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ค าน า 
 

แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ถือเป็นกลไกและ
เครื่องมือ ที่ส าคัญในการปูองกันการทุจริตที่จะเกิดขึ้นในองค์กร เป็นแนวทางปฏิบัติแก่ผู้ด ารงต าแหน่งทาง
การเมือง พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง ให้เกิดการดาเนินการที่โปร่งใส การจัดบริการสาธารณะแก่
ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด รวมทั้งเป็นการส่งเสริมการ
ด าเนินงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ตามหลักประชารัฐ ก่อให้เกิดความ
เชื่อมั่น ความพอใจ และความศรัทธาของประชาชนต่อการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
ภาพรวม  

 

องค์การบริหารส่วนต าบลคลองห้า จึงได้ตระหนักและให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการ
ที่มีความโปร่งใส สร้างค่านิยม วัฒนธรรมสุจริตให้เกิดในสังคมอย่างยั่งยืน จึงได้ด าเนินการจัดท าแผน 
แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต (พ.ศ.2562-2564) เพ่ือใช้เป็นแนวทางการขับเคลื่อนด้านการปูองกัน
และปราบปรามการทุจริต ผ่านโครงการ กิจกรรม หรือมาตรการต่างๆที่เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน อันจะนา
ไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์และเปูาหมายของการปูองกันและปราบปรามการ
ทุจริตอย่างแท้จริง 
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บทน า 
 

1. การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น 
การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์เพ่ือ

ต้องการบ่งชี้ความเสี่ยงของการทุจริตที่มีอยู่ในองค์กรโดยการประเมินโอกาสของการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น 
ตลอดจนบุคคลหรือหน่วยงานที่อาจเกี่ยวข้องกับการกระท าทุจริต เพ่ือพิจารณาว่าการควบคุมและการ
ปูองกันการทุจริตที่มีอยู่ในปัจจุบันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่ 
 

การทุจริตในระดับท้องถิ่น พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการขยายตัวของการทุจริตในระดับท้องถิ่น ไดแ้ก่ 
การกระจายอ านาจลงสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แม้ว่าโดยหลักการแล้วการกระจายอ านาจมี
วัตถุประสงค์ส าคัญเพ่ือให้บริการต่าง ๆ ของรัฐสามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนมากขึ้น        
มีประสิทธิภาพมากขึ้นแตใ่นทางปฏิบัติท าให้แนวโน้มของการทุจริตในท้องถิ่นเพ่ิมมากยิ่งขึ้นเช่นเดียวกัน 
 

ลักษณะการทุจริตในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ าแนกเปน็ 7 ประเภท ดังนี้ 
1) การทุจริตด้านงบประมาณ การท าบัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง และการเงินการคลัง ส่วนใหญ่เกิด

จากการละเลยขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น 
2) สภาพหรือปัญหาที่เกิดจากตัวบุคคล 
3) สภาพการทุจริตอันเกิดจากช่องว่างของกฎระเบียบและกฎหมาย 
4) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการขาดความรู้ความเข้าใจและขาดคุณธรรม

จริยธรรม 
5) สภาพหรือลักษณะปัญหาที่เกิดจากการขาดประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
6) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายในการ

ตรวจสอบจากภาคส่วนต่างๆ 
7) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากอ านาจ บารมี และอิทธิพลท้องถิ่น 
 

สาเหตุและปัจจัยที่น าไปสู่การทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถสรุปเป็นประเด็น
ได้ ดังนี้ 

1) โอกาส แม้ว่าในปัจจุบันมีหน่วยงานและกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการปอูงกันและปราบปรามการ 
ทุจริตแต่พบว่า ยังคงมีช่องว่างที่ท าให้เกิดโอกาสของการทุจริต ซึ่งโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นจากการบังคับ    
ใช้กฎหมายที่ไม่เข้มแข็ง กฎหมาย กฎระเบียบไม่รัดกุม และอ านาจหน้าที่โดยเฉพาะข้าราชการระดับสูงก็
เป็นอีกโอกาสหนึ่งที่ท าใหเ้กิดการทุจริต 

2) สิ่งจูงใจ เป็นที่ยอมรับว่าสภาวะทางเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม ท าให้
คนในปัจจุบันมุ่งเน้นที่การสร้างความร่ ารวย ด้วยเหตุนี้จึงเป็นแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่มีแนวโน้มที่จะท า
พฤติกรรมการทุจริตมากยิ่งขึ้น 

3) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปร่งใส การทุจริตในปัจจุบันมีรูปแบบที่ซับซ้อนขึ้น
โดยเฉพาะการทุจริตในเชิงนโยบายที่ท าให้การทุจริตกลายเป็นความชอบธรรมในสายตาของประชาชน ขาด 
กลไกการตรวจสอบความโปร่งใสที่มีประสิทธิภาพ  ดังนั้นจึงเป็นการยากท่ีจะเข้าไปตรวจสอบการทุจริตของ   
บุคคลเหล่านี้ 

4) การผูกขาด ในบางกรณีการด าเนินงานของภาครัฐ ได้แก่ การจัดซื้อ-จัดจ้าง เป็นเรื่องของการ
ผูกขาด ดังนั้นจึงมีความเก่ียวข้องเป็นห่วงโซ่ผลประโยชน์ทางธุรกิจ ในบางครั้งพบบริษัทมีการให้สินบนแก่

ส่วนที่ 1 
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เจ้าหน้าที่เพ่ือให้ตนเองได้รับสิทธิในการด าเนินงานโครงการของภาครัฐ รูปแบบของการผูกขาด ได้แก่ การ
ผูกขาดในโครงการก่อสร้างและโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ 

5) การได้รับค่าตอบแทนที่ไม่เหมาะสม รายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย ความยากจนถือเป็นปัจจัย
หนึ่งที่ท าให้ข้าราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความต้องการที่จะมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ท าให้
เจ้าหน้าที่ตอ้งแสวงหาช่องทางเพ่ือเพ่ิม “รายไดพิ้เศษ” ให้กับตนเองและครอบครัว 

6) การขาดจริยธรรม คุณธรรม ในสมัยโบราณ ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคุณธรรมที่ได้รับการเน้น
เป็นพิเศษถือว่าเป็นเครื่องวัดความดีของคน แต่ในปัจจุบัน พบว่า คนมีความละอายต่อบาปและเกรงกลัว
บาปน้อยลง และมีความเห็นแก่ตัวมากยิ่งขึ้น มองแตป่ระโยชน์ส่วนตนเป็นที่ตั้งมากกว่าที่จะยึดผลประโยชน์
ส่วนรวม 

7) มีค่านิยมที่ผิด ปัจจุบันค่านิยมของสังคมได้เปลี่ยนจากยกย่องคนดี คนที่มีความซื่อสัตย์สุจริต
เป็นยกย่องคนท่ีมีเงิน คนที่เป็นเศรษฐี มหาเศรษฐี คนที่มีต าแหน่งหน้าที่การงานสูง ด้วยเหตุนี้ ผู้ที่มีค่านิยม
ที่ผิดเห็นว่าการทุจริตเป็นวิถีชีวิตเป็นเรื่องปกติธรรมดา เห็นคนซื่อเปน็คนเซ่อ เห็นคนโกงเป็นคนฉลาด ยอม
จะท าการทุจริตฉ้อราษฎร์บังหลวง โดยไม่มีความละอายตอบุญและบาป และไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายของ
บ้านเมือง 

 
2. หลักการและเหตุผล 

ปัจจุบันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในประเทศไทยถือเป็นปัญหาเรื้อรังที่นับวันยิ่งจะทวีความรุนแรง 
และสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นและส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของชาติ เป็น
ปัญหาล าดับต้น ๆ ที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดขึ้น
ทุกภาคส่วนในสังคมไทย ไมว่่าจะเปน็ภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมัก
ถูกมองจากภายนอกสังคมว่าเป็นองค์กรที่เอ้ือต่อการทุจริตคอร์รัปชันและมักจะปรากฏข่าวการทุจริตตาม
สื่อและรายงานของทางราชการอยู่เสมอ ซึ่งได้ส่งผลสะเทือนต่อกระแสการกระจายอ านาจและความศรัทธา
ต่อระบบการปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างยิ่ง ส่งผลให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันมี
ผลในเชิงลบสอดคล้องกับการจัดอันดับดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชัน (Corruption Perception Index – 
CPI) ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้ประเมินการทุจริตคอร์รัปชันทั่วโลกที่จัดโดยองค์กรเพ่ือความโปร่งใสนานาชาติ 
(Transparency International – IT) พบว่า ผลคะแนนของประเทศไทยระหว่างปี 2555 – 2558 อยู่ที ่
35 - 38 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 โดยในปี 2558 อยู่อันดับที่ 76 จาก 168 ประเทศทั่วโลก และ
เป็นอันดับที่ 3 ในประเทศอาเซียนรองจากประเทศสิงคโปร์และประเทศมาเลเซีย และล่าสุดพบว่าผล
คะแนนของประเทศไทยปี 2559 ลดลง 3 คะแนน จากปี 2558 ไดล้ าดับที่ 101 จาก 168 ประเทศ ซึ่ง
สามารถสะทอ้นให้เห็นว่าประเทศไทยเป็นประเทศท่ีมีปัญหาการคอร์รัปชันอยู่ในระดับสูง  

แม้ว่าในช่วงระยะที่ผ่านมา ประเทศไทยได้แสดงให้เห็นถึงความพยายามในการปราบปรามการ
ปูองกันการทุจริต ไม่ว่าจะเป็น การเป็นประเทศภาคีภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการ
ทุจริต (United Nations Convention Against Corruption-UNCAC) พ.ศ. 2546 การจัดตั้งองค์กรตาม
รัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะกรรมการปูองกันปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้จัดท ายุทธศาสตร์
ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมาแล้ว 3 ฉบับ แต่ปัญหาการทุจริตในประเทศไทยไม่ได้มี
แนวโน้มที่ลดน้อยถอยลง สาเหตุที่ท าให้การทุจริตเป็นปัญหาที่ส าคัญของสังคมไทยประกอบด้วยปัจจัย
ทางด้านพ้ืนฐานโครงสร้างสังคม ซึ่งเป็นสังคมที่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานความสัมพันธ์แนวดิ่ง (Vertical Relation) 
หรืออีกนัยหนึ่งคือพ้ืนฐานของสังคมอุปถัมภ์ที่ท าให้สังคมไทยยึดติดกับการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน โดยเฉพาะ 
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ในหมู่ญาติพ่ีน้องและพวกพ้อง ยึดติดกับกระแสบริโภคนิยม วัตถุนิยม ติดความสบาย ยกย่องคนที่มีเงินและ
มีอ านาจ คนไทยบางส่วนมองว่าการทุจริตคอร์รัปชันเป็นเรื่องปกติที่ยอมรับได้ ซ่ึงนับได้ว่าเป็นปัญหาที่ฝัง
รากลึกในสังคมไทยมาตั้งแต่อดีตหรือกล่าวได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของค่านิยมและวัฒนธรรมไทยไปแล้ว ผนวก
กับปจัจัยทางดา้นการท างานที่ไม่ไดบู้รณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนไว้ด้วยกัน จึงส่งผลให้การท างาน
ของกลไกหรือความพยายามที่ได้กลา่วมาขา้งต้นไม่สามารถท าได้อย่างเต็มศักยภาพ ขาดความเข้มแข็ง 

ปัจจุบันยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ 3 เริ่มจาก
ปี พ.ศ. 2560 จนถึงปี พ.ศ. 2564 ซึ่งมุง่สู่การเปน็ประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคม
มิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงาน
ของรัฐตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพ่ือให้ประเทศไทยมี
ศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในดา้นความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทย
ใสสะอาดไทยทั้งชาติต้านทุจริต” มีเป้าหมายหลักเพ่ือให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การ
ทุจริต(Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2564 ซึ่งการที่ระดับ
คะแนนจะสูงขึ้นได้นั้น การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจ้าหน้าที่ของรัฐและ
ประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่างจากท่ีเป็นอยูใ่นปัจจุบัน ไมใ่ช่ต าแหน่งหน้าที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ 
โดยไดก้ าหนดยุทธศาสตร์การด าเนินงานหลักออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมท่ีไมท่นต่อการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) 
ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการขับเคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตบังเกิดผลเป็น

รูปธรรมในทางปฏิบัติ เป็นไปตามเจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) องค์การบริหารส่วนต าบลคลองห้าจึงได้ตระหนักและให้ความส าคัญกับ
การบริหารจัดการที่มีความโปร่งใส สร้างค่านิยม วัฒนธรรมสุจริตให้เกิดในสังคมอย่างยั่งยืนจึงได้ด าเนินการ
จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพ่ือก าหนดแนวทางการขับเคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตผ่านโครงการ/กิจกรรม/มาตรการต่าง ๆ ที่เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน อันจะน า ไปสู่การปฏิบัติ
อย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่าง
แท้จริง 

 
3. วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผน 

1) เพ่ือยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์การบริหาร    
ส่วนต าบลคลองห้า 

2) เพ่ือยกระดับจิตส านึกรับผิดชอบในผลประโยชน์ของสาธารณะของข้าราชการฝุายการเมือง
ข้าราชการฝุายบริหาร บุคลากรขององคก์ารบริหารส่วนต าบลคลองห้ารวมถึงประชาชนในต าบลคลองห้า 

3) เพ่ือให้การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองห้าเป็นไปตามหลักบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี (Good Governance) 
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4) เพ่ือส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วม (people's participation)  และตรวจสอบ (People’s 
audit) ของภาคประชาชนในการบริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองห้า 

5) เพ่ือพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ
องคก์ารบริหารส่วนต าบลคลองห้า 

 
4. เป้าหมาย 

1) ข้าราชการฝุายการเมือง ข้าราชการฝุายบริหาร บุคลากรขององคก์ารบริหารส่วนต าบลคลองห้า 
รวมถึงประชาชนในต าบลคลองห้ามีจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้บังเกิด
ประโยชน์สุขแก่ประชาชนต าบลคลองห้า ปราศจากการก่อให้เกิดข้อสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตาม
มาตรการจริยธรรม การขัดกันแห่งผลประโยชน์และแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ 

2) เครื่องมือ/มาตรการการปฏิบัติงานที่สามารถปูองกันปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบของขา้ราชการ 

3) โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่สนับสนุนให้สาธารณะและภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและ
ตรวจสอบการปฏิบัติหรือบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

4) กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วน
ต าบลคลองห้าที่มีเข้มแข็งในการตรวจสอบ ควบคุมและถว่งดุลการใช้อ านาจอยา่งเหมาะสม 

5) องค์การบริหารส่วนต าบลคลองห้ามีแผนงานที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระท าการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วน 

 

5. ประโยชน์ของการจัดท าแผน 
1) ข้าราชการฝุายการเมือง ข้าราชการฝุายบริหาร บุคลากรขององคก์ารบริหารส่วนต าบลคลองห้า

รวมถึงประชาชนในต าบลคลองห้ามีจิตส านึกรักท้องถิ่นของตนเอง อันจะน ามาซึ่งการสร้างค่านิยม และ
อุดมการณ์ในการต่อต้านการทุจริต (Anti-Corruption) จากการปลูกฝังหลักคุณธรรม จริยธรรม         
หลักธรรมาภิบาล รวมถึงหลักเศรษฐกิจพอเพียงที่สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการท างานและชีวิตประจ าวัน 

2) องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถบริหารราชการเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
(Good Governance) มีความโปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้ 

3) ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตั้งแต่ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมตัดสินใจรวมถึงร่วมตรวจสอบในฐานะ
พลเมืองที่มีจิตส านึกรักท้องถิ่น อันจะน ามาซึ่งการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนที่มีความเข้มแข็งในการเฝูา
ระวังการทุจริต 

4) สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ
องค์การบริหารส่วนต าบลคลองห้าทั้งจากภายในและภายนอกองค์กรที่มีความเข้มแข็งในการเฝูาระวังการ
ทุจริต 

5) องค์การบริหารส่วนต าบลคลองห้ามีแนวทางการบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสใน
การกระท าการทุจริตและประพฤติมิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วนให้เป็นองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นต้นแบบด้านการปูองกันการทุจริต อันจะส่งผลให้ประชาชนในต าบลคลองห้าเกิดความภาคภูมิใจ
และให้ความร่วมมือกันเป็นเครือข่ายในการเฝูาระวังการทุจริตที่เข้มแข็งอย่างยั่งยืน 
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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
(พ.ศ. 2562 – 2564) 

องค์การบริหารส่วนต าบลคลองห้า 
 

 
มิต ิ

 
ภารกจิตามมิต ิ โครงการ/กจิกรรม/มาตรการ 

ปี 2562  ปี 2563 ปี 2564 
หมาย
เหตุ งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
1. การสร้าง
สังคมที่ไม่ทน
ต่อการทุจริต 

1.1 การสร้าง
จิตส านึกและความ
ตระหนักแก่บุคลากร
ทั้งข้าราชการ
การเมืองฝุายบริหาร 
ข้าราชการการเมือง
ฝุายสภาท้องถิ่น 
และฝาุยประจ าของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 
 
 

1.1.1 โครงการส่งเสริม
คุณธรรม จรยิธรรม 
1.1.2 มาตรการ “สง่เสริม
การปฏิบัติงานตามประมวล 
จริยธรรมขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลคลองห้า” 
1.1.3 มาตรการ “จัดท าคู่มือ
การปูองกันผลประโยชน์ทับ
ซ้อน” 
 
 
 
 

40,000 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
 

40,000 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
 

40,000 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

1.2 การสร้าง
จิตส านึกและความ
ตระหนักแก่
ประชาชนทุกภาค
ส่วนในท้องถิ่น 
 
 
 

1.2.1    - 
1.2.2 โครงการปรบัปรุงภูมิ
ทัศน์ รักษาความสะอาด และ
รักษาคุณภาพน้ า แหล่งน้ า
สาธารณะ 
1.2.3    - 
 

 
100,000 

 
 
 
 
 

 

 
100,000 

 
 
 
 
 

 

 
100,000 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 1.3 การสร้าง
จิตส านึกและความ
ตระหนักแกเ่ด็กและ
เยาวชน 

1.3.1    - 
1.3.2    - 
1.3.3 โครงการฝึกอบรม
คุณธรรม จรยิธรรมเยาวชน 

 
 

40,000 
 
 

 

 
 

40,000 
 
 

 
 

40,000 
 
 

 

มิติท่ี 1 รวม 2 มาตรการ    3 โครงการ 
   

180,000 180,000 180,000  

ส่วนที่ ๒ 
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มิต ิ

 
ภารกจิตามมิต ิ โครงการ/กจิกรรม/มาตรการ 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 
หมาย
เหตุ งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
2. การบริหาร
ราชการเพ่ือ
ป้องกันการ
ทุจริต 

2.1 แสดงเจตจ านง
ทางการเมืองในการ
ต่อต้านการทุจริต
ของผู้บริหาร 

2.1.1 กิจกรรมประกาศ
เจตจ านงต่อตา้นการทุจริต
ของผู้บริหารองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

- 
 

- 
 

- 
 

 

 2.2 มาตรการสร้าง
ความโปร่งใสในการ
ปฏิบัติราชการ 
 

2.2.1 มาตรการออกค าสั่ง
มอบหมายของนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบล ปลดั
องค์การบริหารส่วนต าบลและ
หัวหน้าส่วนราชการ 
2.2.2 กิจกรรม “ควบคุมการ
เบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญตัิ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี” 
2.2.3 มาตรการ “ยกระดับ
คุณภาพบริการประชาชน” 

- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 

 

 2.3 มาตรการการ
ใช้ดุลยพินิจและใช้
อ านาจหน้าที่ให้
เป็นไปตามหลักการ
บริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ด ี

2.3.1 กิจกรรมลดขั้นตอน
การปฏิบัติงาน 
2.3.2 มาตรการการมอบ
อ านาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการ 
เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบตัิ
ราชการ 

- 
 
- 

- 
 
- 

- 
 
- 

 

 2.4 การเชิดชู
เกียรติแกห่น่วยงาน/
บุคคล ในการด าเนิน
กิจการการประพฤติ
ปฏิบัติตนใหเ้ป็นที่
ประจักษ ์
 

