
 

 
แผนการปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยส าราญ  อ าเภอกระสัง  จังหวัดบุรีรัมย์  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  

 
หลักการและเหตุผล 
  ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่  ๓ (พ.ศ.  ๒๕๖๐ -  ๒๕๖๔)  
เริ่มต้น  เมื่อวันที่   ๑๔ มกราคม พ .ศ.  ๒๕๕๙   เพ่ือการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต ระยะท่ี ๓ (พ.ศ. 2561 –  2565) และคณะยกร่างยุทธศาสตร์ชาติฯ ให้ด าเนินการยกร่างยุทธศาสตร์ฯ  
ระยะท่ี 3 ตามกระบวนการทางวิชาการ ให้สอดคล้องกับแผ นพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 และ 
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปีของประเทศไทย รวมทั้งให้รับฟังความคิ ดเห็นจากผู้บริหารองค์การอิสระ ผู้ทรงคุณวุฒิ  
ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติในภาครัฐ  ภาคเอกชนและภาคประชาสังคมอย่างรอบด้าน  เพ่ือก าหนดเป็นยุทธศาสตร์ชาติ  
ซึ่งสามารถยกระดบัการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม  มีกลไกการบูรณาการการท างาน
ที่มีประสิทธิภาพ สามารถส่งผลให้การทุจริตในสังคมไทยลดลง  รวมทั้งสามารถน าไปใช้ในการจัดท างบประมาณ
แผ่นดินปี พ.ศ. 2561 ของหน่วยงานภาครัฐ 
 

  ยุทธศาสตร์ชาติ ฯ ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560 –  2564)  ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ 
ป.ป.ช. ให้ปรับใช้เป็นห้วงเวลาเดียวกันกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ 12  (พ.ศ. 2560 –  
2564) และเม่ือวันที่ 30 สิงหาคม พ .ศ. 2559  คณะกรรมการ ป .ป.ช. ได้มีมติเห็นชอบยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย  
การป้องกันและปราบปรา มการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560 –  2564 ) ฉบับสมบูรณ์  ที่ก าหนดวิสัยทัศน์   
ประเทศไทย ใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจ ริต (Zoro Tolerance and Clean) “ ก าหนดพันธกิจหลักเพ่ือสร้าง
วัฒนธรรมการต่อต้านการทุจริ ตทั้งระบบให้มีมาตรฐานเทียบเท่าสากล  ผ่านยุทธศาสตร์ 6 ด้าน  ได้แก่ สร้างสังคม  
ที่ไม่ทนต่อการทุจริต   ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในกาค ต่อต้านการทุจริต  สกัดดั้นการทุจริตเชิงนโยบาย  
พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต และยกระดับดัชนีการรับรู้
การทุจริต (CPI) สูงกว่าร้อยละ 50 เพ่ือให้เป็นม าตรฐานเป็นที่ยอมรับจากท้ังภายในและต่างประเทศ  รวมทั้ง        
มี  การก าหนดแนวทางและกลไกในการด าเนินงานที่ชัดเจน  มีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล  และตอบสนองต่อการ
แก้ไขปัญหาการทุจริตได้อย่างทันท่วงทีส าหรับหน่วยงานภาครัฐ  ภาคเอกชน  ภาคประชาสังคม  รวมถึงภาคส่วนอื่น 
ๆ ในประเทศไทย สามารถน าไปปรับใช้ในงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  เพื่อให้ประเทศไทยของเรา
สามารถยืนหยัดอยู่ได้อย่างสง่างามท่ามกลางกระแสโลกปัจจุบัน 
 

  ดังนั้น  เพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยส าราญ จึงได้
จัดท ามาตรการแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบภาครัฐ  ตามยุทธศาสตร์ชาติ           
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ.2560 –  2564)  ขององค์การบริหารส่วนต าบล   
ห้วยส าราญและเพ่ือให้ทุกหน่วยงานในองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยส าราญใช้เป็นกรอบแนวทางในการด าเนินการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยส าราญ  ทั้งนี้ได้มุ่งเน้นการด าเนินการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตขององค์การบริ หารส่วนต าบลห้วยส าราญเป็นไปอย่างต่อเนื่อง  สร้างระบบราชการที่มี
ความโปร่งใส  จัดระบบการตรวจสอบและประเมินผลสัมฤทธิ์และสนับสนุนภาคประชาชนให้มีส่วนร่วมในการ
รณรงค์และปลูกจิตส านึกค่านิยมของสังคมให้ประชาชนร่วมกันต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่     
ของรัฐต่อไป 
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วิสัยทัศน์ 
 

“คนต าบลห้วยส าราญมีคุณภาพชีวิตที่ดี   ด ารงชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
ภายใต้การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล” 

