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ส่วนที่ 1 
 

บทน า 
1. การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์เพ่ือต้องการบ่งชี้
ความเสี่ยงของการทุจริตที่มีอยู่ในองค์กรโดยการประเมินโอกาสของการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น ตลอดจนบุคคลหรือ
หน่วยงานที่อาจเกี่ยวข้องกับการกระท าทุจริต เพ่ือพิจารณาว่าการควบคุมและการป้องกันการทุจริตที่มีอยู่ ในปัจจุบัน 
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่ 

 การทุจริตในระดับท้องถิ่น พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการขยายตัวของการทุจริตในระดับท้องถิ่น ได้แก่ การกระจาย
อ านาจลงสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แม้ว่าโดยหลักการแล้วการกระจายอ านาจมีวัตถุประสงค์ส าคัญเพ่ือให้บริการ
ต่างๆ ของรัฐสามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนมากขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้น แต่ในทางปฏิบัติท าให้
แนวโน้มของการทุจริตในท้องถิ่นเพ่ิมมากยิ่งข้ึนเช่นเดียวกัน 

 ลักษณะการทุจริตในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ าแนกเป็น 7 ประเภท ดังนี้ 
 1) การทุจริตด้านงบประมาณ การท าบัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง และการเงินการคลัง ส่วนใหญ่เกิดจากการ
ละเลยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 2) สภาพหรือปัญหาที่เกิดจากตัวบุคคล 
 3) สภาพการทุจริตอันเกิดจากช่องว่างของกฎระเบียบและกฎหมาย 
 4) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการขาดความรู้ความเข้าใจ และขาดคุณธรรมจริยธรรม 
 5) สภาพหรือลักษณะปัญหาที่เกิดจากการขาดประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
 6) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายในการตรวจสอบ
จากภาคส่วนต่างๆ  
 7) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากอ านาจ บารมี และอิทธิพลท้องถิ่น 

 สาเหตุและปัจจัยที่น าไปสู่การทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถสรุปเป็นประเด็นได้ดังนี้  
 1) โอกาส แม้ว่าในปัจจุบันมีหน่วยงานและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
แต่พบว่ายังคงมีช่องว่างที่ท าให้เกิดโอกาสของการทุจริต ซึ่งโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นจากการบังคับใช้กฎหมายที่ไม่
เข้มแข็ง กฎหมายกฎระเบียบไม่รัดกุม ท าให้เกิดการทุจริต 
 2) สิ่งจูงใจ เป็นที่ยอมรับว่าสภาวะทางเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม ท าให้คนในปัจจุบัน 
มุ่งเน้นที่การสร้างความร่ ารวย ด้วยสาเหตุนี้จึงเป็นแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่มีแนวโน้มที่จะมีพฤติกรรมการทุจริตมากยิ่งขึ้น 
 3) การขาดกลไกลในการตรวจสอบความโปร่งใส การทุจริตในปัจจุบันมีรูปแบบซับซ้อนขึ้น โดยเฉพาะ
การทุจริตในเชิงนโยบายที่ท าให้การทุจริตกลายเป็นความชอบธรรมในสายตาประชาชน ขาดกลไกลการตรวจสอบ
ความโปร่งใสที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเป็นการยากที่จะเข้าไปตรวจสอบการทุจริตของบุคคลเหล่านี้ 
 4) การผูกขาด ในบางกรณีการด าเนินงานของภาครัฐ ได้แก่ การจัดซื้อ-จัดจ้างเป็นเรื่องของการผูกขาด 
ดังนั้นจึงมีความเกี่ยวข้องเป็นห่วงโซ่ผลประโยชน์ทางธุรกิจ ในบางครั้งพบบริษัทมีการให้สินบนแก่ เจ้าหน้าที่ เพ่ือให้
ตนเองได้รับสิทธิในการด าเนินงานโครงการของภาครัฐ  
 5) การได้รับค่าตอบแทนที่ไม่เหมาะสม รายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย ความยากจนถือเป็นปัจจัยหนึ่งที่ท า
ให้ข้าราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความต้องการที่จะมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นท าให้เจ้าหน้าที่ต้องแสวงหา
ช่องทางเพ่ือเพ่ิม“รายได้พิเศษ”ให้กับตนเองและครอบครัว 
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 6) การขาดจริยธรรม คุณธรรม ในสมัยโบราณความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคุณธรรมที่ได้รับการเน้นเป็น พิเศษ
ถือว่าเป็นเครื่องวัดความดีของคน แต่ในปัจจุบันพบว่า คนมีความละอายต่อบาปและเกรงกลัวบาปน้อยลง และมี
ความเห็นแก่ตัวมากยิ่งข้ึน มองแต่ประโยชน์ส่วนตนเป็นที่ตั้งมากกว่าที่จะยึดผลประโยชน์ส่วนรวม  
 7) มีค่านิยมที่ผิด ปัจจุบันค่านิยมของสังคมได้เปลี่ยนจากยกย่องคนดี คนที่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นยกย่อง
คนที่มีเงิน คนที่มีต าแหน่งหน้าที่การงานสูง ด้วยเหตุนี้ผู้ที่มีค่านิยมที่ผิดเห็นว่าการทุจริตเป็นเรื่องปกติธรรมดาเห็น 
คนโกงเป็นคนฉลาด ย่อมจะท าการทจุริตฉ้อราษฎร์บังหลวง โดยไม่มีความไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายของบ้านเมือง 

2. หลักการและเหตุผล 
 ปัจจุบันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในประเทศไทยถือเป็นปัญหาเรื้อรังที่นับวันยิ่งจะทวีความรุนแรง และสลับ 
ซับซ้อนมากยิ่งขึ้นและส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของชาติ เป็นปัญหาล าดับต้นๆ ที่
ขัดขวางการพัฒนาประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง เนื่องจากเกิดขึ้นทุกภาคส่วนในสังคมไทยไม่ว่า
จะเป็นภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมักถูกมองจากภายนอกสังคมว่าเป็นองค์กร
ที่เอ้ือต่อการทุจริตคอร์รัปชัน และมักจะปรากฏข่าวการทุจริตตามสื่อและรายงานของทางราชการอยู่เสมอ ซึ่งได้ส่ง 
ผลสะเทือนต่อกระแสการกระจายอ านาจและความศรัทธาต่อระบบการปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างยิ่ง ส่งผลให้ภาพ 
ลักษณ์ของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันมีผลในเชิงลบ สอดคล้องกับการจัดอันดับดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชัน 
(Corruption Perception Index – CPI) ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้ประเมินการทุจริตคอร์รัปชันทั่วโลกที่จัดโดยองค์กร
เพ่ือความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International – IT) พบว่า ผลคะแนนของประเทศไทยระหว่างปี 
2555 – 2558 อยู่ที่ 35 - 38 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 โดยในปี 2558 อยู่อันดับที่ 76 จาก 168 ประเทศทั่วโลก 
และเป็นอันดับที่ 3 ในประเทศอาเซียนรองจากประเทศสิงคโปร์และประเทศมาเลเซีย และล่าสุดพบว่าผลคะแนน
ของประเทศไทยปี 2559 ลดลง 3 คะแนน จากปี 2558 ได้ล าดับที่ 101 จาก 168 ประเทศ ซึ่งสามารถสะท้อน
ให้เห็นว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่มีปัญหาการคอร์รัปชันอยู่ในระดับสูง   
  แม้ว่าในช่วงระยะท่ีผ่านมา ประเทศไทยได้แสดงให้เห็นถึงความพยายามในการปราบปรามการป้องกันการทุจริต 
ไม่ว่าจะเป็นการเป็นประเทศภาคีภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต (United Nations 
Convention Against Corruption-UNCAC) พ.ศ.2546 การจัดตั้งองค์กรตามรัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
คณะกรรมการป้องกันปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตมาแล้ว 3 ฉบับ แต่ปัญหาการทุจริตในประเทศไทยไม่ได้มีแนวโน้ม ที่ลดน้อยถอยลง สาเหตุที่ท าให้การทุจริต
เป็นปัญหาที่ส าคัญของสังคมไทยประกอบด้วยปัจจัยทางด้านพ้ืนฐาน โครงสร้างสังคมซึ่งเป็นสังคมที่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐาน
ความสัมพันธ์แนวดิ่ง (Vertical Relation) หรืออีกนัยหนึ่งคือ พ้ืนฐานของสังคมอุปถัมภ์ที่ท าให้สังคมไทยยึดติดกับ
การช่วยเหลือเกื้อกูลกัน โดยเฉพาะในหมู่ญาติพ่ีน้องและ พวกพ้อง ยึดติดกับกระแสบริโภคนิยม วัตถุนิยม ติดความ
สบาย ยกย่องคนท่ีมีเงินและมีอ านาจ คนไทยบางส่วน มองว่าการทุจริตคอรัปชันเป็นเรื่องปกติที่ยอมรับได้ ซึ่งนับได้
ว่าเป็นปัญหาที่ฝังรากลึกในสังคมไทยมาตั้งแต่อดีต หรือกล่าวได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของค่านิยมและวัฒนธรรมไทยไปแล้ว 
ผนวกกับปัจจัยทางด้านการท างานที่ไม่ได้ บูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนไว้ด้วยกัน จึงส่งผลให้การท างาน
ของกลไกหรือความพยายามที่ได้กล่าวมา ข้างต้นไม่สามารถท าได้อย่างเต็มศักยภาพ ขาดความเข้มแข็ง   
 ปัจจุบันยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ 3 เริ่มจากปี พ.ศ. 
2560 จนถึงปี พ.ศ.2564 ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชน
ไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชนใน
การพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพ่ือให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใส
ทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” มีเป้าหมายหลัก
เพ่ือให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 50 ในปี พ.ศ.2564 ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะ สูงขึ้นได้นั้นการบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่
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สูงขึ้น เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่างจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่ในทาง
ทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได้ก าหนด ยุทธศาสตร์การด าเนินงานหลักออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) 
 ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการขับเคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตบังเกิดผลเป็นรูปธรรมใน 
ทางปฏิบัติเป็นไปตามเจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะ ที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงได้ตระหนักและให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการที่มีความโปร่งใส สร้างค่านิยมวัฒนธรรม 
สุจริตให้เกิดในสังคมอย่างยั่งยืนจึงได้ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพ่ือก าหนดแนวทางการขับ 
เคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตผ่านโครงการ/กิจกรรม/มาตรการต่างๆ ที่เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน 
อันจะน าไปสู่การปฏิบัติอย่างมี ประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายของการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตอย่างแท้จริง 

3. วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผน 
 1) เพ่ือยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 2) เพ่ือยกระดับจิตส านึกรับผิดชอบในผลประโยชน์ของสาธารณะของข้าราชการฝ่ายการเมืองข้าราชการ  
ฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงประชาชนในท้องถิ่น  
 3) เพ่ือให้การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
(Good Governance)   
 4) เพ่ือส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วม (people's participation) และตรวจสอบ (People’s audit) ของภาคประชาชน 
ในการบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 5) เพ่ือพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  

4. เป้าหมาย 
 1) ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงประชาชน
ในท้องถิ่นมีจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนท้องถิ่นปราศจาก 
การก่อให้เกิดข้อสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการจริยธรรม การขัดกันแห่งผลประโยชน์และแสวงหาประโยชน์
โดยมิชอบ  
 2) เครื่องมือ/มาตรการการปฏิบัติงานที่สามารถป้องกันปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของ
ข้าราชการ  
 3) โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่สนับสนุนให้สาธารณะและภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม และตรวจสอบ 
การปฏิบัติหรือบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 4) กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มี
เข้มแข็งในการตรวจสอบ ควบคุมและถ่วงดุลการใช้อ านาจอย่างเหมาะสม  
 5) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแผนงานที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระท าการทุจริต และประพฤติ
มิชอบจนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วน 
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5. ประโยชน์ของการจัดท าแผน 
 1) ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงประชาชน
ในท้องถิ่นมีจิตส านึกรักท้องถิ่นของตนเอง อันจะน ามาซึ่งการสร้างค่านิยม และอุดมการณ์ในการต่อต้านการทุจริต 
(Anti-Corruption) จากการปลูกฝังหลักคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิบาล รวมถึงหลักเศรษฐกิจพอเพียงที่สามารถ
น ามาประยุกตใ์ช้ในการท างานและชีวิตประจ าวัน 
 2) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถบริหารราชการเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good 
Governance) มีความโปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้ 
 3) ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตั้งแต่ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมตัดสินใจ รวมถึงร่วมตรวจสอบในฐานะพลเมืองที่มี
จิตส านึกรักท้องถิ่น อันจะน ามาซึ่งการสร้างเครือขา่ยภาคประชาชนที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการทุจริต 
 4) สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นท้ังจากภายในและภายนอกองค์กรที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการทุจริต 
 5) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแนวทางการบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระท าการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ จนเป็นทีย่อมรับจากทุกภาคส่วนให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบด้านการป้องกัน 
การทุจริต อันจะส่งผลให้ประชาชนในท้องถิ่นเกิดความภาคภูมิใจ และให้ความร่วมมือกันเป็นเครือข่ายในการเฝ้าระวัง 
การทุจริตที่เข้มแข็งอย่างยั่งยืน 
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ส่วนที่ 2 
 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  
(พ.ศ.2565 - 2569) 

องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโรง 

มิต ิ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 พ.ศ.2567 พ.ศ.2568 พ.ศ.2569 หมายเหตุ 
1. การสร้างสังคม
ที่ไมท่นต่อการทุจริต 

1.1 การสร้างจิตส านึกและ
ความตระหนักแกบุ่คลากรทั้ง
ข้าราชการการเมืองฝ่าย
บริหาร ข้าราชการการเมือง
ฝ่ายสภาท้องถิ่น และฝ่าย
ประจ าขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

1. โครงการอบรมส่งเสริมพัฒนาศักยภาพ
ผู้บริหาร ประจ าปีงบประมาณ 2565 
 
2. โครงการพัฒนาจิตใจโดยหลักธรรม 

2๐,๐๐๐ 
 
 

๑๐,๐๐๐ 

2๐,๐๐๐ 
 
 

๑๐,๐๐๐ 

2๐,๐๐๐ 
 
 

๑๐,๐๐๐ 

2๐,๐๐๐ 
 
 

๑๐,๐๐๐ 

2๐,๐๐๐ 
 
 

๑๐,๐๐๐ 

 

 1.2 สร้างจิตส านึกและความ
ตระหนักแก่ประชาชนทุก 
ภาคส่วนในท้องถิ่น 

- - - - - -  

 1.3 การสร้างจิตส านึก และ
ความตระหนักแก่เด็ก และ
เยาวชน 

1. โครงการกีฬาต้านยาเสพติดประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐  

มิติที่ 1 รวม 3  กิจกรรม       
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มิต ิ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 พ.ศ.2567 พ.ศ.2568 พ.ศ.2569 หมายเหตุ 

2. การบริหารราช 
การเพ่ือป้องกัน
การทุจริต 

2.1 แสดงเจตจ านงทางการ 
เมืองในการต่อต้านการทุจริต
ของผู้บริหาร 

1. โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
และป้องกันการทุจริต ประจ าปี 2565 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000  

 2.2 มาตรการสร้างความ 
โปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 

- - - - - -  

 2.3 มาตรการใช้ดุลยพินิจ
และใช้อ านาจหน้าที่ตามหลัก 
การบริหารกิจการบ้านเมืองที่
ดี 

- - - - - -  

 2.4 การเชิดชูเกียรติแก่
หน่วย งานบุคคลในการ
ด าเนินกิจการ ความประพฤติ
ปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์ 

- - - - - -  

 2.5 มาตรการจัดการในกรณี
ได้ทราบหรือรับแจ้งหรือ
ตรวจสอบพบการทุจริต 

- - - - - -  

มิติที่ 2 รวม 1  กิจกรรม       
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มิต ิ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 พ.ศ.2567 พ.ศ.2568 พ.ศ.2569 หมายเหตุ 

3. การส่งเสริม
บทบาทและการมี
ส่วนร่วมของภาค
ประชาชน 

3.1 จัดให้มีและเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่
เป็นการอ านวยความสะดวก
แก่ประชาชนได้มีส่วน ร่วม
ตรวจสอบการปฏิบัติราชการ
ตามอ านาจหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทุก
ขั้นตอน 

1. โครงการอบรมให้ความรู้ พรบ.ข้อมูล
ข่าวสาร ประจ าปี 2562 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000  

 3.2 การรับฟังความคิดเห็น 
การรับและตอบสนองเรื่อง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ของ
ประชาชน 