2.4.1 กิจกรรมยกย่องเชิดชู
เกียรตหิน่วยงาน/บุคคลที่
ประพฤติปฏบิัติตนใหเ้ป็นที่
ประจักษ ์
2.4.2 กิจกรรมเชดิชูเกียรติ
ประชาชนผู้มีจติสาธารณะ 
2.4.3 กิจกรรมเชดิชูเกียรติ
ประชาชนผู้ปฏิบตัิตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
 

- 
 
 
 
- 
 
- 

- 
 
 
 
- 
 
- 

- 
 
 
 
- 
 
- 

 

 2.5 มาตรการ
จัดการในกรณีได้
ทราบ หรือรับแจ้ง 
หรือตรวจสอบพบ
การทุจริต 

2.5.1 มาตรการ “จัดท า
ข้อตกลงการปฏิบตัิราชการ” 
2.5.2 มาตรการ “ให้ความ
ร่วมมือกับหน่วยงาน
ตรวจสอบท้ังภาครัฐและ
องค์กรอิสระ” 
2.5.3 (1) มาตรการ “แต่งตั้ง
ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่อง
ร้องเรียน” 

- 
 
- 
 
 
 
- 
 
 

 

- 
 
- 
 
 
 
- 
 
 

 

- 
 
- 
 
 
 
- 
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มิต ิ

 
ภารกจิตามมิต ิ

 

โครงการ/กจิกรรม/ 
มาตรการ 

ปี 2562 
งบประมาณ 

(บาท) 

ปี 2563 
งบประมาณ 

(บาท) 

ปี 2564 
งบประมาณ 

(บาท) 

 

หมาย 
เหตุ 

  2.5.3 (๒) มาตรการ 
“ด าเนินการเกีย่วกับเรื่อง
ร้องเรียน กรณีม ี
บุคคลภายนอกหรือประชาชน
กล่าวหาเจ้าหน้าท่ีขององค์การ
บริหารส่วนต าบลคลองห้าว่า
ทุจริตและปฏิบตัิราชการตาม
อ านาจหน้าที่โดยมิชอบ” 
 

- - -  

มิติท่ี 2 รวม 7 มาตรการ   6  กิจกรรม 
    

- - -  

3. การ
ส่งเสริม
บทบาทและ
การมสี่วน
ร่วมของภาค
ประชาชน 
 
 
 
 
 
 

3.1 จดัให้มีและ
เผยแพร่ข้อมลู
ข่าวสารในช่องทางที่
เป็นการอ านวย
ความสะดวกแก่
ประชาชนไดม้ีส่วน
ร่วมตรวจสอบการ
ปฏิบัติราชการตาม
อ านาจหน้าที่ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นได้ทุก
ขั้นตอน 
 
 

3.1.1 มาตรการ “ปรับปรุง
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ
องค์การบริหารส่วนต าบล
คลองห้าให้มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งข้ึน” 
3.1.2 มาตรการ “เผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารที่ส าคญัและ
หลากหลาย” 
3.1.3 มาตรการ “จัดให้มี
ช่องทางที่ประชาชนเข้าถึง
ข้อมูลข่าวสารขององค์การ
บริหารส่วนต าบลคลองห้า” 

- 
 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 

 

- 
 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 

 

- 
 
 
 
 
- 
 
 
- 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 3.2 การรับฟังความ
คิดเห็น การรับและ
ตอบสนองเรื่อง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
ของประชาชน 
 

3.2.1 โครงการจดัประชุม
ประชาคม 
3.2.2 มาตรการก าหนด
ขั้นตอน/กระบวนการเรื่อง
ร้องเรียน 
3.2.3 กิจกรรม รายงานผล
การตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ทราบ 
 

50,000 
 
- 
 
 
- 

50,000 
 
- 
 
 
- 

50,000 
 
- 
 
 
- 

 

 3.3 การส่งเสรมิให้
ประชาชนมีส่วนร่วม
บริหารกิจการของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

3.3.1 มาตรการแต่งตั้ง
คณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดท าแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนต าบลคลองห้า 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 

- 
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มิต ิ

 
ภารกจิตามมิต ิ โครงการ/กจิกรรม/มาตรการ 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 
หมาย
เหตุ 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

  3.3.2 มาตรการแต่งตั้ง
คณะกรรมการตดิตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนต าบล
คลองห้า 
 

- - -  

มิติท่ี 3 รวม 6 มาตรการ   1  กิจกรรม 
 1 โครงการ   

50,000 50,000 50,000  

4. การ
เสรมิสร้างและ
ปรับปรุงกลไก
ในการ
ตรวจสอบการ
ปฏิบัติราชการ
ขององค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

4.1 มีการจดัวาง
ระบบและรายงาน
การควบคุมภายใน
ตามที่คณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดิน
ก าหนด 
 
 
 
 
 
 
 

4.1.1 กิจกรรมติดตาม
ประเมินผลการควบคมุภายใน 
4.1.2 มาตรการติดตาม
ประเมินผลระบบควบคุม
ภายในองค์การบริหารส่วน
ต าบลคลองห้า 
 
 
 

- 
 
 
- 
 
 
 
 

 

- 
 
 
- 
 
 
 
 

 

- 
 
 
- 
 
 
 

 

 

 4.2 การสนับสนุน
ให้ภาคประชาชนมี
ส่วนร่วมตรวจสอบ
การปฏิบัตหิรือการ
บริหารราชการ ตาม
ช่องทางที่สามารถ
ด าเนินการได ้
 

4.2.1 มาตรการส่งเสรมิให้
ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ 
ก ากับ ดูแลการบริหารงาน
บุคคลเกี่ยวกับการบรรจุ
แต่งตั้ง การโอน ย้าย 
4.2.2 กิจกรรมการรายงาน
ผลการใช้จ่ายเงินให้ประชาชน
ได้รับทราบ 
4.2.3 กิจกรรมการจัดหา
คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง
จากตัวแทนชุมชน 
 

- 
 
 
 
 
- 
 
 
- 

- 
 
 
 
 
- 
 
 
- 

- 
 
 
 
 
- 
 
 
- 

 

 4.3 การส่งเสรมิ
บทบาทการ
ตรวจสอบของสภา
ท้องถิ่น 
 

4.3.1 กิจกรรมการส่งเสรมิ
และพัฒนาศักยภาพสมาชิก
สภาท้องถิ่น 
4.3.2 กิจกรรมส่งเสริม
สมาชิกสภาท้องถิ่นให้มี
บทบาทในการตรวจ 
สอบการปฏบิัติงานของฝุาย
บริหาร 
 

- 
 
 
- 

- 
 
 
- 

- 
 
 
- 
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มิต ิ

 
ภารกจิตามมิต ิ โครงการ/กจิกรรม/มาตรการ 

ปี 2562 
งบประมาณ 

(บาท) 

ปี 2563 
งบประมาณ 

(บาท) 

ปี 2564 
งบประมาณ 

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

 4.4 เสรมิพลังการมี
ส่วนร่วมของชุมชน 
(Community) และ
บูรณาการทุกภาค
ส่วนเพ่ือต่อต้านการ
ทุจริต 

 

4.4.1 กิจกรรมการติดปาูย
ประชาสมัพันธ์กรณีพบเห็น
การทุจริต 
4.4.2 มาตรการการส่งเสริม
และพัฒนาเครือขา่ยด้านการ
ปูองกันการทุจริต 
 

- 
 
 
- 

- 
 
 
- 

- 
 
 
- 

 

มิติท่ี 4 รวม 3 มาตรการ   5  กิจกรรม 
    

- - -  
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 

ล าดับที่ 1 
 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
 

2. หลกัการและเหตุผล/ความเป็นมา 
การพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าประชาชนมีความสุขอย่างยั่งยืนและสามารถก้าวพ้นทุกวิกฤตของ

โลกที่มากับกระแสโลกาภิวัตน์ มีรากฐานส าคัญจากการพัฒนาบุคคลในประเทศนั้นๆ ให้เป็นคนดี ซึ่งมีความ
เกี่ยวข้องโดยตรงกับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคมโดยเฉพาะ “เจ้าหน้าที่ของรัฐ” ซึ่งได้รับ
มอบหมายภารกิจในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน ใช้อ านาจที่ได้รับอย่างซื่อสัตย์ ต้องดูแล จัดการ
ตัดสินใจเกี่ยวกับการให้บริการสาธารณะ การจัดการทรัพยากรของชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน
และต่อประเทศชาติคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2551 มีมติเห็นชอบในหลักการ
เกี่ยวกับยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในภาครัฐไว้ 5 ยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ที่ 4 การ
ส่งเสริมคุณธรรม ในองคก์รเพ่ือเป็นต้นแบบให้ข้าราชการได้เรียนรู้และปฏิบัติตาม 

จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว องค์การบริหารส่วนต าบลคลองห้า จึงเห็นความส าคัญในการพัฒนา
บุคลากรในสังกัดเพื่อตระหนักถึงการสร้างจิตส านึกให้มีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต 
มีจิตส านึกที่ดีในการปฏิบัติงาน ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ประชาชน จึงได้ท าโครงการเสริมสร้าง
คุณธรรมและจริยธรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและประโยชน์สูงสุดของประชาชน 

 

3. วัตถุประสงค์ 
3.1 เพ่ือปลูกจิตส านึกให้พนักงานเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนต าบลคลองห้า มีคุณธรรม

จริยธรรม เข้าใจหลักธรรมของพระพุทธศาสนา และน้อมน าเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปเป็น
แนวทางในการด าเนินชีวิตส่วนตัว และในการปฏิบัติราชการ 

3.2 เพ่ือให้พนักงาน ได้รับการพัฒนาจิตใจ และพัฒนาตนเองให้มีจิตสาธารณะ เกิดความส านึก
ร่วมในการเสริมสร้างสังคมแห่งคุณธรรมและสมานฉันท์ ประพฤติตนเป็นพลเมืองดี สร้างประโยชน์แก่
ครอบครัว ประชาชน และประเทศชาติ สร้างจิตส านึกในการท าความดี รู้จักการให้ การเสียสละและการ
บ าเพ็ญสาธารณะประโยชน์รว่มกัน 

3.3 เพ่ือเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองห้าในการเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล 

 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วน

ต าบลคลองห้า 
 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลคลองห้า 
 

6. วิธีด าเนินการ 
จัดให้มีการด าเนินกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม แบง่เปน็ 3 แนวทางคือ 

ส่วนที่ 3 
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6.1 การจัดกิจกรรมบรรยายเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม โดยคณะผู้บริหาร ปลัดองค์การบริหาร
ส่วนต าบลคลองห้าบรรยายให้ความรู้แก่พนักงานเจา้หน้าที ่

6.2 จัดกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์นอกสถานที ่ส่งเสริมให้รู้รัก สามัคคี เสียสละ ช่วยเหลือ แบ่งปัน
และเห็นคุณคา่ของการเสริมสร้างสังคมแห่งความดีมีคุณธรรม เช่น การช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในสังคม หรือ
ท าบุญถวายทานแก่พระภิกษุสงฆ์ที่ชราภาพ หรืออาพาธ เป็นต้น 

6.3 การจัดกิจกรรมท าบุญถวายเครื่องไทยธรรม และบ าเพ็ญประโยชน์ ณ วัดต่างๆ 
 

7. ระยะเวลาในการด าเนินการ 
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
 

8. งบประมาณในการด าเนินการ 
 ปีงบประมาณละ 40,000 บาท 
 

9. ผู้รับผิดชอบ 
ส านักปลัดองคก์ารบริหารส่วนต าบลคลองห้า 
 

10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
10.1 พนักงาน เจ้าหน้าที่ มีคุณธรรมจริยธรรม เข้าใจหลักธรรมของพระพุทธศาสนาและน้อมน า

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิต และการปฏิบัติงาน 
10.2 พนักงาน เจ้าหน้าที่ ได้รับการพัฒนาจิตใจ พัฒนาตนให้มีจิตสาธารณะเกิดความส านึกร่วม

ในการสร้างสังคมแห่งคุณธรรมและสมานฉันท์ สร้างประโยชน์แก่ครอบครัวและประเทศชาติ รู้จักการให้
และเสียสละเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม 

10.3 สร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององคก์ร เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาล 
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ล าดับที่ 2 
 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : มาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของ
องค์การบริหารส่วนต าบลคลองห้า” 

 

2. หลักการและเหตุผล 

ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลคลองห้าได้ประกาศใช้ประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ. 2559 โดยก าหนดกลไกและระบบในการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ การฝ่าฝืนหรือไม่
ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าว ให้ถือว่าเป็นการกระท าผิดทางวินัย ซึ่งมีการก าหนดขั้นตอนการ
ลงโทษตามความร้ายแรงแห่งการกระท า ประกอบกับได้มีประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัด
ปทุมธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และ
พนักงานจ้าง ก าหนดให้พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง มีหน้าที่ด าเนินการให้เป็นไป
ตามกฎหมายเพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวมและประเทศชาติ อ านวยความสะดวกและให้บริการแก่ประชาชน
ตามหลักธรรมาภิบาล โดยจะต้องยึดมั่นในค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรม 9 ประการ ได้แก่ ยึดมั่นใน
คุณธรรมและจริยธรรม มีจิตส านึกที่ดี ซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ ยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติ
เหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มีประโยชน์ทับซ้อน ยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูก
กฎหมาย ให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็วมีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ ให้ข้อมูลข่าวสารแก่
ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐานมี
คุณภาพโปร่งใส และตรวจสอบได้  ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
และยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร นอกจากนี้ ส านักงาน ก.พ. ได้ก าหนดแนวทางการด าเนินการ
ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนกรณีการเรี่ยไร และกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อ่ืน
ใด โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือก าหนดให้ข้าราชการต้องละเว้นจากการแสวงหาประโยชน์ที่มิชอบ โดยอาศัย
ต าแหน่งหน้าที่และไมก่ระท าการอันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม ตามนัย
หนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร 1013.7/ว 11 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2557 ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบล
คลองห้าควรน าแนวทางการด าเนินการดังกล่าวมาปรับใช้เป็นแนวทางในการถือปฏิบัติโดยอนุโลม 

ดังนั้น เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติงานและเป็นที่เชื่อถือไว้วางใจของประชาชน    
องค์การบริหารส่วนต าบลคลองห้าได้จัดท ามาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของ
องค์การบริหารส่วนต าบลคลองห้า” ขึ้น เพ่ือให้บุคลากรทั้งฝุายการเมืองและฝุายประจ าทุกระดับน าไปใช้ใน
การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ไม่กระท าการอันเป็นการขัดกันแห่ง
ผลประโยชน์หรือการมีผลประโยชน์ทับซอ้น 
 

3. วัตถุประสงค์ 
3.1 เพ่ือเป็นเครื่องมือก ากับความประพฤติของข้าราชการที่สร้างความโปร่งใส มีมาตรฐานในการ

ปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นสากล 
3.2 เพ่ือยึดถือเป็นหลักการและแนวทางการปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอ ทั้งในระดับองค์กรและ

ระดับบุคคลและเป็นเครื่องมือการตรวจสอบการท างานด้านต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองห้า
เพ่ือใหก้ารด าเนินงานเป็นไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

3.3 เพ่ือท าให้เกิดรูปแบบองค์กรอันเป็นที่ยอมรับ เพ่ิมความน่าเชื่อถือ เกิดความมั่นใจแก่
ผู้รับบริการและประชาชนทั่วไป ตลอดจนผู้มีส่วนไดเ้สีย 
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3.4 เพ่ือให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างองคก์รและขา้ราชการในทุกระดับ โดยให้ฝุายบริหารใช้อ านาจ
ในขอบเขต สรา้งระบบความรับผิดชอบของข้าราชการต่อตนเอง ต่อองค์กร ต่อผู้บังคับบัญชาต่อประชาชน
และตอ่สังคมตามล าดับ 

3.5 เพ่ือปูองกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น 
รวมทั้งเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 
 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างทั่วไป 

 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลคลองห้า 

 

6. วิธีด าเนินการ 
1. เผยแพร่ประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองห้าเพ่ือใช้เป็นค่านิยมส าหรับ

องคก์ร ข้าราชการทุกคนพึงยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่ไปกับระเบียบและกฎข้อบังคับอ่ืนๆ อย่างทั่วถึง
และมีประสิทธิภาพ 

2. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองห้า 
เปิดเผยเป็นการทั่วไปแก่สาธารณชนให้มีส่วนร่วมรับรู้และร่วมติดตามตรวจสอบตามประกาศคณะกรรมการ
ข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง ก าหนดให้ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัด
ความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9    
วรรคหนึ่ง (8) 

 

 7. ระยะเวลาด าเนินการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

8. งบประมาณด าเนินการ 
ไมใ่ช้งบประมาณ 
 

9. ผู้รับผิดชอบ 
ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลคลองห้า 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า พนักงานปฏิบัติงานตามประมวล

จริยธรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองห้า 
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ล าดับที่ 3 
 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : มาตรการ “มาตรการจัดท าคู่มือการป้องกันผลประโยชน์        
ทับซอ้น” 

 

2. หลักการและเหตุผล 
รัฐบาลภายใต้การน าของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้ให้ความส าคัญกับการผลักดันให้การ

ปูองกันและปราบปรามการทุจริตเป็นวาระแห่งชาติ และรัฐบาลได้แถลงนโยบาย 11 ด้าน อันรวมถึง
ประเด็นเรื่องการส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการปูองกันและปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ โดยจัดระบบอัตราก าลังและปรับปรุงค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐให้
เหมาะสมและเป็นธรรมยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นวางใจในระบบ
ราชการเสริมสร้างระบบคุณธรรม รวมทั้งปรับปรุงและจัดให้มีกฎหมายที่ครอบคลุมการปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริตและการมีผลประโยชน์ทับซ้อนในภาครัฐทุกระดับปัจจุบันหน่วยงานต่างๆ เช่น 
ส านักงาน ก.พ. จึงได้เผยแพร่องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการปูองกันและปราบปรามการทุจริต โดยเฉพาะ
เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest) ส านักงานคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติ รว่มกับส านักงานคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ และองค์กรตาม
รัฐธรรมนูญ ได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-
2564) และพัฒนาเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity and Transparency Assessment : ITA)ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครอบคลุมประเด็นการ
ประเมิน 5 ด้าน อันรวมถึง การต่อต้านการทุจริตในองค์กร ซึ่งสนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐด าเนินการ
เรื่องเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ผ่านกิจกรรมต่างๆ อันรวมถึงการให้ความรู้ตามคู่มือหรือประมวล
จริยธรรมเกี่ยวกับการปูองกันผลประโยชน์ทับซอ้นแกเ่จ้าหน้าที่ในหน่วยงานด้วย 

เพ่ือตอบสนองนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ข้างต้น และเพ่ือน าเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
การปฏิบัติให้เป็นกลไกส าคัญที่จะป้องกันการทุจริต โดยเฉพาะการกระท าที่เอ้ือต่อการมีผลประโยชน์ทับ
ซ้อนของเจ้าหน้าที่ในภาครัฐ องค์การบริหารส่วนต าบลคลองห้าจึงได้ตระหนักและเห็นถึงความส าคัญของ
การจัดหาคูม่ือการปอ้งกันผลประโยชน์ทับซอ้นขึ้น เพ่ือเป็นประโยชน์ในการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่
บุคลากรใหเ้กิดความตระหนักถึงปัญหาในเรื่องดังกล่าว รวมทั้ง เป็นข้อมูลให้ประชาชนและผู้สนใจได้ศึกษา 
เพ่ือเป็นพ้ืนฐานการปฏิบัติตนในการร่วมกันรณรงค์สร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมที่ใสสะอาด ลดระดับการ
ทุจริตประพฤติมิชอบในสังคมไทยให้เทียบเทา่ระดับมาตรฐานสากลได้ต่อไป 

 

3. วัตถุประสงค์ 
3.1 เพ่ือผลิตคู่มือการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองห้าให้

บุคลากรผู้ปฏิบัติงานน าไปเป็นองคค์วามรู้ในการท างานให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง 
3.2 เพ่ือเป็นประโยชน์ในการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่บุคลากรให้เกิดความตระหนักถึง

ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน 
 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
บุคลากรมีคู่มือการปฏิบัติงานเพ่ือปูองกันผลประโยชน์ทับซอ้นขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองห้า 
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5. พื้นที่ด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลคลองห้า 

6. วิธีด าเนินการ 
1. ศึกษาและรวบรวมข้อมูล 
2. จัดท า (รา่ง) คูม่ือการปูองกันผลประโยชน์ทับซอ้น 
3. ตรวจสอบความถูกต้อง 
4. จัดท าคู่มือการปูองกันผลประโยชน์ทับซอ้น 
5. แจกจา่ยให้บุคลากร 
 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