พันธกิจ 
 1. เสริมสร้างจิตส านึกและค่านิยมในการปฏิบัติหน้าที่ให้กับเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล  
ห้วยส าราญ  ยึดธรรมาภิบาล 
 2. บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ
องค์การบริหารส่วนต าบล 
 3. ส่งเสริมบทบาทภาคประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 4. สร้างกลไกและพัฒนาระบบการตรวจสอบ ถ่วงดุลการใช้อ านาจของเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลห้วยส าราญ  ให้มีความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ 
 5. ส่งเสริม  สนับสนุนการจัดการองค์ความรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหาร
ส่วนต าบล 
 

วัตถุประสงค์หลัก 
 1. สังคมมีพฤติกรรมร่วมด้านการทุจริตในวงกว้าง 
 2. เกิดวัฒนธรรมทางการเมือง (Political Culture) มุ่งด้านการทุจริตในทุกภาคส่วน 
 3. การทุจริตถูกยับยั้งอย่างเท่าทันด้วยนวัตกรรมกลไกป้องกันการทุจริตและระบบบริหารจัดการตามหลัก
ธรรมาภิบาล 
 4. การปราบปรามการทุจริตและการบังคับใช้กฎหมาย มีความรวดเร็ว เป็นธรรมและได้รับความร่วมมือ
จากประชาชน 
 5. ดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทยมีค่าคะแนนในระดับ
ที่สูงขึ้น 
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ยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยส าราญ 

 
ยุทธศาสตร์ 
 ยุทธศาสตร์มีความครอบคลุมกระบวนการด าเนินงานด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติ  
มิชอบ  โดยก าหนดยุทธศาสตร์การด าเนินงานหลักออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์  ดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑  สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
 เป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นให้ความส าคัญในกระบวนการปรับสภาพสังคมให้เกิดภาวะที่ “ไม่ทนต่อการทุจริต”  
โดยเริ่มตั้งแต่กระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมในทุกระดับช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัย เพ่ือสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการ
ทุจริตและปลูกฝังความพอเพียง มีวินัย ซื่อสัตย์ สุจริต  เป็นการด าเนินการผ่านสถาบันหรือกลุ่มตัวแทนที่ท าหน้าที่ 
ในการกล่อมเกลาทางสังคมให้มีความเป็นพลเมืองที่ดี  ที่มีจิตสาธารณะจิตอาสา และความเสียสละเพ่ือส่วนรวมและ
เสริมสร้างให้ทุกภาคส่วนมีพฤติกรรมที่ไม่ยอมรับและต่อต้านการทุจริตในทุกรูปแบบ 
 วัตถุประสงค์ 
 1. ปรับฐานความคิดทุกช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัยให้สามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม 
 2. ส่งเสริมให้มีระบบและกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมเพ่ือต้านการทุจริต 
 3. ประยุกต์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเครื่องมือต้านทุจริต 
 4. เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชนและบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต 
 

 จากสถานการณ์ความขัดแย้งในสังคมไทยในห้วงระยะกว่าทศวรรษที่ผ่านมา  จะเห็นได้ว่าประชาชน      
ทุกกลุ่ม ทุกฝ่าย ต่างมีข้อเรียกร้องที่สอดคล้องร่วมกันประการหนึ่งคือ การต่อต้านการทุจริตของรัฐบาลและ
เจ้าหน้าที่รัฐ  การแสดงออกซ่ึงเจตจ านงทางการเมืองของประชาชนทุกกลุ่มทุกฝ่ายที่ไม่ยอมรับและไม่อดทน       
ต่อการทุจริตประพฤติมิชอบไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลใดก็ตาม  ย่อมสะท้อนให้เห็นถึงเจตจ านงทางการเมืองอันแน่วแน่ 
ของประชาชนไทย   ทุกกลุ่มทุกฝ่ายที่ต้องการให้การบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลและการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่รัฐเป็นไปด้วยความโปร่งใสปราศจากการทุจริตประพฤติมิชอบ ดังนั้น  เพ่ือเป็นการสนองตอบต่อเจตจ านง
ทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตอันแน่วแน่ของประชาชน  จึงได้ก าหนดให้มียุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นให้ประชาชน
และรัฐบาลมีการน าเจตจ านงทางการเมืองในเรื่องการต่อต้านการทุจริตไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและ
สอดคล้องเป็นหนึ่งเดียวกัน 
  

