
 

 
 
 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี 
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ค าน า 

การปูองกันการทุจริตเป็นเรื่องสําคัญไม่น้อยกว่าการปราบปรามการทุจริต เนื่องจากเป็นการแก้ปัญหา
ที่ต้นเหตุ ซึ่งหากปล่อยให้มีการทุจริตเกิดขึ้นก็จะสร้างความเสียหายแก่องค์กร  สังคมและประเทศชาติ    
องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยยางขาม ได้เล็งเห็นถึงความสําคัญและตระหนักถึงปัญหาการทุจริตคอรัปชั่น 
ปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อน และการพัฒนาคุณธรรมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการให้กับข้าราชการ
และพนักงานทุกระดับขององค์การบริหารส่วนตําบลห้วยยางขาม จึงได้จัดทําแผนปฏิบัติการด้านการปูองกัน
และปราบปรามการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.2561 –2564) ตามกรอบแนวทางการจัดทําแผนปฏิบัติการปูองกันการ
ทุจริต 4 มิติของสํานักงานป.ป.ช.ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต 
ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) โดยเฉพาะยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต และ 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สารบัญ 

 



เร่ือง                หน้าที ่

ส่วนที่ 1 บทน า         1 
     องค์ประกอบประกอบด้วย 
       -การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กร     1 
       -หลักการและเหตุผล (สภาพปัญหาการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)  2 
       -วัตถุประสงค์ของการจัดทําแผน       3 
       -เปูาหมาย          4 
       -ประโยชน์ของการจัดทําแผน       4 

ส่วนที่ 2 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต      5 
       องค์ประกอบประกอบด้วย 
           โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ และจํานวนงบประมาณที่ดําเนินการ 4 ปี   5 - 7 
           (พ.ศ. 2561 – 2564) แยกตาม 4 มิติ 
 
ส่วนที่ 3 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ตามแผนปฏิบัติการฯ  8 - 71  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ส่วนที่ 1  

      บทน า 



 
 

๑. การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
การวิเคราะห์ความเสี่ยงในในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์เพ่ือ

ต้องการบ่งชี้ความเสี่ยงของการทุจริตที่มีอยู่ในองค์กรโดยการประเมินโอกาสของการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น  
ตลอดจนบุคคลหรือหน่วยงานที่อาจเกี่ยวข้องกับการกระท าทุจริต เพ่ือพิจารณาว่าการควบคุมและการป้องกัน
การทุจริตที่มีอยู่ในปัจจุบันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่ 

การทุจริตในระดับท้องถิ่น พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการขยายตัวของการทุจริตในระดับท้องถิ่น ได้แก่ 
การกระจายอ านาจลงสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แม้ว่าโดยหลักการแล้วการกระจายอ านาจมีวัตถุประสงค์
ส าคัญเพ่ือให้บริการต่าง ๆ ของรัฐสามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนมากขึ้น มีประสิทธิภาพมาก
ขึ้นแต่ในทางปฏิบัติท าให้แนวโน้มของการทุจริตในท้องถิ่นเพ่ิมมากข้ึนเช่นเดียวกัน 

ลักษณะการทุจริตในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ าแนกเป็น ๗ ประเภท ดังนี้ 
๑. การทุจริตด้านงบประมาณ การท าบัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง และการเงินการคลัง ส่วนใหญ่เกิดจาก

การละเลยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
๒. สภาพหรือปัญหาที่เกิดจากตัวบุคคล 
๓. สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากช่องกฎระเบียบและกฎหมาย 
๔. สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการขาดความรู้ความเข้าใจและขาดคุณธรรม

จริยธรรม 
๕. สภาพหรือลักษณะปัญหาที่เกิดจากการขาดประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
๖. สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายในการ

ตรวจสอบจากภาคส่วนต่าง ๆ  
๗. สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากอ านาจ บารมี และอิทธิพลท้องถิ่น 

 

 สาเหตุและปัจจัยที่น าไปสู่การทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถสรุปเป็นประเด็นได้  ดังนี้ 
๑) โอกาส แม้ว่าในปัจจุบันมีหน่วยงานและกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการ

ทุจริตแต่พบว่า ยังคงมีช่องว่างที่ท าให้เกิดโอกาสของการทุจริต ซึ่งโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นจากการ
บังคับใช้กฎหมายที่ไม่เข้มแข็ง กฎหมาย กฎระเบียบไม่รัดกุม และอ านาจหน้าที่โดยเฉพาะ
ข้าราชการระดับสูงก็เป็นอีกโอกาสหนึ่งที่ท าให้เกิดการทุจริต 

๒) สิ่งจูงใจ เป็นที่ยอมรับว่าสภาวะทางเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม ท าให้คน
ในปัจจุบันมุ่นเน้นที่การสร้างความร่ ารวย ด้วยเหตุนี้จึงเป็นแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่มีแนวโน้มที่จะท า
พฤติกรรมการทุจริตมากข้ึน 

๓) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปร่งใส  การทุจริตในปัจจุบันมีรูปแบบที่ซับซ้อนขึ้น
โดยเฉพาะการทุจริตเชิงนโยบายที่ท าให้การทุจริตกลายเป็นความชอบธรรมในสายตาของ
ประชาชน ขาดกลไกการตรวจสอบความโปร่งใสที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเป็นการยากที่จะเข้า
ไปตรวจสอบการทุจริตของบุคคลเหล่านี้ 

๔) การผูกขาด  ในบางกรณีการด าเนินงานของภาครัฐ ได้แก่ การจัดซื้อ -จัดจ้าง เป็นเรื่องของการ
ผูกขาด ดังนั้นจึงมีความเกี่ยวข้องเป็นห่วงโซ่ผลประโยชน์ทางธุรกิจ  ในบางครั้งพบบริษัทมีการให้
สินบนแก่เจ้าหน้าที่เพ่ือให้ตนเองได้รับสิทธิในการด าเนินโครงการของภาครัฐ รูปแบบของการ
ผูกขาด ได้แก่ การผูกขาดในโครงการก่อสร้างและโครงการพื้นฐานภาครัฐ 



๕) การได้รับค่าตอบแทนที่ไม่เหมาะสม รายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย ความยากจนถือเป็นปัจจัยหนึ่ง
ทีท าให้ข้าราชการมีพฤติกรรมการทุจริต  เพราะความต้องการที่จะมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ท า
ให้เจ้าหน้าที่ต้องแสวงหาช่องทางเพ่ือเพ่ิม “รายได้พิเศษ” ให้กับตนเองและครอบครัว 

๖) การขาดจริยธรรม คุณธรรม ในสมัยโบราณความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคุณธรรมที่ได้รับการเน้นเป็น
พิเศษถือว่าเป็นเครื่องมือวัดความดีของคน แต่ในปัจจุบันพบว่า คนมีความละเลยต่อบาปและเกรง
กลัวบาปน้อยลง และมีความเห็นแก่ตัวมากขึ้นมองแต่ประโยชน์ส่วนตน เป็นที่ตั้งแทนที่จะยึด
ผลประโยชน์ส่วนรวม 

๗) มีค่านิยมที่ผิด ปัจจุบันค่านิยมของสังคมได้เปลี่ยนจากยกย่องคนดี คนที่มีความซื่อสัตว์สุจริตเป็น
ยกย่องคนที่มีเงิน คนที่เป็นเศรษฐี คนที่มีต าแหน่งหน้าที่การงานสูง ด้วยเหตุนี้ ผู้ที่มีค่านิยมที่ผิด
เห็นว่าการทุจริตเป็นวิถีชีวิตเป็นเรื่องปกติธรรมดา เห็นคนซื่อเป็นคนเซ่อ เห็นคนโกงเป็นคนฉลาด 
ย่อมจะท าการทุจริตฉ้อราษฎรบังหลวง โดยไม่มีความละอายต่อบุญและบาป และไม่เกรงกลัวต่อ
กฎหมายของบ้านเมือง 

  
๒. หลักการและเหตุผล 

การป้องกันการทุจริตนับเป็นเรื่องส าคัญไม่น้อยไปกว่าการปราบปรามการทุจริต เพราะเป็นการ
ดับปัญหาที่สาเหตุซึ่งหากปล่อยให้มีการทุจริตเกิดขึ้นก็จะสร้างปัญหาความเสียหายแก่ สังคมและ
ประเทศชาติ คณะกรรมการ ป.ป.ช.  ได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
มาแล้ว ๓ ฉบับ ปัจจุบันที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ ๓ เริ่มจากปี พ.ศ. ๒๕๖๐ จนถึงปี พ.ศ. ๒๕๖๔  ซึ่งมุ่งสู่การ
เป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุก
รูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษา
ผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพ่ือให้สังคมไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียม
นานาอารยประเทศโดยก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด  ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” มีเป้าหมายหลัก
เพ่ือให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index:CPI) ไม่
น้อยกว่าร้อยละ ๕๐  ในปี ๒๕๖๔  ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้นได้นั้น การบริหารภาครัฐต้องมีระดับ
ธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่างจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้
ต าแหน่งหน้าที่ในทางทุจริตประพฤติ มิชอบ โดยได้ก าหนดยุทธศาสตร์การด าเนินงานหลักออกเป็น ๖ 
ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑  สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒  ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓  สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔  พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
ยุทธศาสตร์ที่ ๕  ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ที่ ๖  ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) 
 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานที่มีความส าคัญยิ่งในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ  ซึ่ง
ปัจจุบันมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน ๗,๓๕๓  แห่ง ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานของ
รัฐภายใต้โครงการจัดระเบียบบริหารราชการตามหลักการกระจายอ านาจการปกครอง ที่มุ่งเน้นการกระจาย
อ านาจจากส่วนกลางลงสู่ท้องถิ่นถือเป็นกลไกส าคัญในการพัฒนาท้องถิ่นซึ่งน าไปสู่การพัฒนาทั่วทั้งประเทศ  
หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปราศจากการทุจริตน าเงินทุกบาททุกสตางค์มาพัฒนาท้องถิ่นของตน พัฒนา



เพ่ือประโยชน์สุของประชาชนอย่างแท้จริง ประเทศชาติก็จะเจริญทัดเทียมนานาประเทศการพัฒนาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิดความยั่งยืนรัฐจะต้องให้ความเป็นอิสระแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยยึดหลัก
แห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น และส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น
เป็นหน่วยงานหลักในการจัดท าบริการสาธารณะ รวมทั้งมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในระดับพื้นท่ี 
 
๓. วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผน 

๑) เพ่ือยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

๒) เพ่ือยกระดับจิตส านึกรับผิดชอบในผลประโยชน์ของสาธารณะของข้าราชการฝ่ายการเมือง
ข้าราชการฝ่ายบริหารบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงประชาชนในท้องถิ่น 

๓) เพ่ือให้การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ดี(Good Governance) 

๔) เพ่ือส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วม (people’s  participation ) และตรวจสอบ (people’s 
audit) ของภาคประชาชนในการบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๕) เพ่ือพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
 
 

๔. เป้าหมาย 
๑) ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึง

ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่
ราชการให้บังเกิดประโยชน์แก่ประชาชนท้องถิ่น ปราศจากการก่อให้เกิดข้อสงสัยในการประพฤติ
ปฏิบัติตามมาตรการจริยธรรม การขัดกันแห่งผลประโยชน์และแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ 

๒) เครื่องมือ/มาตรการการปฏิบัติงานที่สามารถป้องกันปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของข้าราชการ 

๓) โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่สนับสนุนให้สาธารณะและภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและ
ตรวจสอบการปฏิบัติหรือบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๔) กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นท่ีมีเข้มแข็งในการตรวจสอบ ควบคุมและถ่วงดุลการใช้อ านาจอย่างเหมาะสม 

๕) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแผนงานที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระท าการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบจนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วน 
 

๕. ประโยชน์ของการจัดท าแผน 
๑) ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึง

ประชาชนในท้องถิ่นมีจิตส านึกรักท้องถิ่นของตนเอง อันจะน ามาซึ่งการสร้างค่านิยม และ
อุดมการณ์ในการต่อต้านการทุจริต (Anti-Corruption) จากการปลูกผังคุณธรรม จริยธรรม หลัก
ธรรมาภิบาล  รวมถึงหลักเศรษฐกิจพอเพียงที่สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการท างานและ
ชีวิตประจ าวัน 



๒) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถบริหารราชการเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  
Good Governance) มีความโปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้ 

๓) ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตั้งแต่ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมตัดสินใจรวมถึงตรวจสอบในฐานะพลเมืองที่มี
จิตส านึกรักท้องถิ่น อันจะน ามาซึ่งการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้า
ระวังการทุจริต 

๔) สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบในฐานะพลเมืองที่มี
จิตส านึก รักท้องถิ่น อันจะน ามาซึ่งการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้า
ระวังการทุจริต 

๕) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแนวทางการบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการ
กระท าการทุจริตและประพฤติมิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วนให้เป็นองค์กรท้องถิ่น
ต้นแบบ ด้านการป้องกันการทุจริต อันจะส่งผลให้ประชาชนในท้องถิ่นเกิดความภูมิใจและให้
ความร่วมมือกันเป็นเครือข่ายในการเฝ้าระวังการทุจริตที่เข้มแข็งอย่างยั่งยืน 

 
 
 
 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี 
(พ.ศ. 2561 – 2564) 

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยางขาม 
 

 
 

มิต ิ
 

ภารกิจตาม
มิต ิ

 
โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 

 ปี 2561  ปี 2562  ปี 2563 ปี 2564  
หมายเหต ุงบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
1. การสร้างสังคมที่
ไม่ทนต่อการทุจริต 

1 .1  การ สร้ า ง
จิ ต สํ า นึ ก แ ล ะ
ความตระหนักแก่
บุ ค ล า ก ร ทั้ ง
ข้ า ร า ช ก า ร
การเมืองฝุายสภา
ท้องถ่ินและฝุาย
ป ร ะ จํ า ข อ ง
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน  
 
 
 
 
 
 
1 .2  การ สร้ า ง
จิ ต สํ า นึ ก แ ล ะ
ความตระหนักแก่
ประชาชนทุกภาค
ส่วนในท้องถ่ิน 
 
 
 
 

1.1.1(1)  โครงการส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตพนักงานส่วนตําบล 
1.1.1( 2 )  โ ค ร งการฝึ กอบร ม     
ธรรมาภิบาล 
1.1 .2  (1 )  มาตรการ  “การ
ประกาศใช้ประมวลจริยธรรมของ
องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยยาง
ขาม” 
1.1.2 (2) กิจกรรมประชุม
ถ่ายทอดนโยบายแนวทางการ
ปฏิบัติงานหัวหน้าส่วนราชการฯ 
1.1.3 มาตรการการประกาศ
เจตจํานงต่อต้านการทุจริตของ
ผู้บริหารฯ 
 
1.2.1 โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ 
ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ ง แวดล้ อม  แหล่ งท่ อ ง เที่ ย ว 
พัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ใน
ชุมชน 
1.2.2(1) โครงการปลูกต้นไม้เพื่อ
เพิ่มพื้นที่สีเขียว ลดภาวะโลกร้อน
ในเขตพื้นที่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน 

5,000 
 
 

5,000 
 

- 
 
 
- 
 
- 

     
 
 

5,000 
 
 
 

2,000 
       

5,000 
 
 

5,000 
 

- 
 
 
- 
 
- 
 
 
 

5,000 
 
 
 

2,000 
 

5,000 
 
 

5,000 
 

- 
 
 
- 
 
- 
 
 
 

5,000 
 
                   
 

2,000 
 

5,000 
 
 

5,000 
 

- 
 
 
- 
 
- 
 
 
 

5,000 
 
 
 

2,000 
 

 

ส่วนที่ ๒ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 .3  การ สร้ า ง
จิ ต สํ า นึ ก แ ล ะ
ความตระหนักแก่
เด็กและเยาวชน  

1.2.2(2) โครงการพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวเพื่อเป็นศูนย์กลางการ
ท่องเที่ยววิถีชุมชนฯ 
1.2.2(3) โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ พระธาตุสามดวง พระธาตุ
ตําหนักธรรม 
1.2.2(4) โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์อ่างเก็บน้ําในพื้นที่ ห้วยยาง
ขาม 
1.2.3 โครงการฝึกทักษะอาชีพ
ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
1) โครงการเยาวชนเข้าค่ายพุทธ 
บุตร  
2)โครงการประเพณีอุปสมบท
ภิกษุสามเณรภาคฤดูร้อนฯ 
3) โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทาง
สังคมให้เด็กและเยาวชน(กิจกรรม 
โตไปไม่โกง) 

 
   100,000 
    

 
- 

    
 

- 
 
    30,000 
 
    50,000 
 
    50,000 
 
    10,000 

 
   100,000 
 

   
500,000 

 
 

- 
 

30,000 
 
   50,000 

 
50,000 

 
10,000 

 
100,000 

 
 
- 
 
 

100,000 
 

30,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

10,000 

 
100,000 

 
 
- 
 
 
- 
 

30,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

10,000 
มิติที่ 1 รวม  2 มาตรการ - กิจกรรม    

11 โครงการ 
257,000 757,000 357,000 257,000  

2. การบริหาร
ราชการเพื่อปอูงกัน
การทุจริต 

2 . 1   แ ส ด ง
เ จ ต จํ า น ง ท า ง
การเมืองในการ
ต่อต้านการทุจริต
ของผู้บริหาร 
2.2  มาตรการ
ส ร้ า ง ค ว า ม
โปร่ ง ใ ส ใ นกา ร
ปฏิบัติราชการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.3  มาตรการ
กา ร ใ ช้ ดุ ล พิ นิ จ
แล ะ ใ ช้ อํ า น า จ
หน้าที่ ใ ห้เป็นไป
ต า ม ห ลั ก ก า ร
บริหารกิจการ 
บ้านเมืองที่ดี 
 
2.4  การ เ ชิ ดชู
เ กี ย ร ติ แ ก่
หน่วยงาน/บุคคล
ใ น ก า ร ดํ า เ นิ น
กิ จ ก า ร ก า ร
ประพฤติปฏิบั ติ
ต น ใ ห้ เ ป็ น ที่
ประจักษ์  
2.5  มาตรการ
จัดการในกรณีได้
ทราบหรือรับแจ้ง
หรื อตรวจสอบ
พบการทุจริต  

1)  มาตรการการประกาศ
เจตจํานงต่อต้านการทุจริตของ
ผู้บริหารฯ 
 
 
2.2.1 (1) มาตรการสร้างความ
โปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนข้ัน
เงินเดือน  
 
2.2.1 (2) กิจกรรมเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารงานบุคคล  
2.2.1(3) มาตรการออกคําสั่ ง
มอบหมายของนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล ฯ 
2.2.2 โครงการเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารด้านการจัดซื้อ-จัดจ้าง 
2.2.3 กิจกรรมการใช้บัตรคิวใน
การติดต่อราชการ 
2.3.1 (1) มาตรการออกคําสั่ง
มอบหมายของนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล ฯ 
2.3.1(2) กิจกรรมการลดข้ันตอน
การปฏิบัติงาน 
2.3.2 มาตรการออกคําสั่ ง
มอบหมายของนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล ฯ 
2.4.1(1) โครงการอบรมเรื่อง
สิทธิสตรีเนื่องในวันสตรีสากล 
2.4.1 (2)โครงการวันพ่อ-วันแม่
ดีเด่น 
2.4.3 โครงการฝึกทักษะอาชีพ
ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
 
 
2 .5 .1  กิ จ ก ร ร ม  ก า ร จั ดทํ า
ข้อตกลงการปฏิบัติราชการฯ 
2.5.2 มาตรการให้ความร่วมมือ
กับหน่วยงานตรวจสอบทั้งภาครัฐ
และองค์กรอิสระ  
2.5 .3  มาตรการ ดํ า เนินการ
เกี่ยวกับ เรื่ องร้องเรียน กรณีมี
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30,000 

 
 
 

- 
 
- 
 

- 
 
 
- 
 
 
- 
- 

 
- 
- 
 
- 
- 
 
- 

 
16,700 

 
6,600 
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บุคคลภายนอกหรือประชาชน
กล่าวหาเจ้าหน้าที่อบต.ว่าทุจริตฯ 

- - 
 

- - 
 

มิติที่ 2 รวม 6 มาตรการ 5 กิจกรรม    
4 โครงการ 

53,300 53,300 53,300 53,300  

3. การส่งเสริม
บทบาทและการมี
ส่วนร่วมของภาค
ประชาชน 

3.1 จัดให้มีและ
เผ ยแพร่ ข้ อ มู ล
ข่ า ว ส า ร ใ น
ช่ อ ง ท า ง ที่ เ ป็ น
การอํานวยความ
ส ะ ด ว ก แ ก่
ป ร ะ ช าช น ไ ด้ มี
ส่ ว น ร่ ว ม
ตร ว จส อบ ก า ร
ป ฏิบั ติ ร าชกา ร
ตามอํานาจหน้าที่
ข อ ง อ ง ค์ ก ร
ป ก ค ร อ ง ส่ ว น
ท้ อ ง ถ่ิ น ไ ด้ ทุ ก
ข้ันตอน 
 
3.2 การรับฟั ง
ความคิดเห็นการ
รับและตอบสนอง
เรื่ องร้องเรียน/
ร้ อ ง ทุ ก ข์ ข อ ง
ประชาชน 
 
 
 
 
 
 
3.3 การส่งเสริม
ให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมบริหาร
กิจการของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน 

 3.1.1 มาตรการปรับปรุงข้อมูล
ข่ า ว ส า ร ข อ ง อ บ ต . ใ ห้ มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
3.1.2 มาตรการเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารที่สําคัญและหลากหลาย  
3.1.3 มาตรการจัดให้มีช่องทางที่
ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของ
อบต. 

