ส่วนที่ ๑
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย อำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่น

......................................
หลักการและเหตุผล
ปั จ จุบั น ปั ญ หาการทุ จริ ตคอร์รัปชั่ น ในประเทศไทยถือเป็ นปัญ หาเรื้อรังที่ นับวันยิ่งจะทวีความ
รุนแรงและสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นและส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของชาติ เป็นปัญหา
ลำดับ ต้นๆ ที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือ ง เนื่องจากเกิดขึ้นทุกภาคส่วนใน
สังคมไทย ไม่ว่าจะเป็นภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมักถูกมองจากภายนอก
สังคมว่าเป็นองค์กรที่เอื้อต่อการทุจริตคอร์รัปชั่นและมักจะปรากฏข่าวการทุจริตตามสื่อและรายงานของทางราชการ
อยู่เสมอ ซึ่งได้ส่งผลสะเทือนต่อกระแสการกระจายอำนาจและความศรัทธาต่อระบบการปกครองส่วนท้องถิ่นอย่าง
ยิ่ง ส่งผลให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอร์รัปชั่นมีผลในเชิงลบ สอดคล้องกับการจัดอันดับดัชนีชี้วัด
ภาพลักษณ์คอร์รัปชั่น (Corruption Perception Index : CPI)ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้ประเมินการทุจริตคอร์รัปชั่นทั่ว
โลกที่จั ดโดยองค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International : IT)พบว่าผลคะแนนของประเทศไทย
ระหว่างปี2555 – 2558 อยู่ที่ 35-38 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 โดยในปี 2558 อยู่อันดับที่ 76 จาก 168
ประเทศทั่วโลก และเป็นอันดับที่ 3 ในประเทศอาเซียนรองจากประเทศสิงคโปร์และประเทศมาเลเซีย และล่าสุดพบว่าผล
คะแนนของประเทศไทยปี 2559 ลดลง 3 คะแนน จากปี 2558 ได้ลำดับที่ 101 จาก 168 ประเทศ ซึ่งสามารถ
สะท้อนให้เห็นว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่มีปัญหาการคอร์รัปชั่นอยู่ในระดับสูง
แม้ว่าในช่วงระยะที่ผ่านมา ประเทศไทยได้แสดงให้เห็นถึงความพยายามในการปราบปรามการ
ป้องกันการทุจริต ไม่ว่าจะเป็น การเป็นประเทศภาคี ภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต
(United Nations Convention Against Corruption : UNCAC)พ.ศ.2546 การจั ดตั้ งองค์ก รตามรัฐ ธรรมนู ญ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะกรรมการป้องกันปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้จัดทำยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตมาแล้ว 3 ฉบับ แต่ปัญหาการทุจริตในประเทศไทยไม่ได้มีแนวโน้มที่ลดน้อยถอยลง สาเหตุ
ที่ทำให้การทุจริตเป็นปัญหาที่สำคัญของสังคมไทยประกอบด้วยปัจจั ยทางด้านพื้นฐานโครงสร้างสังคม ซึ่งเป็นสังคม
ที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานความสัมพันธ์แนวดิ่ง (Vertical Relation) หรืออีกนัยหนึ่งคือ พื้นฐานของสังคมอุปถัมภ์ที่ทำให้
สังคมไทยยึดติดกับการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน โดยเฉพาะในหมู่ญาติพี่น้องและพวกพ้อง ยึดติดกับกระแสบริโภคนิยม
วัตถุนิยม ติดความสบาย ยกย่องคนที่มีเงินและมีอำนาจ คนไทยบางส่วนมองว่าการทุจริตคอรัปชั่นเป็นเรื่องปกติที่
ยอมรับได้ซึ่งนับได้ว่าเป็นปัญหาที่ฝังรากลึกในสังคมไทยมาตั้งแต่อดีตหรือกล่าวได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของค่านิยมและ
วัฒนธรรมไทยไปแล้ว ผนวกกับปัจจัยทางด้านการทำงานที่ไม่ได้บูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนไว้ด้วยกัน จึง
ส่งผลให้การทำงานของกลไกหรือความพยายามที่ได้กล่าวมาข้างต้นไม่สามารถทำได้อย่างเต็มศักยภาพ ขาดความ
เข้มแข็ง
ปัจ จุบั นยุ ทธศาสตร์ช าติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่ใช้ อยู่เป็นฉบับที่ 3เริ่มจากปี พ.ศ.
2560 จนถึงปี พ.ศ.2564 ซึ่ งมุ่ งสู่ การเป็ น ประเทศที่ มีม าตรฐานทางคุ ณ ธรรมจริย ธรรม เป็ น สั งคมมิ ติ ใหม่ ที่
ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจน
ประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพื่อให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้าน
ความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยกำหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต”มี
เป้าหมายหลักเพื่อให้ป ระเทศไทยได้รับการประเมินดัชนี การรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index :
CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ.2564
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ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้นได้นั้น การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจ้าหน้าที่ของรัฐและ
ประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่างจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได้
กำหนดยุทธศาสตร์การดำเนินงานหลักออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI)
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นเป็นหน่ว ยงานที่มีความสำคัญ ยิ่งในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ช าติ
และต้องยอมรับว่าปัญหาการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเรื่องที่มีคำครหา ที่ได้สร้างความขมขื่นใจให้แก่
คนทำงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาเป็นเวลาช้านาน ซึ่งหากพิจารณาจำนวนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประกอบกับมีปั จจัยนานัปการที่คอยยั่วยวนใจ บั่นทอนความมีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริตของคนทำงาน
ราชการส่วนท้องถิ่นบางส่วนให้เหือดหายไป และหากว่ากันไปแล้ว เรื่องในทำนองเดียวกันนี้ก็สามารถเกิดขึ้นกับ
คนทำงานในหน่วยงานราชการอื่นได้เช่นเดียวกัน เพียงแต่คนทำงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีจำนวนมากกว่า
คนทำงานในหน่วยราชการอื่นๆ จึงมีโอกาสหรือความเป็นไปได้สูงที่คนทำงานในท้องถิ่น อาจต้องถูกครหาในเรื่อง
การใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบและเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันการทุจริตตลอดจนแสดงให้เห็นถึงเจตจำนง
ทางการเมืองของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการต่อต้านการทุจริตอย่างเป็นรูปธรรม สำนักงาน ป.ป.ช.
จึงให้ องค์กรปกครองส่ วนท้ องถิ่น จั ดทำแผนปฏิบั ติการป้องกันการทุจริต ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้ องกัน และปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)โดยดำเนินการ
ส่งเสริมให้ องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น บริห ารงานด้ว ยความโปร่งใส มีความเข้มแข็งในการบริห ารราชการตาม
หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาล บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน และยกระดับมาตรฐาน
ในการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ
ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการขับเคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตบังเกิดผลเป็นรูปธรรม
ในทางปฏิบัติ เป็นไปตามเจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ.
2560 - 2564) องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตยจึงได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการที่มีความ
โปร่งใส สร้างค่านิยม วัฒนธรรมสุจริตให้เกิดในสังคมอย่างยั่งยืนจึงได้ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการ
ทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561 – 2564) ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตยเพื่อกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนด้าน
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ผ่านโครงการ/กิจกรรม/มาตรการต่างๆ ที่เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน อันจะ
นำไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
อย่างแท้จริง
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วิสัยทัศน์
“ห้วยเตยชุ มชนน่า อยู่ ผลิต อาหารปลอดภั ยจากสารพิ ษ รั กษาทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้อมให้คงอยู่ มุ่งสู่เศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน”

พันธกิจ
1) ส่ งเสริ ม และสนั บ สนุ น การจัด การศึ ก ษาทั้ งในและนอกระบบ การสงเคราะห์ ผู้ ด้ อยโอกาส
การสาธารณสุ ข การกีฬ า การเสริ มสร้างครอบครัว อบอุ่น ศาสนา ศิ ล ปวัฒ นธรรมและจารีตประเพณี ให้ มี
ประสิทธิภาพและยั่งยืน
2) ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถชุมชนในการเพิ่มทักษะอาชีพ และการดำเนิน
ชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามภูมิปัญญาท้องถิ่น
3) พั ฒ นาโครงสร้างพื้ น ฐาน ระบบคมนาคมขนส่ ง ระบบบริการสาธารณะ ระบบป้ องกัน และ
บรรเทาสาธารณภัย ให้ได้มาตรฐานและมีประสิทธิภาพ
4) พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน โดยเชื่อมโยงการค้าการลงทุน การบริการ การท่องเที่ยวให้เข้มแข็งและ
แข่งขันได้
5) พัฒ นาส่งเสริม และสนั บสนุนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความสมดุล
และเกิดประสิทธิภาพอย่างเหมาะสมและยั่งยืน
6) พั ฒ นาระบบเทคโนโลยีส ารสนเทศ ให้ มีความทั นสมัย เพื่ อการบริห ารงานและการบริการ
ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
7) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในทางการเมืองและการพัฒนาท้องถิ่นในทุกขั้นตอน

วัตถุประสงค์การจัดทำแผน
๑. เพื่อแสดงเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร
๒. เพื่อสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต โดยการเสริมสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการ
ปฏิบัติหน้าที่ราชการให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนในท้องถิ่น ปราศจากการก่อให้เกิดข้อสงสัยในการประพฤติ
ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมการขัดกันแห่งผลประโยชน์ และแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ
๓. เพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
๔. เพื่อปรับปรุงและพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนที่สอดคล้องและเหมาะสมกับวัฒนธรรม
ท้องถิ่น
๕. เพื่อเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพและเข้มแข็ง