1. โครงการเวทีประชาคม พ.ศ.2565 
2. การด าเนินงานศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโรง 

12,000 
- 

12,000 
- 

12,000 
- 

12,000 
- 

12,000 
- 

 

 3.3 การส่งเสริมให้
ประชาชนมีส่วนร่วมบริหาร
กิจการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

- - - - - -  

มิติที่ 3 รวม 3  กิจกรรม       
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มิต ิ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 พ.ศ.2567 พ.ศ.2568 พ.ศ.2569 หมายเหตุ 

4. การเสริมสร้าง
และปรับปรุงกลไก
ในการตรวจสอบ
การปฏิบัติราชการ
ขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น 

4.1 มีการจัดวางระบบและ
รายงานการควบคุมภายใน
ตามที่คณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดิน 

1. โครงการจัดท ารายงานการควบคุม
ภายใน 
2. กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุม
ภายใน 

- 
 
- 

- 
 
- 

- 
 
- 

- 
 
- 

- 
 
- 

 

 4.2 การสนับสนุนให้ภาค 
ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ 
การปฏิบัติ หรือการบริหาร
ราชการตามช่องทางท่ี
สามารถด าเนินการได้ 

- - - - - -  

 4.3 การส่งเสริมบทบาทการ
ตรวจสอบของสภาท้องถิ่น 

- - - - - -  

 4.4 เสริมพลังการมีส่วนร่วม
ของชุมชนและบูรณาการทุก
ภาคส่วนเพื่อต่อต้านการ
ทุจริต 

- - - - - -  

มิติที่ 4 รวม 2  กิจกรรม       
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ส่วนที่ 3 
 

มิติที่ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
1.1 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร ข้าราชการการเมือง
ฝ่ายสภาทอ้งถิ่น และฝา่ยประจ าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ล าดับที่ 1 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ โครงการอบรมส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร ประจ าปีงบประมาณ 2565 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

องค์การบริหารส่วนต าบล ถือเป็นหน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่นที่มีหน้าที่ให้บริการสาธารณะแก่
ประชาชนในหลายด้าน และมีภารกิจหลากหลายทั้งภารกิจตามกฎหมายจัดตั้ง และภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอนจาก
หน่วยงานราชการอ่ืน การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลจึงจ าเป็นต้องมีผู้น าที่มีศักยภาพ มีคุณธรรม 
จริยธรรม มีความเข้าใจในหลักการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล และเป็นผู้ก าหนดนโยบายการ
บริหารงานให้บุคลากรในฝ่ายต่างๆ สามารถสนองความต้องการและให้บริการแก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ดังนั้นการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของผู้บริหารท้องถิ่น จึงจ าเป็นและส าคัญมาก เนื่องจาก
สังคมในยุคปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และเกิดสิ่งใหม่หรือนวัตกรรมใหม่อยู่เสมอ ตลอดจนเกิด การ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมท้ังในมิติของท้องถิ่นเอง  

หลักธรรมาภิบาล หรือ การบริหารจัดการที่ดี (Good Governance) เป็นหลักส าคัญที่ผู้บริหารต้องมีความรู้ 
ความเข้าใจ และใช้ในการบริหารราชการ โดยบทบัญญัติของกฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบัน 
ได้วางกรอบการน าหลักธรรมาภิบาลไปเป็นแนวทางการปฏิรูปการบริหารการปกครองของหน่วยงานองค์กรต่างๆ 
ของภาครัฐ ซึ่งประกอบด้วยหลักความชอบธรรม (Legitimacy) หลักความโปร่งใส (Transparency) หลักความ
รับผิดชอบและการตรวจสอบได้ (Accountability) หลักความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) และหลักการมีส่วนร่วม 
(Participation) โดยหลักธรรมมาภิบาลจะท าให้การปฏิบัติงานมีความสุจริต โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ 
รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างจิตส านึกในการท างานและความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเองเพ่ือให้สามารถปฏิบัติงาน
ร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และน าไปสู่การพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งสามารถแก้ปัญหาความขัดแย้ง
ภายในองค์กรได้อีกด้วย 

นอกจากการเพ่ิมศักยภาพการบริหารราชการของผู้น าท้องถิ่นตามหลักธรรมมาภิบาลแล้ว สิ่งส าคัญที่ต้อง
ส่งเสริมและพัฒนาผู้น าของท้องถิ่น อันได้แก่ ระเบียบ กฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับองค์การบริหารส่วนต าบล
เพ่ือให้การก าหนดนโยบายการบริหารงานของผู้บริหารเป็นไปตามแนวทางที่ถูกต้องและไม่ขัดกับระเบียบกฏหมาย
องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโรง จึงไดจ้ัดท า“โครงการอบรมส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร ประจ าปีงบประมาณ 
2565” ขึ้น เพ่ือให้พัฒนาศักยภาพผู้น าท้องถิ่นได้เรียนรู้ระเบียบวิธีเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตลอดจน และแนวความคิด 
หลักธรรมมาภิบาลที่จะสามารถน ามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานและตามอ านาจหน้าที่ อันจะน ามาซึ่งประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบล ซึ่งจะส่งผลต่อการให้บริการประชาชนให้เกิดความพึง
พอใจอย่างสูงสุดต่อไป 
3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือให้ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโรง ผู้น าและหัวหน้าส่วนราชการ ในต าบล
ห้วยโรง มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องหลักธรรมาภิบาล คุณธรรม และจริยธรรม และระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องใน
การบริหารงาน 
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 3.2 เพ่ือให้ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโรง ผู้น าและหัวหน้าส่วนราชการ ในต าบล
ห้วยโรง มีความรู้ความเข้าใจและให้ความส าคัญกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ (Anti 
Corruption)  
 3.3 เพ่ือให้ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโรง ผู้น าและหัวหน้าส่วนราชการ ในต าบล
ห้วยโรง สามารถน าองค์ความรู้ต่างๆ ไปประยุกต์ใช้ในการก าหนดนโยบายการท างานให้กับองค์การบริหารส่วนต าบล 
ห้วยโรงได้อย่างมีประสิทธิภาพ และถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
 ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโรง ผู้น าและหัวหน้าส่วนราชการในต าบลห้วยโรง วิทยากร
และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง จ านวน 25 ราย 
5. พื้นที่ด าเนินการ  
 องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโรง อ าเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี 
6. วิธีด าเนินการ  