 
 
 
 
 
3.2.1(1) โครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการ เรื่อง การประชาคม
หมู่บ้าน 
3.2.1 (2)โครงการการดําเนินงาน
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์อบต.ห้วย
ยางขาม 
3.2.2 มาตรการกําหนดข้ันตอน/
กระบวนการเรื่องร้องเรียน 
3.2.3 กิจกรรมรายงานผลการ
ต ร ว จ ส อ บ ข้ อ เ ท็ จ จ ริ ง ใ ห้ ผู้
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ทราบ 
3.3.1 โครงการฝึกอบรมให้
ความรู้เกี่ยวกับการบูรณาการและ
การจัดทําแผนพัฒนาสี่ปี 
3.3.2 มาตรการแต่งต้ังตัวแทน
ประชาคม เข้าร่วมเป็น
คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง 
3.3.3 มาตรการแต่งต้ัง
คณะกรรมการติดตามประเมินผล
แผนพัฒนา 
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มิติที่ 3 รวม 6 มาตรการ 1 กิจกรรม    
3 โครงการ 

18,500 18,500 18,500 18,500  

4. การเสริมสร้างและ
ปรับปรุงกลไกในการ
ตรวจสอบการปฏิบัติ
ราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

4.1 มีการจัดวาง
ร ะ บ บ แ ล ะ
ร า ย ง า น ก า ร
ควบคุ มภาย ใน
ต า ม ที่
คณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดิน
กําหนด 
4 . 2  ก า ร
สนับสนุนให้ภาค
ประชาชนมีส่วน
ร่ ว มต รว จส อบ
การปฏิบั ติหรื อ
ก า ร บ ริ ห า ร
ร า ช ก า ร  ต า ม
ช่ อ ง ท า ง ที่

4.1.1 โครงการจัดทํารายการการ
ควบคุมภายใน  
4.1.2 มาตรการ ติดตาม
ประเมินผลระบบควบคุมภายในฯ 
 
 
 
 
4.2.2 กิจกรรมรายงานผลการใช้
จ่ายเงินให้ประชาชนรับทราบ 
4.2.3 กิ จ ก ร ร ม จั ด ห า
คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างจาก
ตัวแทนชุมชน 
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ส า ม า ร ถ
ดําเนินการได้ 
4.3 การส่งเสริม
บ ท บ า ท ก า ร
ตร ว จส อบขอ ง
สภาท้องถ่ิน 
 
 
 
 
4.4 เส ริมพลั ง
ก า ร มี ส่ ว น ร่ ว ม
ข อ ง ชุ ม ช น
( Community) 
และบูรณาการทุก
ภ า ค ส่ ว น เ พื่ อ
ต่อต้านการทุจริต 

 
 
4.3.1 (1)โครงการอบรมความรู้
ด้านกฎหมายท้องถ่ินแก่ผู้บริหาร
ท้องถ่ินสมาชิกสภาท้องถ่ินฯ 
4.3.1(2) กิจกรรมการพัฒนา
ศักยภาพสมาชิกสภาท้องถ่ิน 
4.3.2 กิจกรรมส่งเสริมสมาชิก
สภาท้องถ่ินในการตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานของฝุายบริหาร  
4 .4 .1  กิ จก ร ร มกา ร ติดปู า ย
ประชาสัมพันธ์กรณีพบเห็นการ
ทุจริต  
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มิติที่ 4 รวม 1 มาตรการ 5 กิจกรรม           
2 โครงการ 

     

 
 
 
 

 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 

ลําดับที่ 1 

1. ชื่อโครงการ  โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต พนักงานส่วนตําบล  
     2. หลักการและเหตุ 

    ในปัจจุบันปัญหาการขาดคุณธรรมจริยธรรมในสังคมไทยได้ทวีความรุนแรง และมีความหลากหลายมาก
ขึ้นกว่าในอดีตที่ผ่านมา สาเหตุส่วนหนึ่งมาจากสภาพแวดล้อม และเปลี่ยนแปลงไปตามกระแสการพัฒนาทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไร้พรมแดน และปัญหาการขาดคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคม ยังส่งผลถึง
เด็ก เยาวชน และประชาชนในสังคมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ให้หลงผิดและมีพฤติกรรมที่เบี่ยงเบน ขาดระเบียบวินัย   ซึ่ง
ทําให้ภูมิคุ้มกันของเด็กเยาวชนและประชาชนในสังคมที่จะต้านทานกับปัญหา ต้องขาดความมั่นคงจนเกิดปัญหาต่างๆ 
ของสังคมตามมา เช่น สําหรับเด็กและเยาวชน ได้แก่ ปัญหาการก่อเหตุทะเลาะวิวาท ปัญหาการแพร่ระบาดของยา
เสพติด ปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียน ปัญหาการติดเกมส์ สําหรับประชาชนทั่วไป ได้แก่ปัญหาการทํางานที่ไม่มี
ความสุข ปัญหาความสามัคคีในองค์กร เป็นต้น 

                องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยยางขาม ได้เล็งเห็นว่าวิธีการจะแก้ไขปัญหาดังกล่าวนั้น จะต้องอาศัย
กระบวนการปลูกฝังคุณธรรม ตามหลักพระพุทธศาสนา ทําให้เกิดสมาธิและสติปัญญา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการฝึก
ปฏิบัติธรรมในกลุ่มคณะผู้บริหาร ข้าราชการและพนักงานส่วนตําบล จะช่วยทําให้มีจิตใจพ้ืนฐานที่โอบอ้อมอารี     มี
เมตตากรุณา และมีคุณธรรม ซึ่งจะทําให้พ้ืนฐานทางจิตใจอยู่ในกรอบคุณธรรมและจริยธรรม ย่อมส่งผลให้พนักงาน
ส่วนตําบลเป็นคนดี และสามารถแก้ปัญหาสังคมได้ และทําให้ประเทศชาติเจริญก้าวหน้าได้อย่างรวดเร็ว 

                ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยยางขาม จึงได้ดําเนินโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเพ่ือ

ส่วนที่ 3 



พัฒนาคุณภาพชีวิต และพนักงานส่วนตําบล ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ประกอบกับนโยบายของรัฐ ที่ต้องการ
ส่งเสริมส่งเสริมให้ข้าราชการ พนักงานราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐมีศักยภาพในการทํางานอย่างสูงสุด ทํางานอย่างมี
ความสุข โดยการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ส่งเสริมและพัฒนาให้ ข้าราชการ พนักงานราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐเป็น
ทรัพยากรมนุษย์ท่ีมีศักยภาพและเป็นพลังของแผ่นดินที่จะช่วยกันพัฒนาประเทศชาติต่อไป  

3. วัตถุประสงค์ 
  ๒.๑ เพ่ือให้สอดคล้องกับแนวนโยบายและยุทธศาสตร์ของประเทศ และกระแสพระราชดํารัส
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  

๒.๒ เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาให้คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานราชการและเจ้าหน้าที่ของ
รัฐ มีทัศนคติที่ดีต่อการทํางานเกิดทักษะในการทํางานอย่างมีความสุข พัฒนาศักยภาพในการทํางานให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด 
  ๒.๓ เพ่ือพัฒนาศักยภาพของ พนักงานองค์การบริหารส่วนตําบลให้สอดคล้องกับบทบาท
และภารกิจขององค์การบริหารส่วนตําบลห้วยยางขาม ตามแผนพัฒนาบุคลากรประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
2558-2560  
  2.4 เพ่ือให้พนักงานส่วนตําบลปฏิบัติหน้าที่ด้วยความถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย 
และมีความรับผิดชอบต่อผลดําเนินงาน   
  2.5 เพ่ือให้พนักงานส่วนตําบลปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบของตนอย่างเป็นธรรม มีความซื่อสัตย์ 
สุจริต คํานึงถึงประโยชน์สุขแก่ประชาชนในท้องถิ่นและประเทศชาติ มีความพร้อมในการปฏิบัติงานตาม
ภาระหน้าที ่
  2.6 เพ่ือให้บุคลากรในองค์กรมี คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล ตระหนักถึง
ความสําคัญของการมีพฤติกรรมตามมาตรฐานทาง คุณธรรม จริยธรรม เกิดพฤติกรรมตามมาตรฐานทาง
คุณธรรมและจริยธรรม และนําหลักธรรมทางศาสนาไปใช้การดํารงชีวิตประจําวันและใช้แก้ปัญหาที่เกิดข้ึนได้ 
  2.7 เพ่ือสร้างเสริมคุณธรรมและจริยธรรมของ พนักงานส่วนตําบล และพนักงานจ้าง ของ
องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยยางขาม ให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุภาพ กระตือรือร้น เต็มใจ ทํางานรวดเร็ว 
เต็มความสามารถ โดยมุ่งผลสําเร็จของงาน    

๒.8 เพ่ือให้ พนักงานส่วนตําบล และพนักงานจ้าง มีความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องของศีลธรรม
และจริยธรรม สามารถนํามาใช้ในการปฏิบัติงานและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข  และถ่ายทอดพฤติกรรมการ
ทํางานที่ดี มีคุณธรรม และซื่อสัตย์สุจริตภายในหน่วยงาน 
  2.9 เพ่ือสร้างจิตสํานึกในการปฏิบัติหน้าที่และทําให้ประชาชนได้รับบริการที่ดีตลอดจนการ
บําเพ็ญประโยชน์ของคณะผู้บริหาร ข้าราชการและพนักงานจ้าง 

4.  เป้าหมาย 
  พนักงานส่วนตําบล และพนักงานจ้าง จํานวน 39 คน 

5.  สถานที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยยางขาม  อําเภอจุน  จังหวัดพะเยา 

6. วิธีการด าเนินงาน 
  ๑.  เขียนโครงการและเสนอขออนุมัตโิครงการ 
  ๒.  จัดหาสถานที่ด าเนินการ 



  ๓.  ด าเนินการตามก าหนดการ 
๔.  ประเมินผลโครงการทั้งก่อนและหลังการอบรม และรายงานผลการด าเนินการให้ผู้บริหาร

ทราบ 

7.  ระยะเวลาด าเนินการ 
   4 ปี (ปีงบประมาณ 2561 -2564) 
  
8. งบประมาณ 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน) 

9.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  สํานักปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยยางขาม  อําเภอจุน  จังหวัดพะเยา 

10.  ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  ๑.  สร้างเสริมคุณธรรมและจริยธรรมของ พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง   
  ๒.  พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง  ได้รับความรู้  ความเข้าใจในเรื่องของศีลธรรม
และจริยธรรม  สามารถน ามาใช้ในการปฏิบัติงานและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
  ๓.  พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง  เกิดความรักความสามัคคีภายในองค์กร 
  ๔.  พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง  เกิดจิตส านึกรักองค์กรและร่วมกันพัฒนาองค์กร
ให้เจริญก้าวหน้ามากยิ่งข้ึน 
  5. พนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้างมีความพร้อมในการปฏิบัติงานตามภาระหน้าที่ 
 

ลําดับที ่2  
 
1. ชื่อโครงการ : โครงการฝึกอบรมธรรมาภิบาล  

2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 
 หลักธรรมาภิบาลหรือการบริหารจัดการที่ดี (Good Governance) เป็นหลักสําคัญในการบริหารและ
การปฏิบัติงานจะต้องมีความสุจริต โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างจิตสํานึกใน
การทํางานและความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง นอกจากนี้ต้องมีการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมเพ่ือให้
สามารถปฏิบัติงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ นําไปสู่การพัฒนาองค์กร สามารถแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง
ภายในองค์กร กลไกการนําหลักธรรมาภิบาล ประกอบด้วย ความชอบธรรม ความโปร่งใส ความรับผิดชอบ
และการตรวจสอบได้ ความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลและการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นแนวทางใน
การบริหารจัดการองค์กร ปรากฎในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ซึ่งทุกภาคส่วน
เห็นว่าการนําหลักธรรมาภิบาลมาปรับใช้ภายในองค์กร การสร้างจิตสํานึกร่วมต้นทุจริต การเปลี่ยนแปลง
ค่านิยมท่ีไม่เอ้ือต่อการทุจริต จะทําให้ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นลดน้อยลง  
 ดังนั้นเพื่อประโยชน์ในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลห้วยยางขาม องค์การบริหาร
ส่วนตําบลห้วยยางขาม จึงจัดทําโครงการโครงการฝึกอบรมธรรมาภิบาลขึ้น 
3. วัตถุประสงค ์



      3.1 เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้นําท้องถิ่น ประชาชน มีความรู้ความเข้าใจเรื่อง
หลักธรรมาภิบาล คุณธรรม และจริยธรรม  
 3.2 เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้นําท้องถิ่น ประชาชน มีความรู้ความเข้าใจและให้
ความสําคัญกับการปูองกันและปราบปรามการทุจริต  
  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้นําท้องถิ่น ประชาชน  
 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยยางขาม 
 
6. วิธีด าเนินการ 
 1. จัดทําโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่น 
 2. ประสานวิทยากรกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
 3. จัดทํากําหนดการและหัวข้อการอบรม 
 4. ดําเนินโครงการ 
 5. สรุปผลและรายงานผลการดําเนินการโครงการให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ 
 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 

4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2564) 
8. งบประมาณด าเนินการ 
 5,000 บาท 
 
9. ผู้รับผิดชอบ 
 สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลห้วยยางขาม 
 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้นําท้องถิ่น ประชาชน มีความรู้ความเข้าใจเรื่องหลัก  
ธรรมาภิบาล คุณธรรม และจริยธรรม  
 10.2 ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้นําท้องถิ่น ประชาชน มีความรู้ความเข้าใจและให้
ความสําคัญกับการปูองกันและปราบปรามการทุจริต  
 

ลําดับที ่  3 
 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “การประกาศใช้ประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยาง
ขาม” 

2. หลักการและเหตุผล  



ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ
จริยธรรมของพนักงานส่วนตําบล และพนักงานจ้าง กําหนดให้พนักงานส่วนตําบล และพนักงานจ้าง มีหน้าที่
ดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายเพ่ือรักษาประโยชน์ส่วนรวมและประเทศชาติ  อํานวยความสะดวกและ
ให้บริการแก่ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล โดยจะต้องยึดมั่นในค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรม          
9 ประการ ได้แก่ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม,มีจิตสํานึกที่ดี ซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ,ยึดถือ
ประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มีประโยชน์ทับซ้อน,ยืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกต้อง 
เป็นธรรม และถูกกฎหมาย, ให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็วมีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ, ให้ข้อมูล
ข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง,มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน
มีคุณภาพโปร่งใส และตรวจสอบได้, ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และ
ยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร 

ดังนั้นเพ่ือให้เกิดความโปร่งในในการปฏิบัติงานและเป็นที่เชื่อถือไว้วางใจของประชาชน องค์การ
บริหารส่วนตําบลห้วยยางขามได้จัดทํามาตรการ “การประกาศใช้ประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วน
ตําบลห้วยยางขาม”ขึ้นเพ่ือให้บุคลากรทั้งฝุายการเมืองและฝุายประจําทุกระดับนําไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่
ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ไม่กระทําการอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือการมี
ผลประโยชน์ทับซ้อน 
3. วัตถุประสงค์ 
      3.1 เพ่ือเป็นเครื่องมือกํากับความประพฤติของบุคลากรในองค์กร ให้มีมาตรฐานในการปฏิบัติงานที่
ชัดเจน สร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน  
 3.2 เพ่ือให้การดําเนินงานขององค์กรเป็นไปตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล  
4. เป้าหมาย 

คณะผู้บริหาร สมาชิสภาอบต. พนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป  
5. พื้นที่ด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยยางขาม 
6. วิธีด าเนินการ 
 1.แต่งตั้งคณะทํางานจัดทําประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตําบลห้วยยางขาม เพ่ือใช้
เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงานที่ทุกคนพึงยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่ไปกับระเบียบและกฎข้อบังคับ
อ่ืนๆ  
 2.ประกาศใช้ประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตําบลห้วยยางขามพร้อมปิดประกาศ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบ 
 3.เผยแพร่ประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตําบลห้วยยางขามแก่คณะผู้บริหาร สมาชิ
สภาอบต. พนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป ในที่ประชุม เพ่ือการนําหลักการ
ในประมวลจริยธรรมยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติต่อไป 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปี(ปีงบประมาณ 2561 – 2564) 
 
8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบ 



 งานนิติการ สํานักปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยยางขาม 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

คณะผู้บริหาร สมาชิสภาอบต. พนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไปปฏิบัติ
หน้าที่ตามประมวลจริยธรรม 

 
ลําดับที่  4 

 
1. ชื่อโครงการ กิจกรรมประชุมถ่ายทอดนโยบายแนวทางการปฏิบัติงานหัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่

ผู้ปฏิบัติงาน 

2. หลักการและเหตุ 
การพัฒนาบุคลากรจําเป็นต้องให้ผู้ใต้บังคับบัญชาได้ทราบนโยบายและปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง ดังนั้นจึง

จําเป็นต้องประชุมถ่ายทอดนโยบายแนวทางการปฏิบัติงานหัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน  เพ่ือแจ้ง
ข่าวสารงานและโครงการต่าง ๆ ล่วงหน้าในแต่ละเดือนให้พนักงานส่วนตําบลทราบ ให้มีความเข้าใจวัตถุประสงค์ใน
ทิศทางเดียวกัน และเป็นการติดตามผลการดําเนินงานของแต่ละเดือน 

3. วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือเป็นการถ่ายทอดนโยบายแนวทางการปฏิบัติงานหัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่

ผู้ปฏิบัติงาน 
2. เพ่ือเป็นการถ่ายทอดพฤติกรรมการทํางานที่ดี มีคุณธรรม และซื่อสัตย์สุจริตภายในหน่วยงาน

ให้แก่กันอยู่เสมอ 
3. เพ่ือเป็นการติดตามผลการปฏิบัติงานตามภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบ 
4. เพ่ือให้ปฏิบัติงานโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน มีมาตรฐาน โปร่งใสและตรวจสอบได้ 
5. เพ่ือปฏิบัติหน้าที่โดยมีความรับผิดชอบต่อผลการดําเนินงาน 

4.  เป้าหมาย 
  พนักงานส่วนตําบล และพนักงานจ้าง จํานวน 39 คน 

5.  สถานที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยยางขาม  อําเภอจุน  จังหวัดพะเยา 

6. วิธีการด าเนินงาน 
  1. ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ 
  2. ประชุมพนักงานส่วนตําบล 
  3. ติดตามผลการประชุมทุกเดือน 

7.  ระยะเวลาด าเนินการ 
   4 ปี (ปีงบประมาณ 2561 -2564) 

 
8. งบประมาณ 

ไม่มี 



9.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  สํานักปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยยางขาม  อําเภอจุน  จังหวัดพะเยา 

๙.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  1. พนักงานส่วนตําบลมีการวางแผนการทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  2. พนักงานสามารถทํางานได้ตามความเหมาะสมของงาน 
  3. ผลการดําเนินงานเป็นไปอย่างต่อเนื่อง 
 

ลําดับที่ 5  
 
1. ชื่อโครงการ : โครงการส่งเสริม อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แหล่งท่องเที่ยว พัฒนา 
และปรับปรุงภูมิทัศน์ในชุมชน  

2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 
ประเทศไทยในอดีตเป็นพ้ืนที่ที่มีทรัพยากรปุาไม้อยู่เป็นจํานวนมาก แต่การลักลอบตัดไม้ทําลาย

ปุาไม้ที่ผิดกฎหมายได้เพ่ิมมากขึ้นอย่างรวดเร็ว ทําให้ปัจจุบันทรัพยากรปุาไม้ของประเทศไทยมีจํานวนลด
น้อยลง ซึ่งส่งผลกระทบต่อธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศต่างๆ ตลอดจนวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของ
ประชาชนเป็นอย่างมาก หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนจึงได้มีการริเริ่มโครงการอนุรักษ์ทรัพยากร
ปุาไม้ ซึ่งจะสามารถช่วยให้ธรรมชาติของประเทศไทยกลับมามีความสมดุลเพ่ิมมากขึ้น พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระบรมราชินีนาถทรงมีความห่วงใยในปัญหาปริมาณปุาไม้ของประเทศ โดยทั้งสอง
พระองค์ท่านได้พยายามคิดค้นหาวิธีนานัปการที่จะเพ่ิมปริมาณปุาไม้ของประเทศไทยให้มากขึ้นอย่างมั่นคง
และยั่งยืน ซึ่งพระองค์ท่านได้เสนอวิธีที่เรียบง่ายและประหยัดในการดําเนินงาน คือ แนวคิดเรื่อง “ปลูกปุา 3 
อย่างเพ่ือประโยชน์ 4 อย่าง” ปลูกปุา 3 อย่าง ได้แก่ ปลูกไม้ให้พออยู่ พอกิน พอใช้ และระบบนิเวศน์ “พอ
อยู่” หมายถึงไม้เศรษฐกิจ ปลูกไว้ทําที่อยู่อาศัยและจําหน่าย “พอกิน” หมายถึง ปลูกพืชเกษตรเพ่ือการกิน
และสมุนไพร “พอใช้” หมายถึงปลูกไม้ไว้ใช้สอยโดยตรงและพลังงาน เช่น ไม้ฟืน และไม้ไผ่ เป็นต้น เพ่ือ
ประโยชน์ต่อระบบนิเวศน์ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงองค์การบริหารส่วนตําบลห้วยยางขามในฐานะ
เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีอยู่ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด ได้ตระหนักถึงหน้าที่และความรับผิดชอบใน
การร่วมกันอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชน จึงได้จัดทําโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ 
ฟ้ืนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชนและในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลห้วยยางขามเพ่ือ
ส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนได้ร่วมกันอนุรักษ์ ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชนของ
ตนเอง 

3. วัตถุประสงค์ 
เพ่ือเป็นการรักษาประโยชน์สาธารณะ สร้างความสามัคคี สร้างจิตสํานึกในการต่อต้านการทุจริต 

และสร้างกลุ่มอาสาสมัครและพิทักษ์สิ่งแวดล้อมในชุมชนเพิ่มมากขึ้น 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
4.1 ปลูกต้นไม้และปลูกปุาชุมชนในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตําบลห้วยยาง

ขามจํานวน11หมู่บ้าน โดยปลูกพันธุ์ไม้ประเภทต่างๆ ทั้งไม้ยืนต้น ไม้ประดับ ไม้ผล ไม้ดอก และพืชผักสวน
ครัว รั้วกินได้ เป็นต้น 



4.2 ดูแล อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สภาพแหล่งน้ํา คูคลอง ที่เสื่อมโทรมในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบขององค์การ
บริหารส่วนตําบลห้วยยางขามจํานวน11หมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลห้วยยางขามโดยบูรณาการ
ร่วมกันกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐภาคเอกชน และองค์กรภาคประชาชนต่างๆ 

4.3 ผู้เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบลห้วยยางขาม
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลห้วยยางขามนักงาน/ลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยยางขามผู้นํา
ชุมชนกลุ่มต่าง ๆ ทั้ง 11หมู่บ้าน ได้แก่ ประธานชุมชน ประธานกลุ่มผู้สูงอายุ ประธาน อสม. ประธานกลุ่ม
สตรี ฯลฯ กลุ่มเด็กและเยาวชน นักเรียน นักศึกษา หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐภาคเอกชน และองค์กรภาค
ประชาชนทุกภาคส่วน เป็นต้น 
 
5. พื้นที่ด าเนินการ 

พ้ืนที่สาธารณะประโยชน์ในเขตชุมชนในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลห้วยยางขามและแหล่งน้ํา 
คู คลอง ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลห้วยยางขาม  

6. วิธีการด าเนินงาน 
6.1 จัดอบรมผู้เข้าร่วมโครงการพร้อมชี้แจงความเป็นมาและแนวทางการดําเนินงานตาม

โครงการ (กลุ่มรวมทุกชุมชน) 
6.2 จัดเวทีระดมความคิดเห็นการจัดกิจกรรมและการจัดตั้งกลุ่มพิทักษ์สิ่งแวดล้อมประจําชุมชน 

(กลุ่มย่อยแต่ละชุมชน) 
6.3 จัดเวทีเสวนาติดตามผลการดําเนินงานกลุ่มพิทักษ์สิ่งแวดล้อมประจําชุมชน (กลุ่มย่อยแต่ละ

ชุมชน) 
6.4 จัดกิจกรรมร่วมกันปลูกต้นไม้ในชุมชน พัฒนา ขุดลอก คูคลอง กําจัดวัชพืชในแม่น้ําคูคลอง 

ทําความสะอาดถนนและพ้ืนที่สาธารณะประโยชน์ต่าง ๆ ในชุมชนและในเขตองค์การบริหารส่วนตําบล       
ห้วยยางขาม 

 6.5 จัดกิจกรรมพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์ และอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนให้มี
ความสวยงาม สะอาดร่มรื่น น่าพักผ่อนหย่อนใจและเป็นสถานที่ออกกําลังกายของประชาชนในชุมชนและ
ชุมชนอ่ืนๆ ตลอดจนประชาชนทั่วไป 

6.6 จัดกิจกรรมศึกษาดูงานหมู่บ้าน/ชุมชน หรือหน่วยงานที่ประสบความสําเร็จในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือเป็นกรณีตัวอย่างให้แก่ชุมชนต่างๆ ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบล
ห้วยยางขาม 
 

 7. ระยะเวลาด าเนินการ 

4ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564)  

8. งบประมาณด าเนินการ 
งบประมาณท่ีใช้ 5,000บาท 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

แผนงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยยางขาม 



 10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
เกิดกลุ่มอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชนเพ่ิมมากข้ึน 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชนมีมากขึ้น 
 

ลําดับที่ 6  
 

1. ชื่อโครงการ  โครงการปลูกต้นไม้เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว ลดภาวะโลกร้อนในเขตพ้ืนที่ 
ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น   อําเภอจุน  จังหวัดพะเยา  

 
2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 

โลกสูงขึ้น หรือที่เรียกว่า สภาวะโลกร้อน ซึ่งส่งผลให้เกิดปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่มี
ผลกระทบกับวิถีชีวิตของมนุษย์อาทิ เกิดความแห้งแล้ง มีไฟไหม้ปุา ฝนตกไม่ตรงฤดูกาล อากาศหนาวและหิมะ
ตกในประเทศที่ไม่เคยมีหิมะตก เป็นต้นส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการตัดไม้ทําลายปุาของมนุษย์ ดังนั้น ประเทศ
ต่างๆ ทั่วโลก จึงได้ร่วมมือกันปูองกันและแก้ไขภาวะโลกร้อน ซึ่งเป็นปัญหาที่สําคัญส่งผลกระทบต่อคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนทั้งในระดับภูมิภาคและระดับประเทศ การเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวจึงเป็นหนทางหนึ่งในการแก้ไข
ปัญหาภาวะโลกร้อนโดยตรงเนื่องจากต้นไม้เป็นแหล่งดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์แหล่งกรองมลพิษ และ
ผลิตก๊าซออกซิเจน อีกท้ังเป็นการสร้างความสมดุลการใช้พ้ืนที่ให้เกิดความเหมาะสม ลดอุณหภูมิของพ้ืนผิวใน
พ้ืนที่นั้น ๆ ลงได้อย่างน้อย 2 องศาเซลเซียส เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน องค์การบริหารส่วนตําบล
ห้วยยางขามจึงได้จัดทําโครงการ “ปลูกต้นไม้เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว ลดภาวะโลกร้อนในพ้ืนที่ตําบลห้วยยางขาม
ประจําปี2561” เพ่ือให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อนสร้างเมืองน่าอยู่สวยงาม 
(Beautified City) และร่วมถวายเป็นราชสักการะในวโรกาสมหามงคลดังกล่าว ดังนั้น แผนงานปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยยางขามจึงได้จัดทําโครงการนี้ขึ้นมาเพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวใน
พ้ืนที่กสิกรรมของประชาชนและพ้ืนที่ว่างเปล่าในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลห้วยยางขามเพ่ือให้เกิดความร่ม
รื่นแก่ชุมชน พร้อมทั้งเป็นการเพิ่มคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชน 
 
