีท่ีผ่านมา เทศบาลต าบลห้วยกระบอกจึงได้จัดท าโครงการปรับปรุงกระบวนการท างานหรือลดขั้นตอนการ
ท างานหรือการบริการ เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนโดยยึดกรอบแนวทางการพัฒนาการบริหาร
จัดการท่ีดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและอ านาจหน้าท่ีของเทศบาลตามกฎหมายเป็นส าคัญ 

3. วัตถุประสงค์ 

  3.1 เพื่อลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานการบริการประชาชน 

  3.2 เพื่ออ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน 

  3.3 เพื่อรับฟังและส ารวจความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการ 

  3.4 เพื่อปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน 

4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 

  4.1 เพื่อลดขั้นตอนในการท างานของเทศบาลต าบลห้วยกระบอกให้ส้ันลง 

  4.2 ประชาชนในพื้นท่ี เขตเทศบาลต าบลห้วยกระบอก 

4.3 ประชาชนนอกพื้นท่ี และประชาชนท่ัวไป 

  4.4 พนักงานและเจ้าหน้าท่ีของเทศบาลต าบลห้วยกระบอก 
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  4.5 ผู้บังคับบัญชามอบอ านาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการส่ังการ อนุญาต การอนุมัติ และการ
ปฏิบัติราชการใดๆ ไปสู่ผู้ใต้บังคับบัญชาซึ่งมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการด าเนินการเรื่องนั้นโดยตรง 

5. พื้นที่ด ำเนินกำร 

  เทศบาลต าบลห้วยกระบอก   

6. วิธีด ำเนินกำร 

  6.1 แต่งต้ังคณะกรรมการปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 

  6.2 ประชุมคณะกรรมการเพื่อส ารวจงานบริการท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องปฏิบัติ 
ปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาในการให้บริการท่ีสามารถปฏิบัติได้จริงและพิจารณางานในภารกิจว่าเรื่องใดท่ี
ผู้บังคับบัญชาสามารถมอบอ านาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการส่ัง การอนุญาต การอนุมัติ หรือการปฏิบัติราชการ
ใดๆ ให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา 

  6.3 ประกาศลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ และประกาศกระบวนงานบริการ
ประชาชนท่ีนายกเทศมนตรีมอบอ านาจให้รองนายกเทศมนตรี หรือปลัดเทศบาลให้ประชาชนทราบโดยท่ัวไป
พร้อมท้ังจัดท าแผนภูมิแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการให้ประชาชนทราบ 

  6.4 มีระบบการรับฟังข้อร้องเรียนหรือมีการสอบถามจากภาคประชาชน และน าผลดังกล่าว
มาปรับปรุงการปฏิบัติราชการ 

  6.5 รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคต่างๆ ให้นายกเทศมนตรีและ
ผู้บริหารทราบ 

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 

  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 

8. งบประมำณด ำเนินกำร 

  ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 

  ทุกกอง/ส านัก ในเทศบาลต าบลห้วยกระบอก 
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10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

 10.1 ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วในการติดต่อขอรับบริการ และมีความพึงพอใจในการ
ให้บริการของเจ้าหน้าท่ี 

 10.2 การปฏิบัติราชการมีความคล่องตัว และบุคลากรมีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน 

 10.3 การปฏิบัติราชการมีความสอดคล้องกับนโยบายปฏิรูประบบราชการ 

 10.4 ท าให้ภาพลักษณ์ของเทศบาลต าบลเขาพระงามเปล่ียนไปในทิศทางท่ีดีขึ้นและท าให้ประชาชนมี
ความศรัทธาต่อคณะผู้บริหารมากยิ่งขึ้น 
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1. ช่ือโครงกำร : โครงกำรลดขั้นตอนและระยะเวลำกำรปฏิบัติรำชกำร 

2. หลักกำรและเหตุผล 

  ในมาตรา 3/1 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2545 
ซึ่งเป็นกฎหมายท่ีเป็นท่ีมาของการปฏิรูประบบราชการเพื่อวางกรอบแนวทางการบริหารราชการไว้ว่า “การ
บริหารราชการต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ 
ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานท่ีไม่จ าเป็น 
การกระจายอ านาจตัดสินใจ การอ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน” และเพื่อให้
การด าเนินการดังกล่าวเป็นไปตามกรอบรวมท้ังทิศทางและแนวทางการบริหารราชการดังกล่าว จึงได้มีการ
ประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 โดย
ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามแนวทางพระราช
กฤษฎีกานี้ โดยอย่างน้อยต้องมีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและการอ านวยความสะดวกใน
การตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน 

  เทศบาลต าบลห้วยกระบอก เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง ปฏิบัติงานตาม
อ านาจหน้าท่ีของเทศบาลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน ดังนั้นงานให้บริการจึงเป็นงานบริการแบบ
หนึ่งของระบบการบริการสาธารณะ ท่ีผู้บริหารและพนักงานทุกท่านจะต้องร่วมกันปรับปรุงและแก้ไข
กระบวนการท างานเพื่อสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้มากท่ีสุด เมื่อประชาชนมารับบริการ
แล้วเกิดความประทับใจและพึงพอใจ รวมถึงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ ท าให้เกิดความ
รวดเร็วในการตอบสนองความต้องการของประชาชน อ านวยความสะดวกเพื่องานบริการท่ีมีคุณภาพ ท่ัวถึง
และแก้ไขปัญหาต่างๆ ท่ีเกิดขึ้นในเขตเทศบาลต าบลห้วยกระบอกให้กับประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

3. วัตถุประสงค์ 

  3.1 เพื่อให้ประชาชนได้รับการบริการได้อย่างสะดวกรวดเร็วและถูกต้อง 

  3.2 เพื่อให้สามารถตรวจสอบความต้องการของประชาชน รับรู้สภาพปัญหาและแก้ไขปัญหา
ท่ีเกิดขึ้นได้ 

  3.3 เพื่อปรับทัศนคติ วิธีคิด วิธีการท างานของบุคลากรให้ค านึงถึงผลลัพธ์ในด้านการบริการ
ประชาชนผู้มาติดต่อขอรับบริการ 

  3.4 เพื่อให้การปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะท่ีชัดเจน มีความโปร่งใส
สามารถวัดผลการด าเนินงานได้ 
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4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 

  ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลห้วยกระบอกและผู้ท่ีมาติดต่อราชการกับเทศบาลต าบลห้วย
กระบอก 

5. พื้นที่ด ำเนินกำร 

  ส านักงานเทศบาลต าบลห้วยกระบอก 

6. วิธีด ำเนินกำร 

  6.1 จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติ 

  6.2 จัดให้มีการประชุมคณะท างานปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 

  6.3 จัดท าประกาศกระบวนงานบริการปรับลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการและประกาศให้
ประชาชนทราบโดยท่ัวกัน 

  6.4 ด าเนินการจัดท ากิจกรรมอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน 

  6.4.1 ปรับปรุงแผนผังก าหนดผู้รับผิดชอบให้เป็นปัจจุบัน 

  6.4.2 ปรับปรุงป้ายแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการแก่ประชาชน 

  6.4.3 จัดท าเอกสาร/แผ่นพับประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ 

  6.4.4 จัดให้มีกล่อง/ตู้รับความคิดเห็นของประชาชน 

  6.4.5 จัดท า/เตรียมแบบฟอร์มค าร้องต่างๆ พร้อมตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มทุกงาน
บริการ 

  6.4.6 จัดท าค าส่ังการให้บริการประชาชนนอกเวลาราชการ โดยจัดให้มีการให้บริการแก่
ประชาชนท้ังเวลาท าการ ช่วงพักกลางวันและในวันหยุดราชการ 

  6.4.7 การมอบอ านาจการตัดสินใจ การอนุญาต การอนุมัติ การรักษาราชการแทน 

  6.5 มีการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ 

  6.6 มีการติดตามประเมินผลโครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ เพื่อน า
จุดบกพร่องในการจัดท าโครงการมาปรับปรุงแก้ไขวิธีการ ขั้นตอนหรือระยะเวลาในการให้บริการให้ดียิ่งขึ้น
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป 
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7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 

  ตลอดปีงบประมาณ 

8. งบประมำณด ำเนินกำร 

  ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 

  เทศบาลต าบลห้วยกระบอก 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

  10.1 ประชาชนได้รับการบริการได้อย่างสะดวกรวดเร็วและถูกต้อง 

  10.2 สามารถตรวจสอบความต้องการของประชาชน รับรู้สภาพปัญหาและแก้ไขปัญหาท่ี
เกิดขึ้นได้ 

  10.3 มีทัศนคติ วิธี คิด วิธีการท างานของบุคลากรค านึงถึงผลลัพธ์ ในด้านการบริการ
ประชาชนผู้มาติดต่อขอรับบริการ 

  10.4 การปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะท่ีชัดเจน มีความโปร่งใสสามารถ
วัดผลการด าเนินงานได้ 

 

 

 



67 
 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2562 - 2564)  

 

2.4 กำรเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงำน/บุคคลในกำรด ำเนินกิจกำร กำรประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่
ประจักษ์ 

1. ชื่อโครงกำร : กิจกรรม “มอบประกำศเกียรติคุณให้แก่พนักงำนเทศบำลผ็เสียสละและอุทิศตนให้
ส่วนรวมและทำงรำชกำร” ในวันเทศบำล  

2. หลักกำรและเหตุผล 

  การส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมให้เกิดขึ้นในหน่วยงานและสังคม ถือเป็นการสร้างรากฐาน
อันส าคัญในการพัฒนาสังคมสู่ความอยู่เย็นเป็นสุข โดยเฉพาะเน้นการส่งเสริมและสนับสนุนให้คนด ารงชีวิตตาม
แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การมีคุณธรรม จริยธรรม วิริยะอุตสาหะ กล้าหาญ ซื่อสัตย์สุจริต และเสียสละ
เพื่อส่วนรวม ถือว่าเป็นหลักส าคัญของการท าความดี ดังนั้น เพื่อส่งเสริมให้บุคลากร หน่วยงานท่ีมีความต้ังใจใน
การปฏิบั ติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ท าความดีอย่างต่อเนื่องเป็นแบบอย่างแก่ประชาชน ผู้ ท่ีท า
คุณประโยชน์หรือเต็มใจเข้าร่วมในกิจกรรมของเทศบาลต าบลห้วยกระบอกอย่างสม่ าเสมอ เทศบาลต าบลห้วย
กระบอกจึงจัดกิจกรรมยกย่องและเชิดชูความดี ความซื่อสัตย์ สุจริต และการต่อต้านการทุจริตแก่บุคคล 
หน่วยงาน องค์กรดีเด่น ผู้ท าความดี มีความซื่อสัตย์สุจริต และผู้ท าคุณประโยชน์หรือเข้าร่วมในกิจกรรมของ
เทศบาลต าบลห้วยกระบอก  โดยการมอบใบประกาศเกียรติคุณเพื่อยกย่องบุคคลผู้เสียสละและท า
คุณประโยชน์ให้กับเทศบาลท่ีควรได้รับการยกย่องชมเชย และเป็นบุคคลตัวอย่าง และจัดกิจกรรมรณรงค์ 
เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชน หน่วยงาน องค์กรในเขตเทศบาลต าบลห้วยกระบอกมีค่านิยม ยกย่อง 
เชิดชู และเห็นคุณค่าของการประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม 

3. วัตถุประสงค์ 

  3.1 เพื่อสร้างขวัญและก าลังใจแก่ผู้ท าคุณประโยชน์ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมของเทศบาล
ต าบลห้วยกระบอก 

  3.2 เพื่อส่งเสริมการสร้างแรงจูงใจให้ประชาชน หน่วยงาน องค์กรท้ังภาครัฐและภาคเอกชน
ในเขตเทศบาลต าบลห้วยกระบอกตระหนักถึงความซื่อสัตย์สุจริต เสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม 

  3.3 เพื่อรณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชน หน่วยงาน องค์กรในเขตเทศบาล
ต าบลห้วยกระบอกมีค่านิยม ยกย่อง เชิดชู และเห็นคุณค่าของการประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและ
จริยธรรม 

4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 

  - พนักงานเทศบาลต าบลห้วยกระบอก 
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5. พื้นที่ด ำเนินกำร 

  พื้นท่ีในเขตเทศบาลต าบลห้วยกระบอก 

6. วิธีด ำเนินกำร 

  6.1 จัดประชุมช้ีแจงแนวทางการด าเนินกิจกรรมเพื่อสร้างมาตรการร่วมกันในการก าหนด
หลักเกณฑ์การพิจารณาในการคัดเลือกบุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่น 

  6.2 คัดเลือกและประกาศยกย่องบุคคล หน่วยงาน องค์กรท าความดี เพื่อให้เป็นแบบอย่าง 

  6.3 จัดกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติ และมอบใบประกาศแก่บุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่นท่ี
ผ่านการคัดเลือกและได้คะแนนสูงสุด 

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 

  งบประมาณ พ.ศ.2562 - 2564 

8. งบประมำณด ำเนินกำร 

  ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 

  งานการเจ้าหน้าท่ี  ส านักปลัดเทศบาลต าบลห้วยกระบอก 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