8. งบประมาณด าเนินการ 
ไมใ่ช้งบประมาณ 
 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลคลองห้า 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
มีการจัดท าคูม่ือการปฏิบัติงานเพื่อปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
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ล าดับที่ 4 
 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : โครงการปรับปรงุภูมิทัศน์ รักษาความสะอาด และรักษาคุณภาพ
น้ าแหล่งน้ าสาธารณะ 

 

2. หลักการและเหตุผล 

ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมได้เกิดขึ้นแทบทุกพ้ืนที่ทั่วโลก โดยเฉพาะประเทศ
อุตสาหกรรม หรือประเทศที่มีการพัฒนาของเทคโนโลยีต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง รวมถึงจ านวนประชากรที่
เ พ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็ว  แน่นอนว่า หากพ้ืนที่ ใดมีประชากรอยู่อย่างหนาแน่น ย่อมต้องมีการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติมากขึ้นตามไปด้วย ซึ่งจะส่งผลให้ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่อย่างจ ากัด เสื่อมโทรมลง 
หรือหมดไปอย่างรวดเร็ว  จากพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อ
วันที่ 4 ธันวาคม2532 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จึงได้มีพระราชด ารัส
พระราชทานแก่บุคคลต่าง ๆ ที่เข้าเฝูาฯ ถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลาดุสิ
ดาลัย พระต าหนักจิตรลดารโหฐาน พระราชวังดุสิต  ใจความตอนหนึ่งกล่าวถึงปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม
โดยเฉพาะการบริหารจัดการน้ า  แสดงให้เห็นถึงความห่วงใยต่อปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่ประชาชนชาวไทย
ต้องพบเจอ จึงนับเป็นจุดเริ่มต้นในการเคลื่อนไหวของทุกฝุาย ทั้งหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ที่หันมา
ร่วมมือกันริเริ่มโครงการอนุรักษ์เพ่ือพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ในรูปแบบการจัดตั้ง
องค์กร มูลนิธิ ชมรม และสมาคม โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือด าเนินงานการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม รวมถึงเป็นการปลูกจิตส านึกของประชาชนให้มีจิตส านึกในการเห็นความส าคัญของ
ทรัพยากรธรรมชาติ  จากนั้น เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2534 ในการประชุมของคณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่
ประชุมจึงมีมติเห็นชอบ ก าหนดให้วันที่  4 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันสิ่งแวดล้อมไทย  ตามที่
กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเสนอ โดยมุ่งหวังให้วันสิ่งแวดล้อมไทย เป็นวันส าคัญอีก
วันหนึ่งที่จะช่วยกระตุ้นเตือนให้ประชาชนทุกภาคส่วนตระหนักว่า ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มี
ความส าคัญต่อชีวิตความเป็นอยู่ทั้งในปัจจุบันและอนาคต ซึ่งจะต้องอาศัยความร่วมมือในการปกปูองและ
รักษาให้ทรัพยากรธรรมชาติในประเทศคงความอุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืนตลอดไป และเพ่ือเป็นการถวายเป็น
พระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราช
สมภพ5 ธันวาคม 2559 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  องค์การบริหารส่วนต าบลคลองห้า จึงได้จัดท า
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ รักษาความสะอาด และรักษาคุณภาพน้ าแหล่งน้ าสาธารณะ ประจ าปีงบประมาณ 
2560  ขึน้โดยมุ่งส่งเสริมให้ประชาชนมีความตระหนักถึงความส าคัญของปัญหาสิ่งแวดล้อมและมีส่วนร่วม
ในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะคลองสาธารณะและริมคลองสาธารณะซึ่งอยู่ในเขตชุมชน/ หมู่บ้าน 
เพ่ือให้เกิดความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย มีสภาพภูมิทัศน์ที่สวยงามและประชาชนสามารถใช้ประโยชน์
จากแหล่งน้ าได้อย่างเต็มที่ต่อไป 

 

3. วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวโรกาส

คล้ายวันพระราชสมภพของพระองค ์วันที่ 5 ธันวาคม  
2. เพ่ือกระตุ้นจิตส านึกของประชาชนให้ตระหนักถึงความส าคัญของปัญหาสิ่งแวดล้อมและมีส่วน

ร่วมในการดูแลรักษาความสะอาดคลองสาธารณะ 
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3. เพ่ือฟ้ืนฟูคุณภาพน้ าในคลองระบายน้ าที่ห้า ซึ่งอยู่ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลคลองห้า ให้มีสภาพที่ดีข้ึน 

4. กิจกรรมเป้าหมาย 
1. กิจกรรมรณรงค์พัฒนาความสะอาด ก าจัดผักตบชวาและขยะในคลองระบายน้ าที่ห้า 
2. กิจกรรมร่วมพัฒนาริมฝั่งคลอง  โดยการเก็บขยะริมฝั่งคลองระบายน้ าที่ห้า 
 

5. วิธีด าเนินการ 
1. จัดท าโครงการเพื่อเสนอขออนุมัติตามขั้นตอน 
2. จัดประชุมซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมรณรงค์ฯ เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปในแนวทาง

เดียวกัน 
3. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและผู้เกี่ยวข้องทราบเพ่ือร่วมกิจกรรม 
4. ประสานขอความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
5. จัดซื้อ/ จัดจ้างในส่วนที่เกี่ยวข้องตามเหมาะสม 
6. จัดกิจกรรมตามเปูาหมาย 
7. ติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน 
8. รายงานสรุปผลการจัดท าโครงการ 

 

6. ระยะเวลาด าเนินการ 
ปีงบประมาณ 2561 

  

7. สถานที่ด าเนินการ 
คลองระบายน้ าที่ห้า ต าบลคลองห้า  อ าเภอคลองหลวง  จังหวัดปทุมธานี 

 

8. งบประมาณ 
100,000 บาท    

 

9. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมองค์การบริหารส่วนต าบลคลองห้า 
 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวโรกาสคล้ายวันพระราช

สมภพของพระองค ์วันที่ 5 ธันวาคม  
2. ประชาชนตระหนักถึงความส าคัญของปัญหาสิ่งแวดล้อมและมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาความ

สะอาดคลองสาธารณะ 
3. คลองระบายน้ าที่ห้ามีความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย มีสภาพภูมิทัศน์ที่สวยงาม และ

ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ าได้อย่างเต็มท่ี 
11. การติดตามและประเมินผล 

1. การมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมคลองสาธารณะและริมคลองสาธารณะ 
  2.  สภาพคลองระบายน้ าที่ห้า หลังการจัดกิจกรรมฯ 
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ล าดับที่ 5 
 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรมเยาวชน  
 

2. หลักการและเหตุผล 
ปัจจุบัน “สังคมไทย” โดยเฉพาะเด็ก และเยาวชนไทย ถูกกระแสแห่งวัตถุนิยมครอบง าจนท าให้ 

“ค่านิยม” อันดีงามของไทย ค่อย ๆ เลือนหายไปจากสังคมไทย โดยเฉพาะเรื่อง “คุณธรรม จริยธรรม” ซึ่ง
สะท้อนให้เห็นถึงภาพลักษณ์ของวิถีชีวิตที่ก าลังจะเปลี่ยนไป ดังนั้นจึงจ าเป็นต้องให้ความรู้และเสริมสร้าง
ทัศนคติที่ดีให้กับนักเรียน  นักศึกษา ให้ได้มี “จิตส านึกที่ถูกต้อง มีคุณธรรม จริยธรรม อันมั่นคง” เพ่ือเป็น 
“ภูมิคุ้มกัน” ให้นักเรียน นักศึกษา และเยาวชน ทั้งในครอบครัว สถานศึกษา สามารถเป็นเกราะปูองกัน
อย่างรู้เท่ารู้ทัน รู้กัน รู้แก้ได้ ตามสภาพปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นท าให้สังคมแข็งแรง รวมเป็น “พลังแผ่นดิน” 
ช่วยกันก าจัดให้ปัญหาเหล่านั้นหมดไปจากสังคมไทยให้เป็น “สังคมน่าอยู่” อันเป็นรากฐานส าคัญในการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต  

การอบรมคุณธรรม จริยธรรม และพัฒนาจิตใจแก่เด็ก เยาวชน จึงเป็นหน้าที่ของทุกองค์กร ที่
จะต้องให้ความส าคัญเป็นอันดับแรก ตลอดจนให้การสนับสนุนในการเสริมสร้างเด็ก เยาวชนให้เป็นคนดี 
เป็นที่ต้องการของสังคม และประชาชนทั่วไปให้สามารถดารงตนในสังคมได้อย่างมีความสุขได้  เด็กและ
เยาวชนที่ขาดคุณธรรมก็เหมือนกับต้นไม้ที่ขาดรากแก้ว ไม่สามารถเจริญเติบโตในสภาพแวดล้อมที่ขาด
ความสมดุลเช่นปัจจุบันได้ บ้าน วัด โรงเรียน ตลอดจนสถาบันต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องจะต้องให้ความร่วมมือใน
การจัดการอบรม ให้ความรู้ที่ถูกต้อง สร้างความเชื่อและความเห็นให้ตรง ตลอดจนติดตาม เฝูาระวังภัย
สังคมต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นกับเด็กและเยาวชนอยู่ทุกขณะด้วย ที่ส าคัญคือ สถาบันครอบครัว พ่อแม่ ต้อง
เอาใจใส่ให้การสนใจต่อลูกให้มากเป็นพิเศษ สอนลูกให้มีความพัฒนาการไปตามวัย สร้างค่านิยมการบริโภค
ที่ถูกต้อง และเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับลูก 

องค์การบริหารส่วนต าบลคลองห้า ตระหนักและเล็งเห็นความส าคัญของเด็ก และเยาวชน จึงได้จัดท า
โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมเยาวชน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ขึ้น  อาศัยพระราชบัญญัติ
สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ ๖  พ.ศ. ๒๕๕๒ ส่วนที่ 3 
มาตรา 66 และมาตรา 67 (6) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ พระราชบัญญัติ
ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๒ หมวด ๒ 
มาตรา๑๖ (๑0) การสังคมส่งเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส 
 
3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพ่ือให้ความรู้เรื่องคุณธรรม จริยธรรม แก่เด็กและเยาวชน 
3.2 เพ่ือให้เด็ก และเยาวชนมีความพร้อมและรู้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงของสังคมปัจจุบัน 
3.3 เพ่ือให้เด็ก และเยาวชน น้อมน าหลักธรรมค าสอนทางพระพุทธศาสนาไปปรับเปลี่ยนใช้ใน

การดาเนินชีวิตประจ าวันได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม  
3.4 เพ่ือสร้างทัศนคติ ค่านิยม และวัฒนธรรมอันดีงามให้อยู่คู่สังคมไทย 

 
4. วิธีด าเนินการ 

4.1 ประชุมบุคลากรที่เก่ียวข้อง 
4.2 ท าโครงการเสนอเพ่ือขอรับการอนุมัติ  
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4.3 ด าเนินการตามโครงการ 
- น าเยาวชนไปเข้าฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม ณ โรงเรียนวัดศิริจันทาราม หมู่ที่ 13  

ต าบลคลองห้า อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จ านวน 3 วัน 2 คืน  

4.4 สรุปผลโครงการ 
          

5. เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ  
 เด็ก และเยาวชน ในต าบลคลองห้า จ านวน 95 คน 
 เชิงคุณภาพ 
 เด็ก และเยาวชนในต าบลคลองห้า น าความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการด ารงชีวิต ในปัจจุบันได้อย่างถูกต้อง 
  
6. ระยะเวลาด าเนินการ 

ปีงบประมาณ 2561-2564 
 

7. สถานที่ด าเนินการ 

ณ โรงเรียนวัดศิริจันทาราม หมู่ที่ 13 ต าบลคลองห้า อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 
 
8. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนต าบลคลองห้า 
 

9. งบประมาณ   
4๐,๐๐๐ บาท 
   

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
10.1 เด็ก และเยาวชนได้รับความรู้ เรื่อง คุณธรรมจริยธรรม และสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้

อย่างถูกต้อง เหมาะสม 
 10.2 เด็ก และเยาวชนมีความพร้อมและรู้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงของสังคมปัจจุบัน 
 10.3 เด็กและเยาวชนได้น้อมนาหลักธรรมคาสอนทางพระพุทธศาสนาไปปรับเปลี่ยนใช้ในการดาเนิน
ชีวิตให้เป็นไปอย่างถูกต้อง 

  10.4 สร้างทัศนคติ ค่านิยม และวัฒนธรรมอันดีงามให้กับเด็กและเยาวชน ในต าบลคลองห้า 
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ล าดับที่ 6 
 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
กิจกรรม “ประกาศเจตจ านงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” 

 

2. หลักการและเหตุผล 
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต

มาแล้ว 3 ฉบับ ปัจจุบันที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ 3 เริ่มจากปี พ.ศ. 2560 จนถึงปี พ.ศ. 2564 ซึ่งมุ่งสู่การเป็น
ประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมเป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุก
รูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝุายการเมือง หน่วยงานของรัฐตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษา
ผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพื่อให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียม
นานาอารยประเทศ โดยก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” มีเปาูหมาย 
หลักเพ่ือให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) 
ไมน่อ้ยกว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2564 ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้นได้นั้น การบริหารงานภาครัฐต้องมี
ระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่างจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน 
ไม่ใช่ต าแหน่งหน้าที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได้ก าหนดยุทธศาสตร์การด าเนินงานออกเป็น 6 
ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไมท่นต่อการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ที ่6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานของรัฐภายใต้โครงสร้างการจัดระเบียบบริหารราชการ

ตามหลักการกระจายอ านาจการปกครอง ที่มุ่งเน้นการกระจายอ านาจจากส่วนกลางลงสู่ท้องถิ่นและเป็น
กลไกหนึ่งในการส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เป็นหน่วยงานหลักในการจัดท าบริการ
สาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น การพัฒนาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นให้เกิดความยั่งยืนรัฐจะต้องให้ความเป็นอิสระแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยยึดหลักแห่งการ
ปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น และส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็น
หน่วยงานหลักในการจัดท าบริการสาธารณะ รวมทั้งมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในระดับพ้ืนที่ 
ส่วนการก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะท าได้เท่าที่จ าเป็นตามกรอบกฎหมายก าหนด และต้อง
เป็นไปเพ่ือการคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น 

ทั้งนี ้ต้องยอมรับว่าปัญหาการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเรื่องที่มีค าครหา ที่ได้สร้าง
ความขมขื่นใจให้แก่คนท างานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาเป็นเวลาช้านาน ซึ่งหากพิจารณาจ านวน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบกับมีปัจจัยนานัปการที่คอยยั่วยวนใจ บั่นทอนความมีคุณธรรม 
จริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริต ของคนท างานราชการส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่ให้เหือดหายไป และหากจะว่ากันไป
แล้ว เรื่องในท านองเดียวกันนี้ก็สามารถเกิดข้ึนกับคนท างานในหน่วยงานราชการอ่ืนไดเ้ช่นเดียวกัน เพียงแต่
คนท างานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีจ านวนมาก และมากกว่าคนท างานในหน่วยราชการอ่ืน ๆ จึงมี
โอกาสหรือความเป็นไปได้สูงที่คนท างานในท้องถิ่น อาจต้องถูกครหาในเรื่องการใช้อ านาจหน้าที่โดยมิชอบ
มากกว่า แม้ว่าโอกาสหรือช่องทางที่คนท างานในท้องถิ่นจะใช้อ านาจให้ออกนอกลู่นอกทาง จะมีได้ไม่มาก
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เท่ากับที่คนท างานในหน่วยงานราชการอ่ืน และมูลค่าของความเสียหายของรัฐ ที่คนท างานใน        
องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก่อให้เกิดข้ึนก็อาจเป็นแคเ่ศษผงธุลีของความเสียหายที่เกิดจากการทุจริตของ
คนนอกองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น 

ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นที่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องแสดงเจตจ านงทางการเมืองใน
การต่อต้านการทุจริตอย่างเห็นชัดเป็นรูปธรรม ด้วยการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ส่งเสริมให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบริหารงานด้วยความโปร่งใส มีความเข้มแข็งในการบริหารราชการตามหลักการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาลบังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน และยกระดับมาตรฐาน
ในการป้องกันการทุจริตขององค์กรตนเองต่อไปให้ครอบคลุมพ้ืนที่ทั่วประเทศต่อไป 

 
 

3. วัตถุประสงค์ 
เพ่ือแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ด้วยการจัดท าแผนปูองกันการทุจริตในองค์กรที่บริหาร  
 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
4.1 ประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย 1 ฉบับ 
4.2 มีการประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชน อย่างน้อย 1 ครั้ง 
4.2 แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี 
 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
องคก์ารปกครองส่วนต าบลคลองห้า 
 

6. วิธีด าเนินการ 
6.1 ประกาศเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
6.2 ประชุมหน่วยงาน/บุคคลที่เกี่ยวข้อง 
6.3 จัดตั้งคณะท างานการจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 
6.4 ประชุมคณะท างานจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 
6.5 จัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 
6.6 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 
6.7 ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 
6.8 รายงานผลการด าเนินงาน 
 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
 

8. งบประมาณด าเนินการ 
ไมใ่ช้งบประมาณ 
 

9. ผู้รับผิดชอบ 
ส านักปลัดองคก์ารบริหารส่วนต าบลคลองห้า 
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10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
10.1 ผลผลิต 

- มีประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย 1 ฉบับ 
- มีการประกาศเจตจ านงการตอ่ตา้นการทุจริตของผู้บรหิารตอ่สาธารณะชน อย่างน้อย 1 ครั้ง 
- มีแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี จ านวน 1 ฉบับ 

10.2 ผลลัพธ์ 
- การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความโปร่งใส สามารถปูองกันการ

ทุจริตของบุคลากรองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นได้ 
- ลดข้อร้องเรียนการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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ล าดับที่ 7 
 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
มาตรการออกค าสั่งมอบหมายของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 

และหัวหน้าส่วนราชการ 
 

2. หลักการและเหตุผล 
องค์การบริหารส่วนต าบลคลองห้า เป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

รูปแบบหนึ่งที่มีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ตามอ านาจหน้าที่ของ
องค์การบริหารส่วนต าบล ทั้งที่เป็นหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  
พ.ศ. 2537 หน้าที่ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และหน้าที่ตามกฎหมายอ่ืนที่ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลมีหน้าที่ต้องท า
อีกมากมายในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน ผู้มารับบริการติดต่อกับหน่วยงานต่างๆ ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลนั้น มักจะประสบปัญหาด้านการอ านวยความสะดวกในการติดต่อราชการเนื่องจาก
ภารกิจมีมากมาย ไปรวมอยู่กับฝุายผู้บริหาร ไมม่ีการกระจายอ านาจ หรือมอบหมายอ านาจหน้าที่ในการสั่ง
การอนุมัติ อนุญาต ไปยังหัวหน้าหน่วยงาน ระดับส านัก กอง และฝุายต่าง ๆ ซึ่งเป็นอุปสรรคอย่างยิ่งต่อ
การให้บริการ ท าให้การบริการเกิดความล่าช้า ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกอันอาจเป็นสาเหตุหนึ่งของ
การกระท าการทุจริตประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที ่ส่งผลให้ระบบการให้บริการภาครัฐ
เสื่อมประสิทธิภาพ 

เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537       
มาตรา 69/1 ที่ก าหนดให้การปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล ต้องเป็นไปเพ่ือ
ประโยชน์สุขประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ 
และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 และมาตรา 37 ที่ก าหนดให้การบริหาร
ราชการเพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนและเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ไม่มีขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานเกินความจ าเป็นประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ 
การบริหารงานมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 
2537 มาตรา 59(2) ที่ก าหนดให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบล มีอ านาจหน้าที่ในการสั่ง อนุญาต และ
อนุมัติ เกี่ยวกับราชการของเทศบาล มาตรา 60 วรรคแรก ก าหนดให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
ควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล และเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงาน
ส่วนต าบล และลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล มาตรา 60 วรรคสอง ถึง วรรคท้าย นายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลมีอ านาจมอบหมายการปฏิบัติราชการให้แก่รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลที่ได้รับ
แต่งตั้งในการสั่งหรือการปฏิบัติราชการของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลได้ มาตรา 60/1 ก าหนดให้
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานส่วนต าบล และลูกจ้างองค์การบริหารส่วนต าบล
รองจากนายกองค์การบริหารส่วนต าบล และรับผิดชอบควบคุมดูแลราชการประจ าขององค์การบริหารส่วน
ต าบล ให้เป็นไปตามนโยบาย และอ านาจหน้าที่อ่ืน ตามที่มีกฎหมายก าหนด หรือตามที่นายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลมอบหมายประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดปทุมธานี เรื่อง 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนต าบลจังหวัดปทุมธานี  

ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารราชการเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน ลดขั้นตอนการให้บริการและไมส่ร้างเงื่อนไขขั้นตอนที่มีความยุ่งยาก จึงจ าเป็นต้องมี
มาตรการ การมอบหมายอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลขึ้น 
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3. วัตถุประสงค์ 
3.1 เพ่ือเป็นการลดขั้นตอนการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม

ตอบสนองความต้องการของประชาชน 
3.2 เพ่ือให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการจากหน่วยงาน 
3.3 เพ่ือเป็นการกระจายอ านาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผู้บริหารทุกระดับ 
3.4 เพ่ือปูองกันการผูกขาดอ านาจหน้าที่ในการใช้ดุลพินิจอันอาจเป็นเหตุแห่งการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบในต าแหน่งหน้าที่ราชการ 
 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
จัดท าค าสั่งมอบหมายงานของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล และ

หัวหน้าส่วนราชการ จ านวน 4 ฉบับ ประกอบด้วยนายกองค์การบริหารส่วนต าบลมอบหมายให้รองนายก
องค์การบริหารส่วนต าบล นายกองค์การบริหารส่วนต าบลมอบหมายให้ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล รอง
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล และหัวหน้าส่วนราชการ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลมอบหมายให้รอง
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล และปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลมอบหมายให้หัวหน้าส่วนราชการ 

 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลคลองห้า 
 

6. วิธีด าเนินการ 
6.1 ออกค าสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ข้อบังคับและ

หนังสือสั่งการ 
6.2 จัดท าหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการและผู้รับมอบอ านาจให้ปฏิบัติราชการแทนรับทราบ

และถือปฏิบัติ 
6.3 จัดท าประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
6.4 ให้ผู้รับมอบหมายงานตามค าสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามค าสั่งที่ได้รับมอบหมายในทุก

เดือน 
 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
 

8. งบประมาณด าเนินการ 
ไมใ่ช้งบประมาณ 
 

9. ผู้รับผิดชอบ 
ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลคลองห้า 
 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
10.1 ผลผลิต 

มีค าสั่งมอบหมายงานให้ผู้ที่เก่ียวขอ้งปฏิบัติราชการแทน จ านวนไม่น้อยกว่า 4 ฉบับ 
10.2 ผลลัพธ์ 

- ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการที่ได้รับอยูใ่นระดับดี 
- ประชาชนได้รับความสะดวก และลดการผูกขาดอ านาจหน้าที่อันเป็นช่องทางแห่งการ

ทุจริต 



ห น้ า  | ๒๕ 

 

 

ล าดับที่ 8 
 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
กิจกรรม “ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี” 
 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
เพ่ือให้การบันทึกบัญชี การจัดท าทะเบียนคุมเงินรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็น

แนวทางเดียวกันและสอดคล้องกับการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจึงมีกิจกรรมควบคุมให้บุคลากรฝุายบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลคลองห้า จัดท า
ทะเบียนคุมเงินรายจ่ายให้ความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติ ท าให้เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพลด
ข้อผิดพลาดในการเบิกจา่ยเงินตามขอ้บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี และด าเนินงานตามขั้นตอนของ
ระเบียบประกาศกระทรวงมหาดไทยและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ซึ่งถือเป็นเรื่องส าคัญที่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจะต้องท าตามกฎหมาย ระเบียบ และมีความจ าเป็นต่อการบริหารงานขององค์การบริหาร  
ส่วนต าบลคลองห้า 

 

3. วัตถุประสงค ์
3.1 เพ่ือให้บุคลากรฝุายบัญชี กองคลัง มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศ 

และหนังสือที่เก่ียวขอ้ง 
3.2 เพ่ือลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ที่อาจจะท าให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ 

 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
บุคลากรฝุายบัญชี กองคลัง องคก์ารบริหารส่วนต าบลคลองห้า 
 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
กองคลัง องคก์ารบริหารส่วนต าบลคลองห้า 
 

6. วิธีด าเนินการ 
จัดท าทะเบียนคุมเงินรายจ่ายตามงบประมาณแยกหมวดรายจ่าย แยกแผนงาน แยกประเภท

รายจ่ายตามงบประมาณท่ีตั้งไว้ 
 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 
 

8. งบประมาณด าเนินการ 
ไมใ่ช้งบประมาณ 
 

9. ผู้รับผิดชอบ 
กองคลัง องคก์ารบริหารส่วนต าบลคลองห้า 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
10.1 บุคลากรฝุายบัญชี กองคลัง มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศและ

หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
10.2 ลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ที่อาจจะท าให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ และ

เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
10.3 เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพในการบริหารงบงบประมาณ 
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ล าดับที่ 9 
 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : มาตรการ “ยกระดับคุณภาพการบริการประชาชน” 
 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
ด้วยประชาชนในพ้ืนที่เขตองค์การบริหารส่วนต าบลคลองห้า มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม 

กลา่วได้ว่าเป็นสังคมพหุวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนต าบลคลองห้าจึงได้ให้ความส าคัญในการสร้างความ
เป็นธรรม/ไม่เลือกปฏิบัติในการให้บริการสาธารณะ/บริการประชาชนให้เกิดขึ้นในพ้ืนที่มากที่สุด โดยน า
แนวทางตามหลักการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) หรือหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดีมาประยุกต์ใช้ โดยเฉพาะหลักความโปร่งใส (Transparency) และหลักเสมอภาค 
(Equity) โดยไม่แบ่งแยกด้าน เพศ ถิ่นก าหนด เชื้อชาติ ภาษา อายุ ความพิการ สภาพทางกายภาพหรือ
สุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษา การฝึกอบรมและ
อ่ืนๆ สอดคล้องกับมาตรา 8 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
พ.ศ. 2546 ที่ได้ก าหนดให้ส่วนราชการจะต้องด าเนินการโดยถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะได้รับการ
บริการจากรัฐและการปฏิบัติภาคกิจของส่วนราชการต้องเป็นไปโดยความซื่อสัตย์ สุจริต  สามารถ
ตรวจสอบได ้

ดังนั้น เพ่ือให้หน่วยงานมีการใช้ระบบหรือเกณฑ์ที่ชัดเจน องค์การบริหารส่วนต าบลคลองห้าจึงมี
การน าเทคโนโลยีมาช่วยในการปฏิบัติงานเพ่ือลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ มีการแสดงขั้นตอนการ
ให้บริการแก่ประชาชนอยา่งชัดเจน มีระบบการป้องกันหรือการตรวจสอบเพ่ือป้องกันการละเว้นการปฏิบัติ
หน้าที่ในการให้บริการ รวมถึงการอ านวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 
เพ่ือให้เกิดความพึงพอใจแก่ประชาชนโดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ ซึ่งจะช่วยให้การบริการของ
หนว่ยงานมีความเป็นธรรมโปร่งใสยิ่งขึ้น 

 

3. วัตถุประสงค ์
3.1 เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในภารกิจตามที่กฎหมายก าหนดของหน่วยงานให้บริการอย่างมี

ความเปน็ธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ 
3.2 เพ่ือให้ประชาชนผู้มารับบริการเกิดความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ 
 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
ความพึงพอใจเฉลี่ยของประชาชนผู้รับบริการ รอ้ยละ 80 
 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลคลองห้า 
 

6. วิธีด าเนินการ 
6.1 จัดให้มีระบบ เกณฑ์หรือเครื่องมือการปฏิบัติงานที่มีความเป็นธรรม/ไม่เลือกปฏิบัติเป็น

มาตรฐานเดียวกันโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ ไดแ้ก่ ระบบบัตรคิวในการให้บริการ เป็นต้น 
6.2 จัดให้มีการแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงาน อัตราค่าบริการ (ถ้ามี) และระยะเวลาที่ใช้ในการ

ด าเนินการให้ผู้ใช้บริการหรือผู้มีส่วนไดส้่วนเสียทราบอย่างชัดเจน 
6.3 จัดให้มีระบบการปูองกันหรือการตรวจสอบเพ่ือปูองกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ ได้แก ่  

จัดให้มีกล้องวงจรปิดภายในสถานที่ให้บริการ 
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6.4 จัดให้มีสถานที่ส าหรับผู้สูงอายุและผู้พิการโดยไม่เลือกปฏิบัติ ได้แก่ ทางลาดชันห้องน้ า
ส าหรับผู้พิการ 

 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

8. งบประมาณด าเนินการ 
ไมไ่ด้เบิกจา่ยงบประมาณ 
 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ทุกกอง/ฝุาย/งาน องค์การบริหารส่วนต าบลคลองห้า 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
รอ้ยละความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ 
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ล าดับที่ 10 
 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : กิจกรรม การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 

2. หลักการและเหตุผล 
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 52 ก าหนดให้

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดท าหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองทีดี โดยอย่างน้อยต้องมี
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานการอ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน ตลอดจนจัดให้มีการรับฟังและส ารวจความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการ เพ่ือปรับปรุงการ
บริหารงานให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนมากท่ีสุด ประกอบกับในปีที่ผ่านมาได้มีการประเมิน
องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี และได้ด าเนินการตามโครงการดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง
ทุกปีนั้น 

เพ่ือให้การประเมินบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเกิดประโยชน์สุขต่อ
ประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจขององค์กรมีประสิทธิภาพและความคุ้มค่า สามารถลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานและตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง หรืออย่างน้อยมีผลการประเมินไม่ต่ า
กว่าปีที่ผ่านมา องค์การบริหารส่วนต าบลคลองห้าจึงได้จัดท าโครงการปรับปรุงกระบวนการท างานหรือลด
ขั้นตอนการท างานหรือการบริการ เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนโดยยึดกรอบแนวทางการ
พัฒนาการบริหารจัดการที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและอ านาจหน้าที่ของเทศบาลตามกฎหมาย
เป็นส าคัญ 

 

3. วัตถุประสงค์ 
3.1 เพ่ือลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานการบริการประชาชน 
3.2 เพ่ืออ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน 
3.3 เพ่ือรับฟังและส ารวจความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการ 
3.4 เพ่ือปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน 
 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
4.1 เพ่ือลดขั้นตอนในการท างานขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองห้าให้สั้นลง 
4.2 ประชาชนในพื้นท่ี ต าบลคลองห้า 
4.3 ประชาชนนอกพ้ืนที่ และประชาชนทั่วไป 
4.4 พนักงานและเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองห้า 
4.5 ผู้บังคับบัญชามอบอ านาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่งการ อนุญาต การอนุมัติ และการปฏิบัติ

ราชการใดๆ ไปสู่ผู้ใตบ้ังคับบัญชาซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการด าเนินการเรื่องนั้นโดยตรง 
 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลคลองห้า 
 

6. วิธีด าเนินการ 
6.1 แตง่ตั้งคณะกรรมการปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
6.2 ประชุมคณะกรรมการเพื่อส ารวจงานบริการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องปฏิบัติ ปรับปรุง

ขั้นตอนและระยะเวลาในการให้บริการที่สามารถปฏิบัติได้จริงและพิจารณางานในภารกิจว่าเรื่องใดที่
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ผู้บังคับบัญชาสามารถมอบอ านาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ หรือการปฏิบัติ
ราชการใดๆ ให้แก่ผู้ใตบ้ังคับบัญชา 

6.3 ประกาศลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ และประกาศกระบวนงานบริการ
ประชาชนที่นายกเทศมนตรีมอบอ านาจให้รองนายกเทศมนตรี หรือปลัดเทศบาลให้ประชาชนทราบ
โดยทั่วไปพร้อมทั้งจัดท าแผนภูมิแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการให้ประชาชนทราบ 

6.4 มีระบบการรับฟังข้อร้องเรียนหรือมีการสอบถามจากภาคประชาชน และน าผลดังกล่าวมา
ปรับปรุงการปฏิบัติราชการ 

6.5 รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคต่างๆ ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบล
และผูบ้ริหารทราบ 

 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
 

8. งบประมาณด าเนินการ 
ไมใ่ช้งบประมาณ 
 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ทุกกอง/ส านัก ในองค์การบริหารส่วนต าบลคลองห้า 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
10.1 ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วในการติดต่อขอรับบริการ และมีความพึงพอใจในการ

ให้บริการของเจ้าหน้าที ่
10.2 การปฏิบัติราชการมีความคล่องตัว และบุคลากรมีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน 
10.3 การปฏิบัติราชการมีความสอดคล้องกับนโยบายปฏิรูประบบราชการ 
10.4 ท าให้ภาพลักษณ์ของเทศบาลต าบลเขาพระงามเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นและท าให้

ประชาชนมีความศรัทธาต่อคณะผู้บริหารมากยิ่งขึ้น 
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ล าดับที่ 11 
 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : มาตรการ การมอบอ านาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการ เพื่อลดขั้นตอน
การปฏิบัติราชการ 
 

2. หลักการและเหตุผล 
การมอบหมายอ านาจหน้าที่ให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาในการบริหารงานในด้านต่างๆ ภายในองค์กร

นั้น ก็เพ่ือเป็นการช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานให้เกิดความคล่องตัว รวดเร็ว ซึ่งการพิจารณา
เลือก/มอบหมายภารกิจและขอบข่ายของความรับผิดชอบที่จะมอบหมายให้ผู้ใต้บังคับบัญชา จะพิจารณา
ถึงความส าคัญ คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถในการที่จะด าเนินการเรื่องนั้นเป็นอย่างดี ด้วยความ
รอบคอบและเหมาะสม เพ่ือให้การบริหารงานกอ่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ 

ดังนั้น การด าเนินการของหน่วยงานต้องมีการปรับให้เข้ากับสภาพสังคมและทันต่อสถานการณ์ที่
การบริหารราชการต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมี
ประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การกระจายอ านาจการ
ตัดสินใจ การอ านวยความสะดวก และการตอบสนองความต้องการของประชาชน แต่ทั้งนี้ต้องมี
ผู้รับผิดชอบต่อผลของงานซึ่งเป็นหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ด ี

 

3. วัตถุประสงค์ 
เพ่ือให้การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองห้า ภายใต้กรอบอ านาจหน้าที่ตามที่

กฎหมายก าหนดให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็วและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ 
 

4. เป้าหมาย 
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล รองปลัดองค์การบริหาร

ส่วนต าบล หรือหัวหน้าส่วนราชการ 
 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
องคก์ารบริหารส่วนต าบลคลองห้า 
 

6. วิธีด าเนินการ 
6.1 จัดท าบันทึกเสนอเพ่ือพิจารณาขออนุมัติ อนุญาต สั่งการ แต่งตั้ง มอบหมาย คณะผู้บริหาร 

ปลัดองคก์ารบริหารส่วนต าบล รองปลัดองคก์ารบริหารส่วนต าบล หรือหัวหน้าส่วนราชการ เพ่ือลดขั้นตอน
การปฏิบัติราชการ 

6.2 ด าเนินการออกค าสั่งฯ 
6.3 ส าเนาค าสั่งฯ แจ้งคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 

รองปลัดองคก์ารบริหารส่วนต าบล หรือหัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน ที่ได้รับมอบหมายทราบ 
 
 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 
 

8. งบประมาณด าเนินการ 
ไมใ่ช้งบประมาณ 
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9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ส่วนราชการทุกส่วน 
 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
การบริหารราชการ การด าเนินงาน การปฏิบัติงานเกิดความคล่องตัวและรวดเร็ว ตลอดจนการ

อ านวยความสะดวกและการให้บริการประชาชน/บริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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ล าดับที่ 12 
 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : กิจกรรมยกยอ่งเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/บุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตน
ใหเ้ป็นที่ประจักษ์ 
 

2. หลักการและเหตุผล 
สังคมในปัจจุบันอยู่ด้วยความเร่งรีบ แก่งแยง่แข่งขัน เพ่ือความอยู่รอดในเชิงเศรษฐกิจแบบทุนนิยม 

ท าให้การมีคุณธรรม จริยธรรมของผู้คนเกิดความเสื่อมถอย เกิดปัญหามากมายในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง
การทุจริตทุกระดับทุกภาคส่วนรวมถึงปัญหาการกอ่อาชญากรรมและอ่ืนๆ 

เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้คนดีมีที่ยืนในสังคม สร้างแบบอย่างที่ดีแก่คนรุ่นหลัง องค์การบริหารส่วน
ต าบลคลองห้าจึงจัดให้มีการยกย่อง เชิดชู เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์และมอบรางวัลหรือประกาศเกียรติคุณ
แก่ผู้กระท าความดี เพ่ือส่งเสริมสร้างขวัญและก าลังใจแก่คนดีเหล่านั้นให้ร่วมกันสร้างสรรค์สังคมที่มี
คุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนเป็นแบบอย่าง เพ่ือปลุกกระแสการสร้างสังคมแห่งความดีอย่างเป็นรูปธรรม 
เนื่องจากความดีและคุณธรรม เป็นรากฐานอันส าคัญในการพัฒนาสังคม สู่ความอยู่เย็นเป็นสุข 

 

3. วัตถุประสงค์ 
3.1 เพ่ือยกยอ่งเชิดชูเกียรติแก่หนว่ยงาน/บุคคลที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม 
3.2 เพ่ือยกยอ่งเชิดชูเกียรติแก่หนว่ยงาน/บุคคลที่ให้ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะของท้องถิ่น 
3.3 เพ่ือยกยอ่งเชิดชูเกียรติแก่หนว่ยงาน/บุคคลที่ด ารงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
3.4 เพ่ือสร้างขวัญ ก าลังใจ ตลอดจนปลุกจิตส านึกและกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนได้มีแบบอย่างที่ดีอัน

เป็น กุศโลบายหนึ่งในการปลูกจิตส านึกให้สังคมตระหนักถึงคุณค่าแห่งความดีมากยิ่งขึ้น 
 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
มีการยกย่องเชิดชูเกียรติแก่หนว่ยงาน/บุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีจ านวนไม่น้อย

กว่า 10 คน/ปี 
 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
พ้ืนทีอ่งค์การบริหารส่วนต าบลคลองห้า 
 

6. วิธีด าเนินการ 
จัดให้มีการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/บุคคล ที่ประพฤติปฏิบัติตนให้

เป็นที่ประจักษผ์่านทางสื่อช่องทางต่างๆ ไดแ้ก่ เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนต าบลคลองห้า สื่อสังคม 
(Social Media) เป็นต้น 

 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

8. งบประมาณด าเนินการ 
ไมใ่ช้งบประมาณ 
 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลคลองห้า 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
จ านวนหน่วยงาน/บุคคลที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ 
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ล าดับที่ 13 
 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ 
 

2. หลักการและเหตุผล 
ในปัจจุบันสังคมไทยให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนและการบริการสาธารณะแบบมี

ส่วนร่วมตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย นอกจากนี้ยังเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติ
บุคคล เด็ก เยาวชนและองค์กรที่ให้การสนับสนุนการด าเนินกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ที่
เป็นประโยชน์แก่ชุมชน สังคมและประเทศชาติ เพ่ือเป็นขวัญก าลังใจให้บุคคลหรือองค์กรมีความมุ่งมั่น 
ตั้งใจ ร่วมเป็นแกนน าในการส่งเสริม สนับสนุน และอนุรักษ์มรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติสืบไป      
กองการศึกษา จัดท ากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ เพ่ือน าผู้ที่ได้รับการคัดเลือกระดับ
หมู่บ้านเข้ารับใบประกาศเชิดชูเกียรติและเนื่องในวันสืบสานประเพณี วันสงกรานต์ และวันผู้สูงอายุในทุก
ปีงบประมาณ เพ่ือเป็นขวัญก าลังใจให้ประชาชนมีความมุ่งมั่น ช่วยเหลือสังคม และเป็นแบบอย่างต่อบุคคล
อ่ืนในชุมชน 

 

3. วัตถุประสงค์ 
3.1 เพ่ือยกยอ่งบุคคล เด็กและเยาวชน ที่ใหก้ารสนับสนุนการด าเนินการกิจกรรมด้านศาสนา 