 วัตถุประสงค์ 
 1. พัฒนากลไกการก าหนดให้นักการเมืองแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตต่อ
สาธารณชน 
 2. เร่งรัดการก ากับติดตามมาตรฐานทางจริยธรรมของนักการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐในทุกระดับ 
 3. สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนก าหนดกลยุทธ์และมาตรการส ารับเจตจ านงในการต่อต้านการทุจริต 
 4. พัฒนาระบบการบริหารงบประมาณด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเพ่ือได้รับการจัดสรร
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่มีสัดส่วนเหมาะสมกับการแก้ปัญหา 
  5.ส่งเสริมการจัดตั้งกองทุนต่อต้านการทุจริตส าหรับภาพเอกชนและภาคประชาชนโดยรัฐให้การสนับสนุน
ทุนตั้งต้น 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2  สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
  การทุจริตเชิงนโยบาย   (Policy  Corruption)  เป็นปัญหาที่ พบมากขึ้นในปัจจุบัน  ก่อให้เกิดผลเสียต่ อ
การพัฒนาเศรษฐ กิจและสังคมของประเทศอย่างมหาศาล ซึ่งจากผลการวิจัยที่ ผ่านมาพบว่ าการทุจริตเชิงนโยบาย
มักเกิดจากการใช้ช่องว่างทางกฎหมายเข้าแสวงหาประโยชน์ส่วนตน โดยพบตั้งแต่ ขั้นตอนการก าหนด นโยบายของ
พรรคการเมือง การใช้อ านาจอย่างไม่โปร่งใส ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่  3 
จึงได้ก าหนดให้มียุทธศาสตร์  “สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย ”  ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ที่ มุ่ งป้องกันการทุจริตตลอด
กระบวนการนโยบา ย ผ่านการก า หนดมาตรการกลไก เสริ มสร้างธรรมาภิบาลตั้งแต่ เริ่มขั้นก่อตัวนโยบาย  (Policy 
Formation)  ขั้นการก าหนดนโยบาย  (Policy Formulation) ขั้นตัดสินใจนโยบาย (Policy Decision) ขั้นการน า 
นโยบายไปปฏิบัติ  (Policy Implementation) ขั้นการประเมินนโยบาย (Policy Evaluation) และข้ันป้อนข้อมูล
กลับ  (Policy Feedback) 
  วัตถุประสงค์ 
 1. วางมาตรการเสริมในการสกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบายบนฐานธรรมาภิบาล 
  2. การรายงานผลสะท้อนการสกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย  ( Policy cycle feedback ) 
 3. การพัฒนานวัตกรรมส าหรับการรายงานและตรวจสอบธรรมาภิบาลในการน านโยบายไปปฏิบัติ 
  4. ส่งเสริมให้มีการศึกษ าวิเคราะห์  ติดตาม  และตรวจสอบการทุจริตเ ชิงนโยบายในองค์กรปกครอง     
ส่วนท้องถิน่ 
 

ยุทธศาสตร์ที่  3  พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
  ยุทธศาสตร์นี้มุ่งเน้นการพัฒนากลไกและกระบวนงานด้านการป้องกันการทุจริตของประเทศไทยให้มีความ 
เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้ น เพ่ือลดโอกาสการทุจริ ตหรือท า ให้การทุจริตเกิดยากขึ้นหรือไม่ เกิดข้ึน        
โดยอาศัยทั้งการก าหนดกลไกด้านกฎหมาย  กลไกทางการบริหาร  และกลไกอ่ืนๆตลอดจนเสริมสร้างการปฏิบัติงาน
ของหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชนให้มีธรรมาภิบาลมากยิ่งข้ึน 
  วัตถุประสงค์ 
  1. เพ่ิมประสิทธิภาพระบบงานป้องกันการทุจริต 
  2. สร้างกลไกการป้องกันเพื่อยับยั้งการทุจริต 
 3. พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือลดปัญหาการทุจริต 
 4. พัฒนารูปแบบการสื่อสารสาธารณะเชิงสร้างสรรค์เพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
 5. การพัฒนาวิเคราะห์และบูรณาการระบบการประเมินด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 
     ของหน่วยงานเพื่อเชื่อมโยงกับแนวทางการยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย 
 6. สนับสนุนให้ภาคเอกชนด าเนินการตามหลักบรรษัทภิบาล 
 7. พัฒนาสมรรถนะและองค์ความรู้เชิงสร้างสรรค์ของบุคลากรด้านการป้องกันการทุจริต 
 8. การพัฒนาระบบและส่งเสริมการด า เนินการตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต    
     ค.ศ. 2003 (UnitedNations Convention againstCorruption : UNCAC) 
 