  10.1 ยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่บุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่น ผู้ท าคุณประโยชน์หรือเข้า
ร่วมในกิจกรรมของเทศบาลต าบลห้วยกระบอก 

  10.2 ประชาชน หน่วยงาน องค์กรในเขตเทศบาลต าบลห้วยกระบอกมีค่านิยม ยกย่อง เชิดชู 
และเห็นคุณค่าของการประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม  
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2.5 มำตรกำรจัดกำรในกรณีได้ทรำบ หรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบกำรทุจริต 

1. ช่ือโครงกำร : มำตรกำร “จัดท ำข้อตกลงกำรปฏิบัติรำชกำร” 

2. หลักกำรและเหตุผล 

  จากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้ก าหนด
ดัชนีในการประเมินท่ีค านึงถึงหลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณสากล และวัฒนธรรมของประเทศไทยเป็นหลัก
รวมถึงข้อเท็จจริงของการทุจริตท่ีเกิดขึ้นภายในหน่วยงานของภาครัฐ สาเหตุส่วนมากเกิดจากการด าเนินงาน
ของระดับบุคคล หรือเกิดจากปัจจัยทางวัฒนธรรมขององค์กร หรือเกิดจากลักษณะงานและการรับส่ิงของต่างๆ 
ท่ีเอื้อให้เกิดการทุจริต ดังนั้น วิธีการบริหารจัดการภายในองค์กรท่ีน าไปสู่การปรับเปล่ียนพฤติกรรม ค่านิยม
และวัฒนธรรมขององค์กรให้กลายเป็นส่ิงท่ียอมรับได้ของผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ีภายในองค์กร โดยการสร้าง
ความตระหนักถึงความรับผิดชอบและการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตภายในองค์กร ของผู้บริหารและ
เจ้าหน้าท่ีถึงแม้จะเป็นส่ิงท่ียากต่อการด าเนินงานก็ตาม แต่เป็นส่ิงส าคัญท่ีหน่วยงานต้องสร้างให้เกิดการ
เปล่ียนแปลงเพื่อน าไปสู่องค์กรท่ีมีคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน ตลอดจนเป็นการสร้างแนวร่วม
ในการต่อต้านการทุจริตอันจะส่งผลต่อสังคม ชุมชน และประเทศเกิดความตระหนักถึงภัยจากากรทุจริตและ
ปฏิเสธการทุจริตในทุกรูปแบบ 

  ดังนั้น เทศบาลต าบลห้วยกระบอก จึงได้จัดท ามาตรการ “จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ” 
ท่ีก าหนดดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการ
บ้านเมืองท่ีดี ขึ้น เพื่อเป็นการพัฒนาวิธีการด าเนินงานภายในองค์กรท่ีจะน าไปสู่การยกระดับคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานให้สูงขึ้น 

3. วัตถุประสงค์ 

  3.1 เพื่อให้บุคลากรปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม ตามแนวทางการ
บริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 

  3.2 เพื่อให้ทุกส่วนราชการ (ส านัก/กอง) น าไปยึดถือและปฏิบัติ 

  3.3 เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรท่ีมีความโปร่งใส มีคุณธรรม 

4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 

  บุคลากรในองค์กรปฏิบัติตามเกณฑ์ตัวช้ีวัดข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 

5. พื้นที่ด ำเนินกำร  

  เทศบาลต าบลห้วยกระบอก 

6. วิธีด ำเนินกำร 

  6.1 จัดท าข้อตกลงในการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการระหว่างส่วนราชการกับผู้บริหาร
ท้องถิ่นท่ีมีดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการ
บ้านเมืองท่ีดี 
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  6.2 รวบรวมรายงานข้อตกลงการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการเสนอผู้บริหารทราบ 

  6.3 ประชาสัมพันธ์พร้อมแจ้งให้ทุกส่วนราชการถือปฏิบัติ 

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 

  งบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 

8. งบประมำณด ำเนินกำร 

  ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 

  ทุกส านัก/กอง เทศบาลต าบลห้วยกระบอก 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

  มีการจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 
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1. ช่ือโครงกำร : กิจกรรม “กำรจัดท ำข้อตกลงกำรปฏิบัติรำชกำรของเทศบำลต ำบลห้วยกระบอก” 

2. หลักกำรและเหตุผล 

  ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 3/1 
บัญญัติว่าการปฏิบัติหน้าท่ีของส่วนราชการต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้
ค านึงถึงความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงานการมีส่วนร่วมของประชาชนการเปิดเผยข้อมูล การติดตาม ตรวจสอบ 
และการประเมินผลการปฏิบัติงาน ท้ังนี้ ตามความเหมาะสมของแต่ละภารกิจ ประกอบกับ พระราชกฤษฎีกาว่า
ด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 12 ก าหนดไว้ว่า เพื่อประโยชน์ในการ
ปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ก.พ.ร. อาจเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อก าหนดมาตรการก ากับการปฏิบัติ
ราชการ โดยวิธีการจัดท าความตกลงเป็นลายลักษณ์อักษร หรือโดยวิธีการอื่นใด เพื่อแสดงความรับผิดชอบใน
การปฏิบัติราชการ รวมท้ังมาตรา 45 ก าหนดให้ส่วนราชการ จัดให้มีคณะผู้ประเมินอิสระด าเนินการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ คุณภาพการให้บริการ ความพึง
พอใจของประชาชนผู้รับบริการ ความคุ้มค่าในภารกิจ ท้ังนี้ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาท่ีก าหนด 

  เทศบาลต าบลห้วยกระบอกจึงได้จัดให้มีการจัดท าข้อตกลงและติดตามผลการปฏิบัติราชการ 
โดยมีการลงนามในข้อตกลงการปฏิบัติราชการระหว่างนายกเทศบาลต าบลห้วยกระบอกกับเทศบาลต าบลห้วย
กระบอก และหัวหน้าส านักปลัด/ผู้อ านวยการกอง และให้มีการลงนามจัดท าข้อตกลงทุกปี เพื่อประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบลห้วยกระบอก 

3. วัตถุประสงค์ 

  3.1 เพื่อให้การปฏิบัติราชการตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการของหน่วยงานระดับส านัก/
กอง/ฝ่าย เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามท่ีก าหนด 

  3.2 เพื่อให้หน่วยงานระดับส านัก/กอง/ฝ่าย มีความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอน วิธีการ และ
รายละเอียดการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามกรอบและแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

  3.3 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับส านัก/กอง/ฝ่าย ตาม
ข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2561 

  3.4 เพื่อให้หน่วยงานระดับส านัก/กอง/ฝ่าย สามารถจัดเตรียมเอกสาร และหลักฐานของ
ตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ 

4. กำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรตำมข้อตกลงกำรปฏิบัติรำชกำรของหน่วยงำนระดับส ำนัก/กอง/ฝ่ำย 

  เทศบาลต าบลห้วยกระบอก ได้ท าข้อตกลงผลงานกับผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นลายลักษณ์อักษร
อย่างชัดเจน โดยจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ในระดับส านัก/กอง/ฝ่าย เพื่อให้การด าเนินงานตาม
ข้อตกลงการปฏิบัติราชการดังกล่าวบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามท่ี
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ก าหนด และรับส่ิงจูงใจตามระดับผลงาน โดยได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติราชการระหว่าง
นายกเทศมนตรีกับปลัดเทศบาล และปลัดเทศบาลกับหัวหน้าหน่วยงานในสังกัด พร้อมคณะท างานได้ร่วมกัน
พิจารณาและเลือกตัวช้ีวัดในประเด็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการแต่ละมิติ ดังนี้ 

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

5. กำรติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำร 

  วิธีติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

  1.1 ช้ีแจงส านัก/กอง/ฝ่ายต่างๆ และผู้ปฏิบัติงานทราบ และท าความเข้าใจเกี่ยวกับตัวช้ีวัด 
และกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการ
บ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 และหนังสือกระทรวงมหาดไทยท่ี มท 0892.4/ว 435 ลงวันท่ี 11 กุมภาพันธ์ 
2548 

  1.2 ติดตามผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดให้มีผลการปฏิบัติราชการอย่างเหมาะสม เช่น  

  - ศึกษาข้อมูล และเอกสารหลักฐานต่างๆ เช่น รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรอง
การปฏิบัติราชการรอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน และเอกสารท่ีเกี่ยวข้องกับการด าเนินการตามตัวชี้วัด 
เป็นต้น 

  - ติดตามผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด โดยการประสานงานกับผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด และผู้
จัดเก็บข้อมูล เพื่อให้การด าเนินการเป็นไปตามเป้าหมายท่ีก าหนด และการมีส่วนร่วมของผู้บริหารของ
หน่วยงานในการก ากับดูแลและติดตามผลการด าเนินงานดังกล่าว 

  1.3 รับฟังความคิดเห็นของหน่วยงานท่ีรับผิดชอบตัวช้ีวัด เพื่อให้การด าเนินงานบรรลุตาม
เป้าหมายหรือตัวช้ีวัดท่ีก าหนด 

  1.4 วัดผลลัพธ์ที่ได้จากการปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับค่าเป้าหมาย และเกณฑ์การให้คะแนน 

  1.5 ประสานงานกับหน่วยงานท่ีรับผิดชอบตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติราชการ กรณีท่ีการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการในเบื้องต้นไม่เป็นไปตามเป้าหมายท่ีก าหนด เพื่อหาแนวทางแก้ไขให้การ
ปฏิบัติงานบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ 
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6. กำรค ำนวณผลกำรประเมินกำรปฏิบัติรำชกำร 

ผลกำรประเมิน ระดับคะแนนที่ได้รับ 

มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเลิศ/ดี
เย่ียม 

5 

มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีมาก 4 

มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดี 3 

มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับพอใช้ 2 

มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับปรับปรุง 1 
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1. ช่ือโครงกำร : มำตรกำร “แต่งต้ังผู้รับผิดชอบเก่ียวกับเร่ืองร้องเรียน” 

2. หลักกำรและเหตุผล 

  ด้วยเทศบาลต าบลห้วยกระบอกมีนโยบายใช้หลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ภาคประชาชนเข้ามา
มีส่วนร่วมโดยเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเสนอเรื่องร้องเรียน แจ้งเบาะแส เสนอข้อคิดเห็น ซึ่งสามารถย่ืน
ค าร้องเรียนผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ ระบบอินเตอร์เน็ต ทางโทรศัพท์ หรือแจ้งเบาะแสด้วยตนเอง 

  ฉะนั้น เพื่อให้การด าเนินการรับเรื่องร้องเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถแก้ไขความ
เดือดร้อนของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้แต่งต้ังคณะท างานรับผิดชอบการรับเรื่องร้องเรียนประจ า
เทศบาลต าบลห้วยกระบอก รวมถึงจัดท าคู่มือด าเนินการเรื่องร้องเรียนของเทศบาลต าบลห้วยกระบอกขึ้น เพื่อ
ด าเนินการมาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆ เจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบได้ถือปฏิบัติ
ให้เป็นแนวทางเดียวกัน 

3. วัตถุประสงค์ 

  3.1 เพื่อจัดให้มีเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบด าเนินการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆ  

  3.2 เพื่อจัดให้มีมาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริต
เป็นไปตามข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีสอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง 

4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 

  มีการมอบหมายแต่งต้ังเจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน 

5. พื้นที่ด ำเนินกำร 

  เทศบาลต าบลห้วยกระบอก 

6. วิธีด ำเนินกำร 

  6.1 ก าหนดผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน 

  6.2 จัดท าคู่มือด าเนินการเรื่องร้องเรียนของเทศบาลต าบลห้วยกระบอก 

  6.3 จัดประชุมให้ความรู้เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนเพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานและด าเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนท่ีได้รับจากช่องทางการร้องเรียนต่างๆ ให้เป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน โดยโปร่งใสและเป็นธรรม 

  6.4 เผยแพร่กระบวนการและขั้นตอนในการด าเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนของเทศบาลต าบล
ห้วยกระบอกให้ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้เสีย คู่สัญญา ประชาชนท่ัวไป หน่วยงานภายนอกตลอดจนบุคลากร
ภายในหน่วยงาน สามารถเข้าใจและใช้ประโยชน์จากกระบวนการและขั้นตอนดังกล่าวได้ตรงกับความต้องการ 
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7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 

  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 

8. งบประมำณด ำเนินกำร 

  ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 

  ส านักปลัดเทศบาลต าบลห้วยกระบอก 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

  เจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนด าเนินการจัดการเรื่องร้องเรียนของ
เทศบาลต าบลห้วยกระบอกตามคู่มือด าเนินการเรื่องร้องเรียนของเทศบาลต าบลห้วยกระบอกโดยปฏิบัติตาม
ขั้นตอนการปฏิบัติงานท่ีสอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง 
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มิติที่ 3 กำรส่งเสริมบทบำทและกำรมีส่วนร่วมของภำคประชำชน 