ศิลปวัฒนธรรม ที่เปน็ประโยชน์แก่ชุมชน สังคม และประเทศชาติอย่างต่อเนื่องให้สังคมได้รับรู้ 
3.2 เพ่ือประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานของผู้ที่ได้รับรางวัลให้เป็นตัวอย่างที่ดีแก่สาธารณชน

ต่อไป 
3.3 เพ่ือเป็นขวัญและก าลังใจให้บุคคล เด็กและเยาวชน รว่มสนับสนุนและส่งเสริมการด าเนินงาน

ด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่องและกว้างขวางยิ่งขึ้น 
 

4. เป้าหมาย 
เด็ก เยาวชน และประชาชนในพื้นที่ต าบลคลองห้า 
 

5. สถานที่ด าเนินการ 
อาคารเอนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนต าบลคลองห้า 
 

6. วิธีด าเนินการ 
6.1 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ 
6.2 ประสานก านัน ผู้ใหญ่บ้าน และสมาชิก อบต. เพ่ือคัดเลือกบุคคลผู้เข้าร่วมกิจกรรมเชิดชู

เกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ 
6.3 จัดท าเอกสารผู้ท าคุณประโยชน์ด้านต่างๆ เพ่ือเสนอผู้บังคับบัญชา ดังนี้ 

- ด้านช่วยเหลือสังคมดีเด่น (ประชาชน) 
- ด้านถา่ยทอดภูมิปัญญาทอ้งถิ่นดีเดน่ การจักสาน (ประชาชน) 
- ด้านถา่ยทอดภูมิปัญญาทอ้งถิ่นดีเดน่ เพลงพื้นบ้าน (ประชาชน) 
- ด้านถา่ยทอดภูมิปัญญาทอ้งถิ่นดีเดน่ การสอนกลองยาว (ประชาชน) 
- ด้านอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมการแสดงกลองยาว (เด็กและเยาวชน) 

6.4 ด าเนินการจัดท ากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ 
6.5 สรุปผลการจัดท ากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะเพ่ือเสนอผู้บังคับบัญชา  
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7. ระยะเวลาด าเนินการ 
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
 

8. งบประมาณด าเนินการ 
ไมใ่ช้งบประมาณ 
 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
ผู้ท าคุณประโยชน์ได้รับการเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ เพ่ือให้เป็นแบบอย่างกับ

ประชาชน 
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ล าดับที่ 14 
 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 

2. หลักการและเหตุผล 
เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙

ทรงมีพระราชด ารัสชี้แนะแนวทางการด าเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกว่า 25 ปี ตั้งแต่
ก่อนวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจ และเมื่อภายหลังได_ทรงเน้นย้ าแนวทางการแก้ไขเพ่ือให้รอดพ้นและ
สามารถด ารงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์และความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ซึ่ง
การเกษตรในสมัยกอ่น เกษตรกรจะท าการผลิตเพ่ือการบริโภคโดยอาศัยธรรมชาติตามสภาพแวดล้อมมีการ
ปลูกพืชหลากหลายชนิดคละกัน ทั้งพืชผัก ไมผ้ล ไมย้ืนต้น พืชสมุนไพร พืชใช้สอย ในลักษณะของสวนผสม 
ต่อมามีการพัฒนาเป็นการเกษตรเพ่ือการบริโภคและจ าหน่าย ท าให้ต้องใช้ทรัพยากรจากภายนอกมากขึ้น 
ต้นทุนการผลิตสูงขึ้นประกอบกับเกิดวิกฤติทางเศรษฐกิจของประเทศ ท าให้ต้องหันกลับมาท าการเกษตร
เพ่ือการบริโภคและจ าหน่ายในลักษณะเศรษฐกิจพอเพียงอีกครั้ง การปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้จึงเป็นอีก
แนวทางหนึ่งที่น่าสนใจ เนื่องจากเป็นการเกษตรแบบพ่ึงพาตนเองเป็นการใช้พ้ืนที่เล็กๆ ให้เกิดประโยชน์ 
ปลอดภัยจากการใช้สารเคมีและสารพิษตกค้าง ท าให้สภาพแวดล้อมของบริเวณบ้านน่าอยู่น่าอาศัย และที่
ส าคัญสามารถใช้บริโภคในครัวเรือนเป็นการลดรายจ่ายของครอบครัวแทนที่จะซื้อจากตลาด และเหลือจาก
การบริโภคในครัวเรือนสามารถขายเป็นการเพ่ิมรายไดใ้ห้แก่ครอบครัวอีกด้วย 

องค์การบริหารส่วนต าบลคลองห้าได้เห็นความส าคัญของการส่งเสริมการด าเนินชีวิตตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงเริ่มจากการด าเนินชีวิตในครัวเรือนเป็นล าดับแรก จึงได้จัดกิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชน
ผู้ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยคัดเลือกประชาชนที่ปฏิบัติตนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง    
ที่สามารถลดการใช้ทรัพยากรน้ าและต้นทุนในการใช้จ่ายลงได้ และสามารถน าผลิตผลที่เหลือจากการ
บริโภคไปเพ่ิมรายได้อีกทางหนึ่ง อีกทั้งยังเป็นตัวอย่างให้แก่เกษตรกรได้น้อมน าแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที ่๙ มาใช้ในการด าเนินชีวิตอีกด้วย 

 

3. วัตถุประสงค์ 
เพ่ือเชิดชูเกียรติประชาชนผู้ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้เป็นตัวอย่างและเป็นวิทยากร 

ประจ าศูนยเ์รียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ศูนย์สาธิตเกษตรผสมผสาน ถ่ายทอดให้แก่กษตรกร 
 

4. สถานที่ด าเนินการ 
 ในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลคลองห้า 
 

5. วิธีด าเนินการ 
5.๑ จัดท าประกาศก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกประชาชนผู้ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจ 

พอเพียง เพ่ือประกาศให้ประชาชนทราบ 
5.๒ แจ้งประกาศหลักเกณฑ์ ในการคัดเลือกให้ทุกชุมชนในเขตเทศบาลเพ่ือให้แต่ละชุมชน

ด าเนินการคัดเลือก กลั่นกรองบุคคลที่สมควรเสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือกในชั้นต้นมายังองค์การบริหารส่วน
ต าบลคลองห้า 

5.๓ แตง่ตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองเพ่ือท าหน้าที่กลั่นกรองคุณสมบัติผู้ที่ถูกเสนอชื่อจาก
ชุมชนต่างๆ ภายในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลคลองห้า 
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5.๔ คณะกรรมการฯ เสนอชื่อผู้ที่ผ่านการกลั่นกรองด้านคุณสมบัติ โดยเสนอรายชื่อให้ผู้บริหาร
ทราบและเห็นชอบ 

5.๕ มอบใบประกาศเกียรติคุณให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือก 
 

6. ระยะเวลาด าเนินการ 
๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖4) 
 

7. งบประมาณด าเนินการ 
ไมใ่ช้งบประมาณ 
 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการฯ 
ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลคลองห้า 
 

9. ตัวช้ีวัด 
- ประชาชนผู้ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ 

 
10. ผลลัพธ์ 

- ประชาชนที่ปฏิบัติตนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสามารถลดการใช้ทรัพยากรน้ าและต้นทุนใน
การใช้จา่ยลงได้และสามารถน าผลิตผลที่เหลือจากการบริโภคไปเพ่ิมรายได้อีกทางหนึ่ง 
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ล าดับที่ 15 
 

๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : มาตรการ “จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ” 
 

๒. หลักการและเหตุผล 
จากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานหน่วยงานภาครัฐได้ก าหนดดัชนีใน

การประเมินที่ค านึงหลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณสากล และวัฒนธรรมของประเทศไทยเป็นหลักรวมถึง
ข้อเท็จจริงของการทุจริตที่เกิดขึ้นภายในหน่วยงานของภาครัฐ สาเหตุส่วนมากเกิดจากการด าเนินงานของ
ระดับบุคคล หรือเกิดจากปัจจัยทางวัฒนธรรมขององค์กร หรือจากลักษณะงานและการรับสิ่งของต่างๆ ที่
เอ้ือให้เกิดการทุจริต ดังนั้น วิธีการบริหารจัดการภายในองค์กรที่น าไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ค่านิยม
และวัฒนธรรมขององค์กรให้กลายเป็นสิ่งที่ยอมรับได้ของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ภายในองค์กร โดยการ
สร้างความตระหนักถึงความรับผิดชอบและการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตภายในองค์กร ของ
ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ถึงแม้จะเป็นสิ่งที่ยากต่อการด าเนินงานก็ตาม แต่เป็นสิ่งส าคัญที่ที่หน่วยงานต้อง
สร้างให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเพ่ือน าไปสู่องค์กรที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน ตลอดจน
เป็นการสร้างแนวร่วมในการต่อต้านการทุจริตอันจะส่งผลต่อสังคม ชุมชน และประเทศชาติเกิดความ
ตระหนักถึงภัยจากการทุจริตและปฏิเสธการทจริตในทุกรูปแบบ 

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลคลองห้า จึงได้จัดท ามาตรการ “จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติ
ราชการ” ที่ก าหนดดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามแนวทางการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดีข้ึนเพื่อเป็นการพัฒนาวิธีการด าเนินงานภายในองค์กรที่จะน าไปสู่การยกระดับคุณธรรม
และความโปร่งใสในการด าเนินงานให้สูงขึ้น 

 

๓. วัตถุประสงค์ 
๓.๑ เพ่ือให้บุคลากรปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม ตามแนวทางการบริหาร

กิจการบ้านเมืองที่ด ี
๓.๒ เพ่ือให้ทุกส่วนราชการ (ส านัก/กอง) น าไปยึดถือปฏิบัติ 
๓.๓ เพ่ือสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มีความโปร่งใส มีคุณธรรม 
 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
บุคลากรในองค์กรปฏิบัติตามเกณฑต์ัวชี้วัดข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 
 

๕. พื้นที่ด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลคลองห้า 
 

๖. วิธีการด าเนินการ 
๖.๑ จัดท าข้อตกลงในการปฏิบัติของส่วนราชการทุกส่วนราชการระหว่างราชการกับผู้บริหาร

ท้องถิ่นที่มีดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ด ี

๖.๒ รวบรวมรายงานข้อตกลงการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการเสนอผู้บริหารทราบ 
๖.๓ ประชาสัมพันธ์พร้อมแจง้ใหทุ้กส่วนราชการถือปฏิบัติ 
 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
ปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ 
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๘. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ทุกส านัก/กอง องค์การบริหารส่วนต าบลคลองห้า 

 
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

มีการจัดท าขอ้ตกลงการปฏิบัติราชการ 
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ล าดับที่ 16 
 

๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : มาตรการ “ใหค้วามร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบท้ังภาครัฐและ
องค์กรอสิระ” 
 

๒. หลักการและเหตุผล 
กลไกการก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละ

ประเภทได้ให้อ านาจข้าราชการในหน่วยงานกระทรวงมหาดไทย ทั้งผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอ าเภอ
ก ากับดูแลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินกิจการเป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดและมี
ประสิทธิภาพตามอ านาจหน้าที่ที่ก าหนดไว้ในกฎหมายกลไกองค์กรอิสระเพ่ือตรวจสอบการใช้อ านาจของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งในแง่ของการทุจริตจะเกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายเงินไปโดยชอบด้วยกฎหมาย
ระเบียบข้อบังคับหรือไม่ หรือตรวจสอบเพ่ือให้นักการเมืองท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนิน
กิจการต่างๆ อย่างโปร่งใสและสุจริต ซึ่งหน่วยงานทั้งส านักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) และ
คณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เป็นองคก์รที่มีหน้าที่ส าคัญ 

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลคลองห้าจึงได้จัดท ามาตรการ “ให้ความร่วมมือกับหน่วยงาน
ตรวจสอบ” ขึ้นเพ่ือส่งเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระที่มีหน้าที่
ตรวจสอบองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ 

 

๓. วัตถุประสงค์ 
เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระที่มีหน้าที่

ตรวจสอบองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ 
 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
การตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองห้าจาก

หน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระ ตามแผนปฏิบัติการปูองกันและปราบปรามการทุจริตเป็นอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 

๕. พืน้ที่ด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลคลองห้า 

 

๖. วิธีด าเนินการ 
ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้งจากผู้ก ากับดูแลและองค์กรอิสระ อาทิ 

- การรับการตรวจจากส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 
- การรับการตรวจจากคณะท างาน LPA จังหวัด 
- การรับการตรวจจากส านักงาน ป.ป.ท. ตามโครงการ ITA 
 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
 

๘. งบประมาณด าเนินการ 
ไมใ่ช้งบประมาณ 
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๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ส านัก/ทุกกอง ขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองห้า 

 
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

องค์การบริหารส่วนต าบลคลองห้าให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติ
ราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองห้าจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระ 
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ล าดับที่ 17 
 

๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : มาตรการ “แตงตั้งผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน” 
 

๒. หลักการและเหตุผล 
ด้วยเทศบาลต าบลสามง่ามมีนโยบายใช้หลักธรรมาภิบาลส่งเสริมใหภ้าคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม

โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเสนอเรื่องร้องเรียนแจ้งเบาะแสเสนอข้อคิดเห็นซึ่งสามารถยื่นค า
รอ้งเรียนผ่านช่องทางต่างๆ ไดแ้ก่ ระบบอินเตอรเ์น็ต ทางโทรศัพท ์หรือแจง้เบาะแสด้วยตนเอง 

ฉะนั้น เพ่ือให้การด าเนินการรับเรื่องร้องเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถแก้ไขความ
เดือดร้อนของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพจึงไดแ้ตง่ตั้งผู้รับผิดชอบการรับเรื่องร้องเรียนประจ าองค์การ
บริหารส่วนต าบลคลองห้าขึ้นเพ่ือด าเนินการมาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งเรื่องร้องเรียน
ต่างๆเจา้หน้าที่รับผิดชอบได้ถือปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกัน 

 

๓. วัตถุประสงค์ 
๓.๑ เพ่ือจัดให้มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด าเนินการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆ 
๓.๒ เพ่ือจัดให้มีมาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริตเป็นไป

ตามข้ันตอนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง 
 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
การแตง่ตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน 
 

๕. พื้นที่ด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลคลองห้า 
 

๖. วิธีด าเนินการ 
๖.๑ ก าหนดผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน 
๖.๒ จัดประชุมให้ความรู้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนเพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงาน

และด าเนินการแกไ้ขปญัหาเรื่องร้องเรียนที่ได้รับจากช่องทางการร้องเรียนต่างๆ โดยโปร่งใสและเปน็ธรรม 
๖.๓ เผยแพร่กระบวนการและข้ันตอนในการด าเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหาร

ส่วนต าบลคลองห้าให้ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้เสีย คู่สัญญา ประชาชนทั่วไป หน่วยงานภายนอกตลอดจน
บุคลากรภายในหน่วยงานสามารถเข้าใจและใช้ประโยชน์จากกระบวนการและขั้นตอนดังกล่าวได้ตรงกับ
ความตอ้งการ 

 
๗. ระยะเวลาด าเนินการ 

๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
 

๘. งบประมาณด าเนินการ 
ไมใ่ช้งบประมาณ 
 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลคลองห้า 
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๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
เจ้าหน้าที่รับผิดชอบด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนด าเนินการจัดการเรื่องร้องเรียนขององค์การ

บริหารส่วนต าบลคลองห้า โดยปฏิบัติตามขั้นตอนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบและ
หลักเกณฑ์อย่างถูกตอ้ง 
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ล าดับที่ 18 
 

๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : มาตรการ “ด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน กรณีมี
บุคคลภายนอกหรือประชาชนกล่าวหาเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองห้าทุจริตและ
ปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่โดยมิชอบ” 
 

๒. หลักการและเหตุผล 
ตามค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที ่๖๙/๒๕๕๗ เรื่อง มาตรการปูองกันและแก้ไขปัญหาการ

ทุจริตประพฤติมิชอบได้ก าหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ ก าหนดมาตรการหรือแนวทาง
ปูองกันและแก้ไขปญัหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้าง
ธรรมมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบเฝูาระวัง เพ่ือ
สกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้ ประกอบกับนโยบายของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี ได้แถลงนโยบายของรัฐบาลต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ ก็ได้
ก าหนดใหม้ีการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการปูองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบในภาครัฐ เป็นนโยบายส าคัญของรัฐบาลเพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและคณะรักษาความ
สงบแห่งชาติ ในการปูองกันและแก้ไขปญัหาการทุจริตประพฤติมิชอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

ดังนั้นองค์การบริหารส่วนต าบลคลองห้าจึงได้จัดท า มาตรการการด าเนินการเกี่ยวกับเรื่อง
รอ้งเรียน กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชนกล่าวหาเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองห้าว่า
ปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่โดยมิชอบขึ้น ทั้งนี้ เพ่ือให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้เสียได้ทราบช่อง
ทางการร้องเรียนแนวทางการพิจารณารับเรื่องร้องเรียน และการตอบสนองต่อข้อร้องเรียนในเรื่องการ
ทุจริตหรือประพฤติมิชอบของข้าราชการ และเปน็การสร้างเครือขา่ยภาคประชาชนในการช่วยสอดส่องและ
เฝูาระวังมิใหเ้จ้าหน้าที่กระท าการทุจริตหรือประพฤติมิชอบนอกเหนืออ านาจที่ตนมีได้อีกทางหนึ่งด้วย 

 

๓. วัตถุประสงค์ 
๓.๑ เพ่ือสร้างจิตส านึกให้แก่ข้าราชการ พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองห้า     

ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมที่ดีและตระหนักถึงความส าคัญของภัยของการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
๓.๒ เพ่ือให้การตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ เป็นไปอย่างรวดเร็ว 

โปร่งใส เป็นธรรม 
 

๔. เป้าหมาย 
ข้าราชการและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองห้า 
 

๕. พื้นที่ด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลคลองห้า 
 

๖. วิธีด าเนินการ 
๖.๑ ด าเนินการก าหนดหลักเกณฑ์และแนวทางในการพิจารณาเรื่องร้องเรียนว่ามีมูลและเข้า

องคป์ระกอบความผิดการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือไม่ 
๖.๒ แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง กรณีมีเจ้าหน้าที่ทุจริตและปฏิบัติราชการตามอ านาจ

หนา้ที่โดยมิชอบ 
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๖.๓ ก าหนดช่องทางการร้องเรียน แจ้งเบาะแสข้อมูลเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบและ
พัฒนาช่องทางการร้องเรียนให้ง่าย สะดวกและวิธีการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล เพ่ือเป็นหลักประกันและสร้าง
ความมั่นใจแก่ผู้ให้ข้อมูล ในการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่หนว่ยงาน 

๖.๔ แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้รอ้งเรียนทราบผลและความคืบหน้าของการด าเนินการ ภายใน ๕ วัน 
๗. ระยะเวลาด าเนินการ 

๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
 

๘. งบประมาณด าเนินการ 
ไมใ่ช้งบประมาณ 
 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
งานนิติการ ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลคลองห้า 
 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
ร้อยละของเรื่องร้องเรียนของเจ้าหน้าที่ที่มีการทุจริตและประพฤติมิชอบผลลัพธ์ภาคประชาชนมี

บทบาทในการเฝูาระวัง และติดตาม ตรวจสอบการท างานของเจ้าหน้าที ่
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ล าดับที่ 19 
 

๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : มาตรการ “ปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารให้มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึน้” 
 

๒. หลักการและเหตุผล 
ตามมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ บัญญัติให้หน่วยงาน

ของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยตามที่กฎหมายก าหนดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ 
ณ ที่ท าการของหน่วยงานของรัฐโดยเรียกสถานที่ที่จัดเก็บรวบรวมข้อมูลข่าวสารและให้บริการว่า       
“ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร” โดยมีเจตนารมณ์ให้ประชาชนมีโอกาสอย่างกว้างขวางในการได้รับข่าวสารเกี่ยวกับ
การด าเนินการตา่งๆ ของรัฐ 

ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการดังกล่าวเป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด องค์การบริหารส่วนต าบลคลอง
ห้าจึงได้ให้มีสถานที่ส าหรับประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสารซึ่งได้รวบรวมไว้ โดยจัดเป็นศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารองค์การบริหารส่วนต าบลคลองห้า ให้บริการ ณ ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลคลองห้า    
ชั้น ๑ โดยมีงานประชาสัมพันธ์ ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลคลองห้าเป็นผู้รับผิดชอบข้อมูลข่าวสาร
ต่างๆ ที่ประชาชนสามารถเข้าตรวจดูได้ เพ่ือประชาชนจะได้สามารถรับรู้สิทธิและหน้าที่ของตนอย่างเต็มที่
ในการแสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิทางการเมืองได้โดยถูกต้องตรงกับความเป็นจริง ในการรักษาประโยชน์
ของตนต่อไป 