ยุทธศาสตร์ที่  4  ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต  
ยุทธศาสตร์การปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริตเป็นยุทธศาสตร์ที่ มุ่งเน้นการปรับปรุง 
และพัฒนากลไกและกระบวนการต่าง ๆ  ของการปราบปรามการทุจริตทั้งระบบให้สามารถด าเนินการได ้
อย่างรวดเร็ว  ซึ่งในการปฏิรูปกลไกและก ระบวนการปราบปรามการทุจริตดังกล่าว จะมุ่งเน้นการเพ่ิ มประสิทธิภาพ
ในการตราเป็นกฎหมาย (Legislation) การบังคับใช้กฎหมาย (Enforcement) การตัดสินคดีและลงโทษผู้กระท า ผิด   
(Judiciary) การบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานต่าง ๆ ในกระบวนการปราบปรามการทุจริต  และจะมีการใช้ 
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เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อส ารที่ทันสมัยในการพัฒนากลไกการด า เนินงานใ ห้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  
ซึ่งยุทธศาสตร์นี้จะท า ให้การปราบปรามการทุจริตเป็นไปอย่ างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น คดีการทุจริต  
จะถูกด า เนินการอย่ างรวดเร็ว และผู้กระท า การทุจริตจะได้รับการลงโทษสาธารณชนและสังคมเกิดความตระหนัก
และเกรงกลัวที่ จะกระท าการทุจริตอันจะส่งผลให้คดีการทุจริตมี อตัราลดลงได้ในที่สุด 
  วัตถุประสงค์ 
  ๑. ปรับปรุงระบบรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตให้มีประสิทธิภาพ 
 ๒. ปรับปรุงการตรวจสอบความเคลื่อนไหวและความถูกต้องของทรัพย์สินและหนี้สิน 
 ๓. ปรับปรุงกระบวนการและพัฒนากลไกพิเศษในการปราบปรามการทุจริตที่มีความรวดเร็วและมี 
     ประสิทธิภาพ 
 ๔. ตรากฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายในการปราบปรามการทุจริตให้เท่าทันต่อพลวัตของการทุจริต 
     และสอดคล้องกับสนธิสัญญาและมาตรฐานสากล 
 ๕. บูรณาการข้อมูลและข่าวกรองในการปราบปรามการทุจริต 
 ๖. การเพ่ิมประสิทธิภาพในการคุ้มครองพยานและผู้แจ้งเบาะแส (Whistleblower) และเจา้หน้าที่ใน 
     กระบวนการปราบปรามการทุจริต 
 ๗. พัฒนาสมรรถนะและองค์ความรู้เชิงสหวิทยาการของเจ้าหน้าที่ในกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
 

ยุทธศาสตร์ที่  5  ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต  (Corruption Perceptions Index : CPI)  ของ 
ประเทศไทย  
  เป็นการก าหนดยุทธศาสตร์ที่มุ่ งเน้นการยกระดับมาตรฐานด้านความโปร่ งใสและการจัดการการยกร ะดับ 
ค่าดัชนีก ารรับรู้การทุจริตของประเทศไทย  โดยการศึกษาวิเคราะ ห์ประเด็นการประเมินและวิธีการส า รวจตาม        
แต่ละแหล่งข้อมูล และเร่งรัด ก า กับ ติดตามให้หน่วยงานที่เกี่ ยวข้องปฏิบัติหรือปรับปรุงการท า งาน รวมไปถึงกา ร 
บูรณาการ การท า งานร่วมกันระหว่างภาครัฐ หน่วยงานในกร ะบวนการยุติธรรมภาคเอกชน  และต่ างประเทศ      
โดยมีกลยุทธ์การด าเนินงาน 
  วัตถุประสงค์ 
 1. ศึกษา และก ากับติดตามการยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI)  
     ของประเทศไทย 
 2. บูรณาการเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเพื่อยกระดับดัชนี 
     การรับรู้การทุจริต (Corruption PerceptionsIndex : CPI)  ของประเทศไทย 
 