  3.1 จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรในช่องทำงที่เป็นกำรอ ำนวยควำมสะดวกแก่
ประชำชนได้มีส่วนร่วมตรวจสอบกำรปฏิบัติรำชกำรตำมอ ำนำจหน้ำที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินได้
ทุกขั้นตอน 

1. ชื่อโครงกำร : มำตรกำร “จัดต้ังศูนย์ข้อมูลข่ำวสำรของเทศบำลต ำบลห้วยกระบอกให้มีประสิทธิภำพ
มำกยิ่งขึ้น” 

2. หลักกำรและเหตุผล 

  ตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 บัญญัติให้
หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยตามท่ีกฎหมายก าหนดไว้ให้ประชาชนเข้า
ตรวจดูได้ ณ ท่ีท าการของหน่วยงานของรัฐ โดยเรียกสถานท่ีท่ีจัดเก็บรวบรวมข้อมูลข่าวสารและให้บริการว่า 
“ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร” โดยมีเจตนารมณ์ให้ประชาชนมีโอกาสอย่างกว้างขวางในการได้รับข่าวสารเกี่ยวกับการ
ด าเนินการต่างๆ ของรัฐ 

  ดังนั้น เพื่อให้การด าเนินการดังกล่าวเป็นไปตามท่ีกฎหมายก าหนด เทศบาลต าบลห้วย
กระบอกจึงได้ให้มีสถานท่ีส าหรับประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสารซึ่งได้รวบรวมไว้ โดยจัดเป็นศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารเทศบาลต าบลห้วยกระบอกให้บริการ ณ ศูนย์บริการร่วมเทศบาลต าบลห้วยกระบอก โดยมีงาน
ศูนย์บริการข้อมูลฝ่ายประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน เป็นผู้รับผิดชอบข้อมูลข่าวสารต่างๆ ท่ี
ประชาชนสามารถเข้าตรวจดูได้ เพื่อประชาชนจะได้สามารถรับรู้สิทธิและหน้าท่ีของตนอย่างเต็มท่ีในการแสดง
ความคิดเห็นและใช้สิทธิทางการเมืองได้โดยถูกต้องตรงกับความเป็นจริง ในการรักษาประโยชน์ของตนต่อไป 

3. วัตถุประสงค์ 

  3.1 เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์แก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้องและไม่
บิดเบือนข้อเท็จจริง  

  3.2 เพื่อเพิ่มช่องทางให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเทศบาล
ต าบลห้วยกระบอก 

4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 

  ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลต าบลห้วยกระบอก จ านวน 1 แห่ง 

5. พื้นที่ด ำเนินกำร 

  ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลต าบลห้วยกระบอก 
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6. วิธีด ำเนินกำร 

  6.1 มีการจัดต้ังศูนย์ข้อมูลข่าวสารและจัดสถานท่ีให้ประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูล 

  6.2 มีการแต่งต้ังเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบเป็นปัจจุบัน 

  6.3 มีการจัดวางเอกสารข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ 
การเงิน การจัดหาพัสดุ การค านวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการท่ี
กฎหมาย ระเบียบ กฎข้อบังคับท่ีก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเผยแพร่ให้ประชาชนทราบและ
ตรวจสอบได้ ข้อมูลครบตามรายการท่ีก าหนด 

  6.4 มีการจัดประชุมให้ความรู้แก่บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกี่ยวกับการ
ปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 

  6.5 มีการให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 

  6.6 มีบริการอินเตอร์เน็ตส าหรับให้บริการประชาชนท่ัวไป 

  6.7 มีการจัดเก็บสถิติผู้มารับบริการและสรุปผลเสนอผู้บริหาร 

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 

  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564 

8. งบประมำณด ำเนินกำร 

  ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 

  งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลต าบลห้วยกระบอก 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

  จ านวนศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลต าบลห้วยกระบอก 
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1. ช่ือโครงกำร : มำตรกำร “เผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรที่ส ำคัญและหลำกหลำย” 

2. หลักกำรและเหตุผล 

  ด้วยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 
ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐจะต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลท่ีส าคัญๆ ของหน่วยงาน เช่น โครงสร้างและการ
จัดองค์กร อ านาจหน้าท่ี แผนงาน โครงการและอื่นๆ 

  ดังนั้น เทศบาลต าบลห้วยกระบอกจึงได้จัดท ามาตรการ “เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารท่ีส าคัญและ
หลากหลาย” ขึ้น เพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าท่ีและเข้าถึงข้อมูลตาม
ภารกิจหลักของเทศบาลต าบลห้วยกระบอก ได้ง่ายและสะดวกมากขึ้น 

3. วัตถุประสงค์ 

  3.1 เพื่อให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารท่ีส าคัญและเข้าถึงง่าย 

  3.2 เพื่อให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารท่ีหลากหลาย 

  3.3 เพื่อให้ประชาชนหรือผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกมากยิ่งขึ้น 

4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 

  มีข้อมูลประเภทต่างๆ เผยแพร่ต่อประชาชนในพื้นท่ี และเข้าถึงได้โดยสะดวกมากกว่า 10 
ประเภทขึ้นไป 

5. พื้นที่ด ำเนินกำร 

  พื้นท่ีท้ังในและนอกเขตเทศบาลต าบลห้วยกระบอก 

6. วิธีด ำเนินกำร 

  จัดให้มีข้อมูลข่าวสารประเภทต่างๆ เผยแพร่ให้ประชาชนท้ังในและนอกพื้นท่ี ได้แก่ 

- แผนพัฒนาท้องถิ่น 
- งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
- แผนการด าเนินงาน 
- แผนอัตราก าลัง 
- แผนการจัดหาพัสดุ 
- ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา 
- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
- ข้อมูลรายรับและรายจ่าย 
- งบแสดงฐานะทางการเงิน 
- รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น 
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- รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปี 
- รายงานผลคะแนนการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการ 
- ผลส ารวจความพึงพอใจของประชาชน 

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 

  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564 

8. งบประมำณด ำเนินกำร 

  ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 

  ฝ่ายประชาสัมพันธ์ เทศบาลต าบลห้วยกระบอก 

10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

  จ านวนข้อมูลข่าวสารท่ีได้รับการเผยแพร่ 
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  3.2  กำรรับฟังควำมคิดเห็น กำรรับและกำรตอบสนองเร่ืองร้องเรียน/ร้องทุกข์ของ
ประชำชน 

1. ช่ือโครงกำร : โครงกำรประชำคมแผนชุมชน 

2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 

  กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการกระจายอ านาจและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นกฎหมายท่ี
ค่อนข้างใหม่และมีจ านวนหลายฉบับด้วยกัน ท าให้ประชาชนยังไม่อาจได้รับทราบถึงความส าคัญของการ
กระจายอ านาจและการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการกระจายอ านาจ เทศบาลต าบลห้วยกระบอกจึงได้จัดท า
โครงการ   ประชุมประชาคมหมู่บ้านและประชาคมต าบลประจ าปี   ขึ้น เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ
และตระหนักถึงความส าคัญของการกระจายอ านาจการมี  ส่วนร่วมของประชาชนต่อการพัฒนาท้องถิ่นตนเอง 

3. วัตถุประสงค์ 

  เพื่อให้การบริหารจัดการเป็นไปตามหลักการมีส่วนร่วมของประชาชน โปร่งใส และตรวจสอบ
ได้เพื่อเผยแพร่ความรู้ให้กับประชาชนถึงการมีส่วนร่วมในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อ
รับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะในการพัฒนาท้องถิ่น และรายงานการด าเนินงานประจ าปีงบประมา อีกทาง
หนึ่งด้วย 

4. เป้ำหมำย 

  ผู้น าองค์กรประชาชน เช่น ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรก านัน ผู้น าชุมชน
แพทย์ประจ าต าบล อาสาสมัครสาธารณสุข สมาชิกสภาเทศบาล กลุ่มอาชีพต่างๆ ตลอดจนประชาชนท่ัวไป   

5. วิธีด ำเนินกำร 

  5.1 ติดต่อ ประสานงานกับเจ้าของสถานท่ี 

  5.2 แต่งต้ังคณะท างาน 

  5.3 วางแผนก าหนด วัน เวลา สถานท่ี การฝึกอบรม พร้อมก าหนดตารางการฝึกอบรม 

  5.4 เสนอโครงการ 

  5.5 ด าเนินโครงการตามวัน เวลา ท่ีก าหนด 

6. ระยะเวลำกำรด ำเนินกำร 

  ปีงบประมาณ 2562 – 2564 

7. งบประมำณ 

  15,000 บาท 

8. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 

  ส านักงานปลัด เทศบาลต าบลห้วยกระบอก 
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9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

  ผู้เข้าร่วมประชุมประชาคมสามารถเข้าใจการบริหารงานแบบการมีส่วนร่วม ตระหนักถึง
ความส าคัญของการกระจายอ านาจและเป็นการสร้างทัศนคติท่ีดีระหว่างประชาชนและหน่วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่น 
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1. ช่ือโครงกำร : กำรด ำเนินงำนศูนย์รับเร่ืองรำวร้องทุกข์เทศบำลต ำบลห้วยกระบอก 

2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 

  เทศบาลต าบลห้วยกระบอก เป็นหน่วยงานภาครัฐท่ีเน้นการให้บริการประชาชน และมี
เป้าหมายให้มีการบริการประชาชนในด้านต่างๆ ท่ีอยู่ในอ านาจหน้าท่ีด้วยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และ
เกิดประโยชน์ต่อประชาชนผู้รับบริการโดยตรง โดยถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางท่ีจะได้รับการบริการอย่าง
สะดวกรวดเร็ว และลดภาระของประชาชนเป็นส าคัญ 

  ดังนั้น เพื่อให้การด าเนินงานด้านบริการเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเป็นการอ านวยความสะดวก
และตอบสนองความต้องการของประชาชน เทศบาลต าบลห้วยกระบอกจึงมีการจัดต้ังศูนย์รับเรื่องราวร้อง
ทุกข์เพื่อไว้ส าหรับรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์  จากประชาชนท่ีได้รับความเดือดร้อนต่างๆ 

3. วัตถุประสงค์ 

  3.1 เพื่อรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นท่ี และจะได้แก้ไขปัญหาได้อย่าง
ถูกต้องหรือน ามาเป็นข้อมูลในการท าแผนงานโครงการแก้ไขปัญหาต่อไป 

  3.2 เพื่ออ านวยความสะดวกแก่ประชาชนท่ีมาติดต่อราชการ ณ ส านักงานเทศบาลต าบล
ห้วยกระบอก 

  3.3 เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุลากรของเทศบาลกับประชาชนในพื้นท่ี 

4. เป้ำหมำย 

  ให้บริการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ จากประชาชนในพื้นท่ีท่ีได้รับความเดือดร้อนร าคาญหรือ
ผู้มีส่วนได้เสียท่ีเกี่ยวข้อง โดยการปฏิบัติราชการต้องสามารถให้บริการได้อย่างมีคุณภาพ สามารถด าเนินการ
แล้วเสร็จภายในระยะเวลาท่ีก าหนด สร้างความเช่ือมั่นไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองตามความคาดหวัง/ความ
ต้องการของประชาชนผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท่ีมีความหลากหลายและมีความแตกต่างกันได้อย่าง
เหมาะสมและมีการจัดเตรียมระบบการแก้ไขหรือบรรเทาปัญหาและผลกระทบใดๆ ท่ีอาจจะเกิดขึ้นตามมาได้ 

5. วิธีด ำเนินกำร 

  5.1 จัดท าค าส่ังแต่งต้ังเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 

  5.2 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบช่องทางในการร้องทุกข์/ร้องเรียน 

  5.3 น าเรื่องเสนอคณะผู้บริหารพิจารณาส่ังการเจ้าหน้าท่ีผู้เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ไขปัญหาตาม
ความจ าเป็นและเร่งด่วน 

  5.4 แจ้งผลการปฏิบัติงานให้ผู้ร้องทราบ 
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6. ระยะเวลำด ำเนินกำร 

  ให้บริการในวัน เวลาราชการวันจันทร์ – วันศุกร์ ต้ังแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น. โดย
ช่องทางร้องทุกข์/ร้องเรียน ดังนี้ 

  6.1 ส านักงานเทศบาลต าบลห้วยกระบอก 

  6.2 ทางโทรศัพท์หมายเลข 032-291-379  

  6.3 ทางเว็บไซต์ https://www.huaykrabok.net/ 

  6.4 ทางเฟสบุ๊ค https://www.facebook.com /เทศบาลต าบลห้วยกระบอก-839926676054052/ 

7. งบประมำณด ำเนินกำร 

  ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 

  ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลห้วยกระบอก 

9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

  9.1 มีสถิติจ านวนเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน ประจ าสัปดาห์/ประจ าเดือน ท าให้เห็นว่า
ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการสอดส่องดูแลสังคมและการอยู่ร่วมกัน แสดงให้เห็นถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชน
มีส่วนร่วมในการด าเนินงานของเทศบาลต าบลห้วยกระบอก 