 
๓. วัตถุประสงค์ 

๓.๑ เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลขา่วสารอันเป็นประโยชน์แก่ประชาชนอย่างครบถว้น ถูกต้องและไม่
บิดเบือนข้อเท็จจริง 

๓.๒ เพ่ือเพ่ิมช่องทางให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลคลองห้า 

 
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 

ศูนยข้์อมูลขา่วสารองค์การบริหารส่วนต าบลคลองห้า 
 

๕. พื้นที่ด าเนินการ 
ณ ศูนยข้์อมูลขา่วสารขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองห้า 
 

๖. วิธีด าเนินการ 
๖.๑ มีการจัดสถานที่ให้ประชาชนเขา้ตรวจดูข้อมูล 
๖.๒ มีการแตง่ตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเป็นปจัจุบัน 
๖.๓ มีการจัดวางเอกสารข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ 

การเงิน การจัดหาพัสดุ การค านวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่
กฎหมาย ระเบียบ กฎขอ้บังคับท่ีก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเผยแพร่ให้ประชาชนทราบและ
ตรวจสอบได ้

6.4 มีการจัดเก็บสถิติผู้มารับบริการและสรุปผลเสนอผู้บริหาร 
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๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
 

๘. งบประมาณด าเนินการ 
ไมใ่ช้งบประมาณ 
 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลคลองห้า 
 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
ข้อมูลขา่วสารครบถ้วน ถูกต้อง ตรวจสอบได้ 
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ล าดับที่ 20 
 

๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : มาตรการ “เผยแพร่ข้อมูลขาวสารที่ส าคัญและหลากหลาย” 
 

๒. หลักการและเหตุผล 
ด้วยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๗ และมาตรา ๙ ก าหนดให้

หน่วยงานของรัฐจะต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่ส าคัญๆ ของหน่วยงาน เช่น โครงสร้างและการจัด
องค์กร อ านาจหน้าที่แผนงาน โครงการและอ่ืนๆ ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลคลองห้าจึงได้จัดท า
มาตรการ “เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญและหลากหลาย” ขึ้นเพ่ือให้ประชาชนสามารถตรวจสอบการ
ปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่และเข้าถึงข้อมูลตามภารกิจหลักขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองห้าได้
ง่ายและสะดวกมากข้ึน 

 

๓. วัตถุประสงค์ 
๓.๑ เพ่ือให้มีการเผยแพร่ข้อมูลขา่วสารที่ส าคัญและเข้าถึงง่าย 
๓.๒ เพ่ือให้มีการเผยแพร่ข้อมูลขา่วสารที่หลากหลาย 
๓.๓ เพ่ือให้ประชาชนหรือผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลขา่วสารได้สะดวกมากยิ่งขึ้น 
 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
มีข้อมูลประเภทต่างๆ เผยแพร่ต่อประชาชนในพ้ืนที่ และเข้าถึงได้โดยสะดวกมากกว่า ๑๐ 

ประเภทขึ้นไป 
 

๕. พื้นที่ด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลคลองห้า 
 

๖. วิธีด าเนินการ 
จัดให้มีข้อมูลขา่วสารประเภทต่างๆ เผยแพร่ให้ประชาชนทั้งในและนอกพ้ืนที่ ได้แก่ 
- แผนพัฒนาท้องถิ่น 
- งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
- แผนการด าเนินงาน 
- แผนอัตราก าลัง 
- แผนการจัดหาพัสดุ 
- ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา 
- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
- ข้อมูลรายรับและรายจ่าย 
- งบแสดงฐานะทางการเงิน 
- รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น 
- รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปี 
- รายงานผลคะแนนการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการ 
- ผลส ารวจความพึงพอใจของประชาชน 
 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
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๘. งบประมาณด าเนินการ 
ไมใ่ช้งบประมาณ 
 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
งานประชาสัมพันธ์ ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลคลองห้า 

 
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

จ านวนขอ้มูลขา่วสารที่ได้รับการเผยแพร่ 
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ล าดับที่ 21 
 

๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : มาตรการ “จัดให้มีชองทางที่ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของ
องค์การบริหารส่วนต าบลคลองห้า” 
 

๒. หลักการและเหตุผล 
ด้วยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๗ และมาตรา ๙ ก าหนดให้

หน่วยงานของรัฐจะต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่ส าคัญๆ ของหน่วยงาน เช่น โครงสร้างและการจัด
องค์กร อ านาจหน้าที่แผนงาน โครงการและอ่ืนๆ ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลคลองห้าจึงได้ตระหนัก
และเห็นความส าคัญของการเผยแพร่ข้อมูลที่ส าคัญๆ ของหน่วยงานผ่านทางช่องทางที่หลากหลาย เพ่ือให้
การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารครอบคลุมทุกกลุ่มเปูาหมาย ได้แก่ หน่วยประชาสัมพันธ์ ณ ที่ท าการของ
หน่วยงาน เว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสังคม (Social Media) หมายเลขโทรศัพท์เฉพาะ การเผยแพร่
ข้อมูลทางสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ โทรทัศน์ วิทยุ สื่ออิเล็กทรอนิกส์อ่ืนๆ ทั้งนี้ เพ่ือให้ประชาชนสามารถตรวจสอบ
การปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่และเข้าถึงข้อมูลตามภารกิจหลักขององค์การบริหารส่วนต าบล     
คลองห้าไดง่้ายและสะดวกมากข้ึน 

 

๓. วัตถุประสงค์ 
๓.๑ เพ่ือให้มีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลขา่วสารของหน่วยงานที่หลากหลาย 
๓.๒ เพ่ือให้ประชาชนหรือผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลขา่วสารได้สะดวกมากยิ่งขึ้น 
๓.๓ เพ่ือให้มีช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนที่เข้าถึงประชาชนได้ง่าย 
 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
ช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลขา่วสารของหน่วยงาน จ านวนไม่น้อยกว่า ๗ ช่องทาง 
 

๕. พื้นที่ด าเนินการ 
พ้ืนที่ทั้งในและนอกเขตองค์การบริหารส่วนต าบลคลองห้า 
 

๖. วิธีด าเนินการ 
จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลขา่วสารในช่องทางที่เป็นการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน ไดแ้ก่ 
- บอรด์หน้าส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลคลองห้า 
- บอรด์ประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองห้าตามชุมชน/หมู่บ้าน 
- ประกาศเสียงตามสาย/วิทยุชุมชน/หอกระจายข่าว/รถกระจายเสียง/หน่วยประชาสัมพันธ์

เคลื่อนที ่
- ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองห้า มีเจ้าหน้าที่ให้บริการประจ าและให้

ประชาชนสืบคน้ไดเ้อง 
- จัดส่งเอกสารเผยแพร่รายงานประจ าปี 
- ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองห้า ผ่านสื่อมวลชน/การ

จัดแถลงขา่ว 
- หนังสือพิมพ์หรือวิทยุท้องถิ่น 
- ประกาศผ่านเว็บไซต์/เว็บบอร์ด/เฟสบุ๊ค ที่มีข้อมูลผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วน

ต าบลคลองห้า 
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๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
 

๘. งบประมาณด าเนินการ 
ไมใ่ช้งบประมาณ 
 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
งานประชาสัมพันธ์ ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลคลองห้า 
 

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
จ านวนช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน 
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ล าดับที่ 22 
 

๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดท าประชาคม 
 

2. หลักการและเหตุผล  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

พ.ศ. 2548  ก าหนดขั้นตอนด าเนินการเกี่ยวกับการจัดท าแผนพัฒนาสามปี ข้อ 17(1)  คณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่นร่วมกันประชาคมท้องถิ่น  ก าหนดประเด็นหลักการพัฒนาให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์  พันธกิจ  
และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนารวมทั้งสอดคล้องกับปัญหา  ความต้องการของ
ประชาคมและชุมชน  โดยให้น าข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาจากหน่วยงานต่าง ๆ และข้อมูลในแผนชุมชนมา
พิจารณาประกอบการจัดท าแผนพัฒนาสามปี 

และตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวันที่  
๒๙  มกราคม  ๒๕๕๘  เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าแผนและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ านาจและหน้าที่ในการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีและแผนการด าเนินงาน  โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
เป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี  งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม  และงบประมาณจาก
เงินสะสมในช่วงของแผนนั้น  รวมทั้งวางแนวทางเพ่ือให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการ
พัฒนาที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  ส าหรับแผนการด าเนินงาน  เป็นแผนการด าเนินงานที่แสดงถึง
รายละเอียดแผนงาน  โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณนั้น  เพื่อใช้งบประมาณที่มีอยู่อย่างจ ากัดในการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพและ
เกิดความคุ้มค่า 

 

ดังนั้น  เพ่ือให้การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.๒๕๖1-2564)  เป็นไปด้วยความถูกต้อง
ตามกฎหมายดังกล่าว  องค์การบริหารส่วนต าบลคลองห้า  จึงได้จัดท าโครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดท า
ประชาคมข้ึน  โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 

 

3. วัตถุประสงค์ 
๓.๑  เพ่ือจัดท า  ทบทวน  หรือเปลี่ยนแปลง  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหาร

ส่วนต าบลคลองห้า  แผนพัฒนาท้องถิ่น  ๔  ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  และแผนชุมชน 
๓.๒  เพ่ือจัดประชุมประชาคมท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  ประชุมคณะกรรมการ

สนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลคลองห้า  ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนต าบลคลองห้า  ในการทบทวน  หรือเปลี่ยนแปลงยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลคลองห้า  แผนพัฒนาท้องถิ่น  ๔  ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  และแผนชุมชน 

3.3  เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลคลองห้า  ใช้แผนพัฒนาสี่ปี  (พ.ศ.2561-2564) เป็น
แนวทางในการจัดท าร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

 
4. เป้าหมาย 

คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนต าบลคลอง
ห้า  คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลคลองห้า  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท า
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลคลองห้า  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนต าบลคลองห้า  ส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  ผู้น าชุมชน  กรรมการชุมชน  ผู้ ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  
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สารวัตรก านัน  แพทย์ประจ าต าบล  อสม.  อปพร. กรรมการกองทุนหมู่บ้าน กลุ่มแม่บ้าน  กลุ่มสตรี  กลุ่ม
เกษตร ผู้ทรงคุณวุฒิ  ปราชญ์หมู่บ้าน  อาสาพัฒนาชุมชน  อาสาสมัครประชาสงเคราะห์  เยาวชน  หมอ
ดิน  กลุ่มพลังทางสังคมอ่ืนๆ  ผู้สูงอายุทุกคน  เจ้าของร้านค้า  กลุ่มบุคคลอ่ืนๆ  และประชาชน 

 

5. วิธีด าเนินการ 
๑. เสนอโครงการฯ เพ่ือขออนุมัติโครงการจากนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  
๒. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานโครงการฯ 
๓. ประสานงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

    - จัดเตรียมเอกสาร และด าเนินงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
๔.  ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างเกี่ยวกับโครงการฯ 
๕.  ด าเนินงานโครงการฯ (ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) และการ

ด าเนินงานต่างๆ ของ อบต.) 
๕.1 ประชุมประชาคมระดับต าบล 

    ๕.2 ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนฯ 
    ๕.3 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาฯ 
    ๕.4 ประกาศใช้แผนฯ     

๕.5 การแก้ไข เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลงแผนดังกล่าว 
๕.6 ประชาสัมพันธ์แผนฯ 
 

6. ระยะเวลาด าเนินการ 
 จัดเวทีประชุมประชาคมชุมชน และจัดให้มีการพิจารณาร่างแผนชุมชน จ านวน 16 ชุมชน       
(หมู่ท่ี 1-16) ระหว่างเดือนตุลาคม – พฤศจิกายน 2559  
 
7. สถานทีด่ าเนินการ 

- ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลคลองห้า 
- โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (มัธยมวัดหัตถสารเกษตร) ในพระราชูปถัมภ์ 

 

8. งบประมาณ 
50,000 บาท 

 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลคลองห้า 
 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
10.๑ ด าเนินการติดตามและประเมินผลการด าเนินโครงการ 
10.๒ สรุปผลการประเมินและรายงานให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทราบเพ่ือพิจารณา

ต่อไป 
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ล าดับที่ 23 
 

๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : มาตรการก าหนดขั้นตอน/กระบวนการเรื่องร้องเรียน 
 

๒. หลักการและเหตุผล 
องค์การบริหารส่วนต าบลคลองห้าเป็นหน่วยให้บริการแก่ประชาชนแบบองค์รวมผสมผสานและ

ต่อเนื่อง สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนในทุกด้าน เพ่ือมุ่งเน้นให้ประชาชนได้รับบริการที่มี
มาตรฐานอย่างเท่าเทียมกันทั่วถึงเสมอภาคตามรัฐธรรมนูญของประเทศไทย การแสดงความคิดเห็นของ
ประชาชน เป็นกลไกหนึ่งในการน ามาพัฒนาปรับปรุงบริการให้ดียิ่งขึ้น รวมทั้งเป็นช่องทางที่เปิดให้
ประชาชนไดม้ีส่วนร่วม และได้รับบริการที่มีความเทา่เทียมและโปร่งใส 

 

๓. วัตถุประสงค์ 
๓.๑ เพ่ือเป็นช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียน หรือรับความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากประชาชน 
๓.๒ เพ่ือให้ประชาชนได้ทราบขั้นตอน และกระบวนการในการร้องเรียน 
 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
มีช่องทางและก าหนดขั้นตอนกระบวนการในการร้องเรียน 
 

๕. พื้นที่ด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลคลองห้า 
 

๖. วิธีด าเนินการ 
จัดท าขั้นตอนกระบวนการ และช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนจากประชาชน ได้แก่ 
- กลอ่งรับความคิดเห็นติดตั้งไว้ ณ บริเวณจุดให้บริการองค์การบริหารส่วนต าบลคลองห้า 
- ผ่านเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนต าบลคลองห้า 
- ผ่านทางเพจเฟสบุ๊คองค์การบริหารส่วนต าบลคลองห้า 
 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

 

๘. งบประมาณด าเนินการ 
ไมใ่ช้งบประมาณ 

 

๙. ผู้รับผิดชอบ 
ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลคลองห้า 
 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
ประชาชนได้รับทราบขั้นตอน กระบวนการ และแสดงความคิดเห็นผ่านช่องทางในการรับเรื่อง

รอ้งเรียน 
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ล าดับที่ 24 
 

๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : กิจกรรม รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้                   
ผู้รอ้งเรียน/รอ้งทุกขร์ับทราบ 
 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ในการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ เป็นสิ่งส าคัญเพราะการปฏิบัติหน้าที่

ราชการทุกครั้งจะต้องมีการตรวจสอบ กลั่นกรองการใช้อ านาจ โดยการเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้รับ
ทราบข้อเท็จจริง ข้อกฎหมายที่ถูกต้อง และต้องเป็นธรรมกับทุกฝุาย เมื่อด าเนินการตามขั้นตอนเรื่องการ
รอ้งเรียนร้องทุกขเ์สร็จแล้วให้แจ้งผู้รอ้งรับทราบโดยเร็วไม่เกิน 15 วัน 
 

3. วัตถุประสงค์ 
3.1 เพ่ือปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเครง่ครัดลดปัญหาทุจริต 
3.2 เพ่ือให้เกิดการปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างถูกต้องโดยการน าข้อเสนอแนะจากหน่วยตรวจสอบ

มาปฏิบัติ 
3.3 เพ่ือให้ผู้ร้องได้รับทราบขั้นตอนของการด าเนินการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์และส่งเสริมภาค

ประชาชนร่วมตรวจสอบการด าเนินงานของทางราชการ 
 

4. เป้าหมายการด าเนินการ 
ผู้รอ้งเรียนร้องทุกข์ทุกราย 
 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลคลองห้า 
 

6. วิธีการด าเนินการ 
ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วเสร็จแจ้งผู้รอ้งโดยเร็วไม่เกิน 15 วันท าการ 
 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
ปีงบประมาณ 2561 – 2564 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ส านักปลัดองคก์ารบริหารส่วนต าบลคลองห้า 
 

9. งบประมาณด าเนินการ 
ไมใ่ช้งบประมาณ 
 

10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
10.1 การปฏิบัติหน้าที่ราชการถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย เป็นธรรมกับทุกฝุาย 
10.2 ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติงานด้านการร้องเรียนร้องทุกข์ 
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ล าดับที่ 25 
  

๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : มาตรการแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนต าบลคลองห้า 
 

๒. หลักการและเหตุผล 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น        

พ.ศ.๒๕๔๘ (แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๙) หมวด ๑ องค์กรจัดท าแผนพัฒนา ข้อ ๗(๒) และข้อ ๙ 
ก าหนดให้มีองค์กรและโครงสร้างขององค์กรจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปแบบ
ของคณะกรรมการดังนั้น เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลคลองห้าในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รูปแบบองค์การบริหารส่วนต าบลมีองค์กรจัดท าแผนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ (แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๙) องค์การ
บริหารส่วนต าบลคลองห้าโดยงานวิเคราะห์นโยบายและแผน ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลคลองห้า 
จึงแตง่ตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลองค์การบริหารส่วนต าบลคลองห้าขึ้น 

 

3. วัตถุประสงค์ 
เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองห้าและตัวแทนประชาชนจากทุกภาค

ส่วนได้มีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็นในการจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์การบริหารส่วน
ต าบลคลองห้าให้สอดคล้องกับประเด็นหลักการพัฒนาที่ประชาคมองค์การบริหารส่วนต าบลคลองห้า และ
คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลคลองห้าก าหนดด้วยความถูกต้อง โปร่งใส และสุจริต  
 

๔. เป้าหมาย 
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศองค์การบริหารส่วนต าบลคลองห้า จ านวน ๑๑ คน 
 

๕. พื้นที่ด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลคลองห้า 
 

๖. วิธีด าเนินการ 
จัดประชุมคณะกรรมการชุมชน เพ่ือคัดเลือกผูแ้ทนประชาคมองค์การบริหารส่วนต าบลคลองห้า 
 

๗. ระยะเวลาในการด าเนินการ 
ต าแหน่งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลคลองห้า บาง

ต าแหน่งในปัจจุบันจะครบวาระการด ารงต าแหน่ง ๒ ปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า
แผนพฒันาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ (แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๙) องค์การบริหาร
ส่วนต าบลคลองห้าจึงต้องด าเนินการคัดเลือกบุคคลในต าแหน่งดังกล่าวมาด ารงต าแหน่งคณะกรรมการ
สนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลคลองห้าแทนกรรมการฯ ที่ครบวาระการด ารง
ต าแหน่ง เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ (แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๙) หมวด ๑ องค์กรจัดท าแผนพัฒนา ข้อ ๗(๒) 
และข้อ ๙ ก าหนด 
 
                                         
 
 
 



ห น้ า  | ๕๖ 
 

 

๘. งบประมาณด าเนินการ 
ไมใ่ช้งบประมาณ 
 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลคลองห้า 

 
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

องค์การบริหารส่วนต าบลคลองห้ามีคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลคลองห้า เพ่ือเป็นองคก์รในการจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีและรา่งแผนการด าเนินงานเพ่ือใช้
เป็นแผนพัฒนาในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลคลองห้าตามความต้องการของประชาชมและชุมชน
ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลคลองห้า ด้วยความถูกต้อง โปร่งใส สุจริต และให้ความส าคัญในการ
ต่อต้านการทุจริต 
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ล าดับที่ 26 
  
  

๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : มาตรการแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนต าบลคลองห้า 
 

๒. หลักการและเหตุผล 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.