6.1 จัดท าโครงการเพื่อขอรับการอนุมัติ 
 6.2 จัดอบรมโครงการให้กับกลุ่มเป้าหมาย 
 6.3 ประเมินผลโครงการ 
7. ระยะเวลาการด าเนินงาน 
 วันที่ 15 กรกฎาคม 2565 
8. งบประมาณด าเนินการ 
 2๐,๐๐๐ บาท 
9. ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโรง อ าเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโรง ผู้น าและหัวหน้าส่วนราชการ ให้มีความรู้
ความเข้าใจในเรื่องหลักธรรมาภิบาลคุณธรรม จริยธรรม และระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานมาก
ยิ่งขึ้น 
 10.2 ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโรง ผู้น าและหัวหน้าส่วนราชการ มีความรู้ความ
เข้าใจและให้ความส าคัญกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ (Anti Corruption) มากยิ่งขึ้น 
 10.3 ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโรง ผู้น าและหัวหน้าส่วนราชการ สามารถน า
องค์ความรู้ต่างๆ ไปประยุกต์ใช้ในการก าหนดนโยบายการท างานให้กับองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโรงได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และถูกต้องตามระเบียบกฎหมายมากยิ่งขึ้น 
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ล าดับที่ 2 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ โครงการพัฒนาจิตใจโดยหลักธรรม 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.๒๕๓๗ และแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน
ส่วนที่ ๓ อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล ได้ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลเป็นหน่วยราชการ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีอ านาจหน้าที่ตามมาตรา ๖๖ องค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจหน้าที่ในการพัฒนา
ต าบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม มาตรา ๖๗ ความว่า ภายใต้บังคับกฎหมายองค์การบริหารส่วน
ต าบล มีหน้าที่ต้องท าในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลดังต่อไปนี้ (๕) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (๘) 
บ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น    
 สังคมโลกในปัจจุบันเป็นสังคมของโลกแห่งเทคโนโลยี ท าให้คนเสพเทคโนโลยีจนอาจหลงลืมสิ่งที่เป็นความ
ดีงาม สิ่งที่เป็นชุมชนหรือท้องถิ่นดั้งเดิมของตนเอง โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนที่อารมณ์อ่อนไหวง่ายต่อสิ่งเร้า แต่
ขณะเดียวกันความเจริญเหล่านั้นได้น าพาปัญหาสังคมติดตามมาด้วยเช่นกัน  โดยเฉพาะปัญหาที่เกิดขึ้นกับเด็กและ
เยาวชน เยาวชนเริ่มหันไปหลงใหลชื่นชมกับค่านิยมที่ผิดๆ ติดเกมส์ สื่ออินเตอร์เน็ต การมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอัน
ควร การเสพยาเสพติด การเล่นการพนัน ความรุนแรงและการท าร้ายร่างกายซึ่งกันและกัน มั่วสุมตามสถานบันเทิง
ต่างๆ ตลอดจนมีการเลียนแบบพฤติกรรมก้าวร้าวจากสื่อต่างๆ ส่งผลให้เด็กและเยาวชนขาดคุณธรรม จริยธรรม 
ห่างไกลวัด ห่างไกลครอบครัว ขาดการพัฒนาและขัดเกลาทางจิตใจ  เด็กและเยาวชนที่ขาดคุณธรรมก็เหมือนกับ
ต้นไม้ที่ขาดรากแก้ว ไม่สามารถเจริญเติบโตได้อย่างมีคุณภาพ ประกอบกับในปัจจุบันผู้ปกครอง ไม่ค่อยมีเวลาอบรม
สั่งสอนบุตร ไม่มีเวลาพาบุตรหลานเข้าวัด ฟังเทศน์ ฟังธรรม เหมือนสังคมในอดีต สถาบันครอบครัวมีความสัมพันธ์
กันน้อย อันเนื่องจากสภาพเศรษฐกิจ เป็นผลท าให้ครอบครัวขาดความรักความอบอุ่น ขาดการอบรมด้านคุณธรรม 
จริยธรรม เกิดช่องว่างระหว่างวัย  สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นปัจจัยที่ท าให้เกิดปัญหาสังคมขยายเป็นวงกว้างอย่างมาก และ
ในการที่จะให้การปฏิบัติงานทุกๆ ด้าน มีประสิทธิภาพ ผู้ปฏิบัติงานจะต้องมีคุณธรรมจริยธรรมในการท างาน มี
ทัศนคติที่ดีต่องาน คุณธรรมและจริยธรรมที่พึงประสงค์ จึงเป็นเรื่องที่ดีงามและเป็นผลต่อการพัฒนาทั้งทางตรงและ
ทางอ้อม เช่น ความมีวินัย ความขยันหมั่นเพียร ความซื่อสัตย์สุจริต ความรับผิดชอบอันจะเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่ง
น าไปสู่การพัฒนาองค์กร โดยใช้หลักคุณธรรม จริยธรรมทางพระพุทธศาสนาเป็นเข็มทิศน าชีวิตได้อย่างเหมาะสมกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน และสามารถปฏิบัติงานร่วมกันได้อย่างราบรื่น  

องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโรง จึงได้จัดกิจกรรมอบรมพัฒนาจิตใจโดยหลักธรรมขึ้น เพ่ือเป็นการปลูกฝัง
คุณธรรมจริยธรรมจากกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาที่เป็นประโยชน์ในวิถีชีวิตแล้ว  จะเป็นการเสริมสร้างพ้ืนฐาน
จิตใจของเยาวชนและพนักงานส่วนต าบลให้มีความส านึกในคุณธรรม จริยธรรม มีความรอบรู้ที่เหมาะสม ด าเนิน
ชีวิตด้วยความไม่ประมาณ มีสติปัญญา และความรอบคอบ มีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัวเอง สามารถน าหลักธรรมไปประยุกต์ 
ใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างเหมาะสม  
3. วัตถุประสงค ์
 ๓.๑ เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมได้มีความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมค าสอนทางพระพุทธศาสนาและสามารถ
น าไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวันได้ และด าเนินชีวิตได้อย่างถูกต้อง  
 ๓.๒ เพ่ือปลูกจิตส านึก สร้างภูมิคุ้มกันที่ดีให้กับผู้เข้ารับการอบรมให้เป็นคนดี มีความรักสามัคคี และไม่เกี่ยว 
ข้องกับอบายมุข และสิ่งเสพติด   
 ๓.๓ เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เข้ารับการอบรม มีคุณธรรม จริยธรรม รู้จักการเสียสละ มีความกตัญญู และการบ าเพ็ญ 
สาธารณประโยชน์ร่วมกัน สามารถน าไปพัฒนาคุณภาพชีวิตและการท างานได้อย่างเหมาะสม 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 เยาวชนในต าบลห้วยโรง นักเรียนโรงเรียนวัดห้วยโรง ผู้บริหาร พนักงานส่วนต าบล และลูกจ้างของ อบต.  
จ านวน ๕๐ คน 



แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2565-2569 หน้า 12 
 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโรง อ าเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี 
6. วิธีด าเนินการ 
 6.๑ จัดประชุมผู้บริหาร สมาชิกสภา และผู้ที่เกี่ยวข้องเพ่ือหารือแนวทางในการจัดกิจกรรมฝึกอบรม  
 6.๒ วางแผนและเสนอโครงการเพ่ืออนุมัติจากผู้บริหาร   
 6.๓ ประชาสัมพันธ์รายละเอียดการจัดกิจกรรม  
 6.๔ ติดต่อประสานงานหน่วยงานและบุคคลที่เกี่ยวข้อง เช่น ติดต่อพระภิกษุเพ่ือมาเป็นวิทยากร  
 6.๕ จัดหาและจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในกิจกรรม เช่น เอกสารประกอบการฝึกอบรม ดอกไม้ในพิธีการ 
ธูป เทียน เป็นต้น 
 6.๖ จัดเตรียมสถานที่ส าหรับด าเนินกิจกรรม  
 6.๗ ด าเนินการตามโครงการ องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโรง ได้ด าเนินการจัดท าโครงการพัฒนาจิตใจ
โดยหลักธรรม ในเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโรง โดยมีวิทยากรให้ความรู้  
โดยมีกิจกรรมดังนี้ ไหว้พระ สวดมนต์ ฟังธรรมบรรยาย นั่งสมาธิ และแลกเปลี่ยนความคิดทางธรรมซึ่งกันและกัน     
 6.๘ สรุปผลการด าเนินโครงการและรายงานให้ผู้บริหารทราบ 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 มีนาคม ๒๕๖๕ 
8. งบประมาณด าเนินการ 
 ๑๐,๐๐๐ บาท 
9. ผู้รับผิดชอบ 
 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโรง 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 ๑๐.๑ ผู้เข้าร่วมอบรมได้รับความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมค าสอนทางพระพุทธศาสนาและสามารถน าไป
ปรับใช้ในชีวิตประจ าวันได้ และด าเนินชีวิตได้อย่างถูกต้อง  
 ๑๐.๒ ผู้เข้าร่วมอบรมได้รับการปลูกจิตส านึก สร้างภูมิคุ้มกันที่ดีให้เป็นคนดี มีความรักสามัคคี และไม่เกี่ยว 
ข้องกับอบายมุข และสิ่งเสพติด   