เป้าหมาย
1.สมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหารตำบลห้วยเตย บุคลากร รวมถึงประชาชนในท้องถิ่นมีจิตสำนึกและ
ความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนท้องถิ่น ปราศจากการก่อให้เกิดข้อ
สงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการจริยธรรมการขัดกันแห่งผลประโยชน์และแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ
2. เป็นเครื่องมือการปฏิบัติงานที่สามารถป้องกันปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของ
พนักงาน
3. โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่สนับสนุนให้สาธารณะและภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและ
ตรวจสอบการปฏิบัติหรือบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย
4. กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของตำบลห้วยเตยมีความ
เข้มแข็งในการตรวจสอบ ควบคุมและถ่วงดุลการใช้อำนาจอย่างเหมาะสม
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5. องค์การบริห ารส่ วนตำบลห้วยเตยมีแผนงานที่มีประสิ ทธิภ าพ ลดโอกาสในการกระทำการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วน

ประโยชน์ของการจัดทำแผน
1.สมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหาร บุคลากร รวมถึงประชาชนในท้องถิ่นมีจิตสำนึกรักท้องถิ่นของ
ตนเอง อันจะนำมาซึ่งการสร้างค่านิยม และอุดมการณ์ในการต่อต้านการทุจริต(Anti-Corruption) จากการปลูกฝัง
หลักคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิบาล รวมถึงหลักเศรษฐกิจพอเพียงที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการทำงาน
และชีวิตประจำวัน
2. องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตำบลห้ ว ยเตยสามารถบริห ารราชการเป็ น ไปตามหลั ก บริห ารกิ จการ
บ้านเมืองที่ดี(Good Governance) มีความโปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้
3. ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตั้งแต่ร่วมคิด ร่วมทำ ร่ว มตัดสิ นใจรวมถึงร่ว มตรวจสอบในฐานะ
พลเมืองที่มีจิตสำนึกรักท้องถิ่น อันจะนำมาซึ่งการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการ
ทุจริต
4. สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตยทั้งจากภายในและภายนอกองค์กรที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการทุจริต
5. องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตยมีแนวทางการบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพลดโอกาสใน
การกระทำการทุจริตและประพฤติมิชอบ
๖. องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตยจัดทำแผนป้องกันการทุจริตและนำไปสู่การปฏิบัติแล้วจะ
ส่งผลถึงระดับคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
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นโยบายการพัฒนาของผู้บริหารท้องถิ่น
คำแถลงนโยบายของนายก องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย
วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2556 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย
.....................................................................................................
เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย และสมาชิกสภาองค์การบริหาร ส่วนตำบลห้วยเตย
ทุกท่านที่เคารพข้าพเจ้า นายอภัย โพธิ์ศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตยตามที่ได้มีการเลือกตั้งสมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตยและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย เมื่อวันอาทิตย์ที่ 20 ตุลาคม
2556 ซึ่งเป็น การเลื อกตั้งโดยตรงของประชาชน ตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญั ติการเลื อกตั้งสมาชิกสภา
ท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2545 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2554 ประกอบกับพระราชบัญญัติ
สภาตำบลและองค์ก ารบริ ห ารส่ ว นตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่ ม เติ ม ถึงปั จจุบั น (ฉบั บ ที่ 5) พ.ศ.2546 ที่
กำหนดให้ท้องถิ่นประกอบไปด้วยสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น ข้าพเจ้าได้รับความไว้ว างใจจากพี่น้องประชาชน
ตำบลห้วยเตยเลือกตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย และคณะกรรมการการเลือกตั้งได้
มีมติในการประชุม ครั้งที่ 92/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2556 เรื่อง เห็นชอบให้ประกาศผลการ
เลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นไปแล้วนั้น
พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 รวมถึงฉบับแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
(ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2546 มาตรา 28 กำหนดว่า ให้องค์การบริหารส่วนตำบลมีนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
หนึ่งคน ซึ่งมาจากการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน และ มาตรา 58/5 กำหนดว่า ก่อนนายกองค์การบริหาร
ส่วนตำบลจะเข้ารับหน้าที่ ให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
เพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่
วันประกาศผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
ข้าพเจ้า ผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย ได้ตระหนักถึงความสำคัญในหน้าที่
และภารกิจเป็นอย่างดี จึงได้กำหนดนโยบายสำหรับการบริหารงานภายในองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย โดย
ยึดมั่นในแนวพระราชบัญญัติของรัฐธรรมนูญ และจะยึดมั่นในแนวพระราชบัญญัติสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานสำหรับพัฒนาตำบลห้วยเตยให้มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับนโยบายของ
รัฐบาลโดยเน้นให้เกิดความมั่นคงทั้งทางด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และความเข้มแข็งของคนในชุมชนโดย
คำนึงถึงผลประโยชน์ประชาชนเป็นหลัก
ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตยที่เคารพ ปัจจุบันประชาชนตำบลห้วยเตยยังมีชีวิต
ความเป็นอยู่ที่ยากลำบาก จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องได้รับความดูแลเอาใจใส่ให้ความช่วยเหลือโดยเน้นการบริหาร
จัดการอย่างทุ่มเทจากคณะผู้บริหารท้องถิ่นในพื้นที่ซึ่งได้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย ในหลายด้าน ได้แก่
ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ด้านสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน ด้านจิตใจหรือจิตสำนึกของมนุษย์ในการใช้
ชีวิ ต อยู่ ร่ ว มกัน ภายใต้ สั งคมเดี ย วกั น อย่ างสามั ค คี ด้ านการเมื อ งการปกครองในระบอบประชาธิป ไตย ด้ าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และด้านบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยแนวทางที่
นำมาใช้ความรู้ ความสามารถสติปัญญา ที่ได้รับจากฐานข้อมูลและข่าวสารที่ทันสมัยทันต่อโลกและเหตุการณ์
ปัจจุบั น เพื่อนำมาใช้แก้ปัญหาต่างๆ ในตำบลห้วยเตย ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวจะเน้นเพื่อตอบสนองความ
ต้องการหรือยึดถือ ผลประโยชน์ของประชาชนในตำบลห้วยเตยเป็นลำดับแรก
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บัดนี้ ข้าพเจ้าได้กำหนดนโยบายการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย ให้มีความสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ วาระแห่งชาติ นโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาจังหวัด กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และวิสัยทัศน์ในการหาเสียงเลือกตั้ง
ของข้าพเจ้า ที่ว่า “น้ ำถึงไร่ ไฟฟ้าถึงนา ประปาถึงบ้าน” เสร็จสิ้ นแล้ว และขอนำเรียนท่านประธานสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย และผู้ทรงเกียรติ เพื่อให้ได้
รับทราบถึงเจตนารมณ์และนโยบายของข้าพเจ้าที่มุ่งมั่นจะพัฒนาความมั่นคงทางเศรษฐกิจสังคม โครงสร้างพื้นฐาน
และสิ่งแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนชาวตำบลห้วยเตยอย่าง
ทั่วถึง โดยมีหลักการและแนวทางในการปฏิบัติงานที่สำคัญ ดังนี้
1. ดำเนินการตามนโยบายการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย ตามที่
ข้าพเจ้าได้แสดงเจตนารมณ์ และกำหนดนโยบายให้ ไว้กับประชาชนเมื่อตอนเป็นผู้ สมัครรับเลื อกตั้ง โดยจะยึด
ประชาชนเป็นศูนย์กลางในการพัฒนา และหลักการพัฒนาอย่างสมดุลและยั่งยืน โดยจะพัฒนาให้ครอบคลุมใน
ทุกๆ ด้าน คือด้านเศรษฐกิจ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านส่งเสริมให้
ประชาชนมีอาชีพและรายได้เสริม การศึกษาและการจัดสวัสดิการสังคมรวมถึงการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต
ให้ กับผู้สูงอายุคนพิการและด้อยโอกาสในชุมชน ให้ได้รับการบริการจากภาครัฐอย่างทั่วถึง และข้าพเจ้าจะให้
ความสำคัญเป็นพิเศษ
1. ดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลและนโยบายของงจังหวัดขอนแก่น โดยการบูรณาการแผนพัฒนา
ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย ให้ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒ นาของรัฐบาลแผนพัฒ นาของ
จังหวัดขอนแก่น และกรอบยุ ทธศาสตร์การพัฒ นาขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดขอนแก่นเข้ า
ด้วยกันให้สามารถสนับสนุนส่งเสริมซึ่งกันและกัน
2. การบริหารงานบริหารตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี คือ “การบริหารราชการต้องเป็นไป
เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่ง
รัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและการยุบเลิกภารกิจที่ไม่จำเป็น การกระจายอำนาจในการ
ตัดสินใจ การอำนวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน”
สำหรับนโยบาย การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย ของข้าพเจ้าที่จะดำเนินการในระยะเวลา
4 ปี ที่ข้าพเจ้าดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย ข้าพเจ้ามีนโยบายการพัฒนาในด้านต่างๆ
ดังนี้
1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 ปรับปรุง ซ่อมแซมและก่อสร้างถนนลูกรัง ไปยังพื้นที่การเกษตรให้มีการสัญจรไปมาสะดวกและ
ปลอดภัยอย่างทั่ว
1.2 ปรับปรุง ซ่อมแซมและก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ภายในหมู่บ้านให้มีความสะดวกและ
ปลอดภัย
1.3 ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านให้ประชาชนทุกครัวเรือนได้ใช้น้ำประปาอย่างทั่วถึงโดยอาจขยายเขต
ประปา จัดหาแหล่งน้ำสำหรับผลิตน้ำประปาเพิ่มขึ้น หรืออาจก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านขึ้นใหม่ให้เป็นไปตาม
ความเหมาะสม
1.4 ขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่างตามจุดเสี่ยงภัย ให้ทั่วถึงทุกหมู่บ้าน
1.5 จัดทำร่องระบายน้ำในชุมชนให้เกิดความสะอาด เรียบร้อย ไม่ให้มีแหล่งเพาะพันธุ์เชื้อโรค
1.6 จะขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานอื่นในการจัดทำโครงการขนาดใหญ่เกินศักยภาพของ
องค์การบริหารส่วนตำบล เช่น ถนนระหว่างหมู่บ้าน ตำบล
1.7 ขยายเขตไฟฟ้าไปยังพื้นที่ทำการเกษตร ปลูกพืช เลี้ยงสัตว์
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2. ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต
2.1 สนับสนุน ส่งเสริมกลุ่มอาชีพต่างๆ ในชุมชน ที่จัดตั้งถูกต้องตามกฎหมาย
2.2 ฝึกอบรมอาชีพที่ชุมชนมีความต้องการ หรือเพิ่มทักษะในการประกอบอาชีพ
2.3 ส่งเสริมการประกอบอาชีพตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
2.4 จัดทำ จัดหา แหล่งน้ำสำหรับการประกอบอาชีพทางการเกษตร ตามความเหมาะสม
2.5 การพัฒนาบทบาทของกลุ่มผู้นำสตรีระดับตำบล หมู่บ้าน
3. ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
3.1 การป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดต่อ เช่น ไข้เลือดออก ไข้หวัดนก วัณโรค
3.2 จัดให้มีการจัดเก็บขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล
3.3 สนับสนุน ส่งเสริม กลุ่ม อสม.ในการดูแลด้านการสาธารณสุข
3.4 ป้องกันการบุกรุกพื้นที่ป่าชุมชน และรักษาป่าชุมชนที่มีอยู่ให้คงอยู่ตลอดไป
3.5 ปลูกป่าชุมชนเพิ่มเติมในพื้นที่ป่าชุมชน หรือสองข้างทางของถนน ตามพระราชเสาวนีย์พระนางเจ้า
สิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ
3.6 ปลูกหญ้าแฝกตามบริเวณที่มีการพังทลายหน้าดินสูงตามนโยบายของในหลวง
4. ด้านการศึกษา
4.1 ส่งเสริม สนับสนุนการศึกษาเด็กนักเรียนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย ตามระเบียบ
กฎหมายขององค์การบริหารส่วนตำบล
5. ด้านการกีฬาและนันทนาการ
5.1 ส่งเสริมการจัดการแข่งขันกีฬาในระดับชุมชน นักเรียน เยาวชน
5.2 จัดการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ในการทำงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
6. ด้านศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรม
6.1 ส่งเสริมกิจกรรมต่างๆ ทางพระพุทธศาสนา เช่นวันมาฆบูชา วันวิสาฃบูชา
วันเข้าพรรษา วันออกพรรษา
6.2 ส่งเสริมการอนุรักษ์ สืบทอดประเพณี วัฒนธรรม
ความเชื่อ เช่น การจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ งานลอยกระทง เป็นต้น
7. ด้านการบริหารองค์กร
7.1 ส่งเสริมการพัฒนาทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลและคณะผู้บริหารโดยการส่งไปฝึกอบรมในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่
7.2 พัฒนาเครื่องไม้เครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าทีให้มีความทันสมัย รวดเร็ว เหมาะสมกับ
การปฏิบัติหน้าที่
7.3 สร้างจิตสำนึก และพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลให้เข้าใจและปฏิบัติตามแนวทาง
หลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีโดยเคร่งครัด
ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตยที่
เคารพทุกท่าน กระผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่านโยบายต่างๆ ที่ กระผมได้แถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วย
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เตย ในวันนี้จะเกิดผลสัมฤทธิ์ได้ภายในระยะเวลา 4 ปี ที่กระผมดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
ห้วยเตย อันจะนำมาซึ่งประโยชน์ สุขของพี่น้องประชาชนชาวตำบลห้ วยเตย สมดั่งเจตนารมณ์ และนโยบายที่
กระผมได้ให้ไว้แก่ประชาชน กระผมขอเรียนต่อทุกท่านว่าข้าพเจ้าจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่นและตรงตาม
นโยบายที่ได้ตั้งไว้ เพื่อไม่ให้พี่น้องประชาชนต้องรู้สึกผิดหวังจากการที่ได้รับความไว้วางใจโดยการฝากอนาคตของ
ตำบลห้วยเตยไว้ภายใต้การบริหารงานของข้าพเจ้า แต่อย่างไรก็ตามแม้ว่าข้าพเจ้าและคณะผู้บริหาร เพื่อนำพา
ตำบลห้วยเตยให้ได้รับการพัฒนาเพื่อบรรลุไปสู่เป้าหมายที่ได้ตั้งไว้คงจะฝ่าฟันปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ให้สัมฤทธิ์
ผลไปได้ยาก หากไม่ได้รับความร่วมมือจากท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย และสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย รวมทั้งท่านผู้ทรงคุณวุฒิหรือฝ่ายปกครอง รวมถึงประชาชนชาวตำบลห้วยเตย
ซึ่งข้าพเจ้าเห็นว่าทุกท่านนั้นเป็นผู้ที่อยู่ใกล้ชิดกับปัญหาจึงน่าจะมองเห็นถึงช่องทางหรือวิธี ดังนั้น เพื่อให้เป้าหมาย
ของการพัฒนา บรรลุผลสำเร็จข้าพเจ้าและคณะผู้บริหารจึงยินดีที่จะรั บฟังความคิดเห็นรวมทั้งข้อเสนอแนะจาก
ทุกๆ ท่านด้วยความยินดีและตั้งใจ เพื่อจะได้เกิดผลสำเร็จต่อตำบลห้วยเตยทุกประการ
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ส่วนที่ ๒
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี(พ.ศ.2561-2564)
ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย อำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่น
มิติ