๒๕๔๘ (แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๙) หมวด ๖ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ข้อ ๒๘ 
และข้อ ๒๙ ก าหนดให้มีองค์กรและโครงสร้างขององค์กรติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาในรูปแบบของ
คณะกรรมการ  

ดังนั้น เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลคลองห้าในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบ
องค์การบริหารส่วนต าบลมีองค์กรติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ (แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ. 
๒๕๕๙) เทศบาลต าบลสามง่าม โดยงานวิเคราะห์นโยบายและแผน ส านักปลัด จึงแต่งตั้งคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลคลองห้าขึ้น 

 

3. วัตถุประสงค์ 
เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองห้าและตัวแทนประชาชนจากทุกภาค

ส่วนได้มีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็น การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์การ
บริหารส่วนต าบลคลองห้าให้สอดคล้องกับแนวนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย ยุทธศาสตร์จังหวัด 
และงบประมาณมีความสอดคล้องกับเปูาหมายถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ 

 

๔. เป้าหมาย 
แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลคลองห้า 
 

๕. พื้นที่ด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลคลองห้า 

 

๖. วิธีด าเนินการ 
จัดประชุมคณะกรรมการชุมชน เพ่ือคัดเลือกผู้แทนประชาคมองค์การบริหารส่วนต าบลคลองห้า 
 

๗. ระยะเวลาในการด าเนินการ 
ต าแหน่งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลคลองห้า บาง

ต าแหน่งในปัจจุบันจะครบวาระการด ารงต าแหน่ง ๒ ปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ (แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๙) องค์การบริหาร
ส่วนต าบลคลองห้าจึงต้องด าเนินการคัดเลือกบุคคลในต าแหน่งดังกล่าวมาด ารงต าแหน่งคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลคลองห้าแทนกรรมการฯ ที่ครบวาระการด ารง
ต าแหน่ง เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ (แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๙) หมวด ๖ การติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา ข้อ ๒๘ และข้อ ๒๙ ก าหนด 
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๘. งบประมาณด าเนินการ 
ไมใ่ช้งบประมาณ 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลคลองห้า 
 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
องค์การบริหารส่วนต าบลคลองห้ามีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การ

บริหารส่วนต าบลคลองห้าเป็นองค์กรในการการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เพ่ือ
ประโยชน์ของประชาชนโดยส่วนรวมและเพ่ือให้การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้วยความ
ถูกต้อง โปร่งใส สุจริต และให้ความส าคัญในการต่อต้านการทุจริต 
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ล าดับที่ 27 
  

๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 
 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
ระบบการควบคุมภายในเป็นกลไกที่ส าคัญและเป็นเครื่องมือในการบริหารงานในหน่วยงานไม่ว่าจะ

เป็นในภาครัฐหรือเอกชนทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ระบบการควบคุมภายในจะช่วยควบคุมหรือลดความ
เสี่ยงของหน่วยงานให้อยู่ในระดับท่ียอมรับได้ซึ่งจะท าให้ปฏิบัติงานและการจัดการของหน่วยงานบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ ในอดีตที่ผ่านมาการบริหารงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้มีการควบคุมภายในตามที่
กระทรวงการคลังประกาศให้ใช้เป็นเรื่องๆ ไป ซึ่งอาจอยูใ่นรูปของกฎหมาย ระเบียบ ระบบบัญชี หนังสือสั่ง
การ และหนังสือตอบข้อหารือต่างๆ โดยส่วนใหญ่ จะเน้นไปที่การควบคุมด้านการเงินและบัญชีและการ
ปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบหรือกฎเกณฑ์ที่ทางราชการก าหนดไว้  ซึ่งไมค่รอบคลุมถึงการจัดการดา้นอื่นๆ 
นอกเหนือจากด้านการเงินและบัญชีในหน่วยงาน จึงไม่สามารถสะท้อนภาพถึงผลการด าเนินงานใน
ภาพรวมของหน่วยงานได้ระบบการควบคุมภายในที่ดี ควรเป็นระบบการควบคุมที่ครอบคลุมงานทุกด้าน
และสามารถสะท้อนภาพให้เห็นเป็นองค์รวมของหน่วยงานนั้นๆ ว่ามีการด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลหรือไม่เพียงใด การที่ระบบการควบคุมภายในของรัฐยังไม่ครอบคลุมทุกระบบงาน อาจเป็น
ช่องทางรั่วไหลท าให้เกิดความเสียหายในหน่วยงานและการด าเนินงานไม่สัมฤทธิ์ผล ทั้งนี้ สาเหตุส่วนหนึ่ง
อาจเกิดจากการก าหนดหน้าที่และมอบหมายงานในหน่วยงานไม่เหมาะสม การมอบหมายการปฏิบัติงานทั้ง 
กระบวนการให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งเพียงคนเดียว การควบคุมสอบทานและการตรวจสอบยังไม่ มี
ประสิทธิภาพเพียงพอตลอดจนขาดการประเมินและการบริหารความเสี่ยงการควบคุมภายในของหน่วยงาน
ที่ก าหนดขึ้น และพัฒนาให้ระบบการควบคุมภายในดังกล่าวทันสมัยอยู่เสมอ 

องค์การบริหารส่วนต าบลคลองห้าพิจารณาแล้วเห็นว่าเพ่ือให้องคก์รมีแนวทางในการก าหนดระบบ
การควบคุมภายในให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน่วยงานจึงได้ก าหนด
กิจกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองห้าขึ้น 

 

3. วัตถุประสงค์ 
3.1 เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ท าให้การใช้ทรัพยากร

เป็นไปอย่างประหยัดและคุ้มค่า โดยลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ซ้ าซ้อนหรือไม่จ าเป็น ลดความเสี่ยงหรือผล
เสียหายด้านการเงินหรือด้านอื่นๆ ที่อาจมีขึ้น 

3.2 เพ่ือให้มีข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้องครบถ้วนและเชื่อถือได้ สร้างความมั่นใจแก่
ผู้บริหารในการตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารและการปฏิบัติงาน และบุคคลภายนอกที่เก่ียวข้อง 

3.3 เพ่ือให้บุคลากรมีการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย เงื่อนไขสัญญา ข้อตกลง ระเบียบข้อบังคับ
ต่างๆ ของหน่วยงานอยา่งถูกตอ้งและครบถว้น 

 

4. เป้าหมาย 
เพ่ือให้การควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองห้าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ

เหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน่วยงาน อีกทั้งยังเป็นการควบคุมหรือลดความเสี่ยงของหน่วยงานให้อยู่ใน
ระดับท่ียอมรับได ้ซึ่งจะท าให้การปฏิบัติงานและการจัดงานของหน่วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ 

 

5. วิธีด าเนินการ 
5.1 แตง่ตั้งคณะท างานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงิน

แผ่นดินว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ข้อ 6 
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5.2 ประชุมคณะท างานเพ่ือปรับปรุงพัฒนาระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้การ
ปฏิบัติตามภารกิจและตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และตามแผนพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลคลองห้าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

5.3 การรวบรวมผลการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในให้คณะท างานฯ เพ่ือสรุปขอ้มูล 
5.4 รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคต่างๆ ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบล

และผูบ้ริหารทราบ 
 

6. สถานที/่ระยะเวลาด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลคลองห้า/ 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

 

7. หน่วยงานรับผิดชอบ 
ทุกกอง/ส านัก ขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองห้า 

 

8. งบประมาณด าเนินการ 
ไมใ่ช้งบประมาณ 
 

9. ประโยชน์ที่คาดวา่จะได้รับ 
1. การด าเนินงานของหน่วยงานบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2. การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัด และคุ้มค่า 
3. มีข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้อง ครบถ้วนและเชื่อถือได้ สามารถน าไปใช้ในการ

ตัดสินใจ 
4. การปฏิบัติในหน่วยงานเป็นไปอย่างมีระบบและอยู่ในกรอบของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่

วางไว้ 
5. เป็นเครื่องมือช่วยผู้บริหารในการก ากับดูแลการปฏิบัติงานดีอย่างดียิ่ง 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
10.1 มีรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามมาตรฐาน ข้อ 6 ที่เสร็จตามก าหนดเวลา 
10.2 กิจกรรมการควบคุมภายใน รอ้ยละ 80 ได้ด าเนินการแก้ไข 
10.3 รอ้ยละของหน่วยงานรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในครบทุกงาน 
10.4 มีการจัดการความรู้ที่เก่ียวขอ้งกับการควบคุมภายใน 
10.5 ระดับความพึงพอใจของผู้ที่เก่ียวขอ้งในการจัดท ารายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 

(รอ้ยละ 80 ในระดับมาก) 
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ล าดับที่ 28 
  

๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : มาตรการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในองค์การบริหาร
ส่วนต าบลคลองห้า 
 

๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน   

พ.ศ.๒๕๔๔ ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบล ในฐานะหน่วยรับตรวจจัดวางระบบควบคุมภายใน โดยใช้
มาตรฐานการควบคุมภายในเป็นแนวทางหรือเครื่องมือในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เกิดจากการด าเนิน
กิจกรรม หรือโครงการต่างๆ ของหน่วยรับตรวจ และรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในต่อ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้ก ากับดูแลอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้น
ปีงบประมาณ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการด าเนินงานของหน่วยรับ
ตรวจจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านประสิทธิภาพของการด าเนินงานและการใช้
ทรัพยากร ซึ่งรวมถึงการดูแลรักษาทรัพย์สิน การปูองกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหายการรั่วไหล 
การสิ้นเปลือง หรือการทุจริตในหน่วยรับตรวจด้านความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน และด้านการ
ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี 

การด าเนินการจัดวางระบบควบคุมภายใน เพ่ือน าความเสี่ยงที่มีหรือคาดว่าจะมีและจัดให้มี
กิจกรรมการควบคุมที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพ่ือปูองกันหรือลดความเสียหาย ความผิดพลาดที่
อาจเกิดขึ้น และให้สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน จึงได้ก าหนดมาตรการการ
ติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 

 

๓. วัตถุประสงค์ 
๓.๑ เพ่ือให้ส่วนราชการที่รับผิดชอบจัดท าและน าแผนการปรับปรุงหรือบริหารจัดการความเสี่ยง

ไปด าเนินการเพื่อควบคุมลดความเสี่ยง ในการปูองกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหลการ
สิ้นเปลือง หรือการทุจริตในหน่วยรับตรวจ 

๓.๒ เพ่ือให้มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงหรือบริหารจัดการความเสี่ยง
ระบบควบคุมภายในของส่วนราชการที่รับผิดชอบ และรายงานผลต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน       
ผู้ก ากับดูแลภายในเวลาที่ก าหนด 

๓.๓ เพ่ือเป็นการเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกการควบคุมภายในให้เกิดประสิทธิภาพและมี
ประสิทธิผล 

 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
ทุกส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองห้า 
 

๕. พื้นที่ด าเนินการ 
ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลคลองห้า 
 

๖. วิธีการด าเนินการ 
๖.๑ ประธานคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนต าบลคลอง

ห้า (ระดับองค์กร) จัดส่งรายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.๓) ให้ทุกส่วนราชการไป
ด าเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงในส่วนที่รับผิดชอบและมีการติดตามผลระหว่างปี 
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๖.๒ หัวหน้าส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองห้าน าแผนการปรับปรุงการควบคุม
ภายใน (แบบ ปอ.๓) ไปด าเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงภายในเวลาที่ก าหนด และรายงานผลการ
ด าเนินการต่อที่ประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของส่ วนราชการ            
(ระดับส่วนย่อย) 

๖.๓ หัวหน้าส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองห้า รายงานผลการด าเนินการ
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.๓) พร้อมปัญหาอุปสรรคต่อประธานคณะกรรมการติดตาม
ประเมินผลการควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนต าบลคลองห้า 

๖.๔ คณะกรรมการติดตามผลการควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนต าบลคลองห้าประชุม
พิจารณาและประเมินผลการควบคุมและบริหารจัดการความเสี่ยงของแต่ละส่วนราชการว่ามีความเพียงพอ
หรือไม ่หรือจะตอ้งด าเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อไป 

๖.๕ รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดิน ผู้ก ากับดูแลอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเกา้สิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ 

 

๗. ระยะเวลาการด าเนินการ 
๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
 

๘. งบประมาณด าเนินการ 
ไมใ่ช้งบประมาณ 
 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
หนว่ยงานตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนต าบลคลองห้า 
 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
๑๐.๑ ส่วนราชการที่รับผิดชอบมีการน าแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในไปด าเนินการบริหาร

จัดการความเสี่ยง 
๑๐.๒ มีการติดตามผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน 
๑๐.๓ มีการรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินผู้

ก ากับดูแลภายในเวลาที่ก าหนด 
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ล าดับที่ 29 
  

๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : มาตรการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม ตรวจสอบ ก ากับ ดูแล
การบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุแต่งตั้ง การโอน ย้าย 
 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
การบริหารงานบุคคลเป็นกระบวนการเกี่ยวกับบุคคลถือว่าเป็นสิ่งส าคัญหรือเป็นหัวใจขององค์กร

จึงมักจะก าหนดหน้าที่ของงานเป็นเรื่องๆ การวางนโยบาย การวางแผน การวางระเบียบและข้อบังคับที่
ปฏิบัติงานในองค์กรหรือหน่วยงาน เพ่ือให้มีประสิทธิภาพและเพ่ือให้การปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถุประสงค์
องค์การบริหารส่วนต าบลคลองห้าจึงได้ก าหนดมาตรการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม ตรวจสอบ กากับ 
ดูแลการบริหารงานบุคคล โดยพิจารณาจากประเด็นการบริหารงานบุคคลโดยยึดมั่นในหลักคุณธรรมใน
เรื่องการบรรจุ แตง่ตั้ง การโอน ย้าย การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน โดยถือปฏิบัติตามกฎหมาย 
ระเบียบ หนังสือสั่งการโดยเคร่งครัด เพ่ือให้การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองห้า
เป็นไปอย่างโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ 

 

3. วัตถุประสงค์  
3.1 เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วม การตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปด้วย

ความโปร่งใสและเป็นธรรม  
3.2 เพ่ือให้เป็นแนวทางในการตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุ

แต่งตั้งการโอน ย้าย 
 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
พนักงานส่วนต าบล พนักงานคร ูอบต.คลองห้า ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง ที่มีการดาเนินการด้าน

การบริหารงานบุคคล 
  

5. พื้นที่ด าเนินการ  
องค์การบริหารส่วนต าบลคลองห้า 
 

6. วิธีการด าเนินการ  
ตรวจสอบ กากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุแต่งตั้ง การโอน ย้าย  
- แต่งตั้งกรรมการจากภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลบริหารงานบุคคลในการ

บรรจุแต่งตั้ง องค์การบริหารส่วนต าบลคลองห้าได้ด าเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
อย่างเคร่งครัด  

- การสรรหาการบรรจุแต่งตั้งได้มีการประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานอ่ืน และ ก.อบต.จังหวัดอ่ืน 
รวมถึงประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนภายในต าบลทราบโดยการประกาศเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน  

- มีการประชาสัมพันธ์ลงในเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองห้า  
- มีการติดประกาศประชาสัมพันธ์ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองห้า  
- ในการบรรจุแต่งตั้งได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจากหน่วยงานอ่ืนเป็นกรรมการ รวมถึงมีการ

แต่งตั้งประชาชนเพื่อตรวจสอบขั้นตอนการดาเนินการในการบรรจุแต่งตั้ง  
- การบรรจุแต่งตั้งจะต้องได้รับการตรวจสอบคุณสมบัติและความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

พนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) ก่อน 
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- ในการออกคาสั่งการบรรจุแต่งตั้งองค์การบริหารส่วนต าบลคลองห้าจะออกคาสั่งแต่งตั้งได้ต้องไม่
ก่อนวันที่องค์การบริหารส่วนต าบลคลองห้ารับมติ คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) 

การเลื่อนระดับ/เลื่อนต าแหน่ง  
- แต่งตั้งกรรมการจากภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลใน

การเลื่อนระดับ/การเลื่อนต าแหน่ง องค์การบริหารส่วนต าบลคลองห้าได้ด าเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ 
หนังสือสั่งการข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด  

- มีการแจ้งผู้ที่มีคุณสมบัติทราบโดยการบันทึกข้อความแจ้งผู้มีคุณสมบัติที่จะเลื่อนระดับ/เลื่อน
ต าแหน่ง  

- มีการประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานอ่ืน และ ก.อบต.จังหวัดอ่ืน รวมถึงประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนภายในเทศบาลทราบโดยการประกาศเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน และมีการประชาสัมพันธ์ลงใน
เว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองห้า 

- มีข้ันตอนการตรวจสอบคุณสมบัติผู้ขอรับการประเมินเพ่ือเลื่อนระดับ/เลื่อนต าแหน่ง  
- มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจากหน่วยงานอ่ืนเข้าร่วมเป็นกรรมการประเมินผลงานการเลื่อน

ระดับ/การเลื่อนต าแหน่งเพื่อความโปร่งใส  
- มีการออกค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการในการด าเนินการอย่างชัดเจน  
- ผู้ขอรับการประเมินสามารถซักถามข้อสงสัยหรือโต้แย้งผลการประเมิน  หรือตรวจสอบการ

ด าเนินการที่ตนเองเห็นว่าไม่เป็นธรรมได้  
- การเลื่อนระดับ/การเลื่อนต าแหน่ง จะต้องได้รับการตรวจสอบคุณสมบัติและความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.อบต.จังหวัด) ก่อน  
- ในการออกค าสั่งการเลื่อนระดับ/การเลื่อนต าแหน่ง องค์การบริหารส่วนต าบลคลองห้าจะออก

ค าสั่งแต่งตั้งได้ต้องไม่ก่อนวันที่องค์การบริหารส่วนต าบลคลองห้ารับมติคณะคณะกรรมการพนักงานส่วน
ต าบล (ก.อบต.จังหวัด) 

การเลื่อนขั้นเงินเดือน  
- แต่งตั้งกรรมการจากภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลบริหารงานบุคคล ในการ

ที่องค์การบริหารส่วนต าบลคลองห้าได้ด าเนินการเลื่อนขั้นเงินเดือนตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ 
ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัด  

- มีการจัดท าประกาศหลักเกณฑ์หรือแนวทางในการปฏิบัติงาน และประกาศเผยแพร่หลักเกณฑ์ให้
บุคลากรทราบ  

- มีการแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานและคณะกรรมการพิจารณา
การเลื่อนขั้นเงินเดือน เพ่ือพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนให้เป็นไปอย่างยุติธรรม 

- มีการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน และคณะกรรมการพิจารณา
การเลื่อนขั้นเงินเดือน มีการน าข้อมูลมาใช้ประกอบการตัดสินใจ เพ่ือประกอบการพิจารณาความดี
ความชอบ เช่น ข้อมูลประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน ความสามารถและความอุตสาหะ 
การรักษาวินัย การปฏิบัติตนเหมาะสม และข้อมูลการลา เป็นต้น  

- มีการแจ้งผลการประเมินให้พนักงานทราบ พร้อมเปิดโอกาสให้ซักถาม ตอบข้อสงสัย และโต้แย้ง
ผลการประเมินที่ไม่เป็นธรรม  

- นายกองค์การบริหารส่วนต าบลคลองห้าออกค าสั่งการเลื่อนขั้นเงินเดือนตามมติคณะกรรมการ
พิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือน และมีการติดประกาศผลการเลื่อนข้ันเงินเดือนให้พนักงานทราบโดยทั่วกัน 

 

 



ห น้ า  | ๖๕ 

 

 

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

 
8. งบประมาณดาเนินการ  

ไมใ่ช้งบประมาณ  
 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลคลองห้า 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
ตัวช้ีวัด  
ก าหนดเป็นระดับขั้นของความส าเร็จ แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดับ โดยพิจารณาจาก

ความก้าวหน้าของขั้นตอนการด าเนินงานตามเปูาหมายของแต่ละระดับ  
ผลลัพธ์  
ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุ การโอน 

ย้าย ขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองห้า และมีแนวทางในการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน พร้อมทั้งเปิดเผย
และสามารถอธิบายผลที่เกิดขึ้นดังกล่าวได้ ท างานขององค์กรให้มีความโปร่งใส สามารถเปิดเผยข้อมูล
ข่าวสาร เปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ 
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ล าดับที่ 30 
  

๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : กิจกรรมการรายงานผลการใช้จ่ายเงินให้ประชาชนได้รับทราบ 
 

๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
การปฏิบัติงานด้านการคลังเป็นการท างานที่ต้องอาศัยระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการ ตลอดจน