3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือให้ประชาชนตระหนักในคุณค่าของสิ่งแวดล้อม และรักษาทรัพยากรธรรมชาติอันเป็น
สาธารณะร่วมกัน 

3.2 เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน โดยเพิ่มพ้ืนที่สี
เขียวในตําบลห้วยยางขาม 

3.3 เพ่ือให้ประชาชนนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจําวัน เกิดความสมดุลเพ่ิม
มูลค่าทรัพยากรที่มีและลดภาวะโลกร้อน 

3.4 ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเป็นเมืองน่าอยู่ สวยงาม (Beautified City) สร้างความร่มรื่นและ
คลายร้อนแก่ประชาชน 

 
4.เป้าหมาย/ผลผลิต 

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลห้วยยางขาม ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างและ
ประชาชน ตําบลห้วยยางขาม11 หมู่บ้าน ร่วมกับปลูกต้นไม้ จํานวน 1,000 กล้า 



5. พื้นที่ด าเนินการ 
พ้ืนที่สาธารณะในเขตตําบลห้วยยางขาม อําเภอจุน จังหวัดพะเยา 

6. วิธีด าเนินการ  
6.1 ประสานงานกับส่วนราชการ องค์กรภาคเอกชน สถาบันการศึกษา กลุ่มพลังมวลชน และ

ประชาชนในท้องถิ่นเข้าร่วมกิจกรรม 
6.2 ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่ ให้จัดเตรียม

สถานที่เพ่ือปลูกต้นไม้ 
6.3 จัดเตรียมกล้าไม้ พันธุ์ไม้ เพื่อใช้ในโครงการ 
6.4 ดําเนินการปลูกต้นไม้โดยส่วนราชการ องค์กรภาคเอกชน สถาบันการศึกษา กลุ่มพลัง

มวลชน และประชาชนในท้องถิ่น 
6.5 ดูแลรักษาและติดตามผลโดยแผนงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วน

ตําบลห้วยยางขาม 

7. ระยะเวลาด าเนินการ  

4 ปี (ปีงบประมาณ 2561-2564 ) 

8. งบประมาณด าเนินการ 

งบประมาณท่ีใช้ 2,000 บาท 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

แผนงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยยางขาม 

10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

10.1 ทําให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความเข้าใจถึงความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม  

10.2 ทําให้เพิ่มพ้ืนที่ปุาไม้และสิ่งแวดล้อมที่ดีและช่วยลดภาวะโลกร้อน 
10.3 ทําให้ประชาชนมีจิตสํานึก ในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
10.4 ทําให้เยาวชนและกลุ่มพลังมวลชนใช้เป็นแนวทางในการสร้างความสามัคคีและสร้างความ 
ร่มรื่นในชุมชน 

ลําดับที่ 7  
 

1. ชื่อโครงการ “พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เพื่อพัฒนาเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยว         
    วิถีชุมชนต าบลห้วยยางขาม” พร้อมก้าวเข้าสู่การรองรับ AEC  
     
2.หลักการและเหตุผล 
 ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ .ศ. 2550  ได้บัญญัติถึงความสําคัญของการ
กระจายอํานาจการปกครองให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไว้  และพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอน



การกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2542  ได้มุ่งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระ
ในการกําหนดนโยบาย  การจัดบริการสาธารณะ  การบริหารงานบุคคลท้องถิ่นและการบริหารการเงินการคลัง
ตามหลักการปกครองตนเอง  และหลักความต้องการของประชาชนภายใต้กรอบของกฎหมายจัดแบ่งภารกิจใน
การบริหารสาธารณะระหว่างรัฐบาล  และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยยางขาม  ซึ่งเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ที่มีหน้าที่รับผิดชอบการ
จัดบริการสาธารณะในระดับตําบล   โดยมีนโยบายมุ่งเน้นการบริหารจัดการที่ดี  การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
ล้านนา  การพัฒนาเศรษฐกิจและแหล่งท่องเที่ยว  การพาณิชยกรรม  การอนุรักษ์ส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  เพ่ือส่งเสริมการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนในพ้ืนที่  และสอดคล้องกับนโยบาย
ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
 องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยยางขาม มีความพร้อมในการดําเนินการจัดการด้านการท่องเที่ยว  โดย
มีแหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญอยู่หลายแห่ง  ได้แก่  โบราณสถานพระธาตุสามดวง โบราณสถานพระธาตุตําหนัก
ธรรม  และม่อนหินเขียว  ซึ่งตั้งอยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ปุาเวียงลอ มีจุดทัศนศึกษาสัตว์ปุา  มีจุดชมวิว  มี
ความอุดมสมบูรณ์ของสภาพผืนปุาอยู่มาก เพราะมีกิจกรรมในการบํารุงรักษาและฟ้ืนฟูอย่างต่อเนื่อง  เช่น  
การจัดสร้างฝายชะลอน้ํา  การปลูกปุา  การบวชปุา  เป็นต้น ประกอบกับวิถีชุมชนแบบเกษตรกรรมอย่าง
ยั่งยืน  มีผลิตภัณฑ์ชุมชนที่โดดเด่น  เช่น  แก้วมังกร   ลําไย  กระเทียม  ข้าว  อีกทั้งโอกาสในส่วนของการ
รองรับนักท่องเที่ยวมีอยู่สูง เนื่องจากจะมีถนน R3A ตัดผ่านในปี พ.ศ. 2558-2559 นี้  ดังนั้น ตําบลห้วย
ยางขามจึงมีความจําเป็นอย่างยิ่งที่ต้องพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้มีความเหมาะสม  และพร้อมสําหรับการ
บริหารจัดการท่องเที่ยว  ให้เป็นไปตามนโยบายของภาครัฐต่อไป 

3.วัตถุประสงค์ 
3.1 เพ่ือพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวของตําบลห้วยยางขามให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์  อีกแห่งหนึ่ง
ของจังหวัดพะเยา โดยใช้ทรัพยากรที่มีในเขตตําบลให้เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยววิถีชุมชนอย่างยั่งยืน 
3.2 เพ่ือส่งเสริมการมีเรียนรู้ การมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการทรัพยากรต่างๆที่มีอยู่ให้
เกิดประโยชน์สูงสุด พร้อมทั้งจัดให้เกิดการอนุรักษ์อย่างยั่งยืน 

 3.3  เพ่ือก่อให้เกิดกระจายรายได้  พัฒนาเศรษฐกิจของชุมชน และประเทศ ตามโครงการพัฒนา
ประเทศเพ่ือรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซี่ยน (AEC)  
 
4.เป้าหมาย 
 4.1 มีแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เพ่ิมข้ึนอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดพะเยา มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและ
ต่างชาติมาเที่ยวอย่างต่อเนื่อง 
 4.2 มีการบริหารจัดการจนพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยววิถีชุมชน 
 4.3 ประชาชนในเขตตําบลห้วยยางขามมีรายได้จากการท่องเที่ยว  ยกระดับเศรษฐกิจ ก่อให้เกิดการ
กินดีอยู่ดีอย่างยั่งยืน 
 
5.สถานที่/พื้นที่ด าเนินโครงการ 
 5.1 ม่อนหินเขียว เขตรักษาพันธุ์สัตว์ปุาเวียงลอ 
 5.2 โบราณสถานวัดพระธาตุสามดวง 
 5.3 โบราณสถานวัดพระธาตุตําหนักธรรม  
 



6. ขั้นตอนการด าเนินการ 
 1. ขั้นตอนบริหารจัดการก่อนดําเนินโครงการ/ขณะดําเนินการ 
  1. จัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวตําบล ฝึกอบรม ศึกษาดูงานแกนนํา 
  2. สร้างแผนพัฒนาการท่องเที่ยว ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ จัดทําเวที
สาธารณะ 
  3. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว  จัดกิจกรรมการท่องเที่ยวชุมชนเพ่ือพัฒนาศักยภาพ
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการท่องเที่ยว 
  2 ขั้นตอนบริหารจัดการหลังโครงการแล้วเสร็จ 
  1. สร้างเครือข่ายการท่องเที่ยว 
  2. สนับสนุนระบบเศรษฐกิจชุมชน 
  3. ส่งเสริมระบบบริหารจัดการชุมชน 
  4. ส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพอย่าง
ยั่งยืน 
7. ระยะเวลาด าเนินการ  
  4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 - 2564) 
   
8. รายละเอียดงบประมาณ 
 ใช้งบประมาณจํานวน 100,000 บาท  
   
9. องค์กร/หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยยางขาม     
 

10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 ผลเชิงปริมาณ ที่เกิดจากการด าเนินโครงการ 
  1) การเพิ่มจํานวนนักท่องเที่ยวชาวไทย/ชาวต่างประเทศ 200 คน/วัน  
  2) การเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยว 10,000,000 บาท/ชุมชม/ปี   
 10.2 ผลเชิงคุณภาพ ที่เกิดจากการด าเนินโครงการ 
  1)  มีแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่มาตรฐานอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดพะเยา 
  2)  มีการบริหารจัดการจนพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยววิถีชุมชนที่มีคุณภาพ มีการ  
บูรณาการร่วมกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง มีการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
 

 
ลําดับที่ 8  

 
1. ชื่อโครงการ “พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เพื่อพัฒนาเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยว         
    วิถีชุมชนต าบลห้วยยางขาม” พร้อมก้าวเข้าสู่การรองรับ AEC 
     
2.หลักการและเหตุผล 



 ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ .ศ. 2550  ได้บัญญัติถึงความสําคัญของการ
กระจายอํานาจการปกครองให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไว้  และพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอน
การกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2542  ได้มุ่งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระ
ในการกําหนดนโยบาย  การจัดบริการสาธารณะ  การบริหารงานบุคคลท้องถิ่นและการบริหารการเงินการคลัง
ตามหลักการปกครองตนเอง  และหลักความต้องการของประชาชนภายใต้กรอบของกฎหมายจัดแบ่งภารกิจใน
การบริหารสาธารณะระหว่างรัฐบาล  และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยยางขาม  ซึ่งเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ที่มีหน้าที่รับผิดชอบการ
จัดบริการสาธารณะในระดับตําบล   โดยมีนโยบายมุ่งเน้นการบริหารจัดการที่ดี  การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
ล้านนา  การพัฒนาเศรษฐกิจและแหล่งท่องเที่ยว  การพาณิชยกรรม  การอนุรักษ์ส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  เพ่ือส่งเสริมการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนในพ้ืนที่  และสอดคล้องกับนโยบาย
ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
 องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยยางขาม มีความพร้อมในการดําเนินการจัดการด้านการท่องเที่ยว  โดย
มีแหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญอยู่หลายแห่ง  ได้แก่  โบราณสถานพระธาตุสามดวง โบราณสถานพระธาตุตําหนัก
ธรรม  และม่อนหินเขียว  ซึ่งตั้งอยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ปุาเวียงลอ มีจุดทัศนศึกษาสัตว์ปุา  มีจุดชมวิว  มี
ความอุดมสมบูรณ์ของสภาพผืนปุาอยู่มาก เพราะมีกิจกรรมในการบํารุงรักษาและฟ้ืนฟูอย่างต่อเนื่อง  เช่น  
การจัดสร้างฝายชะลอน้ํา  การปลูกปุา  การบวชปุา     เป็นต้น        ประกอบกับวิถีชุมชนแบบเกษตรกรรม
อย่างยั่งยืน             มีผลิตภัณฑ์ชุมชนที่โดดเด่น  เช่น  แก้วมังกร   ลําไย  กระเทียม  ข้าว  อีกทั้งโอกาสใน
ส่วนของการรองรับนักท่องเที่ยวมีอยู่สูง เนื่องจากจะมีถนน R3A ตัดผ่านในปี พ.ศ. 2558-2559 นี้  ดังนั้น 
ตําบลห้วยยางขามจึงมีความจําเป็นอย่างยิ่งที่ต้องพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้มีความเหมาะสม  และพร้อมสําหรับ
การบริหารจัดการท่องเที่ยว  ให้เป็นไปตามนโยบายของภาครัฐต่อไป 

3.วัตถุประสงค์ 
3.1 เพ่ือปรับภูมิทัศน์ โบราณสถานวัดพระธาตุสามดวง โบราณสถานวัดพระธาตุตําหนักธรรม ม่อน     
หินเขียว เพ่ือพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวของตําบลห้วยยางขามให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์  อีกแห่ง
หนึ่งของจังหวัดพะเยา โดยใช้ทรัพยากรที่มีในเขตตําบลให้เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยววิถีชุมชนอย่าง
ยั่งยืน 
3.2 เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ การมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการทรัพยากรต่างๆท่ีมีอยู่ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด พร้อมทั้งจัดการให้เกิดการอนุรักษ์อย่างยั่งยืน 

 3.3  เพ่ือก่อให้เกิดกระจายรายได้  พัฒนาเศรษฐกิจของชุมชน และประเทศ ตามโครงการพัฒนา
ประเทศเพ่ือรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซี่ยน (AEC)  
 
4.เป้าหมาย 
 4.1 มีแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เพ่ิมข้ึนอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดพะเยา มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและ
ต่างชาติมาเที่ยวอย่างต่อเนื่อง 
 4.2 มีการบริหารจัดการจนพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยววิถีชุมชน 
 4.3 ประชาชนในเขตตําบลห้วยยางขามมีรายได้จากการท่องเที่ยว  ยกระดับเศรษฐกิจ ก่อให้เกิดการ
กินดีอยู่ดีอย่างยั่งยืน 
 
5.สถานที่/พื้นที่ด าเนินโครงการ 



 5.1 ม่อนหินเขียว เขตรักษาพันธุ์สัตว์ปุาเวียงลอ 
 5.2 โบราณสถานวัดพระธาตุสามดวง 
 5.3 โบราณสถานวัดพระธาตุตําหนักธรรม  
 
6. ขั้นตอนการด าเนินการ 
 1. ขั้นตอนบริหารจัดการก่อนดําเนินโครงการ/ขณะดําเนินการ 
  1. จัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวตําบล ฝึกอบรม ศึกษาดูงานแกนนํา 
  2. สร้างแผนพัฒนาการท่องเที่ยว ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ จัดทําเวที
สาธารณะ 
  3. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว  จัดกิจกรรมการท่องเที่ยวชุมชนเพ่ือพัฒนาศักยภาพ  
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการท่องเที่ยว 
  2 ขั้นตอนบริหารจัดการหลังโครงการแล้วเสร็จ 
  1. สร้างเครือข่ายการท่องเที่ยว 
  2. สนับสนุนระบบเศรษฐกิจชุมชน 
  3. ส่งเสริมระบบบริหารจัดการชุมชน 
  4. ส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพอย่าง
ยั่งยืน 
7. ระยะเวลาด าเนินการ  
  1 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2562) 
   
8. รายละเอียดงบประมาณ 
 ใช้งบประมาณจํานวน 500,000 บาท  
   
9. องค์กร/หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยยางขาม     
 

10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 ผลเชิงปริมาณ ที่เกิดจากการด าเนินโครงการ 
  1) การเพิ่มจํานวนนักท่องเที่ยวชาวไทย/ชาวต่างประเทศ 200 คน/วัน  
  2) การเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยว 10,000,000 บาท/ชุมชม/ปี   
 10.2 ผลเชิงคุณภาพ ที่เกิดจากการด าเนินโครงการ 
  1)  มีแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่มาตรฐานอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดพะเยา 
  2)  มีการบริหารจัดการจนพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยววิถีชุมชนที่มีคุณภาพ มีการ  
บูรณาการร่วมกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง มีการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
 

 
ลําดับที่ 9  

 
1.ชื่อโครงการ “พัฒนาแหล่งท่องเที่ยววิถีชุมชนเพื่อพัฒนาเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยว  วิถีชุมชนต าบล 



ห้วยยางขาม  พร้อมก้าวเข้าสู่การรองรับ AEC” กิจกรรมปรับภูมิทัศน์บริเวณสันอ่างเก็บน้ําห้วยยาง
ขาม     

2.หลักการและเหตุผล 
  
 ชุมชนบ้านดงเคียน ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 ตําบลห้วยยางขาม  อําเภอจุน  จังหวัดพะเยา   มีความพร้อมใน
การดําเนินการจัดการด้านการท่องเที่ยว  โดยมีแหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญอยู่หลายแห่ง  ได้แก่  อ่างเก็บน้ําห้วย
ยางขาม  โบราณสถานวัดพระธาตุสามดวง  ปางวัว  และม่อนหินเขียว     ซึ่ งตั้งอยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ปุา
เวียงลอ มีจุดทัศนศึกษาสัตว์ปุา  มีจุดชมวิว  มีความอุดมสมบูรณ์ของสภาพผืนปุาอยู่มาก เพราะมีกิจกรรมใน
การบํารุงรักษาและฟ้ืนฟูอย่างต่อเนื่อง  เช่น  การจัดสร้างฝายชะลอน้ํา  การปลูกปุา  การบวชปุา     เป็นต้น        
ประกอบกับวิถีชุมชนแบบเกษตรกรรมอย่างยั่งยืน  มีฟาร์มเลี้ยงสัตว์  มีผลิตภัณฑ์ชุมชนที่โดดเด่น  เช่น  แก้ว
มังกร   ลําไย  กระเทียม  ข้าว  อีกทั้งมีโอกาสในส่วนของการรองรับนักท่องเที่ยวและการขยายตัวจาก
ประชาคมอาเซียน  เนื่องจากพ้ืนที่มีถนนเชื่อมเส้นทาง R3A หรือเส้นทาง ไทย-ลาว-จีน  ดังนั้น ตําบลห้วยยาง
ขามจึงมีความจําเป็นอย่างยิ่งที่ต้องพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้มีความเหมาะสม  และพร้อมสําหรับการบริหาร
จัดการท่องเที่ยว  ให้เป็นไปตามนโยบายของภาครัฐต่อไป จึงได้จัดทําโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยววิถีชุมชน
เพ่ือพัฒนาเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยววิถีชุมชนตําบลห้วยยางขาม  พร้อมก้าวเข้าสู่การรองรับ AEC ขึ้น 
 
3.วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวของตําบลห้วยยางขามให้เป็นแหล่งท่องเที่ยววิถีชุมชน  อีกแห่งหนึ่ง
ของจังหวัดพะเยา โดยใช้ทรัพยากรที่มีในเขตตําบลให้เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยววิถีชุมชนอย่างยั่งยืน 

3.2 เพ่ือส่งเสริมการมีเรียนรู้ การมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการทรัพยากรต่างๆที่มีอยู่ให้
เกิดประโยชน์สูงสุด พร้อมทั้งจัดให้เกิดการอนุรักษ์อย่างยั่งยืน 
 3.3  เพ่ือก่อให้เกิดกระจายรายได้  พัฒนาเศรษฐกิจของชุมชน และประเทศ ตามโครงการพัฒนา
ประเทศเพ่ือรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซี่ยน (AEC)  
 
4.เป้าหมาย 
 4.1 มีแหล่งท่องเที่ยววิถีชุมชนเพิ่มขึ้นอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดพะเยา มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและ
ต่างชาติมาเที่ยวอย่างต่อเนื่อง 
 4.2 มีการบริหารจัดการจนพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยววิถีชุมชน 
 4.3 ประชาชนในเขตตําบลห้วยยางขามมีรายได้จากการท่องเที่ยว  ยกระดับเศรษฐกิจ ก่อให้เกิดการ
กินดีอยู่ดีอย่างยั่งยืน 

  
5.สถานที่/พื้นที่ด าเนินโครงการ 
 5.1 อ่างเก็บน้ําห้วยยางขาม   
   
6. ขั้นตอนการด าเนินการ 
 1. ขั้นตอนบริหารจัดการก่อนดําเนินโครงการ/ขณะดําเนินการ 
  1. จัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวตําบล ฝึกอบรม ศึกษาดูงานแกนนํา 
  2. สร้างแผนพัฒนาการท่องเที่ยว ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ จัดทําเวที
สาธารณะ 



  3. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว  จัดกิจกรรมการท่องเที่ยวชุมชนเพ่ือพัฒนาศักยภาพ  
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการท่องเที่ยว 
  2 ขั้นตอนบริหารจัดการหลังโครงการแล้วเสร็จ 
  1. สร้างเครือข่ายการท่องเที่ยว 
  2. สนับสนุนระบบเศรษฐกิจชุมชน 
  3. ส่งเสริมระบบบริหารจัดการชุมชน 
  4. ส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพอย่าง
ยั่งยืน 
7. ระยะเวลาด าเนินการ  
  1 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2563) 
   
8. รายละเอียดงบประมาณ 
  
ใช้งบประมาณจํานวน 100,000 บาท  
   
9. องค์กร/หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยยางขาม     
 

10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 ผลเชิงปริมาณ ที่เกิดจากการด าเนินโครงการ 
  1) การเพิ่มจํานวนนักท่องเที่ยวชาวไทย/ชาวต่างประเทศ 200 คน/วัน  
  2) การเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยว 10,000,000 บาท/ชุมชม/ปี   
 10.2 ผลเชิงคุณภาพ ที่เกิดจากการด าเนินโครงการ 
  1)  มีแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่มาตรฐานอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดพะเยา 
  2)  มีการบริหารจัดการจนพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยววิถีชุมชนที่มีคุณภาพ มีการ  
บูรณาการร่วมกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง มีการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
 

ลําดับที่ 10  

1.โครงการ     โครงการฝึกทักษะอาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ประจําปีงบประมาณ  

 
2.หลักการและเหตุผล 
  เศรษฐกิจพอเพียง คือ พระราชปรัชญาซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณา
พระราชทานแก่พสกนิกรชาวไทย เพ่ือให้สังคมไทยมีชีวิตดํารงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน ไม่ว่าเมื่อต้องเผชิญ
กับวิกฤตการณ์ หรือการเปลี่ยนแปลงใดๆบนพ้ืนฐานวิถีชีวิตดั้งเดิมของสังคมไทยนํามาประยุกต์ใช้ การนํา
หลักการเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้นั้น ขั้นแรกต้องยึดหลัก “พ่ึงตนเอง” คือพยายามพ่ึงตนเองให้ได้ก่อน ในแต่ละ
ครอบครัวมีการจัดการบริหารอย่างพอดีประหยัดไม่ฟุุมเฟือย สมาชิกแต่ละคนต้องรู้จักตนเอง เช่นข้อมูลรายรับ 
- รายจ่ายในครอบครัวตนเองสามารถรักษาระดับการใช้จ่ายของตนไม่ให้เป็นหนี้ และรู้จักดึงศักยภาพในตนเอง
ในเรื่องของปัจจัยสี่ได้ในระดับหนึ่ง 



  การพัฒนาตนเองให้อยู่อย่างพอเพียง คือการดําเนินชีวิตโดยยึดหลักทางสายกลางให้อยู่อย่าง
สมดุล เมื่อมีการกล่าวถึงเศรษฐกิจพอเพียงในฐานะแนวคิดหรือปรัชญาในการดํารงชีวิต “ทฤษฎีใหม่”มักมีการ
กล่าวถึงเสมอ หลักของเกษตรทฤษฎีใหม่ คือการทําไร่นาสวนผสมและเกษตรผสมผสาน มีการปลูกผักสวนครัว 
การทําปุ๋ยหมักปุ๋ยคอก เพ่ือลดค่าใช้จ่ายและบํารุงดิน เช่นการเพาะเห็ดฟางจากวัสดุเหลือใช้ การผลิตอาหาร
เลี้ยงสัตว์จากวัตถุดิบจากธรรมชาติ การเลี้ยงปลาในนาข้าว ฯลฯ  
  ตําบลห้วยยางขาม มีพ้ืนที่การเกษตรเป็นส่วนมาก เช่น การทํานา ,การทําสวนแก้วมังกร ,
การทําสวนลําไย ,การเลี้ยงปลา ,การเลี้ยงโค ฯลฯ ซึ่งการทําเกษตรส่วนมากเป็นการปลูกพืชเชิงเดียว ทําให้มี
ปัญหาผลผลิตออกสู่ตลาดจํานวนมาก ราคาพืชผลตกต่ํา และทําให้เกิดภาระหนี้สินแก่เกษตรกร องค์การ
บริหารส่วนตําบลห้วยยางขามได้เล็งเห็นปัญหาที่เกิดขึ้นและหาแนวทางในการแก้ไข และเพ่ือเป็นการ
ดําเนินการตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยยางขามร่วมกับศูนย์บริการและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตําบลห้วยยางขาม ดําเนินโครงการฝึกทักษะอาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง  
 