  9.2 สามารถด าเนินการแก้ไขปรับปรุงตามเรื่องท่ีประชาชนร้องเรียน/ร้องทุกข์ 

  9.3 แจ้งผลการด าเนินการให้ผู้ร้องเรียนทราบภายใน 15 วัน 
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1. ช่ือโครงกำร : โครงกำรเทศบำลพบประชำชน 

2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 

  เทศบาลต าบลห้วยกระบอกเป็นหน่วยงานภาครัฐท่ีเน้นการให้บริการประชาชน และมี
เป้าหมายให้มีการบริการประชาชนในด้านต่างๆ ท่ีอยู่ในอ านาจหน้าท่ีด้วยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และ
เกิดประโยชน์ต่อประชาชนผู้รับบริการโดยตรง โดยถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางท่ีจะได้รับการบริการอย่าง
สะดวกรวดเร็วและลดภาระของประชาชนเป็นส าคัญ 

  ดังนั้น เพื่อให้การด าเนินงานด้านบริการประชาชนเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเป็นการให้บริการ
ในเชิงรุก จึงได้จัดท าโครงการเทศบาลต าบลห้วยกระบอกเคล่ือนท่ี เพื่อส ารวจความต้องการของประชาชนตาม
ครัวเรือนว่าต้องการให้เทศบาลด าเนินการให้บริการในด้านใดบ้าง และให้บริการงานด้านต่างๆ ซึ่งอยู่ในอ านาจ
หน้าท่ี อาจด าเนินการด้วยตนเองหรือร่วมมือกับองค์กรเอกชนโดยเน้นให้บริการฟรีแก่ประชาชน หรือหาก
จ าเป็นต้องคิดว่าบริการก็ให้คิดในอัตราถูกท่ีสุด เพื่อให้ประชาชนเดือดร้อนน้อยท่ีสุดร่วมกับการประชุมเวที
ประชาคมท าแผนพัฒนาชุมชน 

3. วัตถุประสงค์ 

  3.1 เพื่ออ านวยความสะดวกแก่ประชาชนโดยไม่ต้องเดินทางมารับบริการ ณ ส านักงาน
เทศบาล ซึ่งอาจเสียค่าใช้จ่ายหรือเสียเวลาเพิ่มขึ้น 

  3.2 เพื่อรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นท่ี และจะได้แก้ไขปัญหาได้อย่าง
ถูกต้องหรือน ามาเป็นข้อมูลในการท าแผนงาน โครงการแก้ไขปัญหาต่อไป 

  3.3 เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรของเทศบาลกับประชาชนในพื้นท่ี 

4. เป้ำหมำย/ผลลัพธ์ 

  น าบริการในหน้าท่ีของทุกส่วนงานของเทศบาล ออกไปให้บริการแก่ประชาชนหมุนเวียน
ชุมชนต่างๆ ในเขตเทศบาลท้ังหมด ร่วมกับการประชุมเวทีประชาคมท าแผนพัฒนาชุมชน  

5. พื้นที่ด ำเนินกำร 

  ก าหนดให้ออกเทศบาลเคล่ือนท่ีร่วมกับการประชุมเวทีประชาคมท าแผนพัฒนาชุมชน ในเขต
เทศบาลต าบลห้วยกระบอก โดยแบ่งเป็นแต่ละเขตตามเขตเลือกตั้ง  

6. วิธีด ำเนินกำร 
  1. จัดท าร่างโครงการเสนอคณะผู้บริหารพิจารณาอนุมัติ 
  2. จัดหางบประมาณเพื่อสนับสนุนโครงการให้บรรลุผลตามเป้าหมาย 
  3. ประสานงานกับทุกกองทุกฝ่าย เพื่อคัดเลือกกิจกรรมและงานในหน้าท่ีท่ีจะน าไปให้บริการ
แก่ประชาชนในเขตเทศบาลท้ังหมด 
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  4. ก าหนดสถานท่ี วัน เวลา ในการออกให้บริการเคล่ือนท่ี (ร่วมกับกองสวัสดิการสังคมในการ
ประชาคมท าแผนพัฒนาชุมชน 
  5. ประสานงานกับทุกส่วนงาน 
  6. วิธีด าเนินการ 
   1. จัดท าร่างโครงการเสนอคณะผู้บริหารพิจารณาอนุมัติ 
   2. จัดหางบประมาณเพื่อสนับสนุนโครงการให้บรรลุผลตามเป้าหมาย 
   3. ประสานงานกับทุกกองทุกฝ่าย เพื่อคัดเลือกกิจกรรมและงานในหน้าท่ีท่ีจะน าไป
ให้บริการแก่ประชาชนท้ัง 17 ชุมชน 
   4. ก าหนดสถานท่ี วัน เวลา ในการออกให้บริการเคล่ือนท่ี (ร่วมกับกองสวัสดิการ
สังคมในการประชาคมท าแผนพัฒนาชุมชน) 
   5. ประสานงานกับทุกส่วนการงาน 
   6. ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนทราบล่วงหน้ าทางเสียงตามสาย และรถ
ประชาสัมพันธ์เคล่ือนท่ี 
   7. น ากิจกรรมงานในหน้าท่ีออกบริการประชาชน 
   8. ประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 
7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
  ก าหนดออกให้เทศบาลเคล่ือนท่ีร่วมกับการประชุมเวทีประชาคมท าแผนพัฒนาชุมชน 
 
8. งบประมำณด ำเนินกำร 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
 
9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
  ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลห้วยกระบอก 
 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
  10.1 มีสถิติจ านวนประชาชนทุกชุมชนท่ีอยู่ในเขตเทศบาล ซึ่งได้เข้าร่วมโครงการฯ ได้รับ
บริการท่ีสะดวก รวดเร็ว ประหยัด พร้อมท้ังได้รับทราบนโยบายต่างๆ ของเทศบาลต าบลห้วยกระบอกอย่าง
ท่ัวถึง 
  10.2 ประชาชนทุกชุมชนท่ีอยู่ในเขตเทศบาล มีโอกาสได้แสดงความคิดเห็นโดยมีเจ้าหน้าท่ี
ของเทศบาลร่วมรับฟัง ท้ังในเรื่องการด าเนินงานของเทศบาล และความต้องการด้านสาธารณูปโภคของ
ประชาชน 
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1. ช่ือโครงกำร : กิจกรรม รำยงำนผลกำรตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์รับทรำบ 

2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 

  การแต่งต้ังเจ้าหน้าท่ีในการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ เป็นส่ิงส าคัญเพราะการปฏิบัติหน้าท่ี
ราชการทุกครั้งจะต้องมีการตรวจสอบ กล่ันกรองการใช้อ านาจ โดยการเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนไ ด้รับทราบ
ข้อเท็จจริง ข้อกฎหมายท่ีถูกต้อง และต้องเป็นธรรมกับทุกฝ่าย เมื่อด าเนินการตามขั้นตอนเรื่องการร้องเรียน
ร้องทุกข์เสร็จแล้วให้แจ้งผู้ร้องรับทราบโดยเร็วไม่เกิน 15 วัน 

3. วัตถุประสงค์ 

  3.1 เพื่อปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดลดปัญหาทุจริต 

  3.2 เพื่อให้เกิดการปฏิบัติหน้าท่ีราชการอย่างถูกต้องโดยการน าข้อเสนอแนะจากหน่วย
ตรวจสอบมาปฏิบัติ 

  3.3 เพื่อให้ผู้ร้องได้รับทราบขั้นตอนของการด าเนินการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์และส่งเสริม
ภาคประชาชนร่วมตรวจสอบการด าเนินงานของทางราชการ 

4. เป้ำหมำยกำรด ำเนินกำร 

  ผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ทุกราย 

5. พื้นที่ด ำเนินกำร 

  เทศบาลต าบลห้วยกระบอก 

6. วิธีกำรด ำเนินกำร 

  ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วเสร็จแจ้งผู้ร้องโดยเร็วไม่เกิน 15 วันท าการ 

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 

  ปีงบประมาณ 2562 – 2564 

8. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 

  ส านักปลัดเทศบาลต าบลห้วยกระบอก 

9. งบประมำณด ำเนินกำร 

  ไม่ใช้งบประมาณ 
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10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

  10.1 การปฏิบัติหน้าท่ีราชการถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย เป็นธรรมกับทุกฝ่าย 

  10.2 ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติงานด้านการร้องเรียนร้องทุกข์ 
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3.3 กำรส่งเสริมให้ประชำชนมีส่วนร่วมบริหำรกิจกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
1. ชื่อโครงกำร : มำตรกำรแต่งต้ังคณะกรรมกำรสนับสนุนกำรจัดท ำแผนพัฒนำเทศบำลต ำบลห้วย
กระบอก 

2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548 หมวด 1 องค์กรจัดท าแผนพัฒนา ข้อ 7 (2) และข้อ 9 และแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2559 ก าหนดให้
มีองค์กรและโครงสร้างขององค์กรจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปของคณะกรรมการ  

  ดังนั้น เพื่อให้เทศบาลต าบลห้วยกระบอกในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบเทศบาล 
มีองค์กรในการจัดท าแผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2559 เทศบาลต าบลห้วยกระบอก โดยกองวิชาการ
และแผนงาน จึงแต่งต้ังคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบลห้วยกระบอกขึ้น  

3. วัตถุประสงค์ 

  เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรของเทศบาลและตัวแทนประชาชนจากทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมและ
แสดงความคิดเห็นในการจัดท าร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลห้วยกระบอกและแผนพัฒนาส่ีปี
เทศบาลต าบลห้วยกระบอกให้สอดคล้องกับประเด็นหลักการพัฒนาท่ีประชาคมเทศบาลฯ และคณะกรรมการ
พัฒนาเทศบาลต าบลห้วยกระบอกก าหนดด้วยความถูกต้อง โปร่งใส และสุจริต  

4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 

  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบลห้วยกระบอก จ านวน 12 คน 

5. พื้นที่ด ำเนินกำร 

  เทศบาลต าบลห้วยกระบอก 

6. วิธีด ำเนินกำร 

  6.1 จัดประชุมคณะกรรมการชุมชน เพื่อคัดเลือกผู้แทนประชาคมเทศบาล 

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 

  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบลห้วยกระบอกบางต าแหน่งใน
ปัจจุบันจะครบวาระการด ารงต าแหน่ง 2 ปี ตามท่ีระเบียบฯ ก าหนด เทศบาลจึงต้องด าเนินการคัดเลือกบุคคล
ในต าแหน่งดังกล่าวมาด ารงต าแหน่งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบลห้วยกระบอก
แทนกรรมการฯ ท่ีครบวาระการด ารงต าแหน่ง เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท า
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แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2558 หมวด 1 องค์กรจัดท าแผนพัฒนา ข้อ 7(2) และข้อ 
9 ท่ีก าหนด 

8. งบประมำณด ำเนินกำร 

  ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 

  งานวิเคราะห์นโยบายและแผน เทศบาลต าบลห้วยกระบอก 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

  เทศบาลต าบลห้วยกระบอกมีคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบล
ห้วยกระบอก เพื่อเป็นองค์กรในการยกร่างหรือจัดท าร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลห้วย
กระบอกและร่างแผนพัฒนาส่ีปีเทศบาลต าบลห้วยกระบอก เพื่อใช้เป็นแผนพัฒนาในการพัฒนาเทศบาลต าบล
ห้วยกระบอกความต้องการของประชาคมและชุมชนในเขตเทศบาลต าบลห้วยกระบอก ด้วยความถูกต้อง 
โปร่งใส สุจริต และให้ความส าคัญในการต่อต้านการทุจริต 
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1. ช่ือโครงกำร : กิจกรรมกำร “ประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรของเทศบำลต ำบลห้วยกระบอก” 

2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 

  ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก าหนดให้เทศบาลในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้องด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ซึ่งเป็นกระบวนการวัดผลการบริหารและปฏิบัติราชการของ
เทศบาลว่าสัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมายหรือไม่ ตลอดจนเป็นการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของเทศบาล เพื่อน า
ผลท่ีได้จากการประเมินมาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข ส่งเสริม พัฒนา ขยายหรือยุติการด าเนินภารกิจต่างๆ ของ
เทศบาลต่อไป 

  ดังนั้น อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 9(3) และมาตรา 45 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 เทศบาลต าบลห้วยกระบอกจึงได้จัดท าโครงการ
การปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบลห้วยกระบอก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

  เพื่อให้การประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบลห้วยกระบอกมีการขับเคล่ือน
อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งจะส่งเสริมให้เทศบาลมีมาตรฐานในการปฏิบัติราชการ ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน และการ
อ านวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนโดยใช้
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี และให้ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการประเมินผล
การปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีกฎหมายก าหนด 

3. วัตถุประสงค ์

  3.1 เพื่อติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐานการปฏิบัติ
ราชการ 

  3.2 เพื่อให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ
ของเทศบาลต าบลห้วยกระบอกและเป็นการเฝ้าระวังการทุจริตในการบริหารจัดการตามภารกิจของเทศบาล
ต าบลห้วยกระบอก 