ภารกิจตามมิติ

1 .ก า ร ส ร้ า ง 1.1 การสร้างจิตสำนึก
สั ง คมที่ ไ ม่ ท น และความตระหนั ก แก่
ต่อการทุจริต บุค ลากรทั้ งข้า ราชการ
การเมื อ งฝ่ า ยบริ ห าร
ข้ า ร า ช ก า ร ฝ่ า ย
ก า ร เมื อ ง ฝ่ า ย ส ภ า
ท้องถิ่น และฝ่ายประจำ
ขององค์ ก รป กค รอง
ส่วนท้องถิ่น

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

๑.๑.๑ สร้ า งจิ ต สำนึ ก และ
ความตระหนั ก ในการปฏิ บั ติ
ราชการตามอำนาจหน้ า ที่ ใ ห้
บั ง เกิ ด ป ร ะ โย ช น์ สุ ข แ ก่
ประชาชนในท้องถิ่น
-โค รงก ารพั ฒ น าคุ ณ ธ รรม
จริยธรรม
-โครงการฝึกอบรมและศึกษาดู
งานเพื่ อเพิ่ มประสิ ท ธิภ าพการ
ป ฏิ บั ติ งาน ให้ กั บ ผู้ บ ริ ห าร
สมาชิกสภาฯ และผู้นำชุมชน

ปี
2561
งบ
ประมาณ
(บาท)

ปี
2562
งบ
ประมาณ
(บาท)

ปี
2563
งบ
ประมาณ
(บาท)

ปี
2564
งบ
ประมาณ
(บาท)

-

-

-

-

250,000

250,000

250,000

250,000

-

-

-

-

๑.๑.๒ สร้ า งจิ ต สำนึ ก และ
ความตระหนักในการประพฤติ
ตามประมวลจริยธรรม
-โค รงก ารพั ฒ น าคุ ณ ธ รรม
จริยธรรม
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หมาย
เหตุ

มิติ

ภารกิจตามมิติ

ปี
2561
งบ
ประมาณ
(บาท)

ปี
2562
งบ
ประมาณ
(บาท)

ปี
2563
งบ
ประมาณ
(บาท)

ปี
2564
งบ
ประมาณ
(บาท)

๑.๑.๓ สร้ า งจิ ต สำนึ ก และ
ความตระหนั ก ที่ จ ะไม่ ก ระทำ
การอั น เป็ น การขั ด กั น แห่ ง
ผ ล ป ร ะ โย ช น์ ห รื อ ก า ร มี
ผลประโยชน์ทับซ้อน
-โครงการคนไทยหัวใจเดียวกัน 3,500

3,500

3,500

3,500

4,000

4,000

4,000

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

-โครงการรักน้ำ รักป่า รักษา
แผ่นดิน
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4,000

หมาย
เหตุ

มิติ

ภารกิจตามมิติ

ปี
2561
งบ
ประมาณ
(บาท)
-

ปี
2562
งบ
ประมาณ
(บาท)
-

ปี
2563
งบ
ประมาณ
(บาท)
-

ปี
2564
งบ
ประมาณ
(บาท)
-

3,500

3,500

3,500

3,500

540,000

540,000

540,000

540,000

- โครงการปลูกต้นราชพฤกษ์
เฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ ๘๔
พรรษา มหาราชินี

22,390

22,390

22,390

22,390

-โครงการศึกษาดูงานเพื่อ
พัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี

100,000

100,000

100,000

100,000

-โครงการบำบัดน้ำเสียด้วยวิธี
ธรรมชาติ

17,000

17,000

17,000

17,000

-

-

-

-

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

1.2 สร้างจิตสำนึกและ -โครงการรวมพลังแห่งความ
ค ว า ม ต ร ะ ห นั ก แ ก่ ภักดี
ประชาชนทุ ก ภาคส่ ว น
ในท้องถิ่น
-โครงการคนไทยหัวใจเดียวกัน
-โครงการบริหารจัดการขยะ
และรักษาความสะอาดภายใน
ชุมชน