  ดังนั้น ปีงบประมาณ พ .ศ.2560 ส านักงาน ป .ป.ช. จึงด า เนินโครงการส่งเสริมท้องถิ่นปลอดทุจริต       
อย่ างต่อเนื่ อง โดยด า เนินการส่งเ สริมให้ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นแสดงเจตจ า นงทางการเมือง            
ในการต่อต้านการทุจริตอย่างเห็นชัดเป็นรูปธรรม ด้วยการจัดท า แผนปฏิบัติการป้องกันการทุ จริต ส่งเสริมให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่บริหารงานด้วยความโปร่งใส  มีความเข้มแข็งในการบริหารราชการตาม หลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองทีด่ีหรือหลักธรรมาภิบาล บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน และยกระดับมาตรฐานในการป้องกันการทุจริต
ขององคก์รตนเองต่อไปให้ ครอบคลุมพ้ืนที่ทัว่ประเทศต่อไป 
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กรอบการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ตระหนักถึงการปฏิบัติราชการให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนในท้องถิ่น  
กฎหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงได้มี บทบัญญัติให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องด าเนินการ 
ตามหลักการท่ีกฎหมาย ระเบียบเกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้ก าหนดไว้ด้วย 
  การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี  ซึ่งเป็นไป ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการ 
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 โดยเฉพาะในส่วนที่ว่าด้วยการบริหารราชส่วนท้องถิ่น เพ่ือบรรลุเป้าหมายในการท า ให้เกิด
ประโยชน์สุขของประชาชนได้นั้น  โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ปฏิบัติราชการตามแต่ละภารกิจต้องเป็นไปด้วย
ความซื่อสัตย์ สุจริต มีข้ันตอนการด าเนินการทีโ่ปร่งใส มีกลไกการตรวจส อบการด าเนินการได้ทุกข้ันตอน การรับฟัง
ความคิดเห็นของประชาชน หากการด าเนินการตามภารกิจนั้นจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อประชาชน 
  การมีส่วนร่วมของประชาชน ประกอบด้วยการมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาการจัดท างบประมาณ 
การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทย 
ก าหนด 
  การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญและเป็นประโยชน์ต่อประชาชนจะได้เข้ามามีส่วนร่วมตรวจสอบ 
โดยความส า คัญกับการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการรายงานผลการด า เนินงาน การงบประมาณ การเงิน      
การจัดหาพัสดุหากพิจารณาถึงสิ่งมีส่วนจูงใจให้บุ คลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น ใช้อ านาจหน้าที่ของตนไป
ในทางท่ีมิชอบประกอบด้วย 2 ปัจจัยหลัก คือ 
  1) ปัจจัยภายใน  เป็นเรื่องที่เก่ียวกับจิตส า นึกและความตระหนั กในการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสั ตย์
สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม   ค านึงถึงประโยชน์สุขของประชาชนใน ท้องถิ่นเป็นที่ตั้ง ความมีจิตส า นึกและตระหนัก  
ในลักษณะดังกล่าวที่มั่นคง ไม่ขาดตกบกพร่อง แม้จะมีโอกาสและมีของ มาล่อตาล่อใจมากมายขนาดไหน ก็ไม่ อาจ 
จูงใจ ฉุดดึงให้ คนท างานในองค์การบริหารส่วนต า บลห้วยส าราญ  หลงใหลใช้อ านาจหน้าที่ไปหาประโยชน์ให้ตัวเอง
ในทางตรงกันข้าม หากจิตส านึกและความตระหนักท่ีว่านั้นไม่มั่นคง มีปัญหาและประจวบเหมาะกับมีปัจจัยภายนอก
ที่จะกล่าวต่อไปจะยิ่งมสี่วนชักน าให้มีการใช้อ านาจหน้าที่ไปในทางท่ีมิชอบไม่บังควร 
  2) ปัจจัยภายนอก   คือประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ ที่ จะได้รับ และโอกาสของความเสี่ยงต่อการท าให้ถูก 
ลงโทษที่จะเกิดข้ึนจากใช้อ านาจหน้าทีแ่สวงหาประโยชน์โดยมิชอบ ซึ่งในส่วนนี้จะเกี่ยวข้องเฉพาะกับคนที่มีความ 
บกพร่องในเรื่องจิตส านึกและความตระหนักเท่านั้น เพราะตามประมวลกฎหมายอาญา ค าว่า “โดยทุจริต ”         
มีความหมายเดียวกันกับค าว่า “แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบเพ่ือตนเองหรือบุคคลอื่น”  จึงไม่ใช่วิสัยของคนท างาน
เพ่ือประโยชน์ของประชาชน  โดยนัยนี้การได้มาซึ่งประโยชน์ส่วนตนรวมถึงบุคคลอื่นจะเป็นปัจจัยอีกประการหนึ่ง  
ทีเ่ป็นเหตุชักน าให้คนของรัฐใช้อ านาจหน้าที่ไปในทางไม่ชอบ 
 “ แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ”   ส าหรับให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนาไปปฏิบัติ ประกอบด้วย 
สาระส าคัญ 2 ส่วน คือ  
  ส่วนที่ 1 ก าหนดขึ้นเพื่อแก้ปัญหาการทุจริตที่ เกิดจากปัจจั ยภายใน  ด้วยการปลูกและปลุกจิตส า นึกและ
มีความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชกา รด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีจริยธรรม การค า นึงถึงประโยชน์สุขของ