  3.3 เพื่อด าเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่นเทศบาลต าบลห้วยกระบอก 

4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 

  คณะท างานและเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบล
ห้วยกระบอก 
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5. พื้นที่ด ำเนินกำร 

  เทศบาลต าบลห้วยกระบอก 

6. วิธีด ำเนินกำร 

  6.1 ประสานกับส่วนราชการและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเพื่อรวบรวมข้อมูล 

  6.2 จัดท าโครงการและขออนุมัติโครงการ 

  6.3 จัดท าประกาศประชาสัมพันธ์การด าเนินโครงการ 

  6.4 จัดท าค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการ/คณะท างานและเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบการประเมินผล
การปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบลห้วยกระบอก (ตามหนังสือส่ังการ ท่ี มท 0892.4/ว 435 ลงวันท่ี 11 
ก.พ. 2558) จ านวน 7 คน ประกอบด้วย 

  (1) ผู้แทนชุมชนองค์กรภาคประชาชน ภาคเอกชน  2  คน 

  (2) ผู้แทนสมาชิกสภาเทศบาล    2  คน 

  (3) ผู้ทรงคุณวุฒิ      2  คน 

  (4) ปลัด (อบจ./เทศบาล/อบต.)    เป็นกรรมการและเลขานุการ 

  (5) หัวหน้าส านักปลัด     เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

  (6) หัวหน้าฝ่ายบริหารท่ัวไป    เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

ให้คณะกรรมการฯ ด าเนินการดังนี้ 

1) ประเมินผลการปฏิบั ติราชการของเทศบาลต าบลน้ าตกไทรโยคน้อยตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 

2) ประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบลห้วยกระบอกปีละ 2 ครั้งเป็น
อย่างน้อยแล้วเสนอผลการประเมินให้เทศบาลต าบลห้วยกระบอกทราบ เพื่อน าผลท่ีได้จากการประเมินมาใช้ใน
การปรับปรุงแก้ไข ส่งเสริม พัฒนา ขยายหรือยุติการด าเนินภารกิจต่างๆ ของเทศบาลต าบลห้วยกระบอก 

3) จัดท าแบบประเมินผลและแบบรายงานผลการประเมินการปฏิบัติราชการของ
เทศบาลต าบลห้วยกระบอกส าหรับผลการปฏิบัติราชการประจ าปี 

4) ด าเนินการเรื่องอื่นๆ ตามท่ีเทศบาลต าบลห้วยกระบอกมอบหมาย 
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  6.5 ประชุมคณะกรรมการ/คณะท างานและเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ 

  6.6 การจัดท าแผนการด าเนินงาน 

  6.7 การด าเนินโครงการให้เป็นไปตามแผนการด าเนินงาน 

  6.8 จัดท าแบบสอบถามวัดความพึงพอใจในการปฏิบัติราชการของหน่วยงานต่างๆของ
เทศบาลต าบลห้วยกระบอกพร้อมตวัชี้วัด 

  6.9 การติดตามและประเมินผล 

  6.10 การจัดท าสรุปรายงานผลการด าเนินโครงการฯ แล้วรายงานให้ผู้บริหารพิจารณาทราบ
ปรับปรุงด าเนินการแก้ไขต่อไป 

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 

  (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 

8. งบประมำณด ำเนินกำร 

  ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 

  ส านักปลัดเทศบาลต าบลห้วยกระบอก 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

  ผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลดีขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปีท่ีผ่านมา 
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1. ช่ือโครงกำร : มำตรกำรแต่งต้ังตัวแทนประชำคมเข้ำร่วมเป็นคณะกรรมกำรตรวจรับงำนจ้ำง 

2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 

  ตามท่ีเทศบาลต าบลห้วยกระบอกได้ด าเนินการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีใน
ด้านการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรอบปีงบประมาณ และส่งเสริมให้ภาคประชาชน 
(ประชาคม) ให้มีส่วนร่วมอย่างแข็งขันกับมาตรการการป้องกันการทุจริตในเทศบาลต าบลห้วยกระบอก 

3. วัตถุประสงค์ 

  เพื่อเป็นกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผ่านการประชาคม) ในการมีส่วนร่วมกับเทศบาลต าบล
ห้วยกระบอกอย่างแข็งขันส าหรับการท างานของเทศบาลต าบลห้วยกระบอกได้มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
ก าหนดให้ภาคประชาชนและส่งเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผ่านการประชาคม) ให้มีส่วนร่วมอย่างแข็งขัน 
กับมาตรการการป้องกันการทุจริตในองค์การบริหารส่วนต าบลนั่นคือได้ท าหน้าท่ีอย่างถูกต้อง 

4. เป้ำหมำย 

  ตัวแทนประชาคมหมู่บ้านท้ัง 2 ชุมชน 

5. วิธีกำรด ำเนินกำร 

  5.1 ส่งเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยผ่านการประชาคม) ให้มีส่วนร่วมกับเทศบาลต าบลห้วย
กระบอกอย่างแข็งขันส าหรับการท างานของเทศบาลต าบลห้วยกระบอกได้มีกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ 
ก าหนดให้ภาคประชาสังคม (ตัวแทนประชาคม) ต้องไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับ เทศบาลต าบลห้วยกระบอกใน
หลายๆ ส่วน เช่น ให้ตัวแทนประชาคมมีส่วนร่วมเป็นกรรมการตามระเบียบฯ ว่าด้วยการพัสดุ เช่น เป็น
กรรมการเปิดซองสอบราคาเป็นกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาเป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเป็น
กรรมการตรวจการจ้าง ฯลฯ 

  5.2 มีการฝึกอบรมตัวแทนประชาคมให้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องระเบียบฯว่าด้วยการพัสดุ 
เพื่อเรียนรู้ท าความเข้าใจระเบียบต่างๆ จะได้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง 

6. ระยะเวลำกำรด ำเนินกำร 

  ด าเนินการทุกปีงบประมาณ 

7. งบประมำณด ำเนินกำร 

  ไม่ใช้งบประมาณ 
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8. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 

  ส านักปลัดและส่วนการคลัง เทศบาลต าบลห้วยกระบอก 

9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

  9.1 ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการด าเนินงานและตรวจสอบการด าเนินงานของเทศบาล
ต าบลห้วยกระบอก 

  9.2 ภาคประชาชนทราบและตระหนักถึงสิทธิ หน้าท่ีและบทบาทในการมีส่วนร่วมและ
ตรวจสอบการด าเนินงานของหน่วยงานท้องถิ่นของตนเอง 
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4.1 มีกำรจัดวำงระบบและรำยงำนกำรควบคุมภำยในตำมที่คณะกรรมกำรตรวจเงิน
แผ่นดินก ำหนด 

1. ช่ือโครงกำร : โครงกำรจัดท ำแผนกำรตรวจสอบภำยในประจ ำปี  

2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 

  การตรวจสอบภายในเป็นปัจจัยส าคัญท่ีจะช่วยให้การด าเนินงานตามภารกิจของเทศบาล
ต าบลห้วยกระบอกเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ท้ังยังช่วยป้องกันหรือลดความเส่ียงจากการ
ด าเนินงานผิดพลาดและลดความเสียหายท่ีอาจเกิดขึ้น ซึ่งการตรวจสอบภายในนั้ นยังถือเป็นส่วนประกอบ
ส าคัญท่ีแทรกอยู่ในการปฏิบัติงานตามปกติ ซึ่งจะต้องมีการกระท าอย่างเป็นขั้นตอนท่ีถูกต้องตามระเบียบ และ
กฎหมายท่ีก าหนด โดยผู้บริหารสามารถน าแผนการตรวจสอบภายในมาใช้โดยรวมเป็นส่วนหนึ่งของ
กระบวนการบริหาร เพื่อให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการด าเนินงานอีกท้ังยังเป็นแนวทางการปฏิบัติงาน 
ซึ่งเป็นแนวทางการตรวจสอบภายในท่ีชัดเจน ดังนั้น การจัดท าแผนการตรวจสอบภายในอย่างมีมาตรฐาน
ประกอบกับมีระเบียบ ข้อบังคับ ตลอดจนกฎหมายต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องจะท าให้การปฏิบัติงานของเทศบาลต าบล
ห้วยกระบอกเป็นไปอย่างถูกต้องและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของทางราชการ 

3. วัตถุประสงค์ 

  3.1 เพื่อจัดวางระบบการควบคุมภายในตามระเบียบ คตง. ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐาน
ควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 

  3.2 เพื่อพิสูจน์ความถูกต้องและเช่ือถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆ ทางด้านการบัญชี และ
ด้านอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

  3.3 เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจว่าเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ ค าส่ัง มติคณะรัฐมนตรี และนโยบายท่ีก าหนด 

  3.4 เพื่อตรวจสอบหาระบบการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจว่าเพียงพอ และเหมาะสม 

  3.5 เพื่อเป็นหลักประกันการใช้และระวังทรัพย์สินต่างๆ ของส่วนราชการเป็นไปอย่าง
เหมาะสม 

4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 

  พนักงานเทศบาลทุกหน่วยงาน ของเทศบาลต าบลห้วยกระบอก 

5. พื้นที่ด ำเนินกำร 

  ส่วนราชการทุกหน่วยงานของเทศบาลต าบลห้วยกระบอก 
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6. วิธีกำรด ำเนินกำร 

 6.1 จัดท าแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 

 6.2 ตรวจสอบความถูกต้องและเช่ือถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆ ด้วยเทคนิค และวิธีการ
ตรวจสอบท่ียอมรับโดยท่ัวไป ปริมาณมากน้อยตามความจ าเป็นและเหมาะสม โดยค านึงถึงประสิทธิภาพของ
ระบบการควบคุมภายในและความส าคัญของเรื่องท่ีตรวจสอบ รวมทั้งวิเคราะห์และประเมินผลการบริหารและ
การปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ 

 6.3 ตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน การพัสดุและทรัพย์สิน รวมท้ัง
การบริหารงานด้านอื่นๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
ค าส่ัง และมติคณะรัฐมนตรี ตลอดจนตรวจสอบระบบการดูแลรักษา และความปลอดภัยของทรัพย์สิน และการ
ใช้ทรัพยากรทุกประเภท ว่าเป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด 

 6.4 สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน และ/หรือ ระเบียบ ข้อบังคับ ค าส่ังท่ีทางราชการ
ก าหนด เพื่อให้มั่นใจได้ว่าสามารถน าไปสู่การปฏิบัติงานท่ีตรงตามวัตถุประสงค์และสอดคล้องกับนโยบาย 

 6.5 รายงานผลการตรวจสอบและติดตามประเมินผล 

7. ระยะเวลำกำรด ำเนินกำร 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 

8. งบประมำณด ำเนินกำร 

 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 

 กองคลัง เทศบาลต าบลห้วยกระบอก 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

 10.1 บุคลากรมีความเข้าใจและปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน
มากขึ้น 

 10.2 ความเส่ียงในการเบิกจ่ายเงินลดน้อยลง 

 10.3 การใช้ทรัพยากรของส านัก/กอง/หน่วยงาน ท่ีมีอยู่อย่างคุ้มค่า ประหยัด 

 10.4 ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและท่ีดินค้างช าระลดน้อยลง 

-
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1. ชื่อโครงกำร  :  โครงกำรจัดท ำรำยงำนกำรคบคมุภำยใน  
2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 
 ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน 
พ.ศ.2544 ก าหนดให้หน่วยรับติดตามประเมินผลการควบคุมภายในท่ีได้ก าหนดไว้รายงานต่อผู้ก ากับดูแลและ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเก้าสิบวันนับจากวันส้ินปีงบประมาณ 
3. วัตถุประสงค ์

1. เพื่อติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค์กรของเทศบาลต าบลห้วยกระบอก 
2. สรุปรายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายในให้นายกเทศบาลทราบตามแบบท่ีระเบียบ

ฯ ก าหนด 
3. เพื่อรายงานการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในต่อผู้ก ากับดูแลและคณะกรรมการ

ตรวจเงินแผ่นดิน ตามก าหนด 
4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
 ส่วนราชการทุกหน่วยงานของเทศบาลต าบลห้วยกระบอก 
5. พื้นที่ด ำเนินกำร 
 เทศบาลต าบลห้วยกระบอก 
6. วิธีด ำเนินกำร 

1. แต่งต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค์กร 
2. แต่งต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย 
3. ผู้บริหารมีหนังสือแจ้งให้ทุกส่วนราชการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน 
4. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย ด าเนินการ

ประเมินองค์ประกอบตามแบบ ปย.1 และประเมินผลการปรับปรุงการควบคุมภายในตามแบบ ปย.2 
5. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับองค์กร ด าเนินการรวบรวม 

เพื่อจัดท ารายงานการควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ข้อ 6 ระดับองค์กร และน าเสนอผู้บริหาร พร้อมจัดส่ง
รายงานให้ผู้ก ากับดูแลและคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 
7. ระยะเวลำกำรด ำเนินกำร 
 ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 - 2564 
8. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณด าเนินการ 
9.  ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 ส านักงานปลัด เทศบาลต าบลห้วยกระบอก 
10.  ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