๑๐.๓ ผู้เข้าร่วมอบรมมีคุณธรรม จริยธรรม รู้จักการเสียสละ มีความกตัญญู และการบ าเพ็ญสาธารณประโยชน ์
ร่วมกัน สามารถน าไปพัฒนาคุณภาพชีวิตและการท างานได้อย่างเหมาะสม 
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1.3 การสร้างจิตส านึก และความตระหนักแก่เด็ก และเยาวชน 
ล าดับที่ 1 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ โครงการกีฬาต้านยาเสพติดประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.๒๕๓๗ และแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน 
ส่วนที่ ๓ อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล ได้ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลเป็นหน่วยราชการองค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น มีอ านาจหน้าที่ตามมาตรา ๖๖ ความว่า องค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจหน้าที่ในการพัฒนา
ต าบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม และ มาตรา ๖๗ ความว่า ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายองค์การบริหาร
ส่วนต าบล มีหน้าที่ต้องท าในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลดังต่อไปนี้ (๖) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ 
และผู้พิการ และตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.๒๕๔๒ หมวดที่ ๒ ให้องค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพ่ือ
ประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง (๑๔) การส่งเสริมกีฬา 
 ยาเสพติดเป็นปัญหาที่ส าคัญที่สุดปัญหาหนึ่งของสังคมไทย เนื่องจากปัญหาที่เกิดจากยาเสพติดไม่เพียงแต่
กระทบต่อสุขภาพของผู้เสพเท่านั้น ยังกระทบต่อครอบครัว ชุมชนและสังคมส่วนรวม ซึ่งรัฐบาลได้มีนโยบายต่อเนื่อง    
ให้หน่วยงานระดับท้องถิ่น ซึ่งถือว่าเป็นหน่วยงานที่อยู่ใกล้ชิดกับประชาชนร่วมกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่ให้
ปลอดจากยาเสพติด โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงที่จะมั่วสุมกับยาเสพติดเป็นส่วนใหญ่ เป็นเด็กและเยาวชนในช่วงก าลัง
ศึกษาหาความรู้ เพื่อที่จะได้เติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพในอนาคต แต่ถ้าเด็กและเยาวชนเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพ
ติดจะส่งผลให้การเติบโตเป็นไปอย่างขาดประสิทธิภาพ มีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์เพ่ิมมากขึ้น สังคมมีปัญหา เช่น 
ปัญหาอาชญากรรม ปัญหาเด็กออกจากโรงเรียนกลางคัน ท าให้ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนตระหนักถึงภัยอันตรายที่
จะเกิดขึ้น จึงมีแนวคิดที่จะหาแนวทางในการแก้ปัญหาที่ถูกต้องและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทุกฝ่าย โดยใช้
กิจกรรมการแข่งขันกีฬา ซึ่งเป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์กับทุกเพศ ทุกวัย ที่จะสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ และเป็น
การใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ โดยหากมีการส่งเสริมให้เยาวชน และประชาชนได้เล่นกีฬา ก็จะท าให้ห่างไกลจาก
ยาเสพติดได้อีกทางหนึ่ง  
 องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโรง จึงได้ตระหนักถึงเหตุผลดังกล่าวและได้พิจารณาหาแนวทางส่งเสริมให้
เยาวชนมีโอกาสได้ออกก าลังกาย และเล่นกีฬาอย่างสม่ าเสมอ เพ่ือจะช่วยท าให้มีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ จิตใจสด
ชื่นแจ่มใส มีน้ าใจเป็นนักกีฬา รู้จักแพ้ รู้ชนะ รู้อภัย มีความรับผิดชอบ มีระเบียบวินัย มีความสามัคคีกันในชุมชน 
และรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ไม่ไปมั่วสุ่มกับอบายมุขและสิ่งเสพติดทั้งปวง เพ่ือที่จะท าให้ชุมชน สังคมของ
ต าบลห้วยโรง เป็นชุมชนที่ปลอดจากยาเสพติดต่อไป  
3. วัตถุประสงค ์
 3.๑ เพ่ือส่งเสริมให้เยาวชนในพื้นท่ีต าบลห้วยโรง ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์โดยการเล่นกีฬา ออกก าลัง
กาย ท าให้ห่างไกลจากยาเสพติด 
 3.๒ เพ่ือส่งเสริมให้เยาวชนในต าบลห้วยโรง มีสุขภาพพลามัยแข็งแรงสมบูรณ์ มีคุณภาพชีวิตที่ดี 
 3.๓ เพ่ือเป็นการรณรงค์ให้เยาวชนในต าบล มีความตื่นตัวและสนใจในการเล่นกีฬาและออกก าลังกายอย่าง
ต่อเนื่อง เพ่ือเป็นการป้องกันไม่ให้ยุ่งเก่ียวกับยาเสพติด 
 3.๔ เพ่ือส่งเสริมความสามัคคีระหว่างเยาวชนในแต่ละหมู่บ้านในต าบลห้วยโรง  
 3.๕ เพ่ือส่งเสริมให้เยาวชนรู้จักการมีน้ าใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 เยาวชนในเขตต าบลห้วยโรง จ านวน ๔ หมู่บ้าน จ านวน ๔๐ คน 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
 สนามกีฬาเอนกประสงค์วัดห้วยโรง หมู่ที่ ๑ ต าบลห้วยโรง อ าเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี 
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6. วิธีด าเนินการ 
 6.๑ จัดท าโครงการเสนอต่อผู้บริหารเพ่ือขออนุมัติโครงการ 
 6.๒ ประชุมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนและผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพ่ือชี้แจงรายละเอียดของโครงการ  
 6.๓ จัดประชุมผู้ที่เก่ียวข้องทุกฝ่ายและผู้รับผิดชอบแต่ละหมู่บ้าน เพ่ือทราบถึงรายละเอียดของการ 
จัดการแข่งขันภายในต าบล 
 6.๔ แต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ในการด าเนินการจัดการแข่งขัน 
 6.๕ ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 6.๖ ประชาสัมพันธ์ข่าวการจัดการแข่งขันกีฬา 
 6.๗ ประกาศรับสมัครทีมที่จะเข้าร่วมการแข่งขัน  
 6.๘ จับสลากแบ่งสายการแข่งขัน 
 6.๙ ด าเนินการแข่งขันตามก าหนดการ 
 6.๑๐ สรุปผลและรายงานผลการด าเนินงานตามโครงการฯ ให้ผู้บริหารทราบ 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 วันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๕ 
8. งบประมาณด าเนินการ 
 ๒๐,๐๐๐ บาท 
9. ผู้รับผิดชอบ 
 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโรง 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.๑ เยาวชนในพ้ืนที่ต าบลห้วยโรง ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์โดยการเล่นกีฬา ออกก าลังกาย ท าให้
ห่างไกลจากยาเสพติด  
 10.๒ เยาวชนในต าบลห้วยโรง มีสุขภาพพลามัยแข็งแรงสมบูรณ์ มีคุณภาพชีวิตที่ดี 
 10.๓ เยาวชนในต าบล มีความตื่นตัวและมีความสนใจในการเล่นกีฬาและออกก าลังกายอย่างต่อเนื่อง เพ่ือ
เป็นการป้องกันไม่ให้ยุ่งเก่ียวกับยาเสพติด 
 10.๔ เกิดความสามัคคีระหว่างเยาวชนในแต่ละหมู่บ้านในต าบลห้วยโรง 
 10.๕ เยาวชนรู้จักการมีน้ าใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ 
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มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต  
2.1 แสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร 