ประชาชนในท้องถิ่น  ซึ่งได้น า กลุ่มประชาชนและเด็กมารวมไว้ใ นส่วนนี้ด้วย เนื่องจากเป็นการด า เนินการ         
ตามประมวล จริยธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในส่วนที่ ว่าด้วยมาตรฐานจริยธรรมอันเป็นค่ านิยมหลัก      
ได้ก าหนดไว้ประการหนึ่ ง คือ “ การสร้างจิ ตส านึกให้ประชาชนในท้องถิ่นประพฤติตนเป็นพลเมืองท่ีดีร่วมกัน
พัฒนาชุมชนให้น่าอยู่คู่คุณธรรมและดูแลสภาพสิ่งแวดล้อม ”   ซึ่งได้ก าหนดให้เป็น มิติที่ 1  และมีความตระหนัก
ในการ ความส าคัญกับการด าเนินการให้มีการบริหารราชการที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ทุกข้ันตอนและค า นึงถึง
การมีส่วนร่วมของประชาชนได้ก าหนดไว้ในมิติที่  1 
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  ส่วนที่ 2   ก าหนดขึ้นเพื่อป้องกันการทุจริตที่อาจเกิดข้ึนได้จากปัจจัยภายนอก โดยให้ความส าคัญกับการ 
ด าเนินการให้มีการบริหารราชการที่โปร่งใส ส ามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน และค า จึงถึงการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน ได้ก าหนดไว้ในมิ ติที่ 2 –  มิติที่ 4  มีสาระส าคัญ ดังนี้ 
 มิติที่ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต  ประกอบด้วย 
  1.1 การสร้างจิตส า นึกและความตระหนักแก่บุคล ากรทั้งข้าราชการเ มืองฝ่ายบริหาร ข้าราชการ  
เมืองฝ่ายสภาท้องถิ่น และฝ่ายประจ าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน 3 ลักษณะ ดังนี้ 
     1.1.1 สร้างจิตส า นึกและควา มตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอ า นาจหน้าที่ ให้บังเกิด
ประโยชน์สุข 
แก่ประชาชนในองค์การบริหารส่วนต าบล 
     1.1.2 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรม 
    1.1.3 สร้างจิตส านึกและความตระหนักท่ีจะไม่กระท าการอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือ
การมีผลประโยชน์ทับซ้อน 
  1.2 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาส่วนในท้องถิ่น ใน 3 ลักษณะ ดังนี้ 
     1.2.1 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการต่อต้านการทุจริต 
     1.2.2 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการรักษาประโยชน์สาธารณะ 
     1.2.3 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
 1.3 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน ใน 3 ลักษณะ ดังนี้ 
  1.3.1 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในความซื่อสัตย์สุจริต 
  1.3.2 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการต่อต้านการทุจริต 
  1.3.3 สร้างจิตส านึกและความตระหนักให้มีจิตสาธารณะ 
 มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต  ประกอบด้วย 
 2.1 แสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร 
 2.2 มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ ได้แก่ 
       2.2.1 สร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามหลักคุณธรรม ทั้งในเรื่องการบรรจุ 
  แต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อนต าแหน่ง/เงินเดือน และการมอบหมายงาน 
       2.2.2 สร้างความโปร่งใสในการบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดหาพัสดุ การใช้ประโยชน์ใน 
  ทรัพย์สินของทางราชการ โดยยึดถือและปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑ์ที่ 
  เกี่ยวขอ้งอย่างเคร่งครัด 
       2.2.3 สร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะ/บริการประชาชน เพ่ือให้เกิดความพึงพอใจแก่ 
   ประชาชนโดยทัดเทียมกันและโดยไม่เลือกปฏิบัติ 
 2.3 มาตรการการใช้ดุลยพินิจและใช้อ า นาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลั กการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี  
โดยด าเนินการให้กิจการดังนี้ 
      2.3.1 มีการจัดท า แผนภูมิข้ันตอนและระยะเวลาการด า เนินการเกี่ ยวกับการบริการประชาชน
รายละเอียด ที่เก่ียวข้องในแต่ละข้ันตอน เปิดเผย ณ ที่ ท าการ และในระบบเครือขา่ยสารสนเทศขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
      2.3.2  มีการกระจ่ายอ า นาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง  อนุญาต  อนุมัติ  ปฏิบัติราชการแทน หรือ 
การด าเนินการอื่นใดของผู้มีอ านาจในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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 2.4 การเชิดชู เกียรติแก่หน่วยงาน /บุคคลในการด า เนินการ   การประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นทีประจักษ  ์  
ในลักษณะดังต่อไปนี้ 
      2.4.1 มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม 
      2.4.2 ให้ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะของท้องถิ่น 
      2.4.3 ด ารงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
 