3 บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
4 ลดโอกาสความผิดพลาด ป้องกันและลดความเส่ียงต่อการปฏิบัติงาน 
5 เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรและประชาชนโดยรวม 
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1. ช่ือโครงกำร : มำตรกำรติดตำมประเมินผลระบบควบคุมภำยในเทศบำลต ำบลห้วยกระบอก 

2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 

  ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน 
พ.ศ. 2544 ก าหนดให้เทศบาลต าบลห้วยกระบอกในฐานะหน่วยรับตรวจจัดวางระบบควบคุมภายในโดยใช้
มาตรฐานการควบคุมภายในเป็นแนวทางหรือเครื่องมือในการบริหารจัดการความเส่ียงท่ีเกิดจากการด าเนิน
กิจกรรม หรือโครงการต่างๆ ของหน่วยรับตรวจ และรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในต่อ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้ก ากับดูแลอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเก้าสิบวันนับจากวัน ส้ิน
ปีงบประมาณ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการด าเนินงานของหน่วยรับตรวจจะ
บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการด าเนิน งานและการใช้
ทรัพยากร ซึ่งรวมถึงการดูแลรักษาทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหายการั่วไหล การ
ส้ินเปลือง หรือการทุจริตในหน่วยรับตรวจ ด้านความเช่ือถือได้ของรายงานทางการเงิน และด้านการปฏิบัติตาม
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี 

  การด าเนินการจัดวางระบบควบคุมภายใน เพื่อน าความเส่ียงท่ีมีหรือคาดว่าจะมีและจัดให้มี
กิจกรรมการควบคุมท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อป้องกันหรือลดความเสียหาย ความผิดพลาดท่ีอาจ
เกิดขึ้น และให้สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน จึงได้ก าหนดมาตรการการติดตาม
ประเมนิผลการควบคุมภายใน 

3. วัตถุประสงค์ 

  3.1 เพื่อให้ส่วนราชการท่ีรับผิดชอบจัดท าและน าแผนการปรับปรุงหรือบริหารจัดการความ
เส่ียงไปด าเนินการเพื่อควบคุมลดความเส่ียง ในการป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล 
การส้ินเปลือง หรือการทุจริตในหน่วยรับตรวจ 

  3.2 เพื่อให้มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงหรือบริหารจัดการความ
เส่ียงระบบควบคุมภายในของส่วนราชการท่ีรับผิดชอบ และรายงานผลต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้
ก ากับดูแลภายในเวลาท่ีก าหนด 

  3.3 เพื่อเป็นการเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกการควบคุมภายในให้เกิดประสิทธิภาพและมี
ประสิทธิผล 

4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 

  ทุกส่วนราชการของเทศบาลต าบลห้วยกระบอก 

5. พื้นที่ด ำเนินกำร 

  ส านักงานเทศบาลต าบลห้วยกระบอก 

6. วิธีด ำเนินกำร 

  6.1 ประธานคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในเทศบาลต าบลห้วยกระบอก 
(ระดับองค์กร) จัดส่งรายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.3) ให้ทุกส่วนราชการไปด าเนินการ
บริหารจัดการความเส่ียงในส่วนท่ีรับผิดชอบและมีการติดตามผลระหว่างปี 



99 
 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2562 - 2564)  

  6.2 หัวหน้าส่วนราชการของเทศบาลต าบลห้วยกระบอกน าแผนการปรับปรุงการควบคุม
ภายใน (แบบ ปอ.3) ไปด าเนินการบริหารจัดการความเส่ียงภายในเวลาท่ีก าหนด และรายงานผลการ
ด าเนินการต่อท่ีประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของส่วนราชการ (ระดับส่วนย่อย) 

  6.3 หัวหน้าส่วนราชการของเทศบาลต าบลห้วยกระบอกรายงานผลการด าเนินการแผนการ
ปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.3) พร้อมปัญหาอุปสรรคต่อประธานคณะกรรมการติดตามประเมินผล
การควบคุมภายในเทศบาลต าบลห้วยกระบอก 

  6.4 คณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในเทศบาลต าบลห้วยกระบอกประชุม
พิจารณาและประเมินผลการควบคุมและบริหารจัดการความเส่ียงของแต่ละส่วนราชการว่ามีความเพียงพอ
หรือไม่ หรือจะต้องด าเนินการบริหารจัดการความเส่ียงต่อไป 

  6.5 รายงานผลการติดตามการปฏิบั ติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในต่อ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน   ผู้ก ากับดูแลอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเก้าสิบวันนับจากวันส้ิน
ปีงบประมาณ 

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 

  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564 

8. งบประมำณด ำเนินกำร 

  ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 

  เทศบาลต าบลห้วยกระบอก 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

  10.1 ส่วนราชการท่ีรับผิดชอบมีการน าแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในไปด าเนินการ
บริหารจัดการความเส่ียง 

  10.2 มีการติดตามผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน 

  10.3 มีการรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดินผู้ก ากับดูแลภายในเวลาท่ีก าหนด 
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4.2 กำรสนับสนุนให้ภำคประชำชนมีส่วนร่วมตรวจสอบกำรปฏิบัติ หรือกำรบริหำรรำชกำรตำม
ช่องทำงที่สำมำรถด ำเนินกำรได้ 

1. ช่ือโครงกำร : กิจกรรมกำรรำยงำนผลกำรใช้จ่ำยเงินให้ประชำชนได้รับทรำบ 

2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 

  การปฏิบัติงานด้านการคลังเป็นการท างานท่ีต้องอาศัยระเบียบกฎหมาย หนังสือส่ังการ 
ตลอดจนมติคณะรัฐมนตรี วิธีการท างานต้องอยู่ในกรอบ และต้องมีระบบการบริการท่ีรวดเร็ว ถูกต้อง 
ประชาชนหรือผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจสร้างความสะดวกให้แก่ประชาชนมากท่ีสุดถูกต้องท้ังระเบียบ
กฎหมาย ข้อเท็จจริง ไม่มีข้อผิดพลาดบริการด้วยความเสมอภาคกัน ไม่เลือกปฏิบัติเสริมสร้างความโปร่งใสใน
การปฏิบัติงาน การบริหารการเงินการคลังเกิดความโปร่งใสไม่เกิดการทุจริตคอร์รัปชันมีการท างานมี
กระบวนการท่ีโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ รายงานการเงินจากหน่วยงานภายในและภายนอกไม่พบ
ข้อบกพร่อง มีกระบวนการทางการคลังท่ีเปิดเผยข้อมูลอื่นต่อประชาชน 

3. วัตถุประสงค์ 

  3.1 เพื่อให้เกิดความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ 

  3.2 การใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าและเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถซักถามและตรวจสอบ
ได้ 

  3.3 ปฏิบัติงานถูกต้องตามระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 

  3.4 ในการบริหารจัดการต้องท าอย่างเปิดเผยสามารถตรวจสอบได้ จึงต้องมีการปรับปรุง
แก้ไขการท างานขององค์กรให้มีความโปร่งใส สามารถเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร เปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถ
ตรวจสอบความถูกต้องได้ 

4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 

  ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลห้วยกระบอก 

5. พื้นที่ด ำเนินกำร 

  เขตเทศบาลต าบลห้วยกระบอก 

6. วิธีด ำเนินกำร 

  จัดท างบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การ
เบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และ
ท่ีแก้ไขเพิ่มเติม โดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ ส านักงานเทศบาลต าบลห้วยกระบอกภายในเก้าสิบวัน
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นับแต่วันส้ินปี และจัดท ารายงานแสดงผลการด าเนินงานตามท่ีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก าหนด เพื่อ
น าเสนอผู้บริหารท้องถิ่น และประกาศส าเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบทุกสามเดือน 

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 

  ตลอดปีงบประมาณ 2562 และด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 

8. งบประมำณด ำเนินกำร 

  ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 

  กองคลัง  เทศบาลต าบลห้วยกระบอก 

10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

  10.1 มีการพัฒนาการบริหารด้านการเงินการคลังและงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ 

  10.2 มีการเบิกจ่ายถูกต้อง รวดเร็ว เกิดความประหยัด 

  10.3 มีการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นท่ีหรือผู้รับบริการ 
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1. ชื่อโครงกำร : กิจกรรมกำรมีส่วนร่วมของประชำชนในกำรตรวจสอบกำรรับ กำรจ่ำย และกำรใช้
ประโยชน์ทรัพย์สินของเทศบำลต ำบลห้วยกระบอก 

2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 

  การเบิกจ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นขั้นตอนหนึ่งของวงจรการบริหารการเงิน
การคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เจ้าหน้าท่ีจะต้องปฏิบั ติตามอ านาจหน้าท่ี  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยหรือหนังสือส่ังการท่ีเกี่ยวข้องให้ถูกต้องครบถ้วนเรียบร้อยจึงจัดท าใบน าฝากเป็นรายรับ 
จัดท าใบฎีกาเพื่อเป็นรายจ่าย เบิกเงินออกจากคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ ส าหรับการใช้ประโยชน์
ในทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็เช่นเดียวกันต้องมีการด าเนินงานให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย
ท้ังการเก็บค่าธรรมเนียม ค่าบริการ จะต้องเป็นไปด้วยความโปร่งใส ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ จึง
จ าเป็นต้องมีกระบวนการขั้นตอนท่ีถูกต้อง มีความสุจริต ส่งผลให้การด าเนินงานเกิดประสิทธิภาพ 

  กองคลัง เทศบาลต าบลห้วยกระบอกจึงได้ริเริ่มกิจกรรมเพื่อให้ การรับ จ่ายเงินและการใช้
ประโยชน์ทรัพย์สินเกิดความโปร่งใส ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ และรับทราบถึงรายรับ -รายจ่าย 
ของเทศบาลต าบลห้วยกระบอก 

3. วัตถุประสงค์ 

  เพื่อให้การรับ จ่ายเงินของเทศบาลต าบลห้วยกระบอก  เกิดความโปร่งใสตรวจสอบได้ 

4. พื้นที่ด ำเนินกำร 

  เทศบาลต าบลห้วยกระบอก 

5. วิธีกำรด ำเนินกำร 

  - สรุปผลการรับ จ่ายเงินของเทศบาลต าบลห้วยกระบอก ให้ประชาชนทราบทางช่องทาง
ต่างๆ เช่น ทางเว็บไซต์ ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร และเสียงตามสาย หอกระจายข่าว เมื่อส้ินปีงบประมาณ 

6. ระยะเวลำด ำเนินกำร 

  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 

7. งบประมำณด ำเนินกำร 

  ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 

  งานการเงินและบัญชี กองคลัง เทศบาลต าบลห้วยกระบอก 

9. ตัวชี้วัด 

  มีการด าเนินงานตามวิธีการด าเนินงานครบทุกขั้นตอน 

10. ผลลัพธ์ 

  ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบและได้รับทราบข้อมูลการรับ จ่ายเงินของเทศบาลต าบลห้วย
กระบอกท าให้เกิดความโปร่งใส ในการรับจ่ายเงินของเทศบาลต าบลห้วยกระบอก 
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1. ช่ือโครงกำร : กิจกรรมส่งเสริมให้ประชำชนเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงและตรวจรับงำน 

2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 

  เทศบาลต าบลห้วยกระบอกเห็นถึงประโยชน์จากแนวคิดการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม
ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2545 พระ
ราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ระบบราชการไทย (พ.ศ. 2556 – 2561) เทศบาลต าบลห้วยกระบอกจึงได้ด าเนินการส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของประชาชน โดยการก าหนดให้มีการจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างจากตัวแทนชุมชน เพื่อให้ประชาชน
เข้ามามีส่วนร่วมโดยผ่านช่องทางหรือกลไกในการร่วมเป็นคณะกรรมการในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างของ
องค์การบริหารส่วนต าบลทุกขั้นตอน ซึ่งหมายความรวมถึงประชาชนสามารถมีโอกาสในการได้รับข้อมูล
ข่าวสารและแสดงความคิดเห็น ได้เรียนรู้การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมหรือการบริหารราชการในระบบเปิด
จากการปฏิบัติจริง ส่วนองค์การบริหารส่วนต าบลสามารถพัฒนาระดับการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วน
ร่วมกับภาครัฐมากขึ้น เพื่อกระตุ้นการปรับเปล่ียนสู่การบริหารราชการท่ีเปิดเผย โปร่งใส เน้นการมีส่วนร่วม
ของประชาชน และพัฒนาระบบราชการเพื่อตอบสนองความต้องการและเพื่อประโยชน์ของประชาชนเป็น
ส าคัญ 

3. วัตถุประสงค์ 

  3.1 เพื่อสนับสนุนให้ตัวแทนภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง ของ
เทศบาลต าบลห้วยกระบอก 

  3.2 เพื่อป้องกันการทุจริตในด้านท่ีเกี่ยวข้องกับงบประมาณของเทศบาลต าบลห้วยกระบอก
ให้เกิดการพัฒนาได้อย่างคุ้มค่า 