ล าดับที่ 1 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต ประจ าปี 
2565 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ปัจจุบันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในประเทศไทย ถือเป็นปัญหาเรื้อรังที่นับวันยิ่งจะทวีความรุนแรงและ
สลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นและส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของชาติ เป็นปัญหาล าดับต้น ๆ 
ที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดขึ้นทุกภาคส่วนในสังคมไทย ไม่
ว่าจะเป็นภาคการเมืองภาคราชการ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมักถูกมองจากภายนอกสังคมว่าเป็น
องค์กรที่เอ้ือต่อการทุจริตคอร์รัปชั่น และมักจะปรากฏข่าวการทุจริตตามสื่อและรายงานของทางราชการอยู่เสมอ 
ซึ่งได้ส่งผลสะเทือนต่อกระแสการกระจายอ านาจและความศรัทธาต่อระบบการปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างยิ่ง ส่งผล
ให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอร์รัปชั่นมีผลในเชิงลบสอดคล้องกับการจัดอันดับดัชนีชี้วัดภาพลักษณ ์
คอร์รัปชัน (Corruption Perception Index -CPI1) ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้ประเมินการทุจริตคอร์รัปชั่นทั่วโลกที่จัด
โดยองค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ(Transparency International-1) พบว่า ผลคะแนนของประเทศไทยระหว่าง
ปี 2555-2558 อยู่ที่ 35-38 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 โดยในปี 2558 อยู่อันดับที่ 76 จาก 168 ประเทศ
ทั่วโลก และเป็นอันดับที่ 3 ในประเทศอาเซียนรองจากประเทศสิงคโปร์และประเทศมาเลเซีย และล่าสุดพบว่าผล
คะแนนของประเทศไทยปี 2559 ลดลง 3 คะแนน จากปี 2558 ได้ล าดับที่ 101 จาก 168 ประเทศ ซึ่งสามารถ
สะท้อนให้เห็นว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่มีปัญหาการคอร์รัปชั่นอยู่ในระดับสูง 
 แม้ว่าในช่วงระยะที่ผ่านมา ประเทศไทยได้แสดงให้เห็นถึงความพยายามในการปราบปรามการป้องกันการ
ทุจริต ไม่ว่าจะเป็นการเป็นประเทศภาคีภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต (United 
Nations Convention Against Corruption-UNCAC) พ.ศ.2546 การจัดตั้งองค์กรตามรัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งคณะกรรมการป้องกันปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติ ด้วยการป้องกันและปราบ 
ปรามการทุจริตมาแล้ว 3 ฉบับ แต่ปัญหาการทุจริตในประเทศไทยไม่ได้มีแนวโน้มที่ลดน้อยถอยลง  สาเหตุที่ท าให้
การทุจริตเป็นปัญหาที่ส าคัญของสังคมไทยประกอบด้วยปัจจัยทางด้านพ้ืนฐานโครงสร้างสังคมซึ่งเป็นสังคมที่ตั้งอยู่
บนพื้นฐานความสัมพันธ์แนวดิ่ง (Vertical Relation) หรืออีกนัยหนึ่งคือ พื้นฐานของสังคมอุปถัมภ์ที่ท าให้สังคมไทย
ยึดติดกับการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน โดยเฉพาะในหมู่ญาติพ่ีน้องและพวกพ้อง ยึดติดกับกระแสบริโภคนิยม วัตถุนิยม 
ติดความสบาย ยกย่องคนที่มีเงินและมีอ านาจ คนไทยบางส่วนมองว่าการทุจริตคอรัปชั่นเป็นเรื่องปกติที่ยอมรับได้ 
ซึ่งนับได้ว่าเป็นปัญหาที่ฝังรากลึกในสังคมไทยมาตั้งแต่อดีตหรือกล่าวได้ว่าเป็นส่ วนหนึ่งของค่านิยมและวัฒนธรรม
ไทยไปแล้วผนวกกับปัจจัยทางด้านการท างานที่ไม่ได้บูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนไว้ด้วยกันจึงส่งผลให้
การท างานของกลไกหรือความพยายามที่ได้กล่าวมาข้างต้นไม่สามารถท าได้อย่างเต็มศักยภาพ ขาดความเข้มแข็ง
ปัจจุบันยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ 3 มุ่งสู่การเป็นประเทศที่มี
มาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความ
ร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและ
ประชาชนเพ่ือให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยก าหนด
วิสัยทัศน์ "ประเทศไทยใสสะอาดไทยทั้งชาติต้านทุจริต" มีเป้าหมายหลักเพ่ือให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนี
การรับรู้การทุจริต (CorruptionPerceptions Index : CP) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้น
ได้นั้น การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนต้องมีพฤติกรรม
แตกต่างจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได้ก าหนดยุทธศาสตร์การ
ด าเนินงานหลักออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption PerceptionIndex : CPI) 

 ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการขับเคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตบังเกิดผลเป็นรูปธรรม
ในทางปฏิบัติ เป็นไปตามเจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของชาติ องค์การ
บริหารส่วนต าบลห้วยโรงในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหนึ่ง จึงได้ตระหนักและให้ความส าคัญกับการบริหาร
จัดการที่มีความโปร่งใส สร้างค่านิยม วัฒนธรรมสุจริตให้เกิดในสังคมอย่างยั่งยืนจึงได้ด าเนินการจัดท าโครงการ 
กิจกรรมต่างๆ ตามแผนปฏิบัติการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ ด้านการป้องกันการทุจริต  เพ่ือก าหนดแนว
ทางการขับเคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตผ่านโครงการ/กิจกรรท/มาตรการต่างๆที่เป็นรูปธรรม
อย่างชัดเจนอันจะน าไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตอย่างแท้จริง 
3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล
ห้วยโรง 
 3.2 เพ่ือยกระดับจิตส านึกรับผิดชอบในผลประโยชน์ของสาธารณะของข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการ
ฝ่ายประจ า บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโรง รวมถึงประชาชนในท้องถิ่น 
 3.3 เพ่ือให้การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโรง เป็นไปตามบริหารกิจการบ้านเมืองที่
ดี (Good Governance) 
 3.4 เพ่ือส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วม (people’s particpation) และตรวจสอบ (people’s audit)ของ
ภาคประชาชนในการบริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโรง 
 3.5 เพ่ือพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์การ
บริหารส่วนต าบลห้วยโรง 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 1. ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายประจ า บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโรง รวมถึง
ประชาชนในท้องถิ่นมีจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน
ท้องถิ่น ปราศจากการก่อให้เกิดข้อสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามาตรการจริยธรรม การขัดกันแห่งผลประโยชน์
และแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ 
 2. เครื่องมือ/มาตรการการปฏิบัติงานที่สามารถป้องปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติ มิชอบของ
ข้าราชการ 
 3. โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่สนับสนุนให้สาธารณะและภาคประชาชนเข้ามีส่วนร่วมตรวจสอบการ
ปฏิบัติหรือบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโรง 
 4. กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วย
โรง ที่มีความเข็มแข็งในการตรวจสอบ ควบคุมและถ่วงดุลการใช้อ านาจอย่างเหมาะสม 
 ๕) องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโรง มีแผนงานที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระท าการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบจนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วน 
 กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมอบรม ได้แก่ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.ห้วยโรง เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่
องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโรง จ านวน 40 ราย 
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5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโรง อ าเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี 
6. วิธีด าเนินการ 
 6.๑ ขออนุมัติโครงการ 
 6.2 ประชุมชักซ้อมผู้เกี่ยวข้องให้เข้าใจถึงรายละเอียดของโครงการ 
 6.3 มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ 
 6.4 ด าเนินการตามแผน 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
8. งบประมาณด าเนินการ 
 20,000 บาท 
9. ผู้รับผิดชอบ 
 9.1 ส านักงานปลัด อบต. 
 9.2 กองคลัง 
 9.3 กองช่าง 
 9.4 กองสวัสดิการสังคม 
 9.5 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.๑ ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายประจ า บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโรง รวม 
ถึงประชาชนในท้องถิ่นมีจิตส านึกรักท้องถิ่นของตนเอง อันจะน ามาซึ่งการสร้างค่านิยม และอุดมการณ์ในการต่อ  
ต้านการทุจริต (Anti-Corruption) จากการปลูกฝังหลักคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิบาล รวมถึงหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงที่สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการท างานและชีวิตประจ าวัน 
 10.๒ องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโรง สามารถบริหารราชการเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
(Good Governance) มีความโปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้ 
 10.๓ ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตั้งแต่ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมตัดสินใจรวมถึงร่วมตรวจสอบในฐานะพลเมืองที่มี
จิตส านึกรักท้องถิ่น อันจะน ามาซึ่งการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการทุจริต 
 10.๔ สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์การ 
บริหารส่วนต าบลห้วยโรง ทั้งจากภายในและภายนอกองค์กรที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการทุจริต 
 10.๕ องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโรง มีแนวทางการบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการ
กระท าการทุจริตและประพฤติมิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วนให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ 
ด้านการป้องกันการทุจริต อันจะส่งผลให้ประชาชนในท้องถิ่นเกิดความภาคภูมิใจและให้ความร่วมมือกันเป็นเครือ  
ข่ายในการเฝ้าระวังการทุจริตที่เข้มแข็งอย่างยั่งยืน 
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มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
3.1 จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนได้มีส่วน ร่วม
ตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทุกขั้นตอน 