 2.5 มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบ หรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริต 
               2.5.1 ด าเนินการให้มีข้อตกลงระหว่างบุคคลในองค์กรได้ปฏิบัติหน้าที่ ราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต  
 มีคุณธรรม จริยธรรม และการบริหารราชการกิจการบ้านเมืองที่ดี 
               2.5.2 มีการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการ จั งหวัด อ า เภอที่ ได้ด า เนินการตามอ า นาจหน้าที่ 
เพ่ือการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
               2.5.3 ด าเนินการใ ห้มีเจ้าหน้าที่ ที่ รับผิดชอบด า เนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย กรณีเรื่ องร้องเรียน
กล่าวหาบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ โดยมิชอบ 
 

 มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน  ประกอบด้วย 
 3.1 จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลขาวสารในช่องทางที่เป็นการอ า นวยความสะดวกแก่ประชาชนได้มี   
ส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทุกขั้นตอน โดย 
      3.1.1  จัดให้ศูนย์ข้อมูลข่าวสารตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารทางราชการ 
      3.1.2  มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหา รงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน  
 การจัดหาพัสดุ การค านวณราคากลางรายงานผลการปฏิบัติงาน  เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่ กฎหมาย ระเบียบ
กฎข้อบังคับ ที่ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเผยแพร่ให้ประชาชนทราบ และตรวจสอบได้ 
      3.1.3  มีการปิดประกาศ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่เป็นประโยชน์กับการ      
มีส่วนร่วมตรวจสอบของประชาชน 
 3.2 การรับฟังความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน  โดย 
       3.2.1 มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในการ ด าเนินกิจการ ตามอ า นาจหน้าที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    โดยเฉพาะการด า เนินกิจการที่จะมีผลกระทบต่ อความเป็ นอยู่ และสุขอนามัย          
ของประชาชนในท้องถิ่น 
      3.2.2 มีช่องทางให้ประชาชนในท้องถิ่นสามารถร้องเรียน/ร้องทุกข์ได้โดยสะดวก 
      3.2.3 มีรายงานหรือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ประชาชนผู้ร้องเรียน /ร้องทุกข์ ได้ทราบถึงการได้รับ
เรื่องระยะเวลา และผลการด า เนินการเกี่ยวกับการร้องเรียน /ร้องทุกข์ ได้ทราบถึงการได้รับเรื่อง ระยะเวลา และผล
การด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข ์
 3.3 การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดย 
        3.3.1 ด าเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนา การจัดทางบประมาณ 
        3.3.2 ด าเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดหาพัสดุ 
        3.3.3 ด าเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 

 มิติที่ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
  ประกอบด้วย 
 4.1 มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายใน ต ามท่ีคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินก า หนด   
โดยองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการให้ม ี
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      4.1.1 มีการจัดท าและรายงานจัดท าระบบควบคุมภายในให้ผู้ก ากับดูแล 
      4.1.2 มีการติด ตามประเมินระบบควบคุมภายใน โดยด า เนินการให้มีการจัดท า แผนการปรับปรุง      
หรื อบริหารความเสี่ยง และรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตา มแผนการปรับปรุงควบคุมภายใน                       
ให้ผู้ก ากับดูแล 
 4.2 การสนับสนุนให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติ หรือการบริหารราชการ           
ตามช่องทางที่สามารถด าเนินการได้   โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการให้ม ี
      4.2.1 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล เกี่ยวกับการบรรจุ   
 แต่งตั้ง โอน ย้ายข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง 
      4.2.2 ส่งเสริมให้ประชาชน มีส่วนร่วมตรวจสอบ ก า กับ ดูแลการบริหารงบประมาณ การรับ - จ่ายเงิน 
การหาประโยชน์จากทรัพย์สินของทางราชการ 
      4.2.3 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการจัดหาพัสดุ 
 4.3 การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถิ่น ประกอบด้วย 
      4.3.1 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกท้องถิ่นให้มีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไป
ตามกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องได้ก าหนดไว้ 
      4.3.2 ส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารตาม
กระบวนการและวิธีการทีก่ฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องได้ก าหนดไว้โดยไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด 
 4.4 เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน  (Community) และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้าน      
การทุจริต ประกอบด้วย 
      4.4.1 ส่งเสริมให้มีการด าเนินการเฝ้าระวังการทุจริต 
      4.4.2 บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต 
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รายละเอียดแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริต 
และประพฤติมิชอบ  ประจ าปีงบประมาณ 2560 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มิติที่ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
 

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วย 
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม
คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนต าบล  
ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง 
 

20,000 อบต.ห้วยส าราญ 
วัด 

ส านักปลัด อบต.             