4. เป้ำหมำย 

  ตัวแทนชุมชนในพื้นท่ีเทศบาลต าบลห้วยกระบอก 

5. พื้นที่ด ำเนินกำร 

  เทศบาลต าบลห้วยกระบอก 

6. วิธีด ำเนินกำร 

  6.1 คัดเลือกตัวแทนชุมชนจากการประชุมประชาคม เพื่อเลือกตัวแทนชุมชนเข้าร่วมเป็น
คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ได้แก่ กรรมการตรวจการจ้าง 

  6.2 จัดท าค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2553 มิได้ก าหนดให้มีการแต่งต้ัง
ให้มีผู้แทนชุมชนเข้าร่วมเป็นกรรมการ แต่เทศบาลต าบลห้วยกระบอกให้ความส าคัญในการมีตัวแทนชุมชนเข้า
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ร่วมตรวจสอบเพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างซื่อตรง โปร่งใส โดยตัวแทนชุมชนไม่ต้องร่วมรับผิดหากเกิด
ความเสียหาย 

  6.3 จัดประชุมให้ความรู้ความเข้าใจแก่คณะกรรมการ เมื่อมีการจัดซื้อจัดจ้างทุกครั้ง เพื่อให้
เจ้าหน้าท่ีและตัวแทนชุมชนมีความเข้าใจในบทบาทหน้าท่ี และทราบกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและตรวจการ
จ้างอย่างละเอียดและถูกต้อง 

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 

  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 

8. งบประมำณด ำเนินกำร 

  ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 

  งานพัสดุ กองคลัง เทศบาลต าบลห้วยกระบอก 

10. ผลลัพธ์ 

  การจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลต าบลห้วยกระบอก มีความโปร่งใส โดยมีตัวแทนประชาชนร่วม
ตรวจสอบและไม่เกิดปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน 
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1. ช่ือโครงกำร : กิจกรรมกำรรำยงำนผลกำรใช้จ่ำยเงินให้ประชำชนได้รับทรำบ 

2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 

  การปฏิบัติงานด้านการคลังเป็นการท างานท่ีต้องอาศัยระเบียบกฎหมาย หนังสือส่ังการ 
ตลอดจนมติคณะรัฐมนตรี วิธีการท างานต้องอยู่ในกรอบ และต้องมีระบบการบริการท่ีรวดเร็ ว ถูกต้อง 
ประชาชนหรือผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจสร้างความสะดวกให้แก่ประชาชนมากท่ีสุดถูกต้องท้ังระเบียบ
กฎหมาย ข้อเท็จจริง ไม่มีข้อผิดพลาดบริการด้วยความเสมอภาคกัน ไม่เลือกปฏิบัติเสริมสร้างความโปร่งใสใน
การปฏิบัติงาน การบริหารการเงินการคลังเกิดความโปร่งใสไม่เกิ ดการทุจริตคอร์รัปชันมีการท างานมี
กระบวนการท่ีโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ รายงานการเงินจากหน่วยงานภายในและภายนอกไม่พบ
ข้อบกพร่อง มีกระบวนการทางการคลังท่ีเปิดเผยข้อมูลอื่นต่อประชาชน 

3. วัตถุประสงค์ 

  3.1 เพื่อให้เกิดความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ 

  3.2 การใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าและเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถซักถามและตรวจสอบ
ได้ 

  3.3 ปฏิบัติงานถูกต้องตามระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 

  3.4 ในการบริหารจัดการต้องท าอย่างเปิดเผยสามารถตรวจสอบได้ จึงต้องมีการปรับปรุง
แก้ไขการท างานขององค์กรให้มีความโปร่งใส สามารถเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร เปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถ
ตรวจสอบความถูกต้องได้ 

4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 

  ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลห้วยกระบอก 

5. พื้นที่ด ำเนินกำร 

  เทศบาลต าบลห้วยกระบอก 

6. วิธีด ำเนินกำร 

  จัดท างบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การ
เบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และ
ท่ีแก้ไขเพิ่มเติม โดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ ส านักงานเทศบาลต าบลห้วยกระบอกภายในเก้าสิบวัน
นับแต่วันส้ินปี และจัดท ารายงานแสดงผลการด าเนินงานตามท่ีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก าหนด เพื่อ
น าเสนอผู้บริหารท้องถิ่น และประกาศส าเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบทุกสามเดือน 
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7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 

  ตลอดปีงบประมาณ 2562 และด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 

8. งบประมำณด ำเนินกำร 

  ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 

  กองคลังเทศบาลต าบลห้วยกระบอก 

10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

  10.1 มีการพัฒนาการบริหารด้านการเงินการคลังและงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ 

  10.2 มีการเบิกจ่ายถูกต้อง รวดเร็ว เกิดความประหยัด 

  10.3 มีการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นท่ีหรือผู้รับบริการ 
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4.3 กำรส่งเสริมบทบำทกำรตรวจสอบของสภำท้องถ่ิน 

1. ชื่อโครงกำร : กิจกรรมส่งเสริมสมำชิกสภำท้องถ่ินให้มีบทบำทในกำรตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของฝ่ำย
บริหำร 

2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 

  การส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร 
เป็นกลไกส าคัญท่ีใช้ส าหรับติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร ซึ่งอ านาจในการ
บริหารปัจจุบันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระเต็มท่ีในการด าเนินงาน มีงบประมาณเป็นของตนเอง แต่
ถึงแม้จะเป็นอิสระ ส่วนกลางก็จะคอยควบคุมดูแลการด าเนินงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้
เป็นไปโดยความเรียบร้อยและถูกต้อง เพื่อก าหนดแนวทางการพัฒนาร่วมกัน นอกจากจะท าให้องค์การบริหาร
ส่วนต าบลมีบรรยากาศการท างานแบบมีส่วนร่วมและมีประสิทธิภาพ ยังสร้างความน่าเช่ือถือให้กับองค์กร 
สามารถน าไปสู่ความโปร่งใสในองค์การบริหารส่วนต าบลและลดการทุจริต 

  เทศบาลต าบลห้วยกระบอกจึงได้ด าเนินกิจกรรมส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทใน
การตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารขึ้น เพื่อก าหนดบทบาทของสมาชิกสภาท้องถิ่นในการเป็นหน่วย
ตรวจสอบ โดยให้สมาชิกสภาร่วมเป็นคณะกรรมการในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลเพื่อให้การ
ปฏิบัติงานโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ อีกท้ังยังเป็นการช่วยลดปัญหาการทุจริตได้ 

3. วัตถุประสงค์ 

  3.1 เพื่อเป็นกลไกส าหรับตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร 

  3.2 เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและลดการทุจริต สามารถตรวจสอบได้ 

  3.3 สมาชิกสภาท้องถิ่นเข้าใจบทบาท หน้าท่ีของตนเองมากขึ้น 

4. เป้ำหมำย 

  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลห้วยกระบอก จ านวน 12 คน 

5. พื้นที่ด ำเนินกำร 

  เทศบาลต าบลห้วยกระบอก 

6. วิธีกำรด ำเนินงำน 

  6.1 จัดท าคู่มือระเบียบกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องเพื่อให้สมาชิกสภาท้องถิ่นใช้ส าหรับการประชุม 
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  6.2 แต่งต้ังสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการตรวจสอบการด าเนินการต่างๆ เช่น การ
จัดซื้อจัดจ้างโครงการต่างๆ การแปรญัตติร่างข้อบัญญัติประจ าปี การตรวจรายงานการประชุม การติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา ฯลฯ 

  6.3 สมาชิกสภาท้องถิ่นตั้งกระทู้ถามการบริหารงานในการประชุมสภาเทศบาล 

7. ระยะเวลำด ำเนินงำน 

  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 

8. งบประมำณด ำเนินกำร 

  ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 

  งานกิจการสภา ส านักงานปลัด เทศบาลต าบลห้วยกระบอก 

10. ผลลัพธ์ 

  10.1 สมาชิกสภาท้องถิ่นเข้าใจบทบาทหน้าท่ี และร่วมตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่าย
บริหาร 

  10.2 การปฏิบัติงานต่างๆ มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 



109 
 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2562 - 2564)  

1. ช่ือโครงกำร : กิจกรรมกำรมีส่วนร่วมในกำรปฏิบัติงำนของสมำชิกสภำเทศบำล 

2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 

  การส่งเสริมและการพัฒนาความเข้มแข็งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกี่ยวข้องกับหลาย
องค์ประกอบ และหลายฝ่ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคลากรท้องถิ่น อันได้แก่ ฝ่ายบริหารและฝ่ายสภาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมาจากการเลือกตั้ง ฝ่ายข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บุคลากรเหล่านี้มีบทบาท
และต้องท าหน้าท่ีของตนอย่างเข้มแข็ง เพื่อเสริมสร้างแนวคิดประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมโดยให้มี
กระบวนการสอดคล้องกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย ให้มีการกระจายอ านาจการตัดสินใจ และแก้ไข
ปัญหาภายในต าบลและตอบสนองความต้องการของประชาชน ตลอดจนมีการถ่วงดุลอ านาจระหว่างฝ่ายสภา
กับฝ่ายบริหาร และท่ีส าคัญส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการเสนอแก้ปัญหา รวมถึงการตรวจสอบการปฏิบัติงาน
ขององค์การบริหารส่วนต าบล 

  เทศบาลต าบลห้วยกระบอกเล็งเห็นถึงความส าคัญของบทบาทของสภาท้องถิ่น เกี่ยวกับการมี
ส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน จึงได้ด าเนินกิจกรรมการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาท้องถิ่นในเรื่อง
ต่างๆ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้สมาชิกสภาท้องถิ่นมีความเข้มแข็งในการใช้อ านาจหรือปฏิบัติหน้าท่ีให้เกิดความ
สมดุลในการบริหารงาน 

3. วัตถุประสงค์ 

  3.1 เพื่อเป็นการส่งเสริมให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล มีบทบาทในการปฏิบัติงาน และ
การมีส่วนร่วมในการท างาน 

  3.2 เพื่อเป็นการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร 

  3.3 เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน 

4. เป้ำหมำย 

  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลห้วยกระบอก จ านวน 12 คน 

5. พื้นที่ด ำเนินงำน 

  เทศบาลต าบลห้วยกระบอก 

6. วิธีด ำเนินงำน 

  6.1 แต่งต้ังสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นคณะกรรมการร่วมในการปฏิบัติงานใน
เรื่องต่างๆ เช่น  

  - แต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล จ านวน 2 คน 
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  - แต่งต้ังเป็นคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน ร่วมกับส านักงานยุติธรรมจังหวัด จ านวน 2 
คน 

  - แต่งต้ังเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา จ านวน  2 คน 

  - แต่งต้ังเป็นคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน จ านวน 1 ศูนย์ รวม 2 คน 

  6.2 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่ีได้รับการแต่งต้ัง เข้าร่วมปฏิบัติหน้าท่ีน าข้อมูลแจ้ง
ในท่ีประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล เพื่อท าการปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานในส่วนท่ีประชาชนได้รับความ
เดือดร้อนและต้องการของประชาชน 

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 

  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 

8. งบประมำณด ำเนินกำร 

  ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 

  ส านักปลัด เทศบาลต าบลห้วยกระบอก 

10. ผลลัพธ์ 

  การพัฒนาเทศบาลต าบลห้วยกระบอกเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน เกิดทัศนคติท่ีดี 
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1. ช่ือโครงกำร : โครงกำรอบรมให้ควำมรู้ด้ำนระเบียบ กฎหมำยท้องถ่ิน ผู้บริหำร และสมำชิกสภำท้องถ่ิน 

2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 

  ในการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ค าส่ัง 
เงื่อนไข และหลักเกณฑ์ต่างๆ ท่ีสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นได้รับการเลือกต้ังมาจากประชาชนต้อง
รู้และยึดเป็นแนวทางการปฏิบัติหน้าท่ี การด าเนินการอย่างเคร่งครัด ปัญหาท่ีเกิดขึ้นเป็นประจ าไม่ได้เกิดจาก
เรื่องขาดความรอบคอบ ความช านาญ ประสบการณ์ หรือขาดความรู้ กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ค าส่ัง 
เงื่อนไข และหลักเกณฑ์ต่างๆ ท่ีมักมีการปรับปรุงเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติมเสนอเท่านั้น หากแต่เกิดจากความรู้
ความเข้าใจหรือการตีความข้อกฎหมาย ระเบียบ หรือกฎเกณฑ์ เงื่อนไขท่ีเกี่ยวข้องอย่างผิดๆ ส่งผลให้สมาชิก
สภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น โดยเฉพาะผู้บริหารท้องถิ่นต้องตกเป็นผู้กระท าผิดกฎหมาย ก่อให้เกิดความ
เสียหายแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และท าให้การแก้ไขปัญหาของประชาชนหรือการพัฒนาท้องถิ่นขาด
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ส่งผลให้การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องล่าช้า เพราะไม่ตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง จากปัญหาดังกล่าวข้างต้น จึงจ าเป็นท่ี สมาชิกสภาท้องถิ่นและ
ผู้บริหารท้องถิ่นต้องมีความรู้ ความเข้าใจระเบียบกฎหมาย ค าส่ัง และหลักเกณฑ์ต่างๆ ท่ีส าคัญและเกี่ยวข้อง
กับการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อันมีผลให้เกิดประสิทธิภาพและเกิดผลดีต่อองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น รวมท้ังสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นไม่ต้องเส่ียงกับการกระท าผิดกฎหมายหรือถูก
ตรวจสอบ 