ล าดับที่ 1 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ กิจกรรม “อบรมให้ความรู้ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540” 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 นับเป็นกฎหมายที่มีความส าคัญที่ก่อให้เกิดความ
เปลี่ยนแปลงในเรื่องการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนในเรื่อง“สิทธิที่จะรู้”หมายถึงสิทธิที่ประชาชนจะสามารถ 
รับรู้และเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่อยู่ในความครอบครองของรัฐ หน่วยงานภาครัฐจึงต้องให้ความส าคัญในการบริการ
เพ่ือให้ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการ เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องภายใต้หลักการของกฎหมายที่ว่า  
“เปิดเผยเป็นหลัก ปกปิดเป็นข้อยกเว้น” โดยส านักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการพบว่า ปัญหาอุปสรรค 
ในภาพรวมที่มากเป็นล าดับแรกคือการขาดความรู้ความเข้าใจของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติ
ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ อันเป็นผลให้มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่ไม่ครบถ้วนและไม่ตรงตาม
เจตนารมณ์ที่ให้มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของทางราชการท าให้ประชาชนได้รับรู้ ข้อมูลข่าวสารที่ไม่ครบถ้วนและ
ขาดโอกาสในการรับรู้ตามสิทธิและหน้าที่ของตนอย่างเต็มที่ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโรง เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมีการด าเนินงานเกี่ยวข้องกับประชาชน 
ในด้านข้อมูลข่าวสารต่างๆ ในพื้นที่มากท่ีสุด ซึ่งการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลในด้านต่างๆ 
นั้น พนักงานขององค์การบริหารส่วนต าบลจ าเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจ ว่าข่าวสารประเภทใดสามารถเปิดเผยได้ 
ประเภทใดไม่สามารถเปิดเผยได้ ตามหลักที่ว่า “เปิดเผยเป็นหลัก ปกปิดเป็นข้อยกเว้น” 
 จากเหตุผลข้างต้น องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโรง จึงเห็นควรจัดโครงการอบรมให้ความรู้แก่พนักงาน
ส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้างตามภารกิจ ผู้บริหารและคณะ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโรง 
และประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตต าบลห้วยโรง ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ
ราชการมากข้ึน  
3. วัตถุประสงค์ 
 3.๑ เพ่ือให้พนักงาน เจ้าหน้าที่ ขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโรง มีความรู้ความเข้าใจในพระราชบัญญัติ 
ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ 
 3.๒ เพ่ือให้พนักงานและเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโรง ถือปฏิบัติได้ตรงตามเจตนารมณ์
แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 
 3.๓ เพ่ือให้พนักงาน เจ้าหน้าที่ มีความรู้ ความเข้าใจ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ภายใต้พระราชบัญญัติข้อมูล
ข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ผู้บริหารและคณะ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโรง พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง
ตามภารกิจ วิทยากร และเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง จ านวน 40 คน  
5. พื้นที่ด าเนินการ 
 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโรง ชั้น 2 
6. วิธีด าเนินการ 
 6.๑ เสนอโครงการเพื่อพิจารณาอนุมัติ 
 6.๒ จัดเตรียมข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการอบรม 
 6.๓ ด าเนินการอบรม 
 6.๔ ติดตามและประเมินผลโครงการ 
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7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ระหว่าง วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕64 เดือน ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖5 
8. งบประมาณด าเนินการ 
 10,000 บาท 
9. ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโรง อ าเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.๑ พนักงาน เจ้าหน้าที่ ขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโรง มีความรู้ความเข้าใจในพระราชบัญญัติ
ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ 
 10.๒ พนักงาน เจ้าหน้าที่ ขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโรง ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ ได้ตรงตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง พรบ. และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

10.๓ พนักงาน เจ้าหน้าที่ มีความรู้ ความเข้าใจ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ภายใต้พระราชบัญญัติข้อมูลข่าว 
สารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ 
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3.2 การรับฟังความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน 
ล าดับที่ 1 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ โครงการเวทีประชาคม พ.ศ.2565 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 หมวด 5 แนวนโยบายพ้ืนฐานแห่งรัฐ ส่วนที่  3 แนว 
นโยบายด้านการบริหารราชการแผ่นดิน มาตรา 78 ประกอบกับพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย 
อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 หมวด 2 การก าหนดอ านาจและหน้าที่ในการจัด ระบบบริเวณ
สาธารณะ มาตรา 16 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2548 หมวด 3 การจัดท าแผนพัฒนา ข้อ 16, ข้อ 17 และข้อ 18 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
จัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 ข้อ 6 ข้อ 7 ข้อ 8 และข้อ 9 และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 5 ข้อ 17 
ข้อ 24 และข้อ 25 ได้ให้อ านาจแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือจัดท า ส่งเสริม สนับสนุนท้องถิ่นสามารถพ่ึงตน 
เองและตัดสินใจในกิจการของท้องถิ่น โดยค านึงถึงเจตนารมณ์ของประชาชนของท้องถิ่นเป็นหลัก  
 เพ่ือเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ดังกล่าวข้างต้น องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโรง จึงได้ด าเนินการจัดท าโครงการจัดเวทีประชาคม เพ่ือเป็นแนว 
ทางในการพัฒนาท้องถิ่นรับทราบปัญหา ความต้องการ ประเด็นการพัฒนา และแนวทางการปฏิบัติให้เหมาะสมกับ
สภาพพ้ืนที่ และน ามาเป็นแนวทางการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป 
3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ ื่อเพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง แก้ไข แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
 3.2 เพ่ือรับทราบปัญหาและความต้องการของประชาชนในชุมชน 
 3.3 เพ่ือประชาสัมพันธ์นโยบายและผลงานในรอบปีที่ผ่านมา 
 3.4 เพ่ือให้โครงการ/กิจกรรม ที่ตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง 
 3.5 เพ่ือให้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) มีความต ่อเนื่องเป็นแผนก้าวหน้าครอบคลุม โดยมีการ
ทบทวนเพื่อปรับปรุงเป็นประจ าทุกปี 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ผู้น าชุมชน คณะกรรมการหมู่บ้าน และประชาชนทั่วไป และคณะผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่ อบต.ห้วยโรง 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโรง และลานอเนกประสงค์ หมู่ 1-4 
6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 จัดท าโครงการเสนอต่อผู้บริหารเพ่ือพิจารณาอนุมัติโครงการฯ 
 6.2 จัดประชุมสมาชิกสภา อบต.และผู้ใหญ่บ้าน เพ่ือแจ้งก าหนดการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน 
 6.3 จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน 
 6.4 แจ้งผู้ใหญ่บ้านเพ่ือประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าร่วมประชุมประชาคมหมู่บ้าน 
 6.5 ด าเนินโครงการโดยการออกจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน 
 6.6 รายงานผลการด าเนินงานตามโครงการฯ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 เดือนตุลาคม พ.ศ.2564 - กันยายน พ.ศ.๒๕65 
8. งบประมาณด าเนินการ 
 12,๐๐๐ บาท 
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9. ผู้รับผิดชอบ 
 งานวิเคราะห์นโยบายและแผน ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโรง 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง แก้ไข แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
 10.2 รับทราบปัญหาและความต้องการของประชาชนในชุมชน 
 10.3 ประชาสัมพันธ์นโยบายและผลงานในรอบปีที่ผ่านมา 
 10.4 ให้โครงการ/กิจกรรม ที่ตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง 
 10.5 ให้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) มีความต่อเนื่องเป็นแผนก้าวหน้าครอบคลุม โดยมีการ
ทบทวนเพื่อปรับปรุงเป็นประจ าทุกปี 
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ล าดับที่ 2 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ การด าเนินงานศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโรง 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโรง เป็นหน่วยงานภาครัฐที่เน้นการให้บริการประชาชน และมีเป้าหมายให้มี
การบริการประชาชนในด้านต่างๆ ที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ด้วยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์ต่อ
ประชาชนผู้รับบริการโดยตรง โดยถือว่า ประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะได้รับการบริการอย่างสะดวกรวดเร็ว และลด
ภาระของประชาชนเป็นส าคัญ   
 ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินงานด้านบริการเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเป็นการอ านวยความสะดวก และตอบ สนอง 
ความต้องการของประชาชนองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโรง จึงมีการจัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์เพ่ือไว้ส าหรับ
รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ จากประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนต่างๆ 
3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพ้ืนที่ และจะได้แก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้อง  หรือ
น ามาเป็นข้อมูลในการท าแผนงานโครงการแก้ไขปัญหาต่อไป 
 3.2 เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาติดต่อราชการ ณ ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโรง 
 3.3 เพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโรงกับประชาชนใน พ้ืนที ่
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ให้บริการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ จากประชาชนในพื้นท่ีที่ได้รับความเดือดร้อนร าคาญหรือผู้มีส่วนได้เสีย
ที่เก่ียวข้อง โดยการปฏิบัติราชการต้องสามารถให้บริการได้อย่างมีคุณภาพ สามารถด าเนินการแล้วเสร็จภายในระยะ 
เวลาที่ก าหนด สร้างความเชื่อม่ันไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองตามความคาดหวัง/ความต้องการของประชาชนผู้รับบริการ 
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความหลากหลายและมีความแตกต่างกันได้อย่างเหมาะสม และมีการจัดเตรียมระบบการ
แก้ไขหรือบรรเทาปัญหา และผลกระทบใดๆที่อาจจะเกิดขึ้นตามมาได้ 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
 5.1 จัดท าค าสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข ์
 5.2 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบช่องทางในการร้องทุกข์/ร้องเรียน 
 5.3 น าเรื่องเสนอคณะผู้บริหารพิจารณาสั่งการเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือแก้ไขปัญหาตามความจ าเป็น และเร่งด่วน 
 5.4 แจ้งผลการปฏิบัติงานให้ผู้ร้องทราบ 
6. วิธีด าเนินการ 
 ให้บริการในวัน เวลาราชการวันจันทร์–วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 น.–16.30 น. โดยช่องทางร้องทุกข์/ร้องเรียน ดังนี้ 
 1) ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโรง 
 2) ทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๓๒ - ๕๖๖๐๗๙ ต่อ ๑๑ ทางโทรสารหมายเลข ๐๓๒ - ๕๖๖๐๗๙ ต่อ ๑๒ 
 3) ทางเว็บไซต์ http://huayrong.go.th 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
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9. ผู้รับผิดชอบ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโรง 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 มีสถิติจ านวนเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียนประจ าเดือน ท าให้เห็นว่าประชาชนได้มีส่วนร่วมในการสอดส่อง 
ดูแลสังคมและการอยู่ร่วมกัน แสดงให้เห็นถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการด าเนินงานขององค์การ
บริหารส่วนต าบลห้วยโรง 
 10.2 สามารถด าเนินการแก้ไขปรับปรุงตามเรื่องที่ประชาชนร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
 10.3 แจ้งผลการด าเนินการให้ผู้ร้องเรียนทราบภายใน 15 วัน 
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มิติที่ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
4.1 มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายในตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินก าหนด 