2. จัดท าคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ 
ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนต าบล
ห้วยส าราญ 
 

- อบต.ห้วยส าราญ ส านักปลัด อบต.             

3.  กิจกรรมให้ความรู้ เรื่องผลประโยชน์
ทับซ้อนให้กับพนักงานส่วนต าบล  
ลูกจ้างประจ า  และพนักงานจ้างองค์การ
บริหารส่วนต าบลห้วยส าราญ 
 

- อบต.ห้วยส าราญ ส านักปลัด อบต.             

4. โครงการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นท่ี      
สีเขียว 
 

20,000 อบต.ห้วยส าราญ กองช่าง             

5. โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้าง
จิตส านึกการคัดแยกขยะและน ากลับมา 
ใช้ใหม่ 
 

10,000 อบต.ห้วยส าราญ ส านักปลัด อบต.             

6. โครงการตามพระราชด าร ิ
 (ปลูกหญ้าแฝก) 
 

10,000 อบต.ห้วยส าราญ ส านักปลัด อบต.             

7. โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม
เยาวชนต าบลห้วยส าราญ 

40,000 วัดป่าสตึกพัฒนา กองการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 
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มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 
 

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วย 
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. กิจกรรมประกาศเจตจ านงต่อต้านการ
ทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 

- อบต.ห้วยส าราญ ส านักปลัด อบต.             

2. กิจกรรมควบคุมการเบิกจ่ายเงินตาม
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าป ี
 

- อบต.ห้วยส าราญ กองคลัง             

3. โครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้าน
การจัดซื้อ – จัดจ้าง 
 

- อบต.ห้วยส าราญ กองคลัง             

4. กิจกรรมการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 

- อบต.ห้วยส าราญ ทุกส่วนราชการ             

5. มาตรการออกค าสั่งมอบหมาย 
ของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล       
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลและ
หัวหน้าส่วนราชการ 
 

- อบต.ห้วยส าราญ ส านักปลัด อบต.             

6. กิจกรรมยกย่องและเชิดชูเกียรติ     
แก่บุคคล หน่วยงาน  องค์กรดีเด่น  ผู้ท า
คุณประโยชน์หรือเข้าร่วมในกิจกรรมของ
องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยส าราญ  
 

- อบต.ห้วยส าราญ ส านักปลัด อบต.             

7. กิจกรรมจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติ
ราชการ 
 

 อบต.ห้วยส าราญ ทุกส่วนราชการ             
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มิติที่ ๓  การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
 

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วย 
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. โครงการอบรมให้ความรู้ตาม พ.ร.บ. 
ข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ.2540 
 

- อบต.ห้วยส าราญ ส านักปลัด อบต.             

2. กิจกรรมจัดให้มีช่องทางที่ประชาชน
เข้าถึงข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหาร
ส่วนต าบล 
 

- อบต.ห้วยส าราญ ทุกส่วนราชการ             

3. กิจกรรมเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญ
และหลากหลาย 
 

- อบต.ห้วยส าราญ ทุกส่วนราชการ             

4. กิจกรรมการด าเนินงานศูนย์รับ
เรื่องราวร้องทุกข์ 
 

- อบต.ห้วยส าราญ ส านักปลัด อบต.             

5. โครงการประชุมประชาคมหมู่บ้านและ
ประชาคมต าบล 
 

10,000 อบต.ห้วยส าราญ 
หมู่บ้าน 14 หมู่บ้าน 

ส านักปลัด อบต.             

6. กิจกรรมประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยส าราญ 
 

- อบต.ห้วยส าราญ ทุกส่วนราชการ             
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มิติที่ 4  การส่งเสริมและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วย 
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. กิจกรรมจัดท ารายงานการควบคุม
ภายใน  
 

- อบต.ห้วยส าราญ ทุกส่วนราชการ             

2. กิจกรรมติดตามประเมินผล          
การควบคุมภายใน 
 

- อบต.ห้วยส าราญ ทุกส่วนราชการ              

3. โครงการอบรมให้ความรู้ด้านระเบียบ 
กฎหมายท้องถิ่น ผู้บริหารและสมาชิกสภา 
 

20,000 อบต.ห้วยส าราญ ส านักปลัด อบต.             

4. กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ 
สมาชิกสภาท้องถิ่น 
 

10,000 อบต.ห้วยส าราญ ส านักปลัด อบต.             

5. กิจกรรมการมีส่วนร่วมในการ
ปฏิบัติงานของสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบล 
 

- อบต.ห้วยส าราญ ส านักปลัด อบต.             

6. กิจกรรมการติดป้ายประชาสัมพันธ์
กรณีพบเห็นการทุจริต 
 

- อบต.ห้วยส าราญ ส านักปลัด อบต.             
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