  ดังนั้น เพื่อให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลห้วยกระบอก เพิ่มพูนความรู้ ความ
เข้าใจ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน มีความรู้ความเข้าใจมิให้ด าเนินกิจการท่ีเป็นการขัดกัน
ระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมตามมาตรา 100 แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต และมีความรู้ความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติส าหรับเจ้าหน้าท่ีของรัฐเรื่อง
การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ ตามมาตรา 103 แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต งานนิติการ ส านักปลัดเทศบาล จึงได้จัดท าโครงการอบรมให้
ความรู้ด้านระเบียบ กฎหมายท้องถิ่น ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น 

3. วัตถุประสงค์ 

  3.1 เพื่อให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลห้วยกระบอก เพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 

  3.2 เพื่อให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลห้วยกระบอกมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน 
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  3.3 เพื่อให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลห้วยกระบอกมีความรู้ความเข้าใจมิให้
ด าเนินกิจการท่ีเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมตามมาตรา 100 แห่ง
กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

  3.4 เพื่อให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลห้วยกระบอกมีความรู้ความเข้าใจในแนว
ทางการปฏิบัติส าหรับเจ้าหน้าท่ีของรัฐเรื่องการทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ ตามมาตรา 
103 แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 

  ผู้บริหารเทศบาลต าบลห้วยกระบอก จ านวน 5 คน และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลห้วย
กระบอก จ านวน 12 คน รวม 17 คน 

5. พื้นที่ด ำเนินกำร 

  ส านักงานเทศบาลต าบลห้วยกระบอก 

6. วิธีด ำเนินกำร 

  6.1 จัดท าโครงการ/แผนงาน 

  6.2 ประชาสัมพันธ์โครงการ วัน เวลา และสถานท่ีให้แก่ผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาล
เข้ารับการอบรม 

  6.3 อบรมให้ความรู้โดยวิทยากร พร้อมแจกเอกสารประกอบการอบรม 

  6.4 ประเมินผลและสรุปผลการด าเนินการ 

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 

  งบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 

8. งบประมำณด ำเนินกำร 

  ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 

  ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลห้วยกระบอก 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

  10.1 ผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลห้วยกระบอกได้เพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 
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  10.2 ผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลห้วยกระบอกมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน 

  10.3 ผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลห้วยกระบอกมีความรู้ความเข้าใจมิให้ด าเนิน
กิจการท่ีเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมตามมาตรา 100 แห่งกฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

  10.4 ผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลห้วยกระบอกมีความรู้ความเข้าใจแนวทางการ
ปฏิบัติส าหรับเจ้าหน้าท่ีของรัฐเรื่องการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ ตามมาตรา 103 
แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
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1. ช่ือโครงกำร : กิจกรรมกำรส่งเสริมและพัฒนำศักยภำพสมำชิกสภำท้องถ่ิน 

2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 

 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทความส าคัญยิ่งต่อการพัฒนาทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม 
ด้วยเหตุผลดังกล่าวการพัฒนาศักยภาพทักษะและความรู้ของสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความพร้อมท่ีจะรับภารกิจ
และการจัดบริการให้แก่ชุมชนจึงเป็นเรื่องท่ีส าคัญอย่างยิ่ง ประกอบกับการให้การศึกษาอบรมเป็นส่ิงส าคัญ
ประการหนึ่งท่ีเทศบาลต าบลห้วยกระบอกได้ด าเนินการ เพื่อให้สมาชิกสภาท้องถิ่นมีความรู้และทักษะด้านการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าท่ี รวมถึงมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบข้อ
กฎหมายต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับท้องถิ่นด้วย เพื่อพัฒนาตนเองและสามารถน าความรู้ไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการ
ปฏิบัติหน้าท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 

 ดังนั้น เทศบาลต าบลห้วยกระบอกจึงได้มีการจัดส่งสมาชิกสภาท้องถิ่นให้เข้ารับการฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงานอยู่เสมอ เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและสามารถน ามาพัฒนาองค์กร พัฒนา
ท้องถิ่น ให้ท้องถิ่นมีความเจริญก้าวหน้า 

3. วัตถุประสงค์ 

 3.1 เพื่อสร้างการเรียนรู้และประสบการณ์การท างานให้กับสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความเข้าใจในการ
ท างานตามบทบาทและอ านาจหน้าท่ี 

 3.2 เพื่อให้สมาชิกสภาท้องถิ่นได้มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานท่ีถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบ 
กฎหมาย 

 3.3 เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกสภาท้องถิ่นได้เพิ่มศักยภาพในการพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างถูกต้อง 

4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 

 สมาชิกสภาเทศบาลต าบลห้วยกระบอก จ านวน 12 คน 

5. พื้นที่ด ำเนินกำร 

 ท้ังในเทศบาลต าบลห้วยกระบอก และหน่วยงานท่ีจัดฝึกอบรม 

6. วิธีกำรด ำเนินกำร 

 6.1 ฝ่ายบริหารงานบุคคลตรวจสอบหลักสูตรการฝึกอบรมท้ังภายในองค์การบริหารส่วนต าบลและ
หน่วยงานภายนอก เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดส่งสมาชิกสภาท้องถิ่นเข้ารับการอบรมหรือร่วมประชุมสัมมนา
แล้วแต่กรณี 
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 6.2 เมื่อพิจารณาความเหมาะสมของหลักสูตรเรียบร้อยแล้ว ด าเนินการเสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อส่ง
สมาชิกสภาท้องถิ่นเข้ารับการฝึกอบรม หรือเข้าร่วมประชุม หรือด าเนินการจัดฝึกอบรมเองโดยส านัก/กองงาน
ท่ีรับผิดชอบ 

 6.3 แจ้งให้สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้ผ่านการฝึกอบรมจัดท ารายงานสรุปผลการฝึกอบรมเสนอ
ประธานสภา โดยผ่านนายกเทศบาลต าบลห้วยกระบอก 

 6.4 ฝ่ายบริหารงานบุคคลด าเนินการประเมินผลการฝึกอบรมของสมาชิกสภาท้องถิ่น และรายงาน
เสนอนายกเทศบาลต าบลห้วยกระบอกทราบ 

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 

8. งบประมำณด ำเนินกำร 

 35,000 บาท 

9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 

 ฝ่ายบริหารงานบุคคล ส านักงานปลัด เทศบาลต าบลห้วยกระบอก 

10. ผลลัพธ์ 

 10.1 สมาชิกสภาท้องถิ่นมีความรู้ความเข้าใจในการท างานตามบทบาทและอ านาจหน้าท่ี 

 10.2 สมาชิกสภาท้องถิ่นได้รับการเรียนรู้และประสบการณ์การท างานใหม่ๆ 

 10.3 การปฏิบัติงานของสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย 

11. ตัวชี้วัด 

 จ านวนสมาชิกสภาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลห้วยกระบอก จ านวน 12 ราย ได้รับการฝึกอบรม 
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  4.4 เสริมพลังกำรมีส่วนร่วมของชุมชน (Community) และบูรณำกำรทุกภำคส่วนเพื่อ
ต่อต้ำนกำรทุจริต 

1. ช่ือโครงกำร : กิจกรรม “กำรประชำสัมพันธ์กำรต่อต้ำนกำรทุจริตผ่ำนช่องทำงประชำสัมพันธ์ต่ำงๆของ
เทศบำล” 

2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 

ปัญหาการทุจริตท่ีเกิดขึ้นในหน่วยงานภาครัฐได้ส่งผลเสียหายกับประเทศชาติอย่างมาก 
จ าเป็นท่ีทุกภาคส่วนในสังคมจะต้องตระหนักและร่วมกันแก้ไขจัดการปัญหา โดยการเข้าไปมีส่วนร่วมเป็น
เครือข่ายในการขับเคล่ือนต่างๆ ให้เกิดการเฝ้าระวัง ป้องปรามการทุจริต ในรูปแบบการกระตุ้นให้ทุกภาคส่วน
ในจังหวัดได้ตระหนักถึงปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันและมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

3. วัตถุประสงค์ 

  3.1 เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบหลากหลายช่องทาง 

4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 

  ช่องทางการประชาสัมพันธ์ 

5. พื้นที่ด ำเนินกำร 

  เขตเทศบาลต าบลห้วยกระบอก 

6. วิธีด ำเนินกำร 

  6.1 เก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆ 

  6.2 จัดท าส่ือต่างๆเพื่อประชาสัมพันธ์ เช่น เว็บไซต์เทศบาล เฟสบุ๊ค เพจ ไลน์ของเทศบาล 

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 

  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 

8. งบประมำณด ำเนินกำร 

  ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 

  งานประชาสัมพ  นธ์ ส านักปลัดเทศบาลต าบลห้วยกระบอก 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

  10.1 จ านวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตลดลง 
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1. ช่ือโครงกำร /กิจกรรม /มำตรกำร 

มำตรกำร “สร้ำงเครือข่ำยชุมชนเฝ้ำระวังกำรต่อต้ำนกำรทุจริต” 

2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 

ในปัจจุบันปัญหาการทุจริตท่ีเกิดขึ้นอย่างมากมาย ท้ังภาครัฐซึ่งได้ส่งผลเสียหายกับ
ประเทศชาติอย่างมาก จ าเป็นท่ีทุกภาคส่วนในสังคมจะต้องตระหนักและร่วมกันแก้ไขจัดการปัญหา โดยการ
เข้าไปมีส่วนร่วมเป็นเครือข่ายในการขับเคล่ือนต่างๆ ให้เกิดการเฝ้าระวัง ป้องปรามการทุจริต ในรูปแบบการ
กระตุ้นให้ทุกภาคส่วนในจังหวัดได้ตระหนักถึงปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันและมีส่วนร่วมในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต 

ดังนั้นเพื่อเป็นการเฝ้าระวัง เทศบาลต าบลห้วยกระบอกจึงได้มีการสร้างเครือข่ายชุมชนเฝ้า
ระวังการต่อต้านการทุจริตขึ้น 

3. วัตถุประสงค์ 

  3.1 เพื่อสร้างเครือข่ายชุมชนเฝ้าระวังการทุจริต 

4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 

  ประชาชนในชุมชน 

5. พื้นที่ด ำเนินกำร 

  เขตเทศบาลต าบลห้วยกระบอก 

6. วิธีด ำเนินกำร 

  6.1 จัดต้ังกลุ่มเครือข่ายชุมชนโดยการหาอาสาสมัครจากประชาชนในเขตเทศบาล 

  6.2 ให้ความรู้แก่กลุ่มเครือข่าย 

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 

  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 

8. งบประมำณด ำเนินกำร 

  ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 

  ส านักปลัดเทศบาลต าบลห้วยกระบอก 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

  10.1 เครือข่ายชุมชนเฝ้าระวังการต่อต้านการทุจริต 
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1. ช่ือโครงกำร / กิจกรรม / มำตรกำร 

มำตรกำร “จัดท ำ MOU ควำมร่วมมือกับหน่วยงำนภำครัฐและชุมชนในเขตเทศบำล เพื่อ
ต่อต้ำนกำรทุจริต” 

2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 

เนื่องจากปัญหาการทุจริตท่ีเกิดขึ้นในหน่วยงานภาครัฐได้ส่งผลเสียหายกับประเทศชาติอย่าง
มาก จ าเป็นท่ีทุกภาคส่วนในสังคมจะต้องตระหนักและร่วมกันแก้ไขจัดการปัญหา โดยการเข้าไปมีส่วนร่วมเป็น
เครือข่ายในการขับเคล่ือนต่างๆ ให้เกิดการเฝ้าระวัง ป้องปรามการทุจริต ในรูปแบบการกระตุ้นให้ทุกภาคส่วน
ในจังหวัดได้ตระหนักถึงปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันและมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

ดังนั้นเทศบาลต าบลห้วยกระบอกจึงได้จัดท าบันทึกข้อตกลงระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และ
ประชาชนในชุมชน 

3. วัตถุประสงค์ 

  3.1 เพื่อให้เกิดการบูรณาการเพื่อต่อต้านการทุจริต 

4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 

  หน่วยงานราชการ และชุมชนในเขตเทศบาล 

5. พื้นที่ด ำเนินกำร 

  เขตเทศบาลต าบลห้วยกระบอก 

6. วิธีด ำเนินกำร 

  6.1 จัดท าบันทึกข้อตกลง 

  6.2 ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลง 

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 

  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 

8. งบประมำณด ำเนินกำร 

  ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 

  ส านักปลัดเทศบาลต าบลห้วยกระบอก 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

  10.1 มีการบูรณาการร่วมการทุกภาคส่วน 

 