มิติที่ ๑

1.3 สร้างจิตสำนึกและ
ความตระหนั ก แก่ เ ด็ ก
และเยาวชน

-

รวม

จำนวน 11 โครงการ/
กิจกรรม/มาตรการ
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หมาย
เหตุ

มิติ

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

ปี
2561
งบ
ประมาณ
(บาท)

ปี
2562
งบ
ประมาณ
(บาท)

ปี
2563
งบ
ประมาณ
(บาท)

ปี
2564
งบ
ประมาณ
(บาท)

2. การบริ ห าร 2.1 แสดงเจตจำนงทาง - โครงการรวมพลั งแห่ ง ความ 20,000 20,000 20,000 20,000
ร า ช ก า ร เพื่ อ การเมืองในการต่อต้าน ภักดี
ป้ อ ง กั น ก า ร การทุจริตของผู้บริหาร
ทุจริต
2 .2 ม าตรการสร้ า ง - มาตรการการสร้างความ
ความโปร่ ง ใสใน การ โปร่งใสในการบริหารงานบุคคล
ปฏิบัติราชการ
- มาตรการออกคำสั่งมอบหมาย
ของนายก ปลัด อบต. และ
หัวหน้าส่วนราชการ
- สร้างความโปร่งใสในการ
พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน
-ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตาม
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปี
-การพัฒนาแผนและ
กระบวนการจัดหาพัสดุ
-กิจกรรมสร้างความโปร่งใสใน
การใช้จ่ายเงินงบประมาร
-การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้าน
การจัดซื้อจัดจ้าง
-มาตรการจัดให้มีช่องทางที่
ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร
ของ อบต.
-การดำเนินงานศูนย์รับเรื่องราว
ร้องทุกข์
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หมาย
เหตุ

มิติ

ปี
2561
งบ
ประมาณ
(บาท)

ปี
2562
งบ
ประมาณ
(บาท)

ปี
2563
งบ
ประมาณ
(บาท)

ปี
2564
งบ
ประมาณ
(บาท)

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

2.3 มาตรการการใช้
ดุลยพินิจและใช้อำนาจ
ห น้ าที่ ต าม ห ลั ก ก าร
บริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ดี

-มาตรการจัดให้มีช่องทางที่
ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร
ของ

-

-

-

-

-มาตรการจัดให้มีช่องทางที่
ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร
ของ อบต.ห้วยเตย

-

-

-

-

-การดำเนินงานศูนย์รับเรื่องราว
ร้องทุกข์

-

-

-

-

-กิจกรรมการลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน

-

-

-

-

-โครงการเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารด้านการจัดซื้อ – จัด
จ้าง

-

-

-

-

-มาตรการการมอบอำนาจ
อนุมัติอนุญาต สั่งการ เพื่อลด
ขั้นตอนการปฏิบัติราชการ

-

-

-

-

-มาตรการมอบอำนาจของ
นายก

-

-

-

-

-มาตรการการออกคำสั่ง
มอบหมายของนายก อบต.
ปลัด อบต. และหัวหน้าส่วน
ราชการ

-

-

-

-
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หมาย
เหตุ

2.4 การเชิดชูเกียรติแก่ หน่วยงาน/บุคคลในการ
ด ำ เนิ น กิ จ ก า ร ก า ร
ประพฤติ ป ฏิ บั ติ ต นให้
เป็นที่ประจักษ์

มิติ

ภารกิจตามมิติ

ปี
2561
งบ
ประมาณ
(บาท)

ปี
2562
งบ
ประมาณ
(บาท)

ปี
2563
งบ
ประมาณ
(บาท)

ปี
2564
งบ
ประมาณ
(บาท)

-

-

-

-

-

-.

-

-

-มาตรการ “จัดทำข้อตกลงการ
ปฏิบัติราชการ”

-

-

-

-

-มาตรการ “แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ
เกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน

-

-

-

-

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

2.5 มาตรการจั ด การ -มาตรการ “จัดทำข้อตกลงการ
ในกรณี ได้ทราบหรือรับ ปฏิบัติราชการ”
แจ้ งหรื อ ตรวจสอบพบ
-การแต่งตัง้ ผู้รับผิดชอบ
การทุจริต
เกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน

มิติที่ ๒

รวม

จำนวน 22 โครงการ/
กิจกรรม/มาตรการ

~ 14 ~

หมาย
เหตุ

ปี
2561
งบ
ประมาณ
(บาท)

ปี
2562
งบ
ประมาณ
(บาท)

ปี
2563
งบ
ประมาณ
(บาท)

ปี
2564
งบ
ประมาณ
(บาท)

มิติ

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

3. การส่งเสริม
บทบาทและ
การมี ส่ ว นร่ ว ม
ข องภ าค
ประชาชน

3 .1 จั ด ใ ห้ มี แ ล ะ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ในช่ อ งทางที่ เ ป็ น การ
อำนวยความสะดวกแก่
ประชาชนได้มีส่วนร่วม
ตรวจสอบการปฏิ บั ติ
ราชการตามอำน าจ
ห น้ า ที่ ข อ ง อ ง ค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้
ทุกขั้นตอน

-กิจกรรม “อบรมให้ความรู้ตาม
พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ พ.ศ. 2540”

-

-

-

-

-จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานการ
ให้บริการ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ด้านการเงิน การคลัง พัสดุ และ
ทรัพย์สินของ อบต. และการรับ
เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเงิน
การคลัง
-การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์
เช่น หนังสือประชาสัมพันธ์ เป็น
ต้น
-จัดให้มีช่องทางที่ประชาชน
เข้าถึงข้อมูลข่าวสารของ อบต.
ห้วยเตย เช่น เว็บไซต์หน่วยงาน
บอร์ดประชาสัมพันธ์ที่ อบต.
และตามหมู่บ้าน เป็นต้น
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หมาย
เหตุ

มิติ

ปี
2561
งบ
ประมาณ
(บาท)

ปี
2562
งบ
ประมาณ
(บาท)

ปี
2563
งบ
ประมาณ
(บาท)

ปี
2564
งบ
ประมาณ
(บาท)

-โครงการประชาคมเพื่อการ
จัดทำแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนตำบลห้วยเตย

-

-

-

-

- การดำเนินงานศูนย์รับ
เรื่องราวร้องทุกข์องค์การ
บริหารส่วนตำบล ห้วยเตย

-

-

-

-

-กิจกรรม รายงานผลการ
ตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้
ร้องเรียน/ร้องทุกข์รับทราบ

-

-

-

-

-มาตรการแก้ไขเหตุเดือดร้อน
รำคาญ ด้านการสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

-

-

-

-

ภารกิจตามมิติ

3.2 การรั บ ฟั ง ความ
คิ ด เห็ น ก ารรั บ แ ล ะ
ต อ บ ส น อ ง เ รื่ อ ง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ของ
ประชาชน

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

3 .3 การส่ ง เส ริ ม ให้ ประชาชนมี ส่ ว นร่ ว ม
บ ริ ห า ร กิ จ ก า ร ข อ ง
องค์ ก รปกครองส่ ว น
ท้องถิ่น

มิติที่ ๓

รวม

จำนวน 9 โครงการ/
กิจกรรม/มาตรการ
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หมาย
เหตุ

มิติ

4.การ
เสริมสร้างและ
ปรับปรุงกลไก
ในการ
ตรวจสอบการ
ปฏิบัติราชการ
ขององค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น

ปี
2561
งบ
ประมาณ
(บาท)

ปี
2562
งบ
ประมาณ
(บาท)

ปี
2563
งบ
ประมาณ
(บาท)

ปี
2564
งบ
ประมาณ
(บาท)

4.1 มีการจัดวางระบบ -โครงการจัดทำแผนการ
และรายงานการควบคุม ตรวจสอบภายในประจำปี
ภายในตามที่
ประจำปีงบประมาณ
คณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดินกำหนด

-

-

-

-

4.2 การสนั บ สนุ น ให้ -กิจกรรมการรายงานผลการใช้
ภาคประชาชนมี ส่ ว น จ่ายเงินให้ประชาชนทราบ
ร่ ว ม ต ร ว จ ส อ บ ก า ร
ปฏิ บั ติ ห รื อ การบริ ห าร
ราชการ ตามช่องทางที่
สามารถดำเนินการได้

-

-

-

-

4 .3 ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม -โครงการอบรมให้ ค วามรู้ด้ าน
บทบาทการตรวจสอบ ระเบี ยบ ก ฎ ห ม ายท้ อ งถิ่ น
ของสภาท้องถิ่น
ผู้ บ ริ ห าร แ ล ะส ม าชิ กส ภ า
องค์การบริหารส่ วนตำบลห้ วย
เตย

-

-

-

-

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
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หมาย
เหตุ

มิติ

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

4.4 เสริ ม พลั ง การมี -โครงการรวมพลังแห่งความ
ส่ ว น ร่ ว ม ข อ งชุ ม ช น ภักดี
( Community) แ ล ะ
บูร ณาการทุ ก ภาคส่ว น -โครงการคนไทยหัวใจเดียวกัน
เพื่อต่อต้านการทุจริต

มิติที่ ๔

รวม

จำนวน 5 โครงการ/
กิจกรรม/มาตรการ
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ปี
2561
งบ
ประมาณ
(บาท)

ปี
2562
งบ
ประมาณ
(บาท)