3.วัตถุประสงค ์
  1.เพ่ือให้ประชาชนที่สนใจเข้าร่วมโครงการฯ มีความรู้ ความเข้าใจในการดําเนินการ
พัฒนาการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่โดยยึดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถปรับเปลี่ยนพัฒนาให้มี
ศักยภาพ จนสามารถพ่ึงพาตนเองและนําพาตนเองรวมทั้งครอบครัวให้บรรเทาและหลุดพ้นจากความยากจน 
  2.เพ่ือให้ประชาชนที่สนใจเข้าร่วมโครงการฯสามารถนําความรู้ที่ได้นําไปใช้ในชีวิตประจําวัน 
เพ่ือเพ่ิมรายได้แก่ตนเองและครอบครัว 
  3. เพ่ือให้ประชาชนที่สนใจเข้าร่วมโครงการฯ นําความรู้ที่ได้เผยแพร่แก่บุคคลอ่ืนที่สนใจ 
  4.เพ่ือเป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่างองค์การบริหารส่วนตําบลห้วยยางขาม ,ศูนย์บริการ
และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบลห้วยยางขาม และศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนและการศึกษา
ตามอัธยาศัยประจําตําบลห้วยยางขาม 
  5.เพ่ือเชิดชูเกียรติประชาชนผู้ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือเป็นตัวอย่างแก่
เกษตรกรรายอื่น  

4.  เป้าหมาย/ผลผลิต 
  ประชาชนตําบลห้วยยางขามท่ีสนใจเข้าร่วมโครงการฯ จํานวน ๗๐ คน 
5.  สถานที่ด าเนินการ 
 
  1.ศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ประจําตําบลห้วยยางขาม
บ้านปงสนุก หมู่ที่ ๑๐ 
  ๒.แหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บ้านห้วยเกี๋ยง หมู่ที่ ๕ 
  ๓.แหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บ้านดงเคียน หมู่ที่ 3 
6. วิธีการด าเนินงาน 
  ๑.ประชุม ปรึกษา หารือ รับฟังปัญหาและความต้องการ ศึกษา วิเคราะห์ เพ่ือกําหนด
หลักสูตรการส่งเสริม พัฒนาองค์ความรู้ ประมาณค่าใช้จ่ายและกําหนดกลุ่มเปูาหมาย 

2.เสนอโครงการต่อผู้บังคับบัญชา 
  3. ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องและแต่งตั้งคณะทํางานเพ่ือมอบหมายงาน 
  4. เชิญวิทยากร ติดต่อสถานที่สําหรับศึกษาดูงาน 



  5.รวบรวมข้อมูล ปัญหา อุปสรรค รายงานผลการพัฒนาต่อผู้บริหารและเก็บข้อมูลเพ่ือเป็น
แนวทางการพัฒนาครั้งต่อไป 
  6. สรุปผลการดําเนินงาน 
7.  ระยะเวลาด าเนินการ 
   4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564) 
 
8. งบประมาณ 
  งบประมาณท่ีใช้ 30,000 บาท  
 
9.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  1. องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยยางขาม 
  ๒. ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบลห้วยยางขาม 
  ๓. ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนและการศึกษาตามอัธยาศัยประจําตําบลห้วยยางขาม 
 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
  ๑. ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการฯ สามารถพัฒนาตนเองตามแนวเศรษฐกิจพอพียงได้ 
  ๒. ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการฯ สามารถนําความรู้ที่ได้ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันได้ 
  ๓. ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการฯ สามารถนําความรู้ที่ได้นําไปเผยแพร่แก่บุคคลอื่นที่สนใจได้ 
  

ลําดับที่ 11 
 

1.ชื่อโครงการ โครงการเยาวชนเข้าค่ายพุทธบุตร 
 
2.หลักการและเหตุผล 
 
 เด็กเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่า และเป็นอนาคตของชาติ ต้องได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพซึ่งการ
พัฒนาเด็กจําเป็นต้องพัฒนาอย่างเป็น องค์รวมครบทุกด้าน ทั้งทางร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา และ
จริยธรรม คุณธรรม ทั้งนี้การพัฒนาเด็กต้องอาศัย สหวิทยาการ การบูรณาการ ผสมผสานกับวิถีชีวิตเด็กและ
เป็นกระบวนการ 
 
 ในเขตพ้ืนที่ตําบลห้วยยางขาม อําเภอจุน จังหวัดพะเยา มีประชากรอยู่ในช่วงวัยเด็ก ประมาณร้อยละ 
6.89 ของประชากร โดยสถานการณ์เกี่ยวกับปัญหาเด็กพบว่ามีแนวโน้มที่จะเพ่ิมขึ้นในประเด็นของการถูก
ทอดทิ้ง ไม่ได้รับการเลี้ยงดูอย่างเพียงพอ ทั้งนี้อาจสืบเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจที่ตกต่ํา สําหรับประเด็นปัญหา
ด้านเด็กเป็นผู้กระทําผิดเองมีแนวโน้มที่จะเพ่ิมมากขึ้น ทั้งปัญหาเด็กเกเรติดเกมส์ 
 
 จากการวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาดังกล่าว พบว่า ครอบครัวและชุมชนยังขาดศักยภาพในการดูแล
สมาชิกของตนเอง และยังมีขีดความสามารถจํากัดในการจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ที่จะเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่
เด็กในครอบครัว และชุมชนได้ ดังนั้นองค์การบริหารส่วนตําบลห้วยยางขามในฐานะหน่วยงานบริหารส่วน
ท้องถิ่นที่อยู่ใกล้ชิดกับปัญหา และโดยเป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล 



พ.ศ. 2538 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่5) พ.ศ. 2546 มาตราที่ 67 ข้อที่ 6 ส่งเสริมพัฒนาสตรี เด็ก 
เยาวชน ผู้สูงอายุและผู้พิการ  บทบาทอันสําคัญในการที่จะร่วมปูองกันพัฒนา และดูแลเด็ก ในเขตตําบล ให้
เติบโตเป็นสมาชิกที่มีคุณภาพของสังคม จึงได้จัดโครงการค่ายเยาวชนตามวิถีพุทธเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม  
สําหรับเยาวชนกลุ่มเปูาหมายขึ้น เพื่อเป็นสื่อกลางในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ให้เด็กมีทักษะในการดํารงชีวิตอยู่
ในสังคมปัจจุบันได้อย่างถูกต้อง รู้จักสิทธิหน้าที่ตนเอง มีระเบียบวินัย มีคุณธรรมจริยธรรมประจําตน เข้าใจ
หลักธรรมของพุทธศาสนา มีจิตใจเข้มแข็งไม่หลงใหลความเจริญด้านวัตถุ มีการประหยัดอดออม สร้างค่านิยม
อันพึงประสงค์ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
 
3.วัตถุประสงค์ 

 
 1. เพื่อเป็นการพัฒนาเด็กอย่างรอบด้าน ทั้งทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ และสังคม ให้
สามารถเจริญเติบโตเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม 
 2. เพื่อเป็นการปลูกฝังให้เด็กรู้จักทํากิจกรรมที่เป็นประโยชน์ให้เหมาะสมกับวัย 
 3. เพื่อเป็นการสร้างโอกาสให้แก่เด็กในตําบลห้วยยางขาม ได้ทํากิจกรรมที่เป็นประโยชน์เท่าเทียมกับ
เด็กท่ีมีโอกาสดีกว่า 
 4. เพ่ือเป็นการปฏิบัติตนเป็นคนดีตามหลักพุทธศาสนา มีคุณธรรมจริยธรรมประจําตน มีคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ที่ดีงามถูกต้อง 
 
4.เป้าหมาย/ผลผลิต 

     -เด็กและเยาวชนตําบลห้วยยางขาม  

5.พื้นที่ด าเนินการ 
-โรงเรียนในเขตตําบลห้วยยางขาม อําเภอจุน จังหวัดพะเยา 
 

6.ขั้นตอนและวิธีด าเนินการ 
1. ประชุมส่วนที่เกี่ยวข้องในการดําเนินกิจกรรมเยาวชนเข้าค่ายพุทธบุตร 
2. ดําเนินการวางแผน และประสานงาน การจัดกิจกรรม 
3. เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
4. ดําเนินการตามโครงการ จัดกิจกรรมอบรมเด็กนักเรียน 
5. สรุปและประเมินผล 

 
7.ระยะเวลาด าเนินการ  
 - ปีงบประมาณ 2561 -2564 จํานวน  2  วัน 
8.งบประมาณด าเนินการ 
 -  50,000 บาท  
 
9.ผู้รับผิดชอบโครงการ 

-กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยยางขามอําเภอจุน จังหวัดพะเยา 
 



10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 -จํานวนผู้เข้าร่วมโครงการ/แบบประเมินโครงการ 
 

ลําดับที่ 12 
 
1.ชื่อโครงการ โครงการประเพณีอุปสมบทภิกษุสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ          
                  พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
 
2.หลักการและเหตุผล 

 
            เนื่องด้วย เดือน เมษายน 2561  เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพ ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี  ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 62 พรรษา  (1 -8 เมษายน 2561)  เพ่ือเป็นการ
เทิดพระเกียรติและเป็นโอกาสอันดีของประชาชนชาวไทย  จะได้ร่วมใจกันแสดงความปีติยินดีโดยการบําเพ็ญ
คุณงามความดี เพ่ือถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันมหามงคลของพระองค์ท่าน    
 
 ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยยางขาม  คณะสงฆ์ตําบลห้วยยางขามและผู้นําชุมชนซึ่งเป็น
องค์กรหนึ่งที่มีหน้าที่และบทบาทในการสนองนโยบายของรัฐบาล  ในด้านการพัฒนาและเผยแพร่คุณธรรม 
จริยธรรมสู่ประชาชน อีกทั้งตามพระราชบัญญัติ สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล(ฉบับที่ 6) พ.ศ. 
2537 มาตา 66 , 67  (ข้อ5) กําหนดให้องค์การบริหารส่วนตําบล  มีหน้าที่ส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม  จึงจัดทําโครงการบรรพชาอุปสมบท พระภิกษุสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติฯ  ขึ้นเนื่องใน
โอกาสวันอันเป็นมงคลยิ่งของพระองค์ท่าน  เพ่ือสืบทอดวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของพุทธศาสนิกชนชาว
ไทยและเพ่ือสนับสนุนให้เด็กเยาวชนและประชาชน  ได้ศึกษาและปฏิบัติตามหลักธรรมคําสอนใน
พระพุทธศาสนา ซึ่งเป็นการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมแก่เด็กเยาวชนและประชาชนของชาติ  ตามนโยบายของ
รัฐบาล โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 
 
3.วัตถุประสงค์ 
 

2.๑   เพ่ือเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี 
2.2   เพ่ือส่งเสริมให้เด็กเยาวชนและประชาชนเห็นถึงความสําคัญ  ดํารงและสืบทอดประเพณีการ

บรรพชาอุปสมบท  ให้เป็นไปอย่างถูกต้องและแพร่หลาย 
2.3   เพ่ือส่งเสริมให้เด็กเยาวชนได้ใช้เวลาว่างในช่วงปิดภาคเรียนให้เกิดประโยชน์กับตนเอง โดย

การศึกษา   หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาและนําไปปฏิบัติในชีวิตประจําวัน 
2.4   เพ่ือให้เด็กเยาวชนและประชาชนของชาติได้รับการพัฒนาจิตใจด้านคุณธรรมและจริยธรรม       

มากยิ่งขึ้น 
2.5   เพ่ือปูองกันและแก้ปัญหาอันไม่พึงประสงค์ในหมู่เด็กเยาวชน เช่นปัญหายาเสพติด ปัญหา 

อาชญากรรมเป็นต้น 
       2.6   เพ่ือปลูกฝังเด็กเยาวชนและประชาชน ให้มีความภูมิใจในเอกลักษณ์วัฒนธรรมประเพณีของชาติ                                                                               
4.เป้าหมาย/ผลผลิต 
 



เด็กเยาวชนและประชาชน  เข้าร่วมบรรพชา-อุปสมบท   
 
5.พื้นที่ด าเนินการ 
 
          วัดในเขตตําบลห้วยยางขาม 
 
6.วิธีด าเนินการ 

6.1 ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ 
 6.๒ ติดต่อประสานงานผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 
 6.๓ ติดต่อวิทยากรและพระอาจารย์พ่ีเลี้ยง 
 6.๔ ประชาสัมพันธ์ให้ผู้นําระดับหมู่บ้านในตําบลได้รับทราบ 
 6.๕ ประกาศรับสมัครผู้มีความประสงค์เข้าร่วมโครงการ 
 6.๖ ดําเนินการตามโครงการ จัดงานอุปสมบทผู้เข้าร่วมโครงการ 
 6.๗ สรุปผลโครงการ 
  
7.ระยะเวลาด าเนินการ 
 
 ปีงบประมาณ 2561 -2564  
 
8.งบประมาณ   
 
          50,000  บาท  
  
 9.ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 

กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยยางขาม 
คณะสงฆ์ตําบลห้วยยางขาม  

  
10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 
 จํานวนผู้เข้าร่วมโครงการ/แบบประเมินโครงการ 
 

ลําดับที่ 13 
 
1.ชื่อโครงการ โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชน (กิจกรรม โตไปไม่โกง)  
 
2.หลักการและเหตุผล 

เด็กและเยาวชน ถือเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่ายิ่งของประเทศ เพราะเด็กและเยาวชน  ในวันนี้จะ
เติบโตเป็นผู้ใหญ่ในวันหน้า การให้การศึกษาแก่เด็กและเยาวชนจึงมีความสําคัญต่อการ กําหนดทิศทางของ



สังคมในอนาคต ดังนั้นจึงต้องบ่มเพาะให้เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถควบคู่ไปกับ การมีคุณธรรม จริยธรรมใน
จิตใจ เพ่ือให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพสร้างสรรค์สังคมที่ดี มีความสุข เป็นสังคมแห่งความดีงาม โดยมีครู
และโรงเรียนทํา หน้าที่ถ่ายทอดความรู้และบ่มเพาะความดี แก่เด็กตั้งแต่วัยเยาว์ การจัดทํา หลักสูตร “โตไปไม่
โกง”  

 
3.วัตถุประสงค์ 
 
1. เพ่ือพัฒนากระบวนการเรียนรู้ให้รู้จักอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน อย่างสันติบนพื้นฐานของ ความถูกต้องและเป็นธรรม 
2. เพ่ือสร้างจิตสํา นึกคุณธรรมของนักเรียน ให้ไม่เห็นแก่ตัว ไม่เอาเปรียบผู้อื่น รู้จัก จําแนก ชั่วดี สามารถ
แยกแยะความผิดและความถูกต้อง เพ่ือเป็นภูมิคุ้มกัน ต่อปัญหาทุจริตคอร์รัปชัน  
 
3. เพ่ือพัฒนาให้นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ได้แก่ ความซื่อสัตย์สุจริต การมีจิตสาธารณะ การรู้
รับผิดชอบและมีวินัย และรักความพอเพียง  
4. เพ่ือพัฒนาสมรรถนะในการคิดและมีวิจารณญาณในการแก้ไขปัญหาของนักเรียน ให้คิดเป็นและปฏิบัติ
อย่างถูกต้อง กล้าหาญ และมีคุณธรรม 
               
4.เป้าหมาย/ผลผลิต 
 

เด็กเล็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตําบลห้วยยางขาม   
 

5.พื้นที่ด าเนินการ 
 
          ศูนย์เด็กเล็กตําบลห้วยยางขาม 
 
5.วิธีด าเนินการ 
   ดําเนินการตามโครงการ จัดกิจกรรมต่างๆ เช่นกิจกรรมเล่านิทาน 
   สรุปผลโครงการ 
 
6.ระยะเวลาด าเนินการ 
 
  ปีงบประมาณ 2561 -2564 ทุกวันจันทร์  
 
7.งบประมาณ   
 
           10,000  บาท  
 
 8.ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 

กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยยางขาม 



  
 
9.วิธีการด าเนินงาน 
 
 ดําเนินการตามโครงการ 
 สรุปผลโครงการ 
  
10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 
 จํานวนผู้เข้าร่วมโครงการ/แบบประเมินโครงการ 
   

ลําดับที่  14 
 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ“การประกาศเจตจ านงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล           
ห้วยยางขาม” 
 
2. หลักการและเหตุผล  

ตามท่ีคณะกรรมการป.ป.ช.ได้จัดทํายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต ฉบับ
ที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) โดยกําหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต”ซึ่งองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานรัฐที่เป็นหน่วยงานหลักในการจัดทําบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์แก่
ประชาชนในท้องถิ่น แต่ในการปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพบปัญหาการทุจริต ดังนั้นจึงมี
ความจําเป็นที่ผู้บริหารองค์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการแสดงเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการ
ทุจริตอย่างเป็นรูปธรรม เพ่ือเป็นการบริหารงานด้วยความโปร่งใส เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล เกิดประโยชน์
สุขแก่ประชาชนในท้องถิ่นต่อไป  
3. วัตถุประสงค์ 
      1. เพ่ือแสดงเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบล           
ห้วยยางขามอย่างเป็นรูปธรรม 
 2. เพ่ือสร้างจิตสํานึกและความตระหนักที่จะไม่กระทําการอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือ     
การมีผลประโยชน์ทับซ้อน โดยมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
มีการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน และมีการใช้แอพพลิเคชันกฎหมาย 
ป.ป.ช. ม.100 และ 103 เป็นเครื่องมือในการเสริมสร้างองค์ความรู้เพ่ือปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อนใน
องค์กร โดยส่งเสริมให้บุคลากรทดสอบเพ่ือวัดความเข้าใจในแอพพลิเคชัน เพ่ือเกิดความตระหนักในการดํารง
ตนตามกรอบของกฎหมาย 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 1. ผู้บริหารประกาศเจตจํานงการต่อต้านการทุจริตอย่างน้อย 1 ฉบับ 
 2. ผู้บริหารมีการประกาศเจตจํานงการต่อต้านการทุจริตต่อสาธารณชน อย่างน้อย 1 ฉบับ 
5. พื้นที่ด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยยางขาม 
6. วิธีด าเนินการ 



 6.1 ผู้บริหารประกาศเจตจํานงทางการเมือง โดยประกอบด้วยมาตรการต่อต้านการทุจริต และ
มาตรการเพ่ือสร้างจิตสํานึกและความตระหนักที่จะไม่กระทําการอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือ    
การมีผลประโยชน์ทับซ้อน ต่อสาธารณชน  
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 – 2564)  
8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบ 
 สํานักปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยยางขาม 
 
 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต  
       -ผู้บริหารประกาศเจตจํานงการต่อต้านการทุจริตอย่างน้อย 1 ฉบับ 
       -ผู้บริหารมีการประกาศเจตจํานงการต่อต้านการทุจริตต่อสาธารณชน อย่างน้อย 1 ฉบับ 
  ผลลัพธ์  
        - การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลห้วยยางขามมีความโปร่งใส ปูองกันการทุจริต 

ลดข้อร้องเรียนการดําเนินงานขององค์กร 
 
 

ลําดับที่ 15 
 

 
1. ชื่อกิจกรรม มาตรการสร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน 

2. หลักการและเหตุ 
การเลื่อนขั้นเงินเดือนจะต้องมีการประเมินในรูปของคณะกรรมการภายใต้หลักเปิดเผยโปร่งใสมี

ประสิทธิภาพ และมีระบบเปิดในการแจ้งผลการประเมินให้ผู้ถูกประเมินทราบหรือเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้ องมี
ส่วนร่วมให้ข้อคิดเห็น ดังนั้นจึงต้องมีกิจกรรมสร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน 

3. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน 
 2. เพื่อสร้างความกระตือรือร้นให้กับพนักงาน 
 3. เพ่ือให้พนักงานปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรวดเร็วเต็มความสารมารถ โดยมุ่งผลสําเร็จของงาน 

4.  เป้าหมาย 
 พนักงานส่วนตําบลห้วยยางขาม  

5.  สถานที่ด าเนินการ 



 องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยยางขาม  อําเภอจุน  จังหวัดพะเยา 

6. วิธีการด าเนินงาน 
 1. แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมิน 
 2. แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการประเมิน 
 3. แจ้งให้ผู้ถูกประเมินได้รับทราบผลการประเมิน 

4. ประกาศรายชื่อพนักงานส่วนตําบลผู้มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่น 

7.  ระยะเวลาด าเนินการ 
  ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561   

 
 
8. งบประมาณ 

ไม่มี 

9.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยยางขาม  อําเภอจุน  จังหวัดพะเยา 

๙.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. พนักงานส่วนตําบลได้รับความเป็นธรรมในการประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือน 
 2. พนักงานส่วนตําบลสามารถปฏิบัติงานในหน้าที่ได้มากข้ึน 
 3. พนักงานส่วนตําบลมีความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติงานตามภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบ 
 

ลําดับที่ 16 
 

1. ชื่อกิจกรรม กิจกรรมเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารงานบุคคล 

2. หลักการและเหตุ 
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ เป็นกฎหมายที่มีเจตนารมณ์ต้องการให้ประชาชน

มีโอกาสในการรับรู้ข้อมูล ข่าวสารเกี่ยวกับการดําเนินการต่างๆ ของรัฐ อีกทั้งยังคุ้มครองสิทธิการรับรู้  ข้อมูลข่าวสาร
ของราชการและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ ตรวจสอบกระบวนการทํางานของระบบราชการให้                  
มีความโปร่งใสและมี ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยให้ ยึดหลักว่า “เปิดเผยเป็นหลัก ปกปิดเป็น ข้อยกเว้น” นั้น เพ่ือให้
ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการ และเพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหาร
บ้านเมือง ทําให้การ ใช้อํานาจของรัฐเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และโปร่งใส ตามคําที่ว่า “รัฐทํา อะไร รัฐรู้อะไร 
ประชาชนต้องรับรู้อย่างนั้น” ดังนั้นงานการเจ้าหน้าที่จึงต้องมีมาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารงานบุคลากร 

3. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือเผยแพร่งานบุคคลให้ประชาชนได้รับทราบโดยทั่วกัน 
 2. เพ่ือความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล 
 3. เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบเกี่ยวกับงานบริหารงานบุคคล 



4.  เป้าหมาย 
 ประชาชน  

5.  สถานที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยยางขาม  อําเภอจุน  จังหวัดพะเยา 

6. วิธีการด าเนินงาน 
 ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงานบริหารงานบุคคล 

7.  ระยะเวลาด าเนินการ 
  ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561   

 
8. งบประมาณ 

ไม่มี 

9.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยยางขาม  อําเภอจุน  จังหวัดพะเยา 

๙.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. ประชาชนได้รับทราบข่าวสารงานบิหารงานบุคคล 
 2. ประชาชนมีความเชื่อมั่นในงานบริหารงานบุคคล 
 3. ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ กํากับดูแลงานบริหารงานบุคคล 
 

ลําดับที่  17 
 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการออกค าสั่งมอบหมายของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ปลัดองค์การบริหาร
ส่วนต าบล และหัวหน้าส่วนราชการ 
 
2. หลักการและเหตุผล  

องค์การบริหารส่วนตําบลเป็นหน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่นที่มีอํานาจหน้าที่ในการจัดทํา
บริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์แก่ประชาชนในท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วน
ตําบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 6)พ.ศ.2552 และตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542  และหน้าที่ตามกฎหมายอ่ืนที่มีการถ่ายโอน
ภารกิจให้แก่องค์การบริหารส่วนตําบล จึงทําให้องค์การบริหารส่วนตําบลมีภารกิจในการให้บริการสาธารณะ
แก่ประชาชนจํานวนมาก จึงมักประสบปัญหาประชาชนไม่ได้รับความสะดวกในการติดต่อราชการ การบริการ
เกิดความล่าช้า เนื่องจาก ภารกิจมีจํานวนมาก แต่ไม่มีการกระจายอํานาจหรือมอบอํานาจในการสั่งการ 
อนุญาต อนุมัติ  

เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติม
(ฉบับที่ 6)พ.ศ.2552 มาตรา 69/1 ที่กําหนดให้การปฏิบัติงานตามอํานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วน
ตําบล ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ซึ่งพระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 มาตรา 6 มาตรา 37 การ



บริหารราชการเพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนและเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ต้องไม่มีขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานเกินความจําเป็น ประชาชนได้รับการอํานวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ 
และตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 6)พ.ศ.
2552    มาตรา 59 กําหนดให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลมีอํานาจหน้าที่ในการสั่งการ อนุญาตและ
อนุมัติเกี่ยวกับราชการขององค์การบริหารส่วนตําบล มาตรา 60 กําหนดให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบล
ควบคุมและรับผิดชอบการบริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนตําบล และให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบล
มีอํานาจมอบหมายการปฏิบัติราชการให้แก่รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล มาตรา 60/1 กําหนดให้ปลัด
องค์การบริหารส่วนตําบลเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานส่วนตําบลรองจากนายกองค์การบริหารส่วนตําบล และ
รับผิดชอบควบคุมดูแลการปฏิบัติราชการประจําขององค์การบริหารส่วนตําบลให้เป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย 
หรือตามท่ีนายกองค์การบริหารส่วนตําบลมอบหมาย 

ดังนั้นเพ่ือให้การบริหารราชการเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน ลดขั้นตอนการให้บริการ จึงจําเป็นต้องมีมาตรการการมอบหมายอํานาจหน้าที่ของ
องค์การบริหารส่วนตําบล 
3. วัตถุประสงค์ 
      3.1 เพ่ือเป็นการลดขั้นตอนการให้บริการ ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม  
 3.2 เพ่ือเป็นการกระจายอํานาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผู้บริหาร 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 จัดทําคําสั่งมอบหมายงานของนายกองค์การบริหารส่วนตําบล ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลและ
หัวหน้าส่วนราชการ จํานวน 4 ฉบับ ประกอบด้วย นายกองค์การบริหารส่วนตําบลมอบหมายให้รองนายก
องค์การบริหารส่วนตําบล นายกองค์การบริหารส่วนตําบลมอบหมายให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล       
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล และหัวหน้าส่วนราชการ ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลมอบหมายให้รอง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล และปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลมอบหมายให้หัวหน้าส่วนราชการ 
5. พื้นที่ด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยยางขาม 
6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 ออกคําสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ข้อบังคับและ
หนังสือสั่งการ 
 6.2 จัดทําหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการและผู้รับมอบอํานาจให้ปฏิบัติราชการแทนรับทราบ
และถือปฏิบัติ  
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 – 2564)  
8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบ 
 สํานักปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยยางขาม 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต  
       -มีคําสั่งมอบหมายงานให้ผู้ที่เก่ียวข้องปฏิบัติราชการแทน จํานวนไม่น้อยกว่า 4 ฉบับ 
  



  ผลลัพธ์  
        - ประชาชนที่มารับบริการได้รับการอํานวยความสะดวกในการติดต่อราชการ และได้รับความพึง

พอใจ 
 
 
 
 
 
 

 
ลําดับที่ 18  

1. ชื่อโครงการ : โครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ-จัดจ้าง 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

 เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตําบลห้วยยางขามมีฐานะเป็นนิติบุคคลมีอํานาจหน้าที่ในการจัดทํา
บริการสาธารณะด้วยตนเองท้ังในเรื่องการจัดหารายได้และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่างๆตามภารกิจ
และการจัดทําบริการสาธารณะแต่ต้องเป็นไปตามอํานาจหน้าที่และกฎหมายที่กําหนดไว้ดังนั้นการที่องค์การ
บริหารส่วนตําบลห้วยยางขามจะบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนจะต้อง
บริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตมีความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 

 เพ่ือให้เป็นไปตามอํานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตําบล และเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนโดย
ใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและให้คํานึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดซื้อจัดจ้างและการ
เปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่กําหนดให้องค์การบริหารส่วนตําบลมีอํานาจหน้าที่อ่ืนตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็น
หน้าที่ทั้งนี้ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการพ.ศ. 2540และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีพ.ศ. 2546 มาตรา 23 ที่กําหนดให้การจัดซื้อจัดจ้างให้ส่วนราชการ
ดําเนินการโดยเปิดเผยและเที่ยงธรรมโดยพิจารณาถึงประโยชน์และผลเสียทางสังคมภาระต่อประชาชน
คุณภาพวัตถุประสงค์ที่จะใช้ราคาและประโยชน์ระยะยาวที่จะได้รับประกอบกันดังนั้นเพ่ือให้การบริหาร
งบประมาณขององค์การบริหารส่วนตําบลห้วยยางขามเป็นไปอย่างโปร่งใสตรวจสอบได้เกิดประสิทธิภาพและ
เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถิ่นจึงมีความจําเป็นต้องจัดโครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการ
จัดซื้อ – จัดจ้างเพ่ือให้ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจ้างขององค์การบริหารส่วน
ตําบลทุกโครงการและกิจกรรม 

3. วัตถุประสงค์ 
3.1 เพ่ือให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจ้างตามโครงการ 

และกิจกรรมต่างๆขององค์การบริหารส่วนตําบล 
3.2 เพ่ือเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการสามารถตรวจสอบไดhตามหลัก 

ธรรมาภิบาล 
3.3 เพ่ือปูองกันการทุจริตในหน่วยงาน 



4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
เผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อ – จัดจ้างตามแผนงาน/โครงการต่างๆขององค์การบริหารส่วน 

ตําบลห้วยยางขามท่ีดําเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นพ.ศ. 2535 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2553จํานวน 4 ช่องทางได้แก่ทางเว็บไซต์บอร์ด
ประชาสัมพันธ์หนังสือระบบกระจายเสียงตามสาย 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยยางขาม และชุมชนต่างๆภายในเขตองค์การบริหารส่วน 

ตําบลห้วยยางขาม 

6. วิธีด าเนินการ 
6.1 รวบรวมข้อมูลกระบวนการจัดหาพัสดุเพื่อจัดทําประกาศดังนี้ 

- ประกาศการจัดซื้อ – จัดจ้าง 
- ประกาศการกําหนดราคากลางในการจัดซื้อ – จัดจ้าง 
- ประกาศกําหนดวันเวลาสถานที่ในการตรวจรับงาน 
- ประกาศวันเวลาสถานที่ในการตรวจรับงาน 
- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพร้อมวงเงินการจัดซื้อ – จัดจ้าง 
- ประกาศวันเวลาสถานที่ในการตรวจรับงาน 

6.2 นําส่งประกาศไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตามช่องทางการประชาสัมพันธ์ขององค์การ 
บริหารส่วนตําบล ได้แก่ทางเว็บไซต์บอร์ดประชาสัมพันธ์ระบบกระจายเสียงตามสายหน่วยงานราชการเป็นต้น 

7. ระยะเวลาด าเนินการ4ปี (ปีงบประมาณ  พ.ศ.2561-2564 

8. งบประมาณด าเนินการไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบกองคลังองค์การบริหารส่วนตําบลห้วยยางขาม 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
10.1 ผลผลิตเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไม่น้อยกว่า  3  ช่องทาง 
10.2 ผลลัพธ์ 

- ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 
ของโครงการที่จัดซื้อ-จัดจ้างทั้งหมด 

- การจัดหาพัสดุเป็นไปอย่างโปร่งใส  ตรวจสอบได้ทุกข้ันตอน 
- สามารถลดปัญหาการร้องเรียนการทุจริตในการจัดซื้อ-จัดจ้างได้ 

 
ลําดับที่ 19  

1. ชื่อโครงการโครงการกิจกรรมการใช้บัตรคิวในการติดต่อราชการ 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยยางขามเป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งที่มีอํานาจหน้าที่ในการจัดทําบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นตามอํานาจหน้าที่



ขององค์การบริหารส่วนตําบลห้วยยางขามท้ังที่เป็นหน้าที่ตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลห้วย
ยางขามพ.ศ. 2496หน้าที่ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2542 และหน้าที่ตามกฎหมายอื่นที่กําหนดให้องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยยาง
ขามมีหน้าที่ต้องทําอีกมากมายในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนผู้มาขอรับบริการติดต่อกับหน่วยงาน
ต่างๆขององค์การบริหารส่วนตําบลห้วยยางขามนั้นมักจะประสบปัญหาด้านการอํานวยความสะดวกอย่าง
เสมอภาคเป็นธรรมอันเนื่องมาจากภารกิจและผู้มาขอรับบริการเป็นจํานวนมากซึ่งเจ้าหน้าที่ไม่สามารถ
ให้บริการได้อย่างทันท่วงทีการตอบสนองความต้องการเกิดความล่าช้าไม่เป็นธรรมและการให้บริการไม่เป็น
ระบบมีการลัดคิวซึ่งเป็นช่องทางหนึ่งในการทุจริตประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ถือเป็นพฤติกรรมที่ไม่พึง
ประสงค์ท้ังผู้มาขอรับบริการและผู้ให้บริการส่งผลตjอมาตรฐานการให้บริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ 

เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลพ.ศ. 2496 มาตรา 50 วรรคท้าย
ที่กําหนดให้การปฏิบัติงานตามอํานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตําบลห้วยยางขามต้องเป็นไปเพื่อ
ประโยชน์สุขของประชาชนโดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและให้คํานึงถึงการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการตรวจสอบการประเมินผลการปฏิบัติงานและการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารอย่างโปร่งใสตามพระ
ราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีพ.ศ. 2546 มาตรา 6 ที่กําหนดให้การ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีได้แก่การบริหารราชการเพ่ือบรรลุเปูาหมายโดยก่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน
มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐไม_มีข้ันตอนการปฏิบัติงานเกิดความจําเป็นและ
ประชาชนได้รับการอํานวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการทั้งนี้ตามพระราชบัญญัติการ
อํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการพ.ศ. 2558 

ดังนั้นองค์การบริหารส่วนตําบลห้วยยางขามได้มุ่งเน้นที่จะให้บริการประชาชนแล้วเสร็จใน
ระยะเวลาที่เหมาะสมให้บริการโดยจัดลําดับก่อน– หลังเพ่ือเป็นการสร้างความพึงพอใจและความทัดเทียมกัน
ในการให้บริการประชาชนโดยไม่เลือกปฏิบัติจึงได้จัดกิจกรรมการใช้บัตรคิวในการติดต่อราชการสําหรับผู้มา
ติดต่อราชการ 

3. วัตถุประสงค์ 
3.1 เพ่ือสร้างกลไกในการปฏิบัติราชการด้านการอํานวยความสะดวกความเสมอภาคเป็น 

ธรรมต่อผู้มารับบริการ 
3.2 เพ่ือให้ประชาชนผู้มาขอรับบริการได้รับความสะดวกรวดเร็วสามารถตอบสนองความ 

ต้องการของประชาชน 
3.3 เพ่ือให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการที่ให้และเกิดความคุ้มค่าในการขอรับ 

บริการ 
3.4 เพ่ือเป็นเกราะปูองกันในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่มิให้กระทําการแสวงหา 

ประโยชน์หรือกระทําการประพฤติมิชอบต่อตําแหน่งหน้าที่อันเป็นเหตุแห่งการทุจริตต่อหน้าที่ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิตการจัดทําบัตรคิวในการให้บริการแก่ประชาชนทั่วถึงเป็นธรรม 

5. พื้นที่ด าเนินการองค์การบริหารส่วนตําบลห้วยยางขาม 

6. วิธีด าเนินการ 
6.1 จัดทําคําสั่งคณะทํางานเพ่ือกําหนดตัวบุคลากรผู้รับผิดชอบในการดูแลกํากับการ 



ให้บริการ 
6.2 ประชุมชี้แจงแนวทางกําหนดรูปแบบวิธีการข้ันตอนการปฏิบัติ 
6.3 จัดทําบัตรคิวในรูปแบบต่างๆตามความจําเป็นและเหมาะสม 
6.4 ปิดประกาศประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงข้ันตอนการรับบริการบัตรคิวและการ 

ใช้บริการตามลําดับคิว 
6.5 จัดทําแบบประเมินผลความพึงพอใจของผู้มาขอรับบริการ 
6.6 สรุปผลการให้บริการตามแบบประเมินความพึงพอใจเป็นรายสัปดาห์/รายเดือนเพ่ือ 

นํามาปรับปรุงแก้ไขการให้บริการอย่างมีคุณภาพ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ4ปี (ปีงบประมาณพ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมาณด าเนินการไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบงานจัดเก็บรายได้กองคลัง  องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยยางขาม 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
10.1 ผลผลิตมีการใช้บัตรคิวสําหรับให้บริการแก่ประชาชนตามลําดับก่อนหลังสําหรับ 

หน่วยงานที่ให้บริการ 
10.2 ผลผลิต 

 - ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการที่ให้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของผู้มาขอรับบริการ 
 - การให้บริการเกิดความโปร่งใสลดข้อร้องเรียนการทุจริตต่อหน้าที่ 

 
ลําดับที่ 20  

1. ชื่อโครงการ :กิจกรรมการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

2. หลักการและเหตุผล 
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีพ.ศ. 2546 มาตรา 52  

กําหนดให้_องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทําหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีโดยอย่างน้อยต้องมี
หลักเกณฑ์เก่ียวกับการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานการอํานวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนตลอดจนจัดให้มีการรับฟังและสํารวจความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการเพ่ือปรับปรุงการ
บริหารงานให้สอดคล่องกับความต้องการของประชาชนมากที่สุดประกอบกับในปีที่ผ่านมาได้มีการประเมิน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดีและได้ดําเนินการตามโครงการดังกล่าวอย่างต่อเนื่องทุกปี
นั้น 

เพ่ือให้การประเมินบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเกิดประโยชน์_สุข 
ต่อประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจขององค์กรมีประสิทธิภาพและความคุ้มค่าสามารถลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานและตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริงหรืออย่างน้อยมีผลการประเมินไม่ต่ํากว่า
ปีที่ผ่านมาองค์การบริหารส่วนตําบลห้วยยางขามจึงได้จัดทําโครงการปรับปรุงกระบวนการทํางานหรือลด
ขั้นตอนการทํางานหรือการบริการเพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนโดยยึดกรอบแนว 
ทางการพัฒนาการบริหารจัดการที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและอํานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วน
ตําบลห้วยยางขามตามกฎหมายเป็นสําคัญ 



3. วัตถุประสงค์ 
3.1 เพ่ือลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานการบริการประชาชน 
3.2 เพ่ืออํานวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน 
3.3 เพ่ือรับฟังและสํารวจความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการ 
3.4 เพ่ือปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
4.1 เพ่ือลดขั้นตอนในการทํางานขององค์การบริหารส่วนตําบลห้วยยางขามให้สั้นลง 
4.2 ประชาชนในพื้นท่ีตําบลห้วยยางขาม 
4.3 ประชาชนนอกพ้ืนที่และประชาชนทั่วไป 
4.4 พนักงานและเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตําบลห้วยยางขาม 
4.5 ผู้บังคับบัญชามอบอํานาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่งการอนุญาตการอนุมัติและการ 

ปฏิบัติราชการใดๆไปสู่ผู้ใต้บังคับบัญชาซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการดําเนินการเรื่องนั้นโดยตรง 

5. พื้นที่ด าเนินการกองคลัง  องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยยางขาม 

6. วิธีด าเนินการ 
6.1 แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
6.2 ประชุมคณะกรรมการเพ่ือสํารวจงานบริการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องปฏิบัติ 

ปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาในการให้บริการที่สามารถปฏิบัติได_จริงและพิจารณางานในภารกิจว่าเรื่องใดที่
ผู้บังคับบัญชาสามารถมอบอํานาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่งการอนุญาตการอนุมัติหรือการปฏิบัติราชการ
ใดๆให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา 

6.3 ประกาศลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการและประกาศกระบวนงานบริการ 
ประชาชนที่นายกองค์การบริหารส่วนตําบลห้วยยางขามมอบอํานาจให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบลห้วย
ยางขามหรือปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลห้วยยางขามให้ประชาชนทราบโดยทั่วไปพร้อมทั้งจัดทําแผนภูมิ
แสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการให้ประชาชนทราบ 

6.4 มีระบบการรับฟังข้อร้องเรียนหรือมีการสอบถามจากภาคประชาชนและนําผลดังกล่าว 
มาปรับปรุงการปฏิบัติราชการ 

6.5 รายงานผลการปฏิบัติงานความคิดเห็นและอุปสรรคต่างๆให้นายกเทศมนตรีและ 
ผู้บริหารทราบ 

6.ระยะเวลาด าเนินการ 

4ปี  (ปีงบประมาณพ.ศ.2561-2564) 

8. งบประมาณด าเนินการไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการกองคลัง  องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยยางขาม 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
10.1 ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วในการติดต่อขอรับบริการและมีความพึงพอใจใน 

การให้บริการของเจ้าหน้าที่ 



10.2 การปฏิบัติราชการมีความคล่องตัวและบุคลากรมีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน 
10.3 การปฏิบัติราชการมีความสอดคล้องกับนโยบายปฏิรูประบบราชการ 
10.4 ทําให้ภาพลักษณ์ขององค์การบริหารส่วนตําบลห้วยยางขามเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้น 

และทําให้ประชาชนมีความศรัทธาต่อคณะผู้บริหารมากยิ่งขึ้น 
 
 
 
 
 

ลําดับที่ 21  

1. ชื่อโครงการ : โครงการฝึกอบรมการกระท าความรุนแรงต่อเด็กและสตรีเนื่องในวันสตรีสากล 

2.  หลักการและเหตุผล 

  อาศัยอํานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตําบล ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การ
บริหารส่วนตําบล  พ.ศ.2537  ( และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 6  ปี  พ.ศ.2552 )  มาตรา 67 (6) ส่งเสริม
การพัฒนาสตรี  เด็ก  เยาวชน  ผู้สูงอายุ  และผู้พิการ    ซึ่งองค์การบริหารส่วนตําบลถือว่าเป็นบทบาทหน้าที่
หลักในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน และครอบครัวของประชาชนในตําบล  เพ่ือนําไปสู่ความ
เข้มแข็งของครอบครัวและสังคม ซึ่งในปัจจุบันรัฐบาลได้เล็งเห็นความสําคัญในการพัฒนาและส่งเสริมบทบาท
สตรี โดยเฉพาะสตรีที่อาศัยอยู่ในแถบชนบท โดยมุ่งหวังให้สตรีสามารถนําเอาศักยภาพที่ตนมีอยู่ไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด 

               ในยุคที่สตรีมีบทบาทและหน้าที่ที่สําคัญมากขึ้นทั้งต่อครอบครัวและต่อสังคมเช่นปัจจุบัน   
ทําให้สตรีต้องปรับตัวเพ่ือให้สอดคล้องเหมาะสมกับบทบาทหน้าที่และสภาวการณ์ต่าง ๆ  รวมทั้งแสวงหา
ความรู้และแนวคิดใหม่ ๆ ให้กับตนเองเพ่ือนําไปประยุกต์ใช้ เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคม สภาสตรี
แห่งชาติฯ ในฐานะองค์กรที่ดําเนินงานด้านกิจกรรมสตรี ได้เล็งเห็นคุณประโยชน์ในการที่จะเสริมสร้าง
ศักยภาพในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองของสตรีให้ดียิ่งขึ้น 

                องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยยางขาม ซึ่งเป็นองค์กรที่มีความใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด
องค์กรหนึ่ง และพัฒนาสตรีในตําบลห้วยยางขาม เสริมสร้างและพัฒนาวิสัยทัศน์ของสตรีไทย ให้มีบุคลิกภาพที่
โดดเด่น น่าเชื่อถือ สร้างการยอมรับ สร้างทัศนคติที่เอ้ือต่องานบริการ ให้เกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์เป็นฐาน
พลังในการขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆในชุมชนให้ประสบความสําเร็จ เป็นแบบอย่างที่ดีในการแก้ไขปัญหาสังคม 
และมีส่วนในการแก้ไขปัญหาในระดับท้องถิ่นเป็นรากฐานสําคัญของการพัฒนาประเทศต่อไป ดังนั้นองค์การ
บริหารส่วนตําบลห้วยยางขาม จึงได้ดําเนินการจัดโครงการฝึกอบรมด้านบทบาทและสิทธิสตรีเนื่องในวันสตรี
สากลพร้อมมอบรางวัลสตรีดีเด่น โดยการมอบเกียรติบัตรสตรีดีเด่นให้กับสตรีที่มีคุณสมบัติ ดังนี้ 

 1.เป็นผู้มีความขยันหมั่นเพียร ซื่อสัตย์ สุจริต มานะอดทน มีความประพฤติดีเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม 

 2.เป็นผู้ทําคุณประโยชน์ต่อสังคม และประเทศชาติอย่างเด่นชัด สมควรเป็นแบบอย่างแก่คนทั่วไป 

 3.เป็นผู้ทําประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ ในด้านการศึกษา พัฒนาสังคม เศรษฐกิจ            
การสาธารณสุข สังคมสงเคราะห์ ฯลฯ ด้วยความเสียสละ เป็นที่ยอมรับของสังคมและสังคมและสมควรเป็น
แบบอย่างแก่คนทั่วไป 



3.  วัตถุประสงค์ 

3.1 เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาตนเองของสตรี ให้เป็นที่ยอมรับต่อชุมชนและสังคม 
3.2 เพ่ือส่งเสริมการจัดกิจกรรมที่แสดงศักยภาพของกลุ่มสตรี 
3.3 เพ่ือเสริมสร้างความรู้ ทักษะ และเพ่ิมขีดความสามารถต่อการพัฒนาความเป็นผู้นําของสตรี      
      ในการที่จะบริหารจัดการองค์กรสตรีให้มีประสิทธิภาพ 
3.4 เพ่ือพัฒนาและสร้างความเชื่อม่ันให้ผู้นําสตรีมีความเข้มแข็ง เป็นฐานพลังในการขับเคลื่อน 
     กิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือแก้ไขปัญหาให้กับชุมชนและสังคม ตามนโยบายของรัฐบาลให้บรรลุผลสําเร็จ   
     ตามเปูาหมาย 
3.5 เพ่ือกระตุ้นให้ผู้นําสตรีมีความรู้ความสามารถ และเป็นต้นแบบในการพัฒนาตน เพ่ือขยายผลแก่ 
      สตรีกลุ่มอ่ืน ๆ ต่อไป 
3.6 เพ่ือให้กลุ่มสตรีมีความรู้สิทธิและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสตรีและครอบครัวเพ่ือประโยชน์ของ    
     ตนเอง 
3.7 เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติสตรีที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ให้อยู่ในสังคมได้อย่าง

ภาคภูมิใจ 
3.8 เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติสตรีที่ประพฤติตนที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ให้มีขวัญและกําลังใจในการ

บําเพ็ญตนที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมสืบไป 

4.  กลุ่มเป้าหมาย 

         กลุ่มสตรีและคณะกรรมการพัฒนาสตรีระดับหมู่บ้านตําบลห้วยยางขาม  จํานวน  110  คน                                           

5.  สถานที่ด าเนินการ 

         ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตําบลห้วยยางขาม   

6.  วิธีด าเนินการ 

          6.1 จัดทําโครงการเพื่อขออนุมัติงบประมาณ 
6.2 ติดต่อประสานงานกลุ่มเปูาหมายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
6.3 ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่สนใจรับทราบและเห็นความสําคัญของการอบรม 
6.4 จัดเดินขบวนรณรงค์ในวันสตรีสากล 
6.5 จัดอบรมตามโครงการแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ 
6.6 จัดนิทรรศการของกลุ่มสตรี 
6.7 ประเมินผลและรายงานผลการดําเนินงานตามโครงการฯ 

7.  ระยะเวลาการด าเนินการ 

4ปี  (ปีงบประมาณพ.ศ.2561-2564) 
8.  งบประมาณ 

     รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  16,700 บาท  (หนึ่งหม่ืนหกพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) 