ล าดับที่ 1 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ โครงการจัดท ารายงานการควบคุมภายใน 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.2544 
ก าหนดให้หน่วยรับตรวจติดตามประเมินผลการควบคุมภายในที่ได้ก าหนดไว้รายงานต่อผู้ก ากับดูแล และคณะกรรมการ 
ตรวจเงินแผ่นดินอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ  
  ดังนั้น เพ่ือให้การปฏิบัติถูกต้องและเป็นไปตามที่ระเบียบฯ ก าหนด องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโรง จึงได้
มีการจัดท าและรายงานการ ควบคุมภายในตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินก าหนด เป็นประจ าทุกปี 
3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับองค์กรขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโรง 
 3.2 เพ่ือสรุปรายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายในให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโรงทราบตาม
แบบที่ระเบียบฯ ก าหนด 
 3.3 เพ่ือรายงานการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในต่อผู้ก ากับดูแลและคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดินตามก าหนด 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ทุกหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโรง 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
 ทุกหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโรง 
6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับองค์กร 
 6.2 แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานย่อย 
 6.3 ผู้บริหารมีหนังสือแจ้งให้ทุกส่วนราชการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน 
 6.4 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย ด าเนินการประเมิน
องค์ประกอบ ตามแบบ ปค.1/ปค.4/ปค.5  
 6.5 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับองค์กรด าเนินการรวบรวม เพ่ือจัดท ารายงาน 
การควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ข้อ 6 ระดับองค์กร และน าเสนอผู้บริหาร พร้อมจัดส่งรายงานให้ผู้ก ากับดูแลและ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบ 
 ทุกหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโรง 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
 10.2 ลดโอกาสความผิดพลาด ป้องกันและลดความเสี่ยงต่อการปฏิบัติงาน 
 10.3 เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรและประชาชนโดยรวม 

 



แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2565-2569 หน้า 25 
 

ล าดับที่ 2 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ระบบการควบคุมภายในเป็นกลไกที่ส าคัญและเป็นเครื่องมือในการบริหารงานในหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นใน
ภาครัฐ หรือเอกชนทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ระบบการควบคุมภายในจะช่วยควบคุมหรือลดความเสี่ยงของหน่วยงาน 
ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ซึ่งจะท าให้ปฏิบัติงานและการจัดการของหน่วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ในอดีตที่ผ่านมา
การบริหารงานของหน่วยงานภาครัฐได้มีการควบคุมภายในตามที่กระทรวงการคลังประกาศให้ใช้เป็นเรื่องๆ ไป ซึ่งอาจ 
อยู่ในรูปของกฎหมาย ระเบียบ ระบบบัญชี หนังสือสั่งการ และหนังสือตอบข้อหารือต่างๆ โดยส่วนใหญ่จะเน้นไปที่
การควบคุมด้านการเงินและบัญชี และการปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบหรือกฎเกณฑ์ที่ทางราชการก าหนดไว้ ซึ่งไม่
ครอบคลุมถึงการจัดการด้านอ่ืนๆ นอกเหนือจากด้านการเงินและบัญชีในหน่วยงานจึงไม่สามารถสะท้อนภาพถึงผล
การด าเนินงานในภาพรวมของหน่วยงานได้ ระบบการควบคุมภายในที่ดีควรเป็นระบบการควบคุมที่ครอบคลุมงาน
ทุกด้านและสามารถสะท้อนภาพให้เห็นเป็นองค์รวมของหน่วยงานนั้นๆ ว่ามีการด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลหรือไม่เพียงใด การที่ระบบการควบคุมภายในของรัฐยังไม่ครอบคลุมทุกระบบงานอาจเป็นช่องทางรั่วไหล 
ท าให้เกิดความเสียหายในหน่วยงานและการด าเนินงานไม่สัมฤทธิ์ผล ทั้งนี้สาเหตุส่วนหนึ่งอาจเกิดจากการก าหนด
หน้าที่และมอบหมายงานในหน่วยงานไม่เหมาะสม การมอบหมายการปฏิบัติงานทั้งกระบวน การให้บุคคลใดบุคคล
หนึ่งเพียงคนเดียว การควบคุมสอบทานและการตรวจสอบยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอตลอดจน ขาดการประเมิน
และการบริหารความเสี่ยงการควบคุมภายในของหน่วยงานที่ก าหนดขึ้น และพัฒนาให้ระบบการควบคุมภายในดังกล่าว 
ทันสมัยอยู่เสมอ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโรง พิจารณาแล้วเห็นว่าเพ่ือให้องค์กรมีแนวทางในการก าหนดระบบการควบคุม
ภายในให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน่วยงานจึงได้ก าหนดกิจกรรมการติดตาม
ประเมินผลการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโรงขึ้น 
3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ท าให้การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่าง
ประหยัดและคุ้มค่า โดยลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ซ้ าซ้อนหรือไม่จ าเป็น ลดความเสี่ยงหรือผลเสียหายด้านการเงิน
หรือด้านอ่ืนๆ ที่อาจมีขึ้น 
 3.2 เพ่ือให้มีข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้องครบถ้วนและเชื่อถือได้ สร้างความมั่นใจแก่ผู้บริหารใน
การตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารและการปฏิบัติงาน และบุคคลภายนอกที่เก่ียวข้อง 
 3.3 เพ่ือให้บุคลากรมีการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย เงื่อนไขสัญญา ข้อตกลง ระเบียบข้อบังคับต่างๆ  ของหน่วยงาน 
อย่างถูกต้องและครบถ้วน 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 เพ่ือให้การควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโรง เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม
กับการปฏิบัติงานในหน่วยงาน อีกทั้งยังเป็นการควบคุม หรือลดความเสี่ยงของหน่วยงานให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 
ซึ่งจะท าให้การปฏิบัติงานและการจัดงานของหน่วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโรง 
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6. วิธีด าเนินการ 
 5.1 แต่งตั้งคณะท างานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.2544 ข้อ 6 
 5.2 ประชุมคณะท างานเพ่ือปรับปรุงพัฒนาระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้การปฏิบัติตามภารกิจ
และตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโรงเป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 5.3 การรวบรวมผลการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในให้คณะท างานฯ เพ่ือสรุปข้อมูลการรวบ 
รวมผลการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในให้คณะท างานฯ เพ่ือสรุปข้อมูล 
 5.4 รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคต่างๆ ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบล และ
ผู้บริหารทราบ 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบ 
 ทุกหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโรง 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 มีรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามมาตรฐาน ข้อ 6 ที่เสร็จตามก าหนดเวลา 
 10.2 กิจกรรมการควบคุมภายใน ร้อยละ 80 ได้ด าเนินการแก้ไข 
 10.3 ร้อยละของหน่วยงานรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในครบทุกงาน 
 10.4 มีการจัดการความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมภายใน 
 10.5 ระดับความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดท ารายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (ร้อยละ 
80 ในระดับมาก) 


	ปก
	แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 65-69