มติคณะรัฐมนตรีวิธีการท างานต้องอยู่ในกรอบ และต้องมีระบบการบริการที่รวดเร็ว ถูกต้อง ประชาชนเกิด
ความพึงพอใจ สร้างความสะดวกให้แก่ประชาชนมากที่สุด ถูกต้องทั้งระเบียบกฎหมาย ข้อเท็จจริง ไม่มี
ข้อผิดพลาดบริการด้วยความเสมอภาคกัน ไม่เลือกปฏิบัติเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน       
การบริหารการเงินการคลัง เกิดความโปร่งใส ไม่เกิดการทุจริตคอรัปชั่น การท างานมีกระบวนการที่โปร่งใส 
สามารถตรวจสอบได ้รายงานการเงินจากหน่วยงานไม่พบข้อบกพร่อง มีกระบวนการทางการคลังที่เปิดเผย
ข้อมูลต่อประชาชน 

 
 

๓. วัตถุประสงค์ 
๓.๑ เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ 
๓.๒ การใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าและเปดิโอกาสให้ประชาชนสามารถซักถามและตรวจสอบได้ 
๓.๓ ปฏิบัติงานถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
๓.๔ ในการบริหารจัดการต้องท าอย่างเปดิเผยสามารถตรวจสอบได้ จึงต้องมีการปรับปรุงแก้ไขการ

ท างานขององค์กรให้มีความโปร่งใส สามารถเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร เปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถ
ตรวจสอบความถูกต้องได้ 

 
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 

ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลคลองห้า 
 

๕. พื้นที่ด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลคลองห้า 
 

๖. วิธีด าเนินการ 
จัดท างบแสดงฐานะการเงินและงบอ่ืนๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การ

เบิกจ่ายเงิน การฝากเงินการเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม โดยเปิดเผยเพ่ือให้ประชาชนทราบ ณ ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลคลองห้า
ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีและจัดท ารายงานแสดงผลการด าเนินงานตามที่กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นก าหนด เพ่ือน าเสนอผู้บริหารท้องถิ่น และประกาศส าเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยเพ่ือให้
ประชาชนทราบทุกสามเดือน  

 
๗. ระยะเวลาด าเนินการ 

ตลอดปงีบประมาณ ๒๕๖๐ และด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 
 

๘. งบประมาณด าเนินการ 
ไมใ่ช้งบประมาณ 
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๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลคลองห้า 
 

๑๐.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
๑๐.๑ มีการพัฒนาการบริหารด้านการเงินการคลังและงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ 
๑๐.๒ มีการเบิกจ่ายถูกต้อง รวดเร็ว เกิดความประหยัด 
๑๐.๓ มีการเสริมสร้างการมีส่วนของประชาชนในพื้นท่ีหรือผู้รับบริการ 
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ล าดับที่ 31 
 

๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : กิจกรรมการจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างจากตัวแทนชุมชน 
 

๒. หลักการและเหตุผล 
องค์การบริหารส่วนต าบลคลองห้าเห็นถึงประโยชน์จากแนวคิดการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม

ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ องค์การบริหารส่วนต าบล
คลองห้าจึงได้ด าเนินการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนโดยการก าหนดให้มีการจัดหาคณะกรรมการ
จัดซื้อจัดจ้างจากตัวแทนชุมชนเพ่ือให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมโดยผ่านช่องทางหรือกลไกในการร่วมเป็น
คณะกรรมการในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลทุกขั้นตอนซึ่งหมายความรวมถึงประชาชน
สามารถมีโอกาสในการได้รับข้อมูลข่าวสารและแสดงความคิดเห็นได้เรียนรู้การบริหารราชการแบบมีส่วน
ร่วมหรือการบริหารราชการในระบบเปิดจากการปฏิบัติจริงส่วนองค์การบริหารส่วนต าบลสามารถพัฒนา
ระดับการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมกับภาครัฐมากขึ้นเพ่ือกระตุ้นการปรับเปลี่ยนสูญการ
บริหารราชการที่เปิดเผยโปร่งใสเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนและพัฒนาระบบราชการเพ่ือตอบสนอง
ความตอ้งการและเพ่ือประโยชน์ของประชาชนเป็นส าคัญ 

 

๓. วัตถุประสงค์ 
๓.๑ เพ่ือสนับสนุนให้ตัวแทนภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างของ

องค์การบริหารส่วนต าบลคลองห้า 
๓.๒ เพ่ือปูองกันการทุจริตในด้านที่เก่ียวขอ้งกับงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองห้า

ให้เกิดการพัฒนาไดอ้ย่างคุ้มค่า 
 

๔. เป้าหมาย 
ตัวแทนชุมชนในพื้นท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลคลองห้า 
 

๕. พื้นที่ด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลคลองห้า 
 

๖. วิธีด าเนินการ 
๖.๑ คัดเลือกตัวแทนชุมชนจากการประชุมประชาคมเพ่ือเลือกตัวแทนชุมชนเข้าร่วมเป็น

คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างได้แก่กรรมการตรวจการจ้าง 
๖.๒ จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ

พัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. ๒๕๕๓ มิได้ก าหนดให้มีการแต่งตั้ง
ให้มีผู้แทนชุมชนเขา้ร่วมเป็นกรรมการแต่องค์การบริหารส่วนต าบลคลองห้าให้ความส าคัญในการมีตัวแทน
ชุมชนเข้าร่วมตรวจสอบเพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างซื่อตรงโปร่งใสโดยตัวแทนชุมชนไม่ต้องร่วมรับผิด
หากเกิดความเสียหาย 

๖.๓ จัดประชุมให้ความรู้ความเข้าใจแก่คณะกรรมการเมื่อมีการจัดซื้อจัดจ้างทุกครั้งเพ่ือให้
เจ้าหน้าที่และตัวแทนชุมชนมีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่และทราบกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและตรวจ
การจา้งอย่างละเอียดและถูกตอ้ง 
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๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
 

๘. งบประมาณด าเนินการ 
ไมใ่ช้งบประมาณ 
 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
กองคลังองค์การบริหารส่วนต าบลคลองห้า 
 

๑๐. ผลลัพธ์ 
การจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองห้า มีความโปร่งใสโดยมีตัวแทนประชาชนร่วม

ตรวจสอบและไม่เกิดปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน 
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ล าดับที่ 32 
  

๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : กิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่น 
 

๒. หลักการและเหตุผล 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทความส าคัญยิ่งต่อการพัฒนาทางการเมือง เศรษฐกิจ และ

สังคม ด้วยเหตุผลดังกล่าวการพัฒนาศักยภาพทักษะและความรู้ของสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความพร้อมที่
จะรับภารกิจและการจัดบริการให้แก่ชุมชนจึงเป็นเรื่องที่ส าคัญอย่างยิ่ง ประกอบกับการให้การศึกษาอบรม
เป็นสิ่งส าคัญประการหนึ่งที่องค์การบริหารส่วนต าบลคลองห้าได้ด าเนินการ เพ่ือให้สมาชิกสภาท้องถิ่นมี
ความรู้และทักษะด้านการปกครองส่วนท้องถิ่น มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ รวมถึงมีความรู้
ความเขา้ใจเกี่ยวกับระเบียบขอ้กฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่นด้วย เพ่ือพัฒนาตนเองและสามารถน า
ความรู้ไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลคลองห้าจึงได้มีกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภา
ท้องถิ่น เพ่ือเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและสามารถน ามาพัฒนาองค์กร พัฒนาท้องถิ่น ให้
ท้องถิ่นมีความเจริญกา้วหน้า 
 

๓. วัตถุประสงค์ 
๓.๑ เพ่ือสร้างการเรียนรู้และประสบการณ์การท างานให้กับสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความเข้าใจใน

การท างานตามบทบาทและอ านาจหน้าที ่
๓.๒ เพ่ือให้สมาชิกสภาท้องถิ่นได้มีความรู้ความเขา้ใจกฎหมาย 
3.3 เพ่ือส่งเสริมให้สมาชิกสภาท้องถิ่นได้เพ่ิมศักยภาพในการพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างถูกตอ้ง 
 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลคลองห้า 
 

๕. พื้นที่ด าเนินการ 
ทั้งในองค์การบริหารส่วนต าบลคลองห้า และหน่วยงานที่จัดฝึกอบรม 
 

๖. วิธีการด าเนินการ 
๖.๑ งานการเจ้าหน้าที่ตรวจสอบหลักสูตรการฝึกอบรมทั้งภายในองค์การบริหารส่วนต าบลคลอง

ห้าและหน่วยงานภายนอก เพ่ือเป็นข้อมูลในการจัดส่งสมาชิกสภาท้องถิ่นเข้ารับการอบรมหรือร่วม
ประชุมสัมมนาแล้วแต่กรณ ี

๖.๒ เมื่อพิจารณาความเหมาะสมของหลักสูตรเรียบร้อยแล้ว ด าเนินการเสนอผู้บังคับบัญชาเพ่ือส่ง
สมาชิกสภาท้องถิ่นเข้ารับการฝึกอบรม หรือเขา้ร่วมประชุม แล้วแต่กรณ ี

๖.๓ แจ้งให้สมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ผ่านการฝึกอบรมจัดท ารายงานสรุปผลการฝึกอบรมเสนอ
ประธานสภาฯ 

๖.๔ งานการเจ้าหน้าที่ด าเนินการรวบรวมรายงานประเมินผลการฝึกอบรมของสมาชิกสภาท้องถิ่น 
และรายงานเสนอนายกเทศมนตรีทราบ 

 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
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๘. งบประมาณด าเนินการ 
ใช้งบประมาณการอบรมของแต่ละปงีบประมาณ 
 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลคลองห้า 
 

๑๐. ผลลัพธ์ 
๑๐.๑ สมาชิกสภาท้องถิ่นมีความรู้ความเขา้ใจในการท างานตามบทบาทและอ านาจหน้าที ่
๑๐.๒ สมาชิกสภาท้องถิ่นได้รับการเรียนรู้และประสบการณ์การท างานใหม่ๆ 
๑๐.๓ การปฏิบัติงานของสมาชิกสภาท้องถิ่นเปน็ไปอย่างถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย 
ตัวช้ีวัด 
สมาชิกสภาท้องถิ่นได้รับการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน 
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ล าดับที่ 33 
  

๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : กิจกรรมสง่เสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบ
การปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร 
 

๒. หลักการและเหตุผล 
การส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝุายบริหาร เป็น

กลไกส าคัญที่ใช้ส าหรับติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงานของฝุายบริหาร ซึ่งอ านาจในการ
บริหารปัจจุบันองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระเต็มที่ในการด าเนินงาน มีงบประมาณเป็นของตนเอง แต่
ถึงแม้จะเป็นอิสระส่วนกลางก็จะคอยควบคุมดูแลการด าเนินงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้
เป็นไปโดยความเรียบร้อยและถูกต้อง เพ่ือก าหนดแนวทางการพัฒนาร่วมกัน นอกจากจะท าให้องค์การ
บริหารส่วนต าบลมีบรรยากาศการท างานแบบมีส่วนร่วมและมีประสิทธิภาพ ยังสร้างความน่าเชื่อถือให้กับ
องคก์ร สามารถน าไปสู่ความโปร่งใสและลดการทุจริต 

องค์การบริหารส่วนต าบลคลองห้าจึงได้ด าเนินกิจกรรมส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทใน
การตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝุายบริหารขึ้น เพ่ือก าหนดบทบาทของสมาชิกสภาท้องถิ่นในการเป็น
หนว่ยตรวจสอบ โดยให้สมาชิกสภาร่วมเป็นคณะกรรมการในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล
เพ่ือใหก้ารปฏิบัติงานโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้อีกทั้งยังเป็นการช่วยลดปัญหาการทุจริตได้ 

 

๓. วัตถุประสงค์ 
๓.๑ เพ่ือเป็นกลไกส าหรับตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของฝุายบริหาร 
๓.๒ เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสและลดการทุจริต สามารถตรวจสอบได้ 
๓.๓ สมาชิกสภาท้องถิ่นเข้าใจบทบาท หนา้ที่ของตนเองมากข้ึน 
 

๔. เป้าหมาย 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคลองห้า 
 

๕. พื้นที่ด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลคลองห้า 
 

๖. วิธีการด าเนินงาน 
๖.๑ จัดท าคูม่ือระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวขอ้งเพ่ือให้สมาชิกสภาท้องถิ่นใช้ส าหรับการประชุม 
๖.๒ แต่งตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการตรวจสอบการด าเนินการต่างๆ เช่น การจัดซื้อ

จัดจ้างโครงการต่างๆ การแปรญัตติร่างเทศบัญญัติประจ าปี การตรวจรายงานการประชุม การติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา ฯลฯ 

๖.๓ สมาชิกสภาท้องถิ่นตั้งกระทู้ถามการบริหารงานในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
 

๗. ระยะเวลาด าเนินงาน 
๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
 

๘. งบประมาณด าเนินการ 
ไมใ่ช้งบประมาณ 
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๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลคลองห้า 
 

๑๐. ผลลัพธ์ 
๑๐.๑ สมาชิกสภาท้องถิน่เขา้ใจบทบาทหน้าที่ และร่วมตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝุายบริหาร 
๑๐.๒ การปฏิบัติงานต่างๆ มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
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ล าดับที่ 34 
  

๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : กิจกรรมการติดป้ายประชาสัมพันธ์กรณีพบเห็นการทุจริต 
 

๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
ปัญหาการทุจริตที่เกิดขึ้นในหน่วยงานภาครัฐได้ส่งผลเสียหายกับประเทศชาติอย่างมาก จ าเป็นที่

ทุกภาคส่วนในสังคมจะต้องตระหนักและร่วมกันแก้ไขจัดการปัญหา โดยการเข้าไปมีส่วนร่วมเป็นเครือข่าย
ในการขับเคลื่อนต่างๆ ให้เกิดการเฝูาระวัง ปูองปรามการทุจริต ในรูปแบบการกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนใน
สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลคลองห้าได้ตระหนักถึงปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นและมีส่วนร่วมในการ
ปูองกันและปราบปรามการทุจริต 
 

๓. วัตถุประสงค์ 
๓.๑ เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปูองกันการทุจริต 
๓.๒ เพ่ือแสดงเจตนารมณ์ในการแก้ไขปญัหาการทุจริต 
 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
ข้าราชการ ลูกจ้าง ทุกหน่วยงาน ขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองห้า 
 

๕. พื้นที่ด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลคลองห้า 
 

๖. วิธีการด าเนินการ 
๖.๑ ขออนุมัติจัดท าปูายประชาสัมพันธ์ 
๖.๒ ปิดประกาศประชาสัมพันธ์ 
๖.๓ จัดเจ้าหน้าที่รับผิดชอบรับแจ้งเหตุทางโทรศัพท์ 
๖.๔ บันทึกเรื่องร้องเรียน รอ้งทุกข์ 
๖.๕ เสนอผู้บริหารพิจารณาสั่งการ 
๖.๖ ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขเรื่องที่ไดร้ับการร้องเรียน 
 

๗. ระยะเวลาการด าเนินการ 
๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) 
 

๘. งบประมาณด าเนินการ 
ไมใ่ช้งบประมาณ 
 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลคลองห้า 
 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
น าเรื่องท่ีได้รับการร้องเรียนไปด าเนินการปรับปรุงแก้ไข 
 
 
 



ห น้ า  | ๗๕ 

 

 

ล าดับที่ 35 
  

๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : มาตรการการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายด้านการป้องกันการ
ทุจริต 
 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6) 

พ.ศ.2552 ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลมีภารกิจหน้าที่ท่ีตอ้งเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน 
โดยใช้วิธีบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น การจัดท างบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงานและการ
เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการนั้น ประกอบกับพระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และนโยบายของรัฐบาลในการ
ปูองกันและปราบปรามการทุจริตซึ่งมุ่งเน้นในการสร้างจิตส านึก ค่านิยม การบูรณาการ การสร้างความ
เขม้แข็ง และการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ของรัฐในการปูองกันและปราบปรามการทุจริต 

ปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชันสามารถเกิดขึ้นได้ในทุกวงการ ไม่ว่าจะเป็นวงการระดับท้องถิ่น
จนถึงระดับชาติซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลคลองห้า มีภารกิจหน้าที่ในการบริหารราชการท้องถิ่นให้มี
ความก้าวหน้าเจริญรุ่งเรือง โดยการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ รวมถึงภาคประชาชน
ทั่วไปในการร่วมกันพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีเศรษฐกิจที่ดีในท้องถิ่น ดังนั้น การที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะพัฒนาให้เจริญก้าวหน้าได้นั้น จ าเป็นจะต้องมีองค์ประกอบหลายๆด้าน ใน
การรว่มกันพัฒนาท้องถิ่น ในการนี้ การมีเครือข่ายที่ดีที่คอยสนับสนุนและร่วมมือกันพัฒนาท้องถิ่น จึงเป็น
สิ่งจ าเป็นโดยเฉพาะเครือข่ายด้านการปูองกันการทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้ภาครัฐ 
ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ รวมถึงภาคประชาชนได้มีส่วนร่วมในการเป็นเครือข่ายร่วมกับองค์การบริหารส่วน
ต าบลคลองห้าในการร่วมคิด ร่วมพิจารณา ร่วมตัดสินใจ ร่วมท า ร่วมรับผิดชอบ และร่วมตรวจสอบเพ่ือ
ปูองกันการทุจริตคอร์รัปชันในท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วนต าบลคลองห้าพิจารณาแล้วเห็นว่า การมีเครือข่ายดังกล่าวเป็นสิ่งจ าเป็น จึงได้
จัดท ามาตรการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริตขึ้น เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการ
ด าเนินงานของเครือขา่ยด้านการปอ้งกันการทุจริตให้มีความเข้มแข็ง 

 

3. วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือสร้างแกนน า แนวร่วมและเครือขา่ยในการรักษาผลประโยชน์ของท้องถิ่น 
2. เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ให้กับทุกภาคส่วน ให้เกิดจิตส านึกและตระหนักเกี่ยวกับปัญหาการทุจริต 
3. เพ่ือให้เกิดความร่วมมือร่วมใจในการปูองกันการทุจริตในพ้ืนทีอ่งค์การบริหารส่วนต าบลคลองห้า 
 

4. เป้าหมาย 
ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ สถานศึกษา และภาคประชาชน ในเขตองค์การบริหาร    

ส่วนต าบลคลองห้าเข้ามามีส่วนร่วมในการเป็นเครือข่ายด้านการปูองกันการทุจริตร่วมกับองค์การบริหาร
ส่วนต าบลคลองห้า 

 

5. สถานที่ด าเนินการ 
ในเขตพ้ืนทีอ่งค์การบริหารส่วนต าบลคลองห้า 
 



ห น้ า  | ๗๖ 
 

 

6. วิธีด าเนินงาน 
1. แต่งตั้งตัวแทนภาครัฐ ภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ และภาคประชาชนร่วมเป็นเครือข่ายด้าน

การปอูงกันการทุจริตองค์การบริหารส่วนต าบลคลองห้า 
2. จัดท าฐานข้อมูลบุคคล องค์กร ส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งบริเวณ

ใกล้เคียง โดยการลงทะเบียนการเข้าร่วมเป็นเครือขา่ย 
3. เปิดโอกาสให้เครือข่ายที่ได้รับการแต่งตั้งมีส่วนร่วมในการบริหารราชการขององค์การบริหาร

ส่วนต าบลคลองห้าในการร่วมคิด ร่วมพิจารณา ร่วมตัดสินใจ ร่วมท า และร่วมรับผิดชอบ ร่วมตรวจสอบ
เพ่ือปูองกันการทุจริต 

4. ส่งเสริมสนับสนุนและอ านวยความสะดวกให้กับเครือข่ายในการร่วมตรวจสอบเพ่ือปูองกันการ
ทุจริต 

5. ท าบันทึกขอ้ตกลง (MOU) ร่วมกันระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบลคลองห้ากับบุคคล องค์กร 
ส่วนราชการ และองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีเขา้ร่วมเป็นเครือขา่ย 

 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
 

8. งบประมาณด าเนินการ 
ไมใ่ช้งบประมาณ 
 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลคลองห้า 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
1. ท าให้เกิดแกนน า แนวร่วมและเครือข่ายในการรักษาผลประโยชน์ของท้องถิ่น 
2. ท าให้ทุกภาคส่วนมีความรู้ ก่อให้เกิดจิตส านึกและตระหนักเก่ียวกับปัญหาการทุจริต 
3. ท าให้เกิดความร่วมมือร่วมใจในการปูองกันการทุจริตในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลคลองห้า 