9.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 

กองสวัสดิการสังคมองค์การบริหารส่วนตําบลห้วยยางขาม 



10.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

 10.๑ สตรีมีความรู้ในสิทธิประโยชน์และกฎหมายต่างๆและเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเองมากข้ึน 
        10.2 สตรีได้รับการส่งเสริมให้สามารถแสดงออกซ่ึงความสามารถและศักยภาพ สร้างความภาคภูมิใจ 
                   ให้กับตนเองครอบครัว และสังคม 
       10.3 ผู้เข้าร่วมการกิจกรรมเกิดแนวคิด วิสัยทัศน์ และทัศนคติที่ดีในการพัฒนาตนเองให้สู่ภาวการณ์ 
                  เป็นผู้นําที่ด ี
           10.4 กลุ่มและองค์กรสตรีในทุกระดับมีความเข้มแข็ง พร้อมเป็นฐานในการผลักดันการขับเคลื่อนให้  
                 เกิดการพัฒนา และพร้อมช่วยเหลือสังคมในการแก้ไขปัญหาของสังคมในทุกๆด้านและทุกระดับ 
      10.5 กระตุ้นให้ผู้นําสตรีมีความรู้ความสามารถ และเป็นต้นแบบในการพัฒนาตน เพ่ือขยายผล       
                  แก่สตรีกลุ่มอ่ืน ๆ ต่อไป 
       10.6 เสริมสร้างความรู้ ทักษะ และเพ่ิมขีดความสามารถต่อการพัฒนาความเป็นผู้นําของสตรี       
                 ในการที่จะบริหารจัดการองค์กรสตรีให้มีประสิทธิภาพ 
       10.7 พัฒนาและสร้างความเชื่อม่ันให้ผู้นําสตรีมีความเข้มแข็ง เป็นฐานพลังในการขับเคลื่อนกิจกรรม 
                 ต่าง ๆ เพื่อแก้ไขปัญหาให้กับชุมชนและสังคม 

10.8 สตรีที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ได้รับการยกย่องให้อยู่ในสังคมได้อย่าง
ภาคภูมิใจ 

10.9 สตรีที่ประพฤติตนที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม มีขวัญและกําลังใจในการบําเพ็ญตนที่เป็น
ประโยชน์ต่อสังคมสืบไป 

 
ลําดับที่ 22  

1. ชื่อโครงการ : โครงการวันพ่อ – วันแม่ดีเด่น 

2.  หลักการและเหตุผล 

  เนื่องในวโรกาส 5 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวเป็นวันพ่อแห่งชาติและในวโรกาส 12 สิงหาคมของทุกปี เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระ
นางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ เป็นวันแม่แห่งชาติซึ่งองค์การบริหารส่วนตําบลได้กําหนดเป็นนโยบายในการจัด
งานวันพ่อวันแม่แห่งชาติเป็นประจําทุกปีติดต่อกันมาเพ่ือเทิดทูนพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยอย่างนานัปการ พระองค์ทรง
เป็นพ่อและแม่ของปวงชนชาวไทยที่เปี่ยมล้นด้วยพระเมตตา ทรงห่วงใยอย่างหาที่เปรียบมิได้ และเป็นการ
เผยแพร่พระคุณของพ่อและแม่ที่มีต่อครอบครัว สังคมและประเทศชาติ 

เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  พ.ศ.2537  ( และ
ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 6  ปี  พ.ศ.2552 )  มาตรา 67 (6) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี  เด็ก  เยาวชน  
ผู้สูงอายุ  และผู้พิการ  ประกอบกับองค์การบริหารส่วนตําบลมีแนวทางในการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับ
สํานักงานคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ การบริหารราชการเพ่ือปูองกันการทุจริต ใน
การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลในการดําเนินกิจการ การประพฤติตนให้เป็นประจักษ์ โดยการยกย่องเชิด
ชเูกียรติผู้ที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต 



      ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยยางขาม จึงได้กิจกรรมวันพ่อ วันแม่แห่งชาติ คือการ
คัดเลือกพ่อและแม่ดีเด่นในพ้ืนที่องค์บริหารส่วนตําบลห้วยยางขาม เพ่ือมอบโล่ประกาศเกียรติคุณฯเป็นการ
สร้างแบบฉบับที่ดีให้ปรากฏแก่สาธารณชน และให้สังคมได้ตระหนักถึงหน้าที่อันสําคัญยิ่งของพ่อและแม่ ที่
สําคัญเพ่ือเป็นแบบอย่างท่ีดีของคนในชุมชนต่อไป 

 1.เป็นผู้มีความขยันหมั่นเพียร ซื่อสัตย์ สุจริต มานะอดทน มีความประพฤติดีเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม 

 2.เป็นผู้ทําคุณประโยชน์ต่อสังคม และประเทศชาติอย่างเด่นชัด สมควรเป็นแบบอย่างแก่คนทั่วไป 

 3.เป็นผู้ทําประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ ในด้านการศึกษา พัฒนาสังคม เศรษฐกิจ            
การสาธารณสุข สังคมสงเคราะห์ ฯลฯ ด้วยความเสียสละ เป็นที่ยอมรับของสังคมและสังคมและสมควรเป็น
แบบอย่างแก่คนทั่วไป 

3.  วัตถุประสงค์ 

3.1 เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติแก่พ่อ-แม่ ผู้ที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต ตั้งมั่นอยู่ในหลักคุณธรรม จริยธรรม 
3.2 เพ่ือให้พ่อ แม่ ที่ได้รับการคัดเลือกได้เป็นแบบอย่างท่ีดีแก่บุตร ธิดา และสังคมสืบไป 

4.  กลุ่มเป้าหมาย 

จัดพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่พ่อ แม่ดีเด่น จํานวน 2 ครั้ง/ปี  ครั้งละ  22  คน                                           

5.  พื้นที่ด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยยางขาม   

6.  วิธีด าเนินการ 

6.1 จัดทําประกาศกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกพ่อ แม่ดีเด่น ที่มีคุณสมบัติที่จะได้รับการ
คัดเลือกให้เป็นพ่อ แม่ ดีเด่นประจําปี เพ่ือประกาศให้ประชาชนทราบ 

6.2 แจ้งประกาศหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกให้สมาชิกชมรมสตรีตําบลห้วยยางขามทราบ    ทั่วกัน 
เพ่ือให้แต่ละหมู่บ้านดําเนินคัดเลือก กลั่นกรองบุคคลที่สมควรเสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือกในชั้นต้นมายัง
องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยยางขาม เพ่ือให้คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองได้พิจารณาอีกครั้งหนึ่ง 

6.3 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองเพ่ือทําหน้าที่กลั่นกรองคุณสมบัติผู้ที่ถูกเสนอชื่อจากแต่
ละหมู่บ้านภายในองค์การบริหารส่วนตําบลห้วยยางขาม 

6.4 คณะกรรมการเสนอรายชื่อพ่อ แม่ ดีเด่นที่ผ่านการกลั่นกรองด้านคุณสมบัติ โดยเสนอรายชื่อให้
ผู้บริหารทราบและเห็นชอบ 

6.5 ดําเนินการจัดพิธีการมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่พ่อ แม่ดีเด่น ในวันสําคัญที่ตรงกับวันเฉลิม
พระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลย เดช และของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์
พระบรมราชินีนาถ จํานวน 2 ครั้ง/ปี 
7.  ระยะเวลาการด าเนินการ 

4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564) 

8.  งบประมาณ 
ค่าจ้างทําโล่ประกาศเกียรติคุณ จํานวน 22 โล่ๆละ 300 บาท เป็นเงิน 6,600 บาท    

9.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 



กองสวัสดิการสังคมองค์การบริหารส่วนตําบลห้วยยางขาม 

10.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

 10.๑ ผลผลิต 
         -พ่อ แม่ดีเด่นที่ได้รับเชิดชูเกียรติไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจํานวนกลุ่มเปูาหมาย 
       10.2 ผลลัพธ์ 
            -พ่อ แม่ดีเด่นที่ได้รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ มีความพึงพอใจไม่น้อยกว่าในระดับดี 
  -มีพ่อ แม่ดีเด่น ที่เป็นบุคคลต้นแบบแก่บุตร ธิดา และสังคมสืบไป 
 

ลําดับที่ 23 
 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “การจัดทําข้อตกลงการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลห้วยยางขาม” 

2. หลักการและเหตุผล 
ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 3/1 บัญญัติว่า

การปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้คํานึงถึงความ
รับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงานการมีส่วนร่วมของประชาชนการเปิดเผยข้อมูล การติดตาม ตรวจสอบ และการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ตามความเหมาะสมของแต่ละภารกิจ ประกอบกับ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 12กําหนดไว้ว่า เพ่ือประโยชน_ในการ
ปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ก.พ.ร. อาจเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือกําหนดมาตรการกํากับการปฏิบัติ
ราชการ โดยวิธีการจัดทําความตกลงเป็นลายลักษณ์อักษร หรือโดยวิธีการอ่ืนใด เพ่ือแสดงความรับผิดชอบใน
การปฏิบัติราชการ รวมทั้งมาตรา 45 กําหนดให้ส่วนราชการ จัดให้มีคณะผู้ประเมินอิสระดําเนินการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ คุณภาพการให้บริการ ความพึง
พอใจของประชาชนผู้รับบริการ ความคุ้มค่าในภารกิจ ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์วิธีการ และระยะเวลาที่กําหนด 

องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยยางขาม จึงได้จัดให้มีการจัดทําข้อตกลงและติดตามผลการปฏิบัติ
ราชการ โดยมีการลงนามในข้อตกลงการปฏิบัติราชการระหว่างนายกองค์การบริหารส่วนตําบลห้วยยางขาม
กับปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลห้วยยางขามและหัวหน้าสํานักปลัด/ผู้อํานวยการกอง และให้มีการลงนาม
จัดทําข้อตกลงทุกปี เพ่ือประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลห้วยยางขาม 

3. วัตถุประสงค ์ 
3.1 เพ่ือให้การปฏิบัติราชการตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการของหน่วยงานระดับสํานัก/กอง/ฝุาย 

เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด 
3.2 เพ่ือให้หน่วยงานระดับสํานัก/กอง/ฝุาย มีความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอน วิธีการ และรายละเอียด

การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามกรอบและแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
3.3 เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับสํานัก/กอง/ฝุาย ตามข้อตกลงการ

ปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ 2561 
3.4 เพ่ือให้หน่วยงานระดับสํานัก/กอง/ฝุาย สามารถจัดเตรียมเอกสาร และหลักฐานของตัวชี้วัดผล

การปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 



4. การประเมินผล การปฏิบัติราชการตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการของหน่วยงานระดับสํานัก/กอง/ฝุาย 
องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยยางขาม ได้ทําข้อตกลงผลงานกับผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นลายลักษณ์อักษรอย่าง
ชัดเจน โดยจัดทําข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ในระดับสํานัก/กอง/ฝุาย เพ่ือให้การดําเนินงานตามข้อตกลงการ
ปฏิบัติราชการดังกล่าวบรรลุเปูาหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด 
และรับสิ่งจูงใจตามระดับผลงาน โดยได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติราชการระหว่างนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบลกับปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล และปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลกับหัวหน้าหน่วยงานใน
สังกัด พร้อมคณะทํางานได้ร่วมกันพิจารณาและเลือกตัวชี้วัดในประเด็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการแต่
ละมิต ิดังนี้ 

1) การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน 
2) การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจ 
3) การบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจ 
4) การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
5) การอํานวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 
6) การพัฒนาความรู้และการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

5. การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
วิธีติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
1.1 ชี้แจงสํานัก/กอง/ฝุายต่างๆ และผู้ปฏิบัติงานทราบ และทําความเข้าใจเกี่ยวกับตัวชี้วัด และ
กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0892.4/ว 435 ลงวันที่ 11 
กุมภาพันธ์ 2548 
1.2 ติดตามผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดให้มีผลการปฏิบัติราชการอย่างเหมาะสม เช่น 
- ศึกษาข้อมูล และเอกสารหลักฐานต่างๆ เช่น รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติ 
ราชการรอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินการตามตัวชี้วัด 
เป็นต้น 
- ติดตามผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด โดยการประสานงานกับผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด และผู้จัดเก็บ

ข้อมูล 
เพ่ือให้การดําเนินการเป็นไปตามเปูาหมายที่กําหนด และการมีส่วนร่วมของผู้บริหารของหน่วยงานใน
การกํากับดูแลและติดตามผลการดําเนินงานดังกล่าว 
1.3 รับฟังความคิดเห็นของหน่วยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัด เพ่ือให้การดําเนินงานบรรลุตามเปูาหมาย
หรือตัวชี้วัดที่กําหนด 
1.4 วัดผลลัพธ์ที่ได้จากการปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับค่าเปูาหมาย และเกณฑ์การให้คะแนน 
1.5 ประสานงานกับหน่วยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ กรณีท่ีการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการในเบื้องต้นไม้เป็นไปตามเปูาหมายที่กําหนด เพ่ือหาแนวทางแก้ไขให้การปฏิบัติงาน
บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเปูาหมายที่กําหนดไว้ 

6. การค านวณผลการประเมินการปฏิบัติราชการ 
ผลการประเมิน ระดับคะแนนที่ได้รับ 
มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเลิศ/ดีเยี่ยม 5 
มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีมาก 4 



มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดี 3 
มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับพอใช้ 2 
มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับปรับปรุง 1 
 
 

 
ลําดับที่ 24  

1. ชื่อโครงการ :มาตรการ “ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้งภาครัฐและองค์กรอิสระ” 

2. หลักการและเหตุผล 
กลไกการก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แต่ละประเภทได้ให้อํานาจข้าราชการในหน่วยงานกระทรวงมหาดไทยทั้งผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอําเภอ
กํากับดูแลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินกิจการเป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดและมีประสิทธิภาพ
ตามอํานาจหน้าที่ที่กําหนดไว้ในกฎหมายกลไกองค์กรอิสระเพื่อตรวจสอบการใช้อ านาจขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นซึ่งในแง่ของการทุจริตจะเก่ียวข้องกับการใช้จ่ายเงินไปโดยชอบด้วยกฎหมายระเบียบข้อบังคับ
หรือไม่หรือตรวจสอบเพ่ือให้นักการเมืองท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินกิจการต่างๆอย่าง
โปร่งใสและสุจริตซึ่งหน่วยงานทั้งสํานักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน(สตง.) และคณะกรรมการปูองกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เป็นองค์กรที่มีหน้าที่สําคัญ 

ดังนั้นองค์การบริหารส่วนตําบลห้วยยางขามจึงได้มาตรการ “ให้ความร่วมมือกับหน่วยงาน
ตรวจสอบ” ขึ้นเพ่ือส่งเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระท่ีมีหน้าที่
ตรวจสอบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ 

3. วัตถุประสงค์ 
เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระที่มีหน้าที่

ตรวจสอบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
การตรวจสอบควบคุมดูแลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลห้วยยางขามจาก

หน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระเป็นอย่างมีประสิทธิภาพ 

5. พื้นที่ด าเนินการกองคลัง  องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยยางขาม 

6. วิธีด าเนินการ 
ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้งจากผู้กํากับดูแลและองค์กรอิสระอาทิ 
- การรับการตรวจจากสํานักงานตรวจเงินแผ่นดิน 
- การรับการตรวจจากคณะทํางานตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการประจําหรือ 
  คณะทํางาน LPA จังหวัด 
- การรับการตรวจจากสํานักงานป.ป.ท. ตามโครงการ ITA 

7. ระยะเวลาด าเนินการปีงบประมาณพ.ศ. 25๖๑-๒๕๖๔ 



8. งบประมาณด าเนินการไม่ใช่งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการกองคลังองค์การบริหารส่วนตําบลห้วยยางขาม 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยยางขามให้ความร่วมมือในการตรวจสอบควบคุมดูแลการปฏิบัติราชการของ
องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยยางขามจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระ 
 

ลําดับที่  25 
 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชนกล่าวหา
เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตําบลห้วยยางขามว่าทุจริตและปฏิบัติราชการตามอํานาจโดยมิชอบ” 

2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 
 สืบเนื่องจากคําสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 69/2557 เรื่อง มาตรการปูองกันและแก้ไข
ปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบได้กําหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ กําหนดมาตรการหรือ
แนวทางปูองกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการ
สร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบเฝูาระวัง เพ่ือ
สกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้ ในการนี้องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยยางขามจึงได้จัดทํา
มาตรการการดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชนกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของ
องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยยางขามว่าปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าที่โดยมิชอบขึ้น  
 ทั้งนี้ เพ่ือให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้เสียได้ทราบช่องทางการร้องเรียนแนวทางการพิจารณารับเรื่อง
ร้องเรียน และการตอบสนองต่อข้อร้องเรียนในเรื่องการทุจริตหรือประพฤติมิชอบของข้าราชการ 
 
3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือสร้างจิตสํานึกให้แก่พนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้างตามภารกิจและลูกจ้างขององค์การ
บริหารส่วนตําบลห้วยยางขามยึดม่ันในคุณธรรมจริยธรรมที่ดี 
 3.2 เพ่ือให้การตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ เป็นไปอย่างรวดเร็ว 
โปร่งใส เป็นธรรม 
  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 “เจ้าหน้าที่” หมายถึง พนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้างตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตําบล
ห้วยยางขาม 
 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยยางขาม 
 
6. วิธีด าเนินการ 

6.1 ดําเนินการกําหนดหลักเกณฑ์และแนวทางในการพิจารณาเรื่องร้องเรียนว่ามีมูลและเข้า
องค์ประกอบความผิดการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือไม่ 



6.2 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง กรณีมีเจ้าหน้าที่ทุจริตและปฏิบัติราชการตามอํานาจ
หน้าที่โดยมิชอบ 
6.3 กําหนดช่องทางการร้องเรียน แจ้งเบาะแสข้อมูลเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบและ
ช่องทางการร้องเรียนให้ง่าย สะดวกและวิธีการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล เพ่ือเป็นหลักประกันและสร้าง
ความมั่นใจแก่ผู้ให้ข้อมูล ในการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่หน่วยงาน 
6.4 แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ร้องเรียนทราบผลและความคืบหน้าของการดําเนินการ ภายใน 5 วัน 
 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
 
8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 
9. ผู้รับผิดชอบ 
 งานนิติกร สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลห้วยยางขาม 
 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 ตัวช้ีวัด 
 ร้อยละของเรื่องร้องเรียนของเจ้าหน้าที่ท่ีมีการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 ผลลัพธ์ 
 ภาคประชาชนมีบทบาทในการเฝูาระวัง และติดตาม ตรวจสอบการทํางานของเจ้าหน้าที่ 
 

ลําดับที่ 26  
 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยางขาม
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 

2. หลักการและเหตุผล 
  ตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 บัญญัติให้
หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยตามที่กฎหมายกําหนดไว้ให้ประชาชนเข้า
ตรวจดูได้ ณ ที่ทําการของหน่วยงานของรัฐ โดยเรียกสถานที่ที่จัดเก็บรวบรวมข้อมูลข่าวสารและให้บริการว่า 
“ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร”  โดยมีเจตนารมณ์ให้ประชาชนได้มีโอกาสอย่างกว้างขวางในการได้รับข่าวสารเกี่ยวกับ
การดําเนินการต่างๆ ของรัฐ   
  ดังนั้น เพ่ือให้การดําเนินการดังกล่าวเป็นไปตามท่ีกฎหมายกําหนด องค์การบริหารส่วนตําบล
ห้วยยางขาม จึงได้จัดให้มีสถานที่สําหรับประชาชนเข้าจรวจดูข้อมูลข่าวสารซึ่งได้รวบรวมไว้ โดยจัดเป็นศูนย์
ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตําบลห้วยยางขาม  ให้บริการ ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วน
ตําบลห้วยยางขาม โดยมีงานศูนย์บริการข้อมูลฝุายประชาสัมพันธ์ สํานักงานปลัด เป็นผู้รับผิดชอบข้อมูล
ข่าวสารต่างๆ ที่ประชาชนสามารถเข้าตรวจดูได้ เพ่ือประชาชนจะได้สามารถรับรู้สิทธิและหน้าที่ของตนอย่ าง



เต็มที่ในการแสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิทางการเมืองได้โดยถูกต้องตรงกับความเป็นจริงในการรักษา
ประโยชน์ของตนต่อไป 
  

3. วัตถุประสงค์ 
3.1 เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์แก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้องและไม่

บิดเบือนข้อเท็จจริง 
3.2 เพ่ือเพ่ิมช่องทางให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค์การ

บริหารส่วนตําบลห้วยยางขาม 
 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตําบลห้วยยางขาม จํานวน 1 แห่ง  

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตําบลห้วยยางขาม  

 
6. วิธีด าเนินการ 

6.1 มีการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารและจัดสถานที่ให้ประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูล 
6.2 มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดขอเป็นปัจจุบัน 

  6.3 มีการจัดวางเอกสารข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหาร
งบประมาณ การเงิน การจัดหาพัสดุ การคํานวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติ งานเป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
วิธีการที่กฎหมาย ระเบียบ กฎข้อบังคับท่ีกําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเผยแพร่ให้ประชาชนทราบ
และตรวจสอบได้ ข้อมูลครบตามรายการที่กําหนด 

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

6.5 มีการให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 
6.6 มีบริการอินเตอร์เน็ตสําหรับให้บริการประชาชนทั่วไป 
6.7 มีการจัดเก็บสถิติผู้มารับบริการและสรุปผลเสนอผู้บริหาร 

 
7. ระยะเวลาด าเนินการ  

  4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 - 2564) 
 

8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 

 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ฝุายประชาสัมพันธ์ สํานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยยางขาม 
 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
  จํานวนศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตําบลห้วยยางขาม 



 
 
 

ลําดับที่ 27  
 
1.ชื่อโครงการ : มาตรการ “เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญและหลากหลาย” 

 
2.หลักการและเหตุผล 
  ด้วยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 มาตรา 7 และมาตรา 9  
กําหนดให้หน่วยงานของรัฐจะต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่สําคัญๆของหน่วยงาน เช่น โครงสร้างและการจัด
องค์กร อํานาจหน้าที่ แผนงาน โครงการและอ่ืนๆ 
  ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยยางขาม จึงได้จัดทํามาตรการ “เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่
สําคัญและหลากหลาย” ขึ้น  เพ่ือให้ประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าที่และ
เข้าถึงข้อมูลตามภารกิจหลักขององค์การบริหารส่วนตําบลห้วยยางขามได้ง่ายและสะดวกมากข้ึน 
  
3.วัตถุประสงค์ 

3.1 เพ่ือให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สําคัญและเข้าถึงง่าย 
3.2 เพ่ือให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่หลากหลาย 
3.3 เพ่ือให้ประชาชนหรือผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกมากยิ่งขึ้น 

 
4.เป้าหมาย/ผลผลิต 

 มีข้อมูลประเภทต่างๆ เผยแพร่ต่อประชาชนในพ้ืนที่ และเข้าถึงได้โดยสะดวกมากกว่า 10 
ประเภทขึ้นไป 

5.พื้นที่ด าเนินการ 
 พ้ืนทีทั้งในและนอกเขตองค์การบริหารส่วนตําบลห้วยยางขาม 

 
6.วิธีด าเนินการ 

จัดให้มีข้อมูลข่าวสารประเภทต่างๆ เผยแพร่ให้ประชาชนทั้งในและนอกพ่ืนที่  ได้แก่ 
- แผนพัฒนาท้องถิ่น 
- งบประมาณรายจ่ายประจําปี 
- แผนการดําเนินงาน 
- แผนอัตรากําลัง 
- แผนการจัดหาพัสดุ 
- ประกาศสอบราคา / ประกวดราคา 
- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
- ข้อมูลรายรับและรายจ่าย 
- งบแสดงฐานะทางการเงิน 
- รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น 



- รายงานผลการปฏิบัติงานประจําปี 
- รายงานผลการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการ 
- ผลสํารวจความพึงพอใจของประชาชน 

 
7.ระยะเวลาด าเนินการ  

4ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 - 2564) 
 
8.งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 

 
9.ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ฝุายประชาสัมพันธ์ สํานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยยางขาม 
 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
  จํานวนศูนย์ข้อมูลข่าวสารที่ได้รับการเผยแพร่ 
 

ลําดับที่ 28  
 
1.ชื่อโครงการ : มาตรการ “จัดให้มีช่องทางที่ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วน
ต าบลห้วยยางขาม” 

 
2.หลักการและเหตุผล 

  ด้วยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 
กําหนดให้หน่วยงานของรัฐจะต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่สําคัญๆ ของหน่วยงาน เช่น โครงสร้างและ
การจัดองค์กร  อํานาจหน้าที่ แผนงาน โครงการและอ่ืนๆ  
  ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยยางขาม จึงได้ตระหนักและเห็นความสําคัญของการเผย
แพร่าข้อมูลที่สําคัญๆ ของหน่วยงานผ่านทางช่องทางที่หลากหลาย เพ่ือให้การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ครอบคลุมทุกกลุ่มเปูาหมาย ได้แก่ หน่วยประชาสัมพันธ์ ณ ที่ทําการของหน่วยงาน เว็บไซต์ของหน่วยงาน
หรือสื่อสังคม (SocialMedia) หมายเลขโทรศัพท์เฉพาะ  การเผยแพร่ข้อมูลทางสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ โทรทัศน์  
วิทยุ  สื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ทั้งนี้  เพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าที่
และเข้าถึงข้อมูลตามภารกิจหลักขององค์การบริหารส่วนตําบลห้วยยางขามได้ง่ายและสะดวกข้ึน 