ปี
2563
งบ
ประมาณ
(บาท)

ปี
2564
งบ
ประมาณ
(บาท)

20,000 20,000 20,000 20,000
3,500

3,500

3,500

3,500

หมาย
เหตุ

ส่วนที่ ๓
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการตามแผนปฏิบัติการฯ
..............................
มิติที่ ๑ การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
1.1 การสร้ า งจิ ต สำนึ ก และความตระหนั ก แก่ บุ ค ลากรทั้ ง ข้ า ราชการการเมื อ งฝ่ า ยบริ ห าร
ข้าราชการการเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่นและฝ่ายประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๑.๑.๑ สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่ให้บั งเกิด
ประโยชน์สุขแก่ประชาชนในท้องถิ่น
ลำดับที่ ๑
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
2. หลักการและเหตุผล
การพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าประชาชนมีความสุขอย่างยั่งยืนและสามารถก้าวพ้นทุกวิกฤตของ
โลกที่ ม ากั บ กระแสโลกาภิ วัตน์ มีร ากฐานสำคัญ จากการพั ฒ นาบุ ค คลในประเทศนั้ น ๆ ให้ เป็ น คนดี ซึ่งมีค วาม
เกี่ยวข้องโดยตรงกับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคมโดยเฉพาะ “เจ้าหน้าที่ของรัฐ” ซึ่งได้รับมอบหมาย
ภารกิจในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน ใช้อำนาจที่ได้รับอย่างซื่อสัตย์ ต้องดูแล จัดการตัดสินใจเกี่ยวกับการ
ให้บริการสาธารณะ การจัดการทรัพยากรของชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและต่อประเทศชาติ
คณะรัฐ มนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 26 สิ งหาคม 2551 มีมติเห็ นชอบในหลั กการเกี่ยวกับ
ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในภาครัฐไว้ 5 ยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมคุณธรรม ใน
องค์กรเพื่อเป็นต้นแบบให้ข้าราชการได้เรียนรู้และปฏิบัติตาม
จากหลั กการและเหตุผลดังกล่าว องค์การบริห ารส่วนตำบลห้ วยเตยจึงเห็ นความสำคัญ ในการ
พัฒนาบุคลากรในสังกัด เพื่อตระหนักถึงการสร้างจิตสำนึกให้มีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์
สุจริต มีจิตสำนึกที่ดีในการปฏิบัติงาน ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ประชาชน จึงได้ทำโครงการเสริมสร้าง
คุณธรรมและจริยธรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและประโยชน์สูงสุดของประชาชน
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่ อ ปลู ก จิ ต สำนึ ก ให้ พ นั ก งานเจ้ าหน้ าที่ อ งค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตำบลห้ ว ยเตย มี คุ ณ ธรรม
จริยธรรม เข้าใจหลักธรรมของพระพุทธศาสนา และน้อมนำเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปเป็นแนวทางในการ
ดำเนินชีวิตส่วนตัว และในการปฏิบัติราชการ
3.2 เพื่อให้พนักงาน ได้รับการพัฒนาจิตใจ และพัฒนาตนเองให้มีจิตสาธารณะ เกิดความสำนึก
ร่วมในการเสริมสร้างสังคมแห่ง คุณธรรมและสมานฉันท์ ประพฤติตนเป็นพลเมืองดี สร้างประโยชน์แก่ครอบครัว
ประชาชน และประเทศชาติ สร้างจิตสำนึกในการทำความดี รู้จักการให้ การเสียสละและการบำเพ็ญสาธารณะ
ประโยชน์ร่วมกัน
3.3 เพื่อเป็ น การสร้างภาพลักษณ์ ที่ดีขององค์การบริห ารส่วนตำบลห้ วยเตยในการเสริมสร้ าง
คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล
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4. เป้าหมาย/ผลผลิต
ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย
5. พื้นที่ดำเนินการ
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย
6. วิธีดำเนินการ
จัดให้มีการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม แบ่งเป็น 3 แนวทางคือ
6.1 การจัดกิจกรรมบรรยายเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม โดยคณะผู้บริหาร ปลัด องค์การบริหาร
ส่วนตำบลห้วยเตย บรรยายให้ความรู้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่
6.2 จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์นอกสถานที่ ส่งเสริมให้รู้รัก สามัคคี เสียสละ ช่วยเหลือ แบ่งปัน
และเห็นคุณค่าของการเสริมสร้างสังคมแห่งความดีมีคุณธรรม เช่น การช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในสังคม หรือทำบุญ
ถวายทานแก่พระภิกษุสงฆ์ที่ชราภาพ หรืออาพาธ เป็นต้น
6.3 การจัดกิจกรรมทำบุญถวายเครื่องไทยธรรม และบำเพ็ญประโยชน์ ณ วัดต่างๆ
7. ระยะเวลาในการดำเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.25๖๑ – 25๖๔)
8. งบประมาณในการดำเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบ
สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 พนักงาน เจ้าหน้าที่ มีคุณธรรมจริยธรรม เข้าใจหลักธรรมของพระพุทธศาสนาและน้อมนำ
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต และการปฏิบัติงาน
10.2 พนักงาน เจ้าหน้าที่ ได้รับการพัฒนาจิตใจ พัฒนาตนให้มีจิตสาธารณะเกิดความสำนึกร่วม
ในการสร้างสั งคมแห่ งคุณ ธรรมและสมานฉันท์ สร้างประโยชน์แก่ครอบครัว และประเทศชาติ รู้จักการให้ และ
เสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม
10.3 สร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาล

ลำดับที่ ๒
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานให้กับผู้บริหาร สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างและผู้นำชุมชน
2. หลักการและเหตุผล
ตามที่ได้มีป ระกาศสำนั กพระราชวัง เรื่อง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหิ ตลาธิ
เบศรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร สวรรคต ลงวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ ประกอบ
กับได้มีประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสวรรคต ลงวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ ได้นำ
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ความเศร้าโศกเสียใจมายังคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตยและผู้นำชุมชน รวมไปถึงประชาชนตำบลห้วยเตยนั้น
เพื่อเป็นการถวายความอาลัยและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ องค์การบริหาร
ส่วนตำบลห้วยเตย จึงมีนโยบายในการนำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริห ารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล
พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตยและผู้นำชุมชน เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหิตลาธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร รวมไป
ถึงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานโครงการพระราชดำริ เพื่อนำมาปรับใช้และเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน อีก
ทั้งพระราชบัญญั ติสภาตำบลและองค์การบริห ารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๖) พ.ศ.๒๕๕๒
มาตรา ๖๘ (๗) ได้บัญญัติให้ องค์การบริหารส่วนตำบล อาจจัดทำกิจการในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อบำรุง
และส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร รวมทั้งในปัจจุบันประชาชนให้ความสนใจด้านเกษตรกรรมและเกษตร
ทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น
3.วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่อถวายความอาลัยและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ
พลอดุลยเดชมหิตลาธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร
๒.๒ เพื่อเป็นการดำเนินรอยตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลย
เดชมหิตลาธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร ในเรื่องเกษตรทฤษฎีใหม่
๒.๓ เพื่อให้คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง
และผู้นำชุมชน ได้รับความรู้ทางด้านการเกษตรและการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากพื้นที่อื่นๆ เพื่อนำมาปรับใช้และเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
4.กลุ่มเป้าหมาย
3.๑
๓.๒
3.๓
3.๔
๓.๕

คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
พนักงานส่วนตำบล
พนักงานจ้าง
ผู้นำชุมชน
รวม

5.วิธีดำเนินการ
ฝึกอบรมและศึกษาดูงานภายในและภายนอกสถานที่ ดังนี้
6.ระยะเวลาดำเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.25๖๑ – 25๖๔)
7.งบประมาณ
งบประมาณดำเนินการแล้วแต่ปีงบประมาณ
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จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน

๔
๑๒
๑๗
๕
๖
๔๔

คน
คน
คน
คน
คน
คน

8. หน่วยงานที่รับผิดชอบ
- สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย

ลำดับที่ ๓
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
โครงการคนไทยหัวใจเดียวกัน
2. หลักการและเหตุผล
ด้วยกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดขอนแก่น แจ้งให้องค์การบริหารส่วนตำบลห้วย
เตย ดำเนินโครงการคนไทยหัวใจเดียวกันในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย ซึ่งเป็นไปตามแผนงานของศูนย์
ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป ประจำปี ๒๕๕๘ เพื่อขจัดข้อขัดแย้งและเสริมสร้ างความรู้ความเข้าใจของ
ประชาชน ด้วยการเปิดเวทีความคิดให้แก่ประชาชนในพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลและอบต.ทั่วประเทศ เปิดเวที
ความคิดให้บุคลากรทุกส่วนในสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษา และบุคลากรองค์กรวิชาชีพต่างๆ ทั้งนี้เพื่อให้
เป็นเวทีแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นตามกรอบการปฏิรูปประเทศทั้ง ๑๑ ด้าน เป็นการระดมข้อคิดเห็นในเชิงสร้างสรรค์
และความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง
องค์การบริ ห ารส่ ว นตำบลห้ ว ยเตย ได้ เล็ งเห็ นความสำคัญ ในเรื่องดังกล่ าวข้างต้น จึงได้จัดทำ
โครงการนี้ขึ้น เพื่อเสริมสร้างบรรยากาศของความปรองดองสมานฉันท์และความรักสามัคคีกันของคนในชุมชนอย่าง
ยั่งยืนต่อไป
3.วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่อเสริมสร้างความปรองดองและรักสามัคคีในชุมชน
๒.๒ เพื่อขจัดความขัดแย้งและเสริมสร้างความเข้าใจของประชาชน
๒.๓ เพื่อเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นให้แก่ประชาชนในพื้นที่
4.กลุ่มเป้าหมาย
- ประชาชนในตำบลห้วยเตย ประมาณ ๑๒๐ คน
5.วิธีการดำเนินการ
๔.๑ จัดทำโครงการเพื่อเสนอขออนุมัติดำเนินการ
๔.๒ เสนอโครงการขอเบิกเงินงบประมาณ
๔.๓ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน
๔.๔ จัดกิจกรรมร่วมกันระหว่างภาครัฐและภาคประชาชน
6. ระยะเวลาดำเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.25๖๑ – 25๖๔)
7.สถานที่ดำเนินการ
- อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย
8.งบประมาณดำเนินการ
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งบประมาณดำเนินการจำนวน ๓,๕๐๐.- บาท แยกเป็น
- ค่าอาหารว่าง
เป็นเงิน ๓,๐๐๐.- บาท
- ค่าน้ำดื่ม
เป็นเงิน ๕๐๐.- บาท
* ค่าใช้จ่ายทั้งหมดสามารถถัวเฉลี่ยกันได้
9.หน่วยงานที่รับผิดชอบ
- สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย
10.ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๙.๑ ประชาชนมีความปรองดองและรู้รักสามัคคี
๙.๒ ประชาชนมีความเข้าใจอันดีซึ่งกันและกัน อีกทั้งมีมุมมองที่ดีกับหน่วยงานภาครัฐ
๙.๓ ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นในเชิงสร้างสรรค์

1.1.2 สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรม
ลำดับที่ ๔
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
2. หลักการและเหตุผล
การพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าประชาชนมีความสุขอย่างยั่งยืนและสามารถก้าวพ้นทุกวิกฤตของ
โลกที่ ม ากั บ กระแสโลกาภิ วัตน์ มีร ากฐานสำคัญ จากการพั ฒ นาบุ ค คลในประเทศนั้ น ๆ ให้ เป็ น คนดี ซึ่งมีค วาม
เกี่ยวข้องโดยตรงกับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคมโดยเฉพาะ “เจ้าหน้าที่ของรัฐ” ซึ่งได้รับมอบหมาย
ภารกิจในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน ใช้อำนาจที่ได้รับอย่างซื่อสัตย์ ต้องดูแล จัดการตัดสินใจเกี่ยวกับการ
ให้บริการสาธารณะ การจัดการทรัพยากรของชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและต่อประเทศชาติ
คณะรัฐ มนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 26 สิ งหาคม 2551 มีมติเห็ นชอบในหลั กการเกี่ยวกับ
ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในภาครัฐไว้ 5 ยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมคุณธรรม ใน
องค์กรเพื่อเป็นต้นแบบให้ข้าราชการได้เรียนรู้และปฏิบัติตาม
จากหลั กการและเหตุผลดังกล่าว องค์การบริห ารส่วนตำบลห้ วยเตยจึ งเห็ นความสำคัญ ในการ
พัฒนาบุคลากรในสังกัด เพื่อตระหนักถึงการสร้างจิตสำนึกให้มีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัต ย์
สุจริต มีจิตสำนึกที่ดีในการปฏิบัติงาน ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ประชาชน จึงได้ทำโครงการเสริมสร้าง
คุณธรรมและจริยธรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและประโยชน์สูงสุดของประชาชน
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่ อ ปลู ก จิ ต สำนึ ก ให้ พ นั ก งานเจ้ าหน้ าที่ อ งค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตำบลห้ ว ยเตย มี คุ ณ ธรรม
จริยธรรม เข้าใจหลักธรรมของพระพุทธศาสนา และน้อมนำเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปเป็นแนวทางในการ
ดำเนินชีวิตส่วนตัว และในการปฏิบัติราชการ
3.2 เพื่อให้พนักงาน ได้รับการพัฒนาจิตใจ และพัฒนาตนเองให้มีจิตสาธารณะ เกิดความสำนึก
ร่วมในการเสริมสร้างสังคมแห่งคุณธรรมและสมานฉันท์ ประพฤติตนเป็นพลเมืองดี สร้างประโยชน์แก่ครอบครัว
ประชาชน และประเทศชาติ สร้างจิตสำนึกในการทำความดี รู้จักการให้ การเสียสละและการบำเพ็ญสาธารณะ
ประโยชน์ร่วมกัน
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3.3 เพื่อเป็ น การสร้างภาพลักษณ์ ที่ดีขององค์การบริห ารส่วนตำบลห้ วยเตยในการเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย
5. พื้นที่ดำเนินการ
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย
6. วิธีดำเนินการ
จัดให้มีการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม แบ่งเป็น 3 แนวทางคือ
6.1 การจัดกิจกรรมบรรยายเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม โดยคณะผู้บริหาร ปลัดองค์การบริหาร
ส่วนตำบลห้วยเตย บรรยายให้ความรู้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่
6.2 จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์นอกสถานที่ ส่งเสริมให้รู้รัก สามัคคี เสียสละ ช่วยเหลือ แบ่งปัน
และเห็นคุณค่าของการเสริมสร้างสังคมแห่งความดีมีคุณธรรม เช่น การช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในสังคม ห รือทำบุญ
ถวายทานแก่พระภิกษุสงฆ์ที่ชราภาพ หรืออาพาธ เป็นต้น
6.3 การจัดกิจกรรมทำบุญถวายเครื่องไทยธรรม และบำเพ็ญประโยชน์ ณ วัดต่างๆ
7. ระยะเวลาในการดำเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.25๖๑ – 25๖๔)
8. งบประมาณในการดำเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบ
สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 พนักงาน เจ้าหน้าที่ มีคุณธรรมจริยธรรม เข้าใจหลักธรรมของพระพุทธศาสนาและน้อมนำ
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต และการปฏิบัติงาน
10.2 พนักงาน เจ้าหน้าที่ ได้ รับการพัฒนาจิตใจ พัฒนาตนให้มีจิตสาธารณะเกิดความสำนึกร่วม
ในการสร้างสั งคมแห่ งคุณ ธรรมและสมานฉันท์ สร้างประโยชน์แก่ครอบครัว และประเทศชาติ รู้จักการให้ และ
เสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม
10.3 สร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาล

ลำดับที่ ๕
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
โครงการคนไทยหัวใจเดียวกัน
2. หลักการและเหตุผล
ด้วยกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดขอนแก่น แจ้งให้องค์การบริหารส่วนตำบลห้วย
เตย ดำเนินโครงการคนไทยหัวใจเดียวกันในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย ซึ่งเป็นไปตามแผนงานของศูนย์
ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป ประจำปี ๒๕๕๘ เพื่อขจัดข้อขัดแย้งและเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจของ
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ประชาชน ด้วยการเปิดเวทีความคิดให้แก่ประชาชนในพื้นที่ องค์การบริห ารส่วนตำบลและอบต.ทั่วประเทศ เปิดเวที
ความคิดให้บุคลากรทุกส่วนในสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษา และบุคลากรองค์กรวิชาชีพต่างๆ ทั้งนี้เพื่อให้
เป็นเวทีแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นตามกรอบการปฏิรูปประเทศทั้ง ๑๑ ด้าน เป็นการระดมข้อคิดเห็นในเชิงสร้างสรรค์
และความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง
องค์การบริ ห ารส่ ว นตำบลห้ ว ยเตย ได้ เล็ งเห็ นความสำคัญ ในเรื่องดังกล่ าวข้างต้น จึงได้จัดทำ
โครงการนี้ขึ้น เพื่อเสริมสร้างบรรยากาศของความปรองดองสมานฉันท์และความรักสามัคคีกันของคนในชุมชนอย่าง
ยั่งยืนต่อไป
3.วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่อเสริมสร้างความปรองดองและรักสามัคคีในชุมชน
๒.๒ เพื่อขจัดความขัดแย้งและเสริมสร้างความเข้าใจของประชาชน
๒.๓ เพื่อเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นให้แก่ประชาชนในพื้นที่
4.กลุ่มเป้าหมาย
- ประชาชนในตำบลห้วยเตย ประมาณ ๑๒๐ คน
5.วิธีการดำเนินการ
๔.๑ จัดทำโครงการเพื่อเสนอขออนุมัติดำเนินการ
๔.๒ เสนอโครงการขอเบิกเงินงบประมาณ
๔.๓ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน
๔.๔ จัดกิจกรรมร่วมกันระหว่างภาครัฐและภาคประชาชน
6. ระยะเวลาดำเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.25๖๑ – 25๖๔)
7.สถานทีด่ ำเนินการ
- อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเต
8.งบประมาณดำเนินการ
งบประมาณดำเนินการจำนวน ๓,๕๐๐.- บาท แยกเป็น
- ค่าอาหารว่าง
เป็นเงิน ๓,๐๐๐.- บาท
- ค่าน้ำดื่ม
เป็นเงิน ๕๐๐.- บาท
* ค่าใช้จ่ายทั้งหมดสามารถถัวเฉลี่ยกันได้
9.หน่วยงานที่รับผิดชอบ
- สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย
10.ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๙.๑ ประชาชนมีความปรองดองและรู้รักสามัคคี
๙.๒ ประชาชนมีความเข้าใจอันดีซึ่งกันและกัน อีกทั้งมีมุมมองที่ดีกับหน่วยงานภาครัฐ
๙.๓ ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นในเชิงสร้างสรรค์
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๑.๑.๓ สร้างจิตสำนึกและความตระหนักที่จะไม่กระทำการอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือการมี
ผลประโยชน์ทับซ้อน

ลำดับที่ ๖
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
โครงการ “รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน”
๑. หลักการและเหตุผล
เนื่องในโอกาสมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ ๗2 ปี ใน
วัน ที่ ๙ มิถุน ายน ๒๕61 และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๘6
พรรษา วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕61 และเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสอันเป็นมหามงคล และสนองแนว
พระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ
และป่ า รวมทั้ ง ยั ง เป็ น การสร้ า งจิ ต สำนึ ก ของประชาชนและเยาวชนในการรั ก ษาสิ่ ง แวดล้ อ มและอนุ รั ก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่
๖) พ.ศ.๒๕๕๒ มาตรา ๖๗ (๗) บัญญัติไว้ว่าองค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจหน้าที่คุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย ได้ตระหนักและให้ความสำคัญในเรื่อง
ดังกล่าว และเพื่อเป็นแสดงออกถึงความจงรักภักดีในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ องค์การบริห ารส่วนตำบลห้วยเตย จึงได้จัดทำโครงการ “รักน้ำ รักป่า
รักษาแผ่นดิน” ขึ้น
๒. วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลย
ราชสมบัติครบ ๗2 ปี ๙ มิถุนายน ๒๕61 และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถเนื่องใน
โอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘6 พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕61
๒.๒ เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และแหล่งน้ำ ให้มีความอุดมสมบูรณ์ ลดภาวะโลกร้อนและช่วย
แก้ปัญหาภัยแล้ง
๒.๓ เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกของประชาชนและเยาวชนในการรักษาสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
๓. พื้นที่ดำเนินการ
- พื้นที่บริเวณป่าช้าสาธารณประโยชน์ บ้านหัวฝาย หมู่ที่ ๒ ตำบลห้วยเตย อำเภอซำสูง
จังหวัดขอนแก่น (พื้นที่ที่ราษฎรบุกรุกประมาณ ๔ ไร่)
๔. วิธีการดำเนินการ
๔.๑ จัดทำโครงการเพื่อเสนอขออนุมัติดำเนินการ
๔.๒ ขอรับการสนับสนุนกล้าไม้จากศูนย์เพาะพันธุ์ชำกล้าไม้มหาสารคาม อำเภอเชียงยืน จังหวัด
มหาสารคาม
๔.๓ ปลูกต้นไม้ร่วมกันระหว่างผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างในองค์การบริหารส่วน
ตำบลห้วยเตยและคณะครูและนักเรียนโรงเรียนในพื้นที่ตำบลห้วยเตย
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๔.๔ ดูแลรักษาต้นไม้ที่ปลูกอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดเป็นป่าชุมชนในอนาคต
๕. ระยะเวลาดำเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.25๖๑ – 25๖๔)
๖. กลุ่มเป้าหมาย
๖.๑ ผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ของ อบต.ห้วยเตย
๖.๒ คณะครูและนักเรียนโรงเรียนในพื้นที่ตำบลห้วยเตย
๗. งบประมาณ
งบประมาณในการดำเนินโครงการทั้งสิ้น ๓,๐๐๐.- บาท รายละเอียดดังนี้
๗.๑ ค่าไถพรวนและปรับพื้นที่
เป็นเงิน ๒,๐๐๐.- บาท
๗.๒ ค่าจัดทำป้ายโครงการ
เป็นเงิน ๓๙๐.- บาท
๗.๒ ค่าน้ำดื่ม
เป็นเงิน ๖๑๐.- บาท
หมายเหตุ ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยกันได้
๘. ผู้รับผิดชอบโครงการ
- องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย บูรณาการร่วมกับโรงเรียนในพื้นที่ตำบลห้วยเตย
อำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่น
๙. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๙.๑ ผู้ที่เข้าร่วมโครงการได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีในพระมหากรุณาธิคุณของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
๙.๒ ทรัพยากรป่าไม้และแหล่งน้ำมีความอุดมสมบูรณ์ ลดภาวะโลกร้อนและช่วยแก้ปัญหาภัยแล้ง
๙.๓ ผู้ที่เข้าร่วมโครงการมีจิตสำนึกในการรักษาสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

1.2 การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น
ลำดับที่ 7
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
โครงการรวมพลังแห่งความภักดี
2. หลักการและเหตุผล
ตามที่ได้มีป ระกาศสำนั กพระราชวัง เรื่อง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหิ ตลาธิ
เบศรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร สวรรคต ลงวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ ประกอบ
กับได้มีประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสวรรคต ลงวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ ได้นำ
ความเศร้าโศกเสียใจมายังพสกนิกรทั่วประเทศนั้น
เพื่อเป็นการถวายความอาลัยและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ องค์การบริหาร
ส่วนตำบลห้วยเตย จึงมีแนวคิดในการจัดกิจกรรมเพื่อถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอ
ดุลยเดชมหิตลาธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร อีกทั้งเพื่อถวายความจงรักภักดี
ในโอกาสที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หั วมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ ๑๐ ขึ้นครองราชย์ องค์การ
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บริหารส่วนตำบลห้วยเตย จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น โดยร่วมกับหน่วยงานภาครั ฐในอำเภอซำสูง ได้แก่ ที่ทำการ
ปกครองอำเภอซำสู ง ท้องถิ่น อำเภอซำสู ง สำนักงานที่ดินอำเภอซำสูง สำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง สำนักงาน
พัฒนาชุมชนอำเภอซำสูง สำนักงานปศุสัตว์อำเภอซำสูง สัสดีอำเภอซำสูง ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยอำเภอซำสูง สถานีตำรวจภูธรอำเภอซำสูง โรงพยาบาล ซำสูง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอซำสูง การ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอซำสูงและธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขาซำสูง ในการออกให้บริการ
ด้านต่างๆ อีกทั้งเพื่อเชื่อมความสำพัน ธ์อัน ดีระหว่างหน่ว ยงานภาครัฐและภาคประชาชนในการร่วมกันพั ฒ นา
ท้องถิ่นและถวายเป็นพระราชกุศลต่อไป
๒. วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีที่มีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
๒.๒ เพื่อถวายความอาลัยและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช
มหิตลาธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร
๒.๓ เพื่ อ ถวายเป็ น พระราชกุ ศ ลแด่ พ ระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดชมหิ ต ลาธิ เบศ
รามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร
๒.๔ เพื่อแสดงถึงความปลื้มปิติและความจงรักภักดีที่พสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหา วชิราลงกรณ บดินทรเทพ
ยวรางกูร รัชกาลที่ ๑๐ ขึ้นครองราชย์
๓. กลุ่มเป้าหมาย
- ประชาชนตำบลห้วยเตยทั้ง ๗ หมู่บ้าน ประมาณ ๓๐๐ คน
๔. วิธีการดำเนินการ
๔.๑ จั ด นิ ท รรศการถวายความอาลั ย และสำนึ กในพระมหากรุณ าธิคุ ณ พระบาทสมเด็ จ พระ
ปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดชมหิตลาธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร
๔.๒ จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทร เทพยวรางกูร
รัชกาลที่ ๑๐ ขึ้นครองราชย์
๔.๓ ให้บริการประชาชน ร่วมกับหน่วยงานราชการอื่นๆ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
๕. ระยะเวลาดำเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.25๖๑ – 25๖๔)
๖. สถานที่ดำเนินการ
- วัดศรีสำราญ บ้านห้วยเตย หมู่ที่ ๑ ตำบลห้วยเตย อำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่น
๗. งบประมาณ
ใช้งบประมาณ จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท แยกเป็น
๗.๑ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม
๗.๒ ค่าจัดนิทรรศการ
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จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท
จำนวน ๓,๐๐๐ บาท

๗.๓ ค่าพิธีกรรมทางศาสนา
จำนวน ๕,๐๐๐ บาท
๗.๔ ค่าตกแต่งสถานที่
จำนวน ๑,๕๐๐ บาท
๗.๕ ค่าป้ายโครงการ
จำนวน
๕๐๐ บาท
๘. ผู้รับผิดชอบโครงการ
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย โดยมีหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการคือ
- ที่ทำการปกครองอำเภอซำสูง
- สำนักงานท้องถิ่นอำเภอซำสูง
- สำนักงานที่ดินอำเภอซำสูง
- สำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง
- สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอซำสูง
- สำนักงานปศุสัตว์อำเภอซำสูง
- สำนักงานสัสดีอำเภอซำสูง
- ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอซำสูง
- สถานีตำรวจภูธรอำเภอซำสูง
- โรงพยาบาลซำสูง
- สำนักงานสาธารณสุขอำเภอซำสูง
- การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอซำสูง
- ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขาซำสูง
๙. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๙.๑ ภาครั ฐ และภาคประชาชนได้ร่ว มกั นถวายความอาลั ยและสำนึ กในพระมหากรุณ าธิคุ ณ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหิตลาธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรม
นาถบพิตร
๙.๒ ภาครัฐและภาคประชาชนได้ร่วมกันแสดงถึงความปลื้มปิติและความจงรักภักดีที่สมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ ๑๐ ขึ้นครองราชย์
๙.๓ ประชาชนตำบลห้วยเตย ได้รับบริการจากหน่วยงานต่างๆ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