  
3.วัตถุประสงค์ 

3.1 เพ่ือให้มีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานที่หลากหลาย 
3.2 เพ่ือให้ประชาชนหรือผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกมากยิ่งขึ้น 
3.3 เพ่ือให้มีช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนที่เข้าถึงประชาชนได้ง่าย 

 
4.เป้าหมาย/ผลผลิต 

 ช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน จํานวนไม่น้อยกว่า 7 ช่องทาง 



5.พื้นที่ด าเนินการ 
 พ้ืนที่ทั้งในและนอกเขตองค์การบริหารส่วนตําบลห้วยยางขาม 

 
6.วิธีด าเนินการ 

จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอํานวยความสะดวกแก่ประชาชน  
ได้แก่  

- บอร์ดหน้าสํานักงานองค์การบริหารส่วนตําบลห้วยยางขาม 
- บอร์ดประชาสัมพันธ์ของอบต.ห้วยยางขามตามร้านค้า /ชุมชน / หมู่บ้าน 
- ประกาศเสียงตามสาย / วิทยุชุมชน / หอกระจายข่าวไร้สาย / รถกระจายเสียง /หน่วย

ประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ 
- ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของอปท. มีเจ้าหน้าที่ประจําและให้ประชาชนสืบค้นได้เอง 
- จัดส่งเอกสารเผยแพร่รายงานประจําปี 
- ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการดําเนินงานของอปท.ผ่านสื่อมวลชน / การจัดแถลงข่าว 
- หนังสือพิมพ์หรือวิทยุท้องถิ่น 
- ประกาศผ่านเว็บไซต์/เวบบอร์ด/เฟสบุ๊ค/ ที่มีข้อมูลผลการดําเนินงานของ อปท. 
- รายการ TV 
- รายการทาง Youtubeออนไลน์ 

 
7.ระยะเวลาด าเนินการ  
        4ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 - 2564) 
 
8.งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 

 
9.ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ฝุายประชาสัมพันธ์ สํานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยยางขาม 
 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
  จํานวนช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน 
 

ลําดับที่  29 
 

1.ชื่อโครงการ : โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ประชาคมหมู่บ้าน  

2.หลักการและเหตุผล 
                   ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  พ.ศ. 2537 กําหนดให้องค์การ
บริหารส่วนตําบลมีฐานะเป็นนิติบุคคล    และราชการส่วนท้องถิ่น มีอํานาจหน้าที่ในการพัฒนาทั้งในด้าน
เศรษฐกิจ  สังคม และวัฒนธรรมรวมถึง พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  และระเบียบกระทรวงหมาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาของ



องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 (แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 1) พ.ศ. 2559 กําหนดให้องค์การบริหารส่วน
ตําบล นําปัญหาความต้องการจากแผนหมู่บ้านหรือแผนชุมชน มาพิจารณาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น นั้น 
     เพ่ือการรองรับภารกิจที่มีความหลากหลายและรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนใน
พ้ืนที่ รวมทั้งบริการภารกิจ และหน้าที่ต่าง ๆ     องค์การบริหารส่วนตําบลในฐานะฝุายอํานวยการจัดให้เกิด
การประชุมประชาคมหมู่บ้าน จึงได้กําหนดการออกประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ดังกล่าว เพ่ือเป็นการส่งเสริมและ
สนับสนุนบทบาทหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตําบล   รับทราบปัญหาความเดือดร้อนและตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนในพื้นท่ี  เพื่อจะนําไปบรรจุในแผนพัฒนาสี่ปี ต่อไป 

3.วัตถุประสงค์ 
              1. เพ่ือเป็นหน่วยอํานวยการให้เกิดการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ประชาคมหมู่บ้าน 
              2. เพื่อกระตุ้นให้ชุมชนร่วมกันบูรณาการ กระตุ้นใช้ชุมชนตื่นตัวเข้ามามีบทบาทและมีส่วนร่วมใน
การ 
                  แก้ไขปัญหาของชุมชนอย่างจริงจัง 
              3. เพ่ือสร้างความเข้าใจในการแยกโครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนา   เพ่ือประสานแผนพัฒนา   
ระหว่างแผนชุมชน,  แผนพัฒนาอําเภอ,  แผนพัฒนาจังหวัด   และจัดทําแผนพัฒนาสี่ปีขององค์การบริหาร 
ส่วนตําบลห้วยยางขาม 

4.เป้าหมาย 
            ประชาชนหมู่ที่ 1 -11 เข้าร่วมโครงการไม้น้อยกว่าหมู่บ้านละ 50 คน รวม 550 คน 
5.สถานที่ด าเนินการ  
 หมู่บ้านหมู่ที่ 1 – หมู่ที่ 11  
6.ระยะเวลาด าเนินการ 

4 ปี (ปีงบประมาณ 2561 -2564 ) 
 

7.วิธีการด าเนินงาน 
                 1.จัดทําโครงการเสนอ ขออนุมัติจากนายกองค์การบริหารส่วนตําบล 
                 2.ประสานกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน  สมาชิกสภา ฯ แจ้งประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมโครงการ 
                 3.จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ ในการเข้าร่วมโครงการ 
                 4.คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ฯ ข้าราชการส่วนท้องถิ่น พนักงานจ้างฯ ร่วมดําเนินการตาม
กําหนดการ 
8.งบประมาณ 
                       จ านวนเงนิ     6,000  บาท 
9.หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
 งานวิเคราะห์นโยบายและแผน สํานักปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยยางขามร่วมกับหน่วย
ราชการ 
ที่เก่ียวข้อง 
10.ตัวช้ีวัด/ผลลัทธ์ 
              1. เกิดการจัดเวทีประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ประชาคมหมู่บ้าน 
              2. สามารถกระตุ้นให้ชุมชนร่วมกันบูรณาการ กระตุ้นใช้ชุมชนตื่นตัวเข้ามามีบทบาทและมีส่วนร่วม
ในการแก้ไขปัญหาของชุมชนอย่างจริงจัง 



              3. สามารถสร้างความเข้าใจ ในการแยกโครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนา   เพ่ือประสาน
แผนพัฒนา    
ระหว่างแผนชุมชนแผนอําเภอและแผนจังหวัด และจัดทําแผนพัฒนาสี่ปีขององค์การบริหารส่ วนตําบล            
ห้วยยางขาม  
 

ลําดับที่  30 
 
1.ชื่อโครงการ : โครงการการด าเนินงานศนูย์รับเรื่องราวร้องทุกข์องค์การบริหารส่วนต าบล            
                    ห้วยยางขาม 
 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยยางขามเป็นหน่วยงานภาครัฐที่เน้นการให้บริการประชาชน และมี
เปูาหมายให้มีการบริการประชาชนในด้านต่างๆ ที่อยู่ในอํานาจหน้าที่เป็นไปด้วยความรวดเร็ว มี
ประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์ต่อประชาชนผู้รับบริการโดยตรง โดยถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางที่ จะ
ได้รับการบริการอย่างสะดวกรวดเร็ว และลดภาระของประชาชนเป็นสําคัญ 
 ดังนั้น เพ่ือให้การดําเนินงานด้านบริการเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเป็นการอํานวยความสะดวกและ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนองค์การบริหารส่วนตําบลห้วยยางขาม จึงมีการจัดตั้งศูนย์รับ
เรื่องราวร้องทุกข์เพ่ือไว้สําหรับรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์จากประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนต่างๆ 
 
3. วัตถุประสงค์ 

 3.1 เพ่ือรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพ้ืนที่ และจะได้แก้ไขปัญหาได้อย่าง
ถูกต้องหรือนํามาเป็นข้อมูลในการทําแผนงานโครงการในการแก้ไขปัญหาต่อไป 
 3.2 เพ่ืออํานวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาติดต่อราชการ ณ สํานักงานองค์การบริหารส่วน
ตําบลห้วยยางขาม 
 3.3 เพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุลากรขององค์การบริหารส่วนตําบลห้วยยางขาม
กับประชาชนในพื้นท่ี 
 

4. เป้าหมาย 
 ให้บริการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ จากประชาชนในพ้ืนที่ที่ได้รับความเดือดร้อนรําคาญหรือผู้มี
ส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง โดยการปฏิบัติราชการต้องสามารถให้บริการได้อย่างมีคุณภาพ สามารถดําเนินการ
แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด สร้างความเชื่อมั่นไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองตามความคาดหวัง/ความ
ต้องการของประชาชนผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความหลากหลายและมีความแตกต่างกันได้
อย่างเหมาะสมและมีการจัดเตรียมระบบการแก้ไขหรือบรรเทาปัญหาและผลกระทบใดๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น
ตามมาได ้
 
5. วิธีด าเนินการ 
 5.1 จัดทําคําสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
 5.2 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบช่องทางในการร้องทุกข์/ร้องเรียน 



 5.3 นําเรื่องเสนอคณะผู้บริหารพิจารณาสั่งการเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือแก้ไขปัญหาตามความ
จําเป็นและเร่งด่วน 
 5.4 แจ้งผลการปฏิบัติงานให้ผู้ร้องทราบ 
 
6. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ให้บริการในวัน เวลาราชการวันจันทร์ – วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น. โดยช่องทาง

ร้องทุกข์/ร้องเรียน ดังนี้ 
   6.1 ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์-ร้องเรียน , ศูนย์ดํารงธรรมองค์การบริหารส่วนตําบลห้วยยางขาม, 
  ศูนย์ยุติธรรมชุมชนองค์การบริหารส่วนตําบลห้วยยางขาม 
   6.2 ทางโทรศัพท์หมายเลข 054-420676ทางโทรสารหมายเลข 054-420676 
   6.3 ทางเว็บไซต์ www.huayyangkham.go.th 
   6.4 ทางไปรษณีย์ 
 
7. งบประมาณด าเนินการ 
   ไม่ใช้งบประมาณ 
 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลห้วยยางขาม  
 
9. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  9.1 มีสถิติจํานวนเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน ประจําสัปดาห์/ประจําเดือนทําให้เห็นว่าประชาชน ได้ มี

ส่วนร่วมในการสอดส่องดูแลสังคมและการอยู่ร่วมกัน แสดงให้เห็นถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชน มี
ส่วนร่วมในการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตําบลห้วยยางขาม 

  9.2 สามารถดําเนินการแก้ไขปรับปรุงตามเรื่องที่ประชาชนร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
  9.3 แจ้งผลการดําเนินการให้ผู้ร้องเรียนทราบภายใน 15 วัน 
 

ลําดับที่  31 
 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการก าหนดขั้นตอน/กระบวนการเรื่องร้องเรียน 
 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยยางขามเป็นหน่วยงานรัฐมีหน้าที่ ในการให้บริการแก่ประชาชนแบบ

องค์รวมผสมผสานและต่อเนื่อง สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนในด้านต่าง ๆ ตามอํานาจ
หน้าที่ เพ่ือมุ่งเน้นให้ประชาชนได้รับบริการที่มีมาตรฐานอย่างเท่าเทียมกัน ทั่วถึงเสมอภาคตามรัฐธรรมนูญ
ของประเทศไทย 

  การแสดงความคิดเห็นของประชาชน เป็นกลไกหนึ่งในการนํามาพัฒนาปรับปรุงบริการให้ดียิ่งขึ้น 
รวมทั้งเป็นช่องทางที่เปิดให้ประชาชนได้มีส่วนร่วม และได้รับบริการที่มีความเท่าเทียมและโปร่งใส 

 
3. วัตถุประสงค์ 



  3.1 เพ่ือเป็นช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียน หรือรับความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากประชาชน 
  3.2 เพ่ือให้ประชาชนได้ทราบขั้นตอน และกระบวนการในการร้องเรียน 
 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  มีช่องทางและกําหนดขั้นตอนกระบวนการในการร้องเรียน 
 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
  ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์-ร้องเรียน องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยยางขาม 
 
6. วิธีด าเนินการ 
  จัดทําขั้นตอนกระบวนการ ผังโครงสร้างบุคลากร และช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนจากประชาชน 

ได้แก่ 
   - กล่องรับความคิดเห็นติดตั้งไว้ ณ บริเวณจุดให้บริการองค์การบริหารส่วนตําบลห้วยยางขาม 
   - ผ่านเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยยางขาม  www.huayyangkhm.go.th 
   - ผ่าน facebookองค์การบริหารส่วนตําบลห้วยยางขาม 
 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
   ปี ๒๕๖๑ 
 
8. งบประมาณด าเนินการ 
  2,000  บาท 
 
9. ผู้รับผิดชอบ 
  สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลห้วยยางขาม 
 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  -  ประชาชนได้รับทราบขั้นตอน กระบวนการ และแสดงความคิดเห็นผ่านช่องทางในการรับเรื่อง

ร้องเรียน 
  -  ประชาชนได้ทราบบุคลากรที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องในการรับเรื่องร้องเรียน 
 

ลําดับที่  32 
 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมรายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์รับทราบ 
 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ในการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ เป็นสิ่งสําคัญเพราะการปฏิบัติหน้าที่ราชการ

ทุกครั้งจะต้องมีการตรวจสอบ กลั่นกรองการใช้อํานาจ โดยการเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้รับทราบ
ข้อเท็จจริง ข้อกฎหมายที่ถูกต้อง และต้องเป็นธรรมกับทุกฝุาย เมื่อดําเนินการตามขั้นตอนเรื่องการ
ร้องเรียนร้องทุกข์เสร็จแล้วให้แจ้งผู้ร้องรับทราบโดยเร็วไม่เกิน 15 วัน 



 
3. วัตถุประสงค์ 
  3.1 เพ่ือปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดลดปัญหาทุจริต 
  3.2 เพ่ือให้เกิดการปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างถูกต้องโดยการนําข้อเสนอแนะจากหน่วยตรวจสอบมา

ปฏิบัติ 
  3.3 เพ่ือให้ผู้ร้องได้รับทราบขั้นตอนของการดําเนินการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์และส่งเสริมภาค

ประชาชนร่วมตรวจสอบการดําเนินงานของทางราชการ 
 
4. เป้าหมายการด าเนินการ 
  ผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ทุกราย 
 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยยางขาม 
 
6. วิธีการด าเนินการ 
  ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วเสร็จแจ้งผู้ร้องโดยเร็วไม่เกิน 15 วันทําการ 
 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ปีงบประมาณ 2561 – 2564 
 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลห้วยยางขาม 
 
9. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
 
10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  10.1 การปฏิบัติหน้าที่ราชการถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย เป็นธรรมกับทุกฝุาย 
  10.2 ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติงานด้านการร้องเรียนร้องทุกข์ 

                                         
ลําดับที่  33 

1.ชื่อโครงการ : ฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการบูรณาการและการจัดท าแผนพัฒนาสี่ปี 

2.หลักการและเหตุผล 
  
          ปัจจุบันปัญหาของชุมชนมีความสลับซับซ้อนมากขึ้น  สาเหตุของปัญหามีความเชื่อมโยงกันจนไม่
สามารถระบุได้ชัดเจนว่า   ปัจจัยใดปัจจัยหนึ่งเป็นสาเหตุของปัญหา   สาเหตุหลักคือความไม่มีส่วนร่วมของ
ชุมชน  โครงสร้างของระบบราชการยังไม่เอ้ือต่อการแก้ไขปัญหาของชุมชน  ยังต้องใช้ระบบตัวแทน ผู้นํา



ชุมชนโครงสร้างของการจัดการทรัพยากรธรรมชาติขาดประสิทธิภาพ   ความเสมอภาคและเป็นธรรม    ซึ่ง
อาจนําไปสู่ความขัดแย้งทางสังคมที่รุนแรงมากขึ้น เป็นต้น  จากบทเรียนการแก้ไขปัญหาชชุมชนของตําบล
ห้วยยางขามที่ผ่านมา   ได้ประสบกับปัญหาต่างๆ  ที่เป็นอุปสรรคต่อการแก้ไขปัญหาของชุมชน ประกอบ
กับสภาพแวดล้อมทั้งด้านเศรษฐกิจ  สังคม  การเมือง และวัฒนธรรมได้เปลี่ยนแปลง   มีผลกระทบต่อการ
แก้ไขปัญหาของชุมชน  ด้วยเหตุนี้การแก้ไขปัญหาของชุมชน จึงต้องมีการบูรณาการทุกภาคส่วน ประกอบกับ
ระเบียบกระทรวง มหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2559 หมวด 3 ข้อ 17 กําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทําแผนพัฒนาสี่ปี นั้น  
           ในการนี้จึงต้องมีการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการบูรณาการทุกภาคส่วน เสริมสร้างความ สามารถ
ในการจัดการปัญหาชุมชน โดยชุมชนและเพ่ือชุมชน  โดยการเรียนรู้ของชุมชนร่วมกัน   และนําไปสู่ขั้นตอนการ
จัดทําแผนพัฒนาสี่ปี ต่อไป 

3.วัตถุประสงค์ 
 
1) เพ่ือสร้างกระบวนการบูรณการทุกภาคส่วน     และพัฒนาขีดความสามารถของชุมชนใน

การจัดการพัฒนาและแก้ไขปัญหาในท้องถิ่นของตนเองในทุกๆ ด้าน ตามความต้องการของชุมชน   โดยใช้
กระบวนการสร้างการเรียนรู้เป็นเครื่องมือ นําไปสู่ชุมชนเข้มแข็ง  
         (2) เพ่ือเข้าใจถึงขั้นตอนการจัดทําแผนพัฒนาสี่ปี และความสําคัญของแผนพัฒนาสี่ปี 

(3) เพ่ือประสานเชื่อมโยงความต้องการของชุมชน ภายใต้แผนชุมชนกับแผนพัฒนาท้องถิ่น
สี่ปี  

แผนพัฒนาอําเภอ และแผนพัฒนาจังหวัด  
 
4.กลุ่มเป้าหมาย 

 ผู้นําชุมชน คณะกรรมการหมู่บ้าน ตัวแทนกลุ่มต่างๆ ปราชญ์ด้านต่างๆ และคณะกรรมการพัฒนา
ตําบลห้วยยางขาม จํานวน  60 คน  

5.สถานที่ด าเนินการ 

 ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลห้วยยางขาม 

6.ระยะเวลาด าเนินงาน 

 4 ปี (ปีงบประมาณ 2561 -2564 )  
7.วิธีการด าเนินงาน 

1. ประสานงานกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
2. จัดทําโครงการ 
3. ดําเนินงานตามโครงการ 
4. สรุปผลการดําเนินโครงการ 
5.  

8.งบประมาณ 



 งบประมาณทั้งสิ้น 10,000 บาท (หนึ่งหม่ืนบาทถ้วน) 
 
 
9.หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
 งานวิเคราะห์นโยบายและแผน สํานักปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยยางขามร่วมกับหน่วย
ราชการ 
ที่เก่ียวข้อง 

 
10.ตัวช้ีวัด/ผลลัทธ์ 

1) เข้าใจกระบวนการบูรณการทุกภาคส่วน     และจัดการแก้ไขปัญหาในท้องถิ่นของตนเอง
และเสนอตามความต้องการของชุมชน โดยใช้กระบวนการสร้างการเรียนรู้เป็นเครื่องมือ นําไปสู่ชุมชน
เข้มแข็ง 
         (2) เข้าใจถึงขั้นตอนการจัดทําแผนพัฒนาสี่ปี และความสําคัญของแผนพัฒนาสี่ปี 

  (3) มีการประสานเชื่อมโยงความต้องการของชุมชน ภายใต้แผนชุมชนกับแผนพัฒนา
ท้องถิ่น  สี่ปี แผนพัฒนาอําเภอ และแผนพัฒนาจังหวัด 

 
ลําดับที่ 34  

1. ชื่อโครงการ :มาตรการแต่งตั้งตัวแทนประชาคมเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
ตามท่ีองค์การบริหารส่วนตําบลห้วยยางขามได้ดําเนินการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 

ประจําปีในด้านการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรอบปีงบประมาณและส่งเสริมให้ภาค
ประชาชน (ประชาคม) ให้มีส่วนร่วมอย่างแข็งขันกับมาตรการการปูองกันการทุจริตในองค์การบริหารส่วน
ตําบลห้วยยางขาม 

3. วัตถุประสงค์ 
เพ่ือเป็นกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผ่านการประชาคม) ในการมีส่วนร่วมกับองค์การบริหาร 

ส่วนตําบลห้วยยางขามอย่างแข็งขันสําหรับการทํางานขององค์การบริหารส่วนตําบลห้วยยางขามได้มีกฎหมาย
ระเบียบข้อบังคับกําหนดให้ภาคประชาชนและส่งเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผ่านการประชาคม) ให้มี
ส่วนร่วมอย่างแข็งขันกับมาตรการการปูองกันการทุจริตในองค์การบริหารส่วนตําบลนั่นคือได้ทําหน้าที่อย่าง
ถูกต้อง 

4. เป้าหมายตัวแทนประชาคมหมู่บ้านทั้ง 11หมู่บ้าน 

5. วิธีการด าเนินการ 
5.1 ส่งเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยผ่านการประชาคม) ให้มีส่วนร่วมกับองค์การบริหาร 

ส่วนตําบลห้วยยางขามอย่างแข็งขันสําหรับการทํางานขององค์การบริหารส่วนตําบลห้วยยางขามได้มีกฎหมาย  
ระเบียบ  ข้อบังคับ  กําหนดให้ภาคประชาชนต้องมีส่วนเกี่ยวข้องกับองค์การบริหารส่วนตําบลห้วยยางขามใน
หลาย ๆ ส่วน  เช่น  ให้ตัวแทนประชาคมมีส่วนร่วมเป็นกรรมการตามระเบียบฯ  ว่าด้วยการพัสดุ  เช่น  เป็น



กรรมการเปิดซองสอบราคา  เป็นกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา  คณะกรรมการตรวจรับพัสดุเป็น
กรรมการตรวจการจ้างฯลฯ 

5.2 มีการฝึกอบรมตัวแทนประชาคมให้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องระเบียบฯว่าด้วยการพัสดุ 
เพ่ือเรียนรู้ทําความเข้าใจระเบียบต่างๆจะได้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง 

6. ระยะเวลาการด าเนินการhดําเนินการทุกปีงบประมาณ 

7. งบประมาณด าเนินการไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการกองคลัง  องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยางขาม 

9. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
9.1 ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการดําเนินงานและตรวจสอบการดําเนินงานขององค์การ 

บริหารส่วนตําบลห้วยยางขาม 
9.2 ภาคประชาชนทราบและตระหนักถึงสิทธิหน้าที่และบทบาทในการมีส่วนร่วมและ 

ตรวจสอบการดําเนินงานของหน่วยงานท้องถิ่นของตนเอง 
 

ลําดับที่ 35  
 

1.ชื่อโครงการ : มาตรการแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 
2.หลักการและเหตุผล 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2548 หมวด 6 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ข้อ 28 – 31 
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอํานาจหน้าที่ ดังนี้ 

1) กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
2) ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร

ท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาให้กับประชาชนในท้องถิ่นทราบอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

ดังนั้นเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการตรวจสอบผลการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบล
ห้วยยางขาม ให้เกิดการมีส่วนร่วม โปร่งใส ตรวจสอบได้ และนําผลการติดตามฯ ดังกล่าวไปปรับปรุง
แผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลห้วยยางขาม ให้ดีขึ้นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 หมวด 6 ข้อ 28 – 31 
 
3.วัตถุประสงค์ 
 1)  เพ่ือเป็นการวัดผลการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นว่าได้ดําเนินการตามแผนระดับไหน 
 2) เพื่อเป็นการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผลแผน และแสดงความ
คิดเห็นข้อเสนอแนะในรูปแบบของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ ต่อผู้บริหารท้องถิ่น  
 



4. เป้าหมาย 
 สมาชิกสภาท้องถิ่น ประชาคมท้องถิ่น ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หัวหน้าส่วนราชการ ผู้ทรงคุณวุฒิ 
 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยยางขาม 
 
6. วิธีด าเนินการโครงการ 
 6.1 จัดทําคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 
 6.2 กําหนดวิธีการติดตามและประเมินผลโดยใช้กรอบการประเมินของท้องถิ่น 
 6.3 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารทราบ ตามระเบียบฯ 
 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปี(ปีงบประมาณ 2561-  2564) 
 
8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยยางขาม 
 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา ว่าเป็นไปตามแผนพัฒนาฯ ที่เขียนไว้หรือไม่และเสนอความเห็นผ่านคณะกรรมการฯ ต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่น เพื่อจะพิจารณาต่อไป  
 

ลําดับที่  36 
 
1.ชื่อโครงการ : โครงการจัดท ารายงานการควบคุมภายใน 
 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 

2544 กําหนดให้หน่วยรับตรวจติดตามประเมินผลการควบคุมภายในที่ได้กําหนดไว้ รายงานต่อผู้กํากับ
ดูแลและคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้น
ปีงบประมาณ 

  ดังนั้น เพ่ือให้การปฏิบัติถูกต้องและเป็นไปตามที่ระเบียบฯ กําหนด องค์การบริหารส่วนตําบล         
ห้วยยางขามจึงได้มีการจัดทําและรายงานการควบคุมภายในตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกําหนด
เป็นประจําทุกป ี

 
3. วัตถุประสงค์ 



  1. เพ่ือติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค์กร 
  ขององค์การบริหารส่วนตําบลห้วยยางขาม 
  2. เพ่ือสรุปรายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายในให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลห้วยยาง

 ขามทราบตามแบบที่ระเบียบฯ กําหนด 
  3. เพ่ือรายงานการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในต่อผู้กํากับดูแลและคณะกรรมการตรวจ

 เงินแผ่นดินภายในกําหนด 
 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  ทุกสํานัก/กองขององค์การบริหารส่วนตําบลห้วยยางขาม 
 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
  ทุกสํานัก/กองขององค์การบริหารส่วนตําบลห้วยยางขาม 
 
6. วิธีด าเนินการ 
  1. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค์กร 
  2. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย 
  3. ผู้บริหารมีหนังสือแจ้งให้ทุกส่วนราชการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน 
  4. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย ดําเนินการประเมิน

 องค์ประกอบตามแบบ ปย.1 และประเมินผลการปรับปรุงการควบคุมภายในตามแบบ ปย.2  
  5. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับองค์กร ดําเนินการรวบรวม  เ พ่ื อ

จัดทํารายงานการควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ข้อ 6 ระดับองค์กร และนําเสนอผู้บริหาร  พร้อมจัดส่ ง
รายงานให้ผู้กํากับดูแลและคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 

 
7. ระยะเวลาการด าเนินการ 
  4 ปี( พ.ศ. 2561 – 2564) 
 
8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  งานนิติกร สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลห้วยยางขาม 
 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  1. บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
  2. ลดโอกาสความผิดพลาด ปูองกันและลดความเสี่ยงต่อการปฏิบัติงาน 
  3. เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรและประชาชนโดยรวม 
 

 
 



 
 

ลําดับที่  37 
 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยางขาม 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

  ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 
2544 กําหนดให้องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยยางขามในฐานะหน่วยรับตรวจจัดวางระบบควบคุมภายใน
โดยใช้มาตรฐานการควบคุมภายในเป็นแนวทางหรือเครื่องมือในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เกิดจากการ
ดําเนินกิจกรรม หรือโครงการต่างๆ ของหน่วยรับตรวจ และรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในต่อ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้กํากับดูแลอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้น
ปีงบประมาณ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการดําเนินงานของหน่วยรับ
ตรวจจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการดําเนินงาน
และการใช้ทรัพยากร ซึ่งรวมถึงการดูแลรักษาทรัพย์สิน การปูองกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย
การรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริตในหน่วยรับตรวจด้านความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน และ
ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี 

   การดําเนินการจัดวางระบบควบคุมภายใน เพ่ือนําความเสี่ยงที่มีหรือคาดว่าจะมีและจัดให้มี
กิจกรรมการควบคุมที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพ่ือปูองกันหรือลดความเสียหาย ความผิดพลาดที่
อาจเกิดขึ้น และให้สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน จึงได้กําหนดมาตรการการ
ติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 

 
3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือให้ส่วนราชการที่รับผิดชอบจัดทําและนําแผนการปรับปรุงหรือบริหารจัดการความเสี่ยงไป
ดําเนินการเพ่ือควบคุมลดความเสี่ยง ในการปูองกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การ
สิ้นเปลือง หรือการทุจริตในหน่วยรับตรวจ 
 3.2 เพ่ือให้มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงหรือบริหารจัดการความเสี่ยง
ระบบควบคุมภายในของส่วนราชการที่รับผิดชอบ และรายงานผลต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินผู้กํากับ
ดูแลภายในเวลาที่กําหนด 
 3.3 เพ่ือเป็นการเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกการควบคุมภายในให้เกิดประสิทธิภาพและมี
ประสิทธิผล 
 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ทุกสํานัก/กองขององค์การบริหารส่วนตําบลห้วยยางขาม 
 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
 สํานักงานองค์การบริหารส่วนตําบลห้วยยางขาม 
 
 6. วิธีด าเนินการ 



 6.1 ประธานคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนตําบลห้วยยาง
ขาม(ระดับองค์กร) จัดส่งรายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.3) ให้ทุกส่วนราชการไป
ดําเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงในส่วนที่รับผิดชอบและมีการติดตามผลระหว่างปี 
 6.2 หัวหน้าส่วน/ผู้อํานวยการกอง องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยยางขามนําแผนการปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน (แบบ ปอ.3) ไปดําเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงภายในเวลาที่กําหนด และรายงานผลการ
ดําเนินการต่อที่ประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของส่วนราชการ (ระดับส่วนย่อย) 
  6.3 หัวหน้าส่วน/ผู้อํานวยการกององค์การบริหารส่วนตําบลห้วยยางขามรายงานผลการดําเนินการ
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.3) พร้อมปัญหาอุปสรรคต่อประธานคณะกรรมการติดตาม
ประเมินผลการควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนตําบลห้วยยางขาม 
 6.4 คณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนตําบลห้วยยางขาม
ประชุมพิจารณาและประเมินผลการควบคุมและบริหารจัดการความเสี่ยงของแต่ละส่วนราชการว่ามีความ
เพียงพอหรือไม่ หรือจะต้องดําเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อไป 
 6.5 รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการตรวจ
เงินแผ่นดินผู้กํากับดูแลอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ 
 
 7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
 
8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานนิติกรองค์การบริหารส่วนตําบลห้วยยางขาม 
 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 สํานัก/กองที่รับผิดชอบมีการนําแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในไปดําเนินการบริหาร
 จัดการความเสี่ยง 
 10.2 มีการติดตามผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน 
 10.3 มีการรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้
กํากับดูแลภายในเวลาที่กําหนด 
 

ลําดับที่ 38  

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการรายงานผลการใช้จ่ายเงินให้ประชาชนได้รับทราบ 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
การปฏิบัติงานด้านการคลังเป็นการทํางานที่ต้องอาศัยระเบียบกฎหมายหนังสือสั่งการ 

ตลอดจนมติคณะรัฐมนตรีวิธีการทํางานต้องอยู่ในกรอบและต้องมีระบบการบริการที่รวดเร็วถูกต้องประชาชน
หรือผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจสร้างความสะดวกให้แก่ประชาชนมากที่สุดถูกต้องทั้งระเบียบกฎหมาย
ข้อเท็จจริงไม่มีข้อผิดพลาดบริการด้วยความเสมอภาคกันไม่เลือกปฏิบัติเสริมสร้างความโปร่งใสในการ



ปฏิบัติงานการบริหารการเงินการคลังเกิดความโปร่งใสไม่เกิดการทุจริตคอร์รัปชันมีการทํางานมีกระบวนการที่
โปร่งใสสามารถตรวจสอบได้รายงานการเงินจากหน่วยงานภายในและภายนอกไม่พบข้อบกพร่องมี
กระบวนการทางการคลังที่เปิดเผยข้อมูลอ่ืนต่อประชาชน 

3. วัตถุประสงค์ 
3.1 เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ 
3.2 การใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าและเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถซักถามและตรวจสอบ 

ได้ 
3.3 ปฏิบัติงานถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
3.4 ในการบริหารจัดการต้องทําอย่างเปิดเผยสามารถตรวจสอบได้จึงต้องมีการปรับปรุง 

แก้ไขการทํางานขององค์กรให้มีความโปร่งใสสามารถเปิดเผยข้อมูลข่าวสารเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถ
ตรวจสอบความถูกต้องได้ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิตประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลห้วยยางขาม 

5. พื้นที่ด าเนินการพื้นที่ภายในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลห้วยยางขาม 

6. วิธีด าเนินการ 
จัดทํางบแสดงฐานะการเงินและงบอ่ืนๆตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน 

การเบิกจ่ายเงินการฝากเงินการเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2547 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมโดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบณองค์การบริหารส่วนตําบลห้วยยางขาม  ภายในเก้าสิบ
วันนับแต่วันสิ้นปีและจัดทํารายงานแสดงผลการดําเนินงานตามท่ีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกําหนด
เพ่ือนําเสนอผู้บริหารท้องถิ่นและประกาศสําเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบทุกสาม
เดือน 

7. ระยะเวลาด าเนินการตลอดปีงบประมาณ 2561และดําเนินการอย่างต่อเนื่อง 

8. งบประมาณด าเนินการไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการกองคลังองค์การบริหารส่วนตําบลห้วยยางขาม 

10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
10.1 มีการพัฒนาการบริหารด้านการเงินการคลังและงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ 
10.2 มีการเบิกจ่ายถูกต้องรวดเร็วเกิดความประหยัด 
10.3 มีการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นท่ีหรือผู้รับบริการ 
 

 
 
 
 
 
 



ลําดับที่ 39  

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างจากตัวแทนชุมชน 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
องค์การบริหารส่วนตําบลเห็นถึงประโยชน์จากแนวคิดการบริหารราชการแบบมีส่วนรวมตาม

เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 พระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีพ.ศ. 2546 และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบ
ราชการไทย (พ.ศ. 2556 – 2561) องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยยางขามจึงได้ดําเนินการส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของประชาชนโดยการกําหนดให้มีการจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อ-จัดจ้างจากตัวแทนชุมชนเพ่ือให้
ประชาชนเขามามีส่วนร่วมโดยผ่านช่องทางหรือกลไกในการรวมเป็นคณะกรรมการในการตรวจสอบการจัดซื้อ
จัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลทุกขั้นตอนซึ่งหมายความรวมถึงประชาชนสามารถมีโอกาสในการ 
ได้รับข้อมูลข่าวสารและแสดงความคิดเห็นได้เรียนรู้การบริหารราชการแบบมีส่วนรวมหรือการบริหารราชการ
ในระบบเปิดจากการปฏิบัติจริงส่วนองค์การบริหารส่วนตําบลสามารถพัฒนาระดับการเปิดโอกาสให้ประชาชน
เขามามีส่วนร่วมกับภาครัฐมากข้ึนเพ่ือกระตุ้นการปรับเปลี่ยนสูงการบริหารราชการที่เปิดเผยโปร่งใสเน้นการมี
ส่วนร่วมของประชาชนและพัฒนาระบบราชการเพ่ือตอบสนองความต้องการและเพ่ือประโยชน์ของประชาชน
เป็นสําคัญ 

3. วัตถุประสงค์ 
3.1 เพ่ือสนับสนุนให้ตัวแทนภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างของ 

องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยยางขาม 
3.2 เพ่ือปูองกันการทุจริตในด้านที่เก่ียวข้องกับงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตําบล 

ห้วยยางขามให้เกิดการพัฒนาได้อย่างคุ้มค่า 

4. เป้าหมายตัวแทนชุมชนในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนตําบลหวยยางขาม 

5. พื้นที่ด าเนินการภายในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลห้วยยางขาม 

6. วิธีด าเนินการ 
6.1 คัดเลือกตัวแทนชุมชนจากการประชุมประชาคมเพ่ือเลือกตัวแทนชุมชนเข้าร่วมเป็น 

คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างได้แก่กรรมการตรวจการจ้าง 
6.2 จัดทําคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า 

ด้วยการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2535 แก_ไขเพ่ิมเติมพ.ศ. 2553 มิได้กําหนดให้มีการ
แต่งตั้งให้มีผู้แทนชุมชนเข้าร่วมเป็นกรรมการแต่องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยยางขามให้ความสําคัญในการมี
ตัวแทนชุมชนเข้าร่วมตรวจสอบเพื่อให้การดําเนินงานเป็นไปอย่างซื่อตรงโปร่งใสโดยตัวแทนชุมชนไม่ต้องร่วม
รับผิดหากเกิดความเสียหาย 

6.3 จัดประชุมให้ความรู้ความเข้าใจแก่คณะกรรมการเมื่อมีการจัดซื้อจัดจ้างทุกครั้งเพ่ือให้ 
เจ้าหน้าที่และตัวแทนชุมชนมีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่และทราบกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและตรวจการ
จ้างอย่างละเอียดและถูกต้อง 

7. ระยะเวลาด าเนินการ4ปี (ปีงบประมาณพ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔) 



8. งบประมาณด าเนินการไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการกองคลังองค์การบริหารส่วนตําบลห้วยยางขาม 

10. ผลลัพธ์ 
การจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลห้วยยางขามมีความโปร่งใสโดยมีตัวแทน 

ประชาชนร่วมตรวจสอบและไม่เกิดปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน 
 

ลําดับที่  40 
 
1. ชื่อโครงการ : โครงการอบรมความรู้ด้านกฎหมายท้องถิ่นแก่ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่นและ  
                     พนักงานส่วนต าบล          
2. หลักการและเหตุผล  

องค์การบริหารส่วนตําบลเป็นหน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่นที่มีอํานาจหน้าที่ในการจัดทํา
บริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์แก่ประชาชนในท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วน
ตําบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 6)พ.ศ.2552 และตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542  และหน้าที่ตามกฎหมายอ่ืนที่มีการถ่ายโอน
ภารกิจให้แก่องค์การบริหารส่วนตําบล จึงทําให้องค์การบริหารส่วนตําบลมีภารกิจจํานวนมาก ซึ่งในการปฏิบัติ
หน้าที่ตามภารกิจดังกล่าว หากขาดความรอบคอบ ความชํานาญ หรือประสบการณ์ ขาดความรู้ด้านกฎหมาย 
การตีความข้อกฎหมายที่ผิดพลาด ย่อมส่งผลให้ผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่นและพนักงานส่วนตําบลตกเป็น
ผู้กระทําผิดกฎหมาย เกิดความเสียหายต่อองค์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

ดังนั้น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่นและพนักงานส่วนตําบล เพิ่มความรู้ความเข้าใจใน
กฎหมายท้องถิ่น จึงได้จัดทําโครงการอบรมความรู้ด้านกฎหมายท้องถิ่นแก่ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น
และพนักงานส่วนตําบล                       
3. วัตถุประสงค์ 
      1.เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่นและพนักงานส่วนตําบล เพิ่มความรู้ความเข้าใจใน
กฎหมายท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง 
 2.เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่นและพนักงานส่วนตําบล ได้มีความรู้ความเข้าใจในการ
ปฏิบัติงานที่ถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่นและพนักงานส่วนตําบล รวม 40 คน 
5. พื้นที่ด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยยางขาม 
6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 จัดทําโครงการ/แผนงาน 
 6.2 ประชาสัมพันธ์โครงการ วัน เวลาและสถานที่ให้กลุ่มเปูาหมายทราบ 
 6.3 ติดต่อวิทยากร หัวหน้ากลุ่มงานกฎหมายสํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพะเยา 
หรือ ผู้อํานวยการสํานักงานปปช.จังหวัดพะเยา  
 6.4 อบรมให้ความรู้โดยวิทยากร 
 6.5 ประเมินผลและสรุปผลการดําเนินงาน 



7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 – 2564)  
8. งบประมาณด าเนินการ 
 5,000 บาท  
9. ผู้รับผิดชอบ 
 งานนิติการ สํานักปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยยางขาม 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 1.ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่นและพนักงานส่วนตําบล ได้เพ่ิมพูนความรู้ความเข้าใจใน
กฎหมายท้องถิ่น 
 2.ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่นและพนักงานส่วนตําบล สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง 
เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย  
 

ลําดับที่  41 
 
1.ชื่อโครงการ : กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่น   
      
2. หลักการและเหตุผล  

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทที่สําคัญยิ่งต่อการพัฒนาทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคม ซึ่ง
การพัฒนาศักยภาพทักษะและความรู้ของสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความพร้อมในการรับภารกิจและการบริการ
แก่ประชาชนในชุมชนจึงเป็นเรื่องที่สําคัญอย่างยิ่ง ประกอบกับการให้การศึกษาอบรมเป็นสิ่งสําคัญประการ
หนึ่งที่องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยยางขามได้ดําเนินการ เพ่ือให้สมาชิกสภาท้องถิ่นมีความรู้และทักษะด้าน
การปกครองส่วนท้องถิ่น มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ รวมถึงมีความรู้ความเข้าใจในระเบียบข้อ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่นด้วย เพ่ือพัฒนาตนเองและสามารถนําความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการ
ปฏิบัติหน้าที่  

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยยางขามจึงได้จัดส่งสมาชิกสภาท้องถิ่นเข้ารับการฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงาน เพื่อเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและสามารถนํามาพัฒนาองค์กร พัฒนาท้องถิ่น 

 
3. วัตถุประสงค์ 
      1.เพ่ือสร้างการเรียนรู้และประสบการณ์การทํางานให้กับสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความรู้ความเข้าใจใน
การทํางานตามบทบาทและอํานาจหน้าที่  
 2.เพ่ือให้สมาชิกสภาท้องถิ่นได้มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบ 
กฎหมาย และพนักงานส่วนตําบล สามารถบังคับใช้กฎหมายท้องถิ่นได้อย่างถูกต้อง  
 3.เพ่ือส่งเสริมให้สมาชิกสภาท้องถิ่นได้เพ่ิมศักยภาพในการพัฒนาท้องถิ่น  
 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลห้วยยางขาม รวม 18 คน 
 
5. พื้นที่ด าเนินการ 

ทั้งในองค์การบริหารส่วนตําบลห้วยยางขามและหน่วยงานที่จัดฝึกอบรม 



 
6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 งานกิจการสภาตรวจสอบหลักสูตรการฝึกอบรมเพ่ือเป็นข้อมูลในการจัดส่งสมาชิกสภาท้องถิ่น
เข้ารับการอบรมหรือร่วมประชุมสัมมนา 
 6.2 เมื่อพิจารณาความเหมาะสมของหลักสูตรแล้ว เสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อส่งสมาชิกสภาท้องถิ่น
เข้ารบัการอบรมหรือร่วมประชุมสัมมนา 
 6.3 สมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ผ่านการอบรมหรือสัมมนาจัดทํารายงานสรุปผลการฝึกอบรมเสนอ
ประธานสภา โดยผ่านนายกองค์การบริหารส่วนตําบล 
 6.4 งานกิจการสภาดําเนินการประเมินผลการฝึกอบรมของสมาชิกสภาท้องถิ่นและรายงานเสนอ
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลทราบ  
 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 (ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 – 2564)  
8. งบประมาณด าเนินการ 
 30,000 บาท  
 
9. ผู้รับผิดชอบ 
 งานกิจการสภา สํานักปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยยางขาม 
 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 1.สมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความรู้ความเข้าใจในการทํางานตามบทบาทและอํานาจหน้าที่  
 2.สมาชิกสภาท้องถิ่นได้รับการเรียนรู้และประสบการณ์การทํางานใหม่ๆ 
 3.การปฏิบัติงานของสมาชิกสภาท้องถิ่นถูกต้อง เป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย  
 

ลําดับที่  42 
 
1.ชื่อโครงการ : กิจกรรมส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร  
         
2. หลักการและเหตุผล  

การส่งเสริมให้สมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝุายบริหาร เป็น
กลไกสําคัญในการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงานของฝุายบริหาร ซึ่งอํานาจในการบริหาร
ปัจจุบันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระเต็มที่ในการดําเนินงาน มีงบประมาณเป็นของตนเอง แต่ถึงจะมี
ความเป็นอิสระ ส่วนกลางก็จะคอยควบคุมดูแลการดําเนินงานต่างๆขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อยถูกต้อง เพ่ือกําหนดแนวทางในการพัฒนาร่วมกัน นอกจากจะทําให้องค์การบริหารส่วน
ตําบลมีบรรยากาศการทํางานแบบมีส่วนร่วม ยังสร้างความน่าเชื่อถือให้กับองค์กร นําสู่ความโปร่งใสใน 
องค์การบริหารส่วนตําบลมีและลดการทุจริต  

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยยางขามจึงได้ดําเนินกิจกรรมส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่น ให้มี
บทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝุายบริหารขึ้น เพ่ือกําหนดบทบาทของสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็น



หน่วยตรวจสอบ โดยให้สมาชกิสภาท้องถิ่นร่วมเป็นคณะกรรมการในการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วน
ตําบล เพ่ือให้การปฏิบัติงานโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้และช่วยลดปัญหาทุจริต   

 
3. วัตถุประสงค์ 
      1.เพ่ือเป็นกลไกสําหรับตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของฝุายบริหาร  
 2.เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสและลดการทุจริต สามารถตรวจสอบได้ 
 3.สมาชิกสภาท้องถิ่นเข้าใจบทบาท หน้าที่ของตนเองมากขึ้น 
 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลห้วยยางขาม รวม 18 คน 
 
5. พื้นที่ด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยยางขาม 
 

6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 ปรับปรุงคู่มือระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้องเพ่ือให้สมาชิกสภาท้องถิ่นใช้สําหรับการประชุม 
 6.2 แต่งตั้ งสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการตรวจสอบการดําเนินการต่างๆ เช่น 
คณะกรรมการแปรญัตติ คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา ฯลฯ 
 6.3 สมาชิกสภาท้องถิ่นตั้งกระทู้ถามการบริหารงานในการประชุมสภาฯ 
  
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 – 2564)  
 
8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบ 
 งานกิจการสภา สํานักปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยยางขาม 
 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 1.สมาชิกสภาท้องถิ่นเข้าใจบทบาทหน้าที่และร่วมตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝุายบริหาร 
 2.การปฏิบัติงานต่างๆมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
 

 ลําดับที่ 43  
 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “กิจกรรมการติดป้ายประชาสัมพันธ์กรณีพบเห็นการทุจริต” 
2. หลักการและเหตุผล 

  ปัญหาการทุจริตที่เกิดขึ้นในหน่วยงานภาครัฐได้ส่งผลเสียหายกับประเทศชาติอย่างมาก  
จําเป็นที่ทุกภาคส่วนในสังคมจะต้องตระหนักและร่วมกันแก้ไขจัดการปัญหา โดยการเข้าไปมีส่วนร่วมเป็น



เครือข่ายในการขับเคลื่อนต่างๆ ให้เกิดการเฝูาระวัง ปูองปรามการทุจริต ในรูปแบบการกระตุ้นให้ทุกภาคส่วน
ในองค์การบริหารส่วนตําบลห้วยยางขามได้ตระหนักถึงปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันและมีส่วนร่วมในการ
ปูองกันและปราบปรามการทุจริต  

3. วัตถุประสงค์ 
3.1 เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปูองกันการทุจริต 
3.2 เพ่ือแสดงเจตนารมณ์ในการแก้ไขปัญหาการทุจริต 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนทั้งในเขต / นอกเขตตําบลห้วยยางขาม 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 พ้ืนที่ทั้งในและนอกเขตองค์การบริหารส่วนตําบลห้วยยางขาม 

6. วิธีด าเนินการ 
6.1 ขออนุมัติจัดทําปูายประชาสัมพันธ์ 
6.2 ปิดประกาศประชาสัมพันธ์ ณ ที่ทําการอบต.ห้วยยางขาม 
6.3 จัดเจ้าหน้าที่รับผิดชอบรับแจ้งเหตุทางโทรศัพท์ 
6.4 บันทึกเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ 
6.5 เสนอผู้บริหารพิจารณาสั่งการ 
6.6 ดําเนินการปรับปรุงแก้ไขเรื่องที่ได้รับการร้องเรียน 

7. ระยะเวลาด าเนินการ  
  4 ปี  ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 - 2563 

8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ฝุายประชาสัมพันธ์ สํานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยยางขาม 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
  10.1 จํานวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต 
  10.2 นําเรื่องท่ีได้รับการร้องเรียนไปดําเนินการปรับปรุงแก้ไข 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 