ลำดับที่ 8
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
โครงการคนไทยหัวใจเดียวกัน
2. หลักการและเหตุผล
ด้วยกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดขอนแก่น แจ้งให้องค์การบริหารส่วนตำบลห้วย
เตย ดำเนินโครงการคนไทยหัวใจเดียวกันในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย ซึ่งเป็นไปตามแผนงานของศูนย์
ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป ประจำปี ๒๕๕๘ เพื่อขจัดข้อขัดแย้งและเสริมสร้ างความรู้ความเข้าใจของ
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ประชาชน ด้วยการเปิดเวทีความคิดให้แก่ประชาชนในพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลและอบต.ทั่วประเทศ เปิดเวที
ความคิดให้บุคลากรทุกส่วนในสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษา และบุคลากรองค์กรวิชาชีพต่างๆ ทั้งนี้เพื่อให้
เป็นเวทีแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นตามกรอบการปฏิรูปประเทศทั้ง ๑๑ ด้าน เป็นการระดมข้อคิดเห็นในเชิงสร้างสรรค์
และความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง
องค์การบริ ห ารส่ ว นตำบลห้ ว ยเตย ได้ เล็ งเห็ นความสำคัญ ในเรื่องดังกล่ าวข้างต้น จึงได้จัดทำ
โครงการนี้ขึ้น เพื่อเสริมสร้างบรรยากาศของความปรองดองสมานฉันท์และความรักสามัคคีกันของคนในชุมชนอย่าง
ยั่งยืนต่อไป
3.วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่อเสริมสร้างความปรองดองและรักสามัคคีในชุมชน
๒.๒ เพื่อขจัดความขัดแย้งและเสริมสร้างความเข้าใจของประชาชน
๒.๓ เพื่อเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นให้แก่ประชาชนในพื้นที่
4.กลุ่มเป้าหมาย
- ประชาชนในตำบลห้วยเตย ประมาณ ๑๒๐ คน
5.วิธีการดำเนินการ
๔.๑ จัดทำโครงการเพื่อเสนอขออนุมัติดำเนินการ
๔.๒ เสนอโครงการขอเบิกเงินงบประมาณ
๔.๓ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน
๔.๔ จัดกิจกรรมร่วมกันระหว่างภาครัฐและภาคประชาชน
6. ระยะเวลาดำเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.25๖๑ – 25๖๔)
7.สถานที่ดำเนินการ
- อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย
8.งบประมาณดำเนินการ
งบประมาณดำเนินการจำนวน ๓,๕๐๐.- บาท แยกเป็น
- ค่าอาหารว่าง
เป็นเงิน ๓,๐๐๐.- บาท
- ค่าน้ำดื่ม
เป็นเงิน ๕๐๐.- บาท
* ค่าใช้จ่ายทั้งหมดสามารถถัวเฉลี่ยกันได้
9.หน่วยงานที่รับผิดชอบ
- สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย
10.ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๙.๑ ประชาชนมีความปรองดองและรู้รักสามัคคี
๙.๒ ประชาชนมีความเข้าใจอันดีซึ่งกันและกัน อีกทั้งมีมุมมองที่ดีกับหน่วยงานภาครัฐ
๙.๓ ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นในเชิงสร้างสรรค์
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ลำดับที่ 9
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
โครงการบริหารจัดการขยะและรักษาความสะอาดภายในชุมชน ประจำปี ๒๕๖๐
๑. หลักการและเหตุผล
พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่
๖) พ.ศ.๒๕๕๒ มาตรา ๖๗ (๒) ได้บัญญัติให้ องค์การบริหารส่วนตำบล รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดิน
และที่สาธารณะรวมทั้งกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล กอปรกับคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เห็นความสำคัญ
ของปัญหาขยะมูลฝอยที่ทุกภาคส่วนต้องร่วมกันแก้ไขปัญหาจึงได้กำหนดให้การแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยเป็นวาระ
แห่งชาติและเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2557 ได้มีมติเห็นชอบ Roadmap
การจัดการขยะมูลฝอยและของเสีย
อันตราย ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอและระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการ
จัดระบบบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ พ.ศ.2557 ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอ และเพื่อ
ดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ ในการขับเคลื่อนการดำเนินการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยของประเทศ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจึงได้บูรณาการแผนบริห ารจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัดทั้ง 77
จังหวัด (รวมกรุงเทพมหานคร) และจัดทำเป็นแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ (พ.ศ. 2559–
2564) โดยแบ่งเป็น 2 ระยะ คือ ระยะสั้น (พ.ศ. 2559) และ ระยะยาว (พ.ศ. 2560–2564) เพื่อให้สอดคล้อง
กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560–2564) ซึ่งแผนแม่บทฯ ดังกล่าวเมื่อได้รับ
ความเห็ น ชอบจากคณะรัฐมนตรีแล้ ว จังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีอำนาจหน้าที่โดยตรงในการ
จัดการขยะมูลฝอย รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องจะใช้แผนแม่บทฯ เป็นแนวทางในการดำเนินการจัดการขยะ
มูลฝอยที่เป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ โดยแนวคิดในการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายที่สำคัญ คือ ลด
การเกิดของเสียหรือขยะมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด นำของเสียกลับมาใช้ซ้ำและใช้ประโยชน์ใหม่ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนการ
ผลิตของภาคการผลิต รวมทั้งลดปริมาณการเกิดขยะมูลฝอยเพื่อให้เกิดการจัดการขยะมูลฝอยอย่างยั่งยืนต่อไป ส่วน
ขยะมูลฝอยที่เหลือจากการคัดแยกนำไปใช้ประโยชน์ใหม่จะส่งเสริมให้นำไปแปรรูปผลิตพลังงานโดยส่งเสริมให้
ภาคเอกชนหรือรัฐวิสาหกิจมาลงทุน
ปั ญ หาปริ ม าณขยะในเขตองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตำบลห้ ว ยเตยที่ เพิ่ ม มากขึ้ น ทุ ก ปี สร้า งความ
เดือดร้อนให้กับประชาชนในตำบลห้วยเตยมาโดยตลอด ที่ผ่านมาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย เป็นหน่วยงาน
ที่มีอำนาจหน้าที่โดยตรงในเรื่องการบริหารจัดการขยะ ได้มีการดำเนินโครงการและกิจกรรมต่างๆ เพื่อแก้ไขปัญหา
ขยะอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะโครงการรักษาความสะอาดภายในชุมชน ซึ่งได้ดำเนินกิจกรรมมาเป็นประจำทุกปี รวม
ไปถึงการดำเนินกิจกรรมรณรงค์การคัดแยกขยะ ในโรงเรียนเพื่อสร้างจิตสำนึกให้กับนักเรียนและเยาวชนในพื้นที่
และเป็นการบริหารจัดการขยะแบบบูรณาการ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย จึงมีแนวทางในการบริหารจัดการ
ขยะอย่างเป็นระบบขึ้น
เพื่อเป็ นการพัฒ นาประสิทธิภาพของกระบวนการบริห ารจั ดการขยะให้เป็นระบบ โดยองค์การ
บริหารส่วนตำบลห้วยเตย จะดำเนินการจัดซื้อถังขยะ จัดให้มีการจัดเก็บขยะและมีการกำจัดขยะอย่างเป็นระบบ
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รวมไปถึงปลูกฝังจิตสำนึกให้ประชาชนเห็นความสำคัญในการจัดการขยะและมีส่วนร่วม
ขยะ จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น

ในการบริหารจัดการ

๒. วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในระบบการจัดการขยะมูลฝอยโดยการจัดซื้อถังขยะการจ้างการจัดเก็บ
ขยะและการจ้างกำจัดขยะ ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย
๒.๑ เพื่อลดปริมาณขยะและรักษาสภาพสิ่งแวดล้อม ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเตย
๒.๒ เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกให้ประชาชนรักษาความสะอาดภายในชุมชน และมีการคัดแยกขยะ
ก่อนทิ้งรวมไปถึงการทิ้งขยะให้ถูกที่
๓. กลุ่มเป้าหมาย
- ประชาชนตำบลห้วยเตยทั้ง ๗ หมู่บ้าน
๔. วิธีการดำเนินการ
๔.๑ จัดทำโครงการเพื่อเสนอขออนุมัติดำเนินการ
๔.๒ ดำเนิ น การประชาคมให้ ประชาชนได้ร่วมกำหนดนโยบายและแสดงความคิดเห็ นในการ
บริหารจัดการขยะในชุมชน
๔.๓ ดำเนินการจัดซื้อถังขยะตามที่ได้บรรจุไว้ในข้อบัญญัติ
๔.๔ ดำเนินการจัดจ้างการจัดเก็บขยะและกำจัดขยะอย่างเป็นระบบ
๔.๕ รณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างความรู้กับประชาชนในพื้นที่การจัดเก็บขยะมูลฝอยและคัดแยก
ขยะมูลฝอยภายในครัวเรือน
๔.๖ ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการรักษาความสะอาดตามทางสาธารณะภายในชุมชน
ทุกหมู่บ้าน
๕ ระยะเวลาดำเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.25๖๑ – 25๖๔)
๖. งบประมาณดำเนินการ
งบประมาณดำเนินการจำนวน ๕๔๐,๐๐๐.- บาท แยกเป็น
(๑) ค่าจ้างจัดเก็บขยะ
เป็นเงิน ๓๐๐,๐๐๐.- บาท
(๒) ค่าจ้างกำจัดขยะ
เป็นเงิน ๑๕๐,๐๐๐.- บาท
(๓) ค่าจัดซื้อถังขยะ
เป็นเงิน ๘๐,๐๐๐.- บาท
(๔) กิจกรรมรณรงค์การบริหารจัดการขยะ
เป็นเงิน ๑๐,๐๐๐.- บาท
๗. พื้นที่ดำเนินการ
- พื้นที่ตำบลห้วยเตย 7 หมู่บ้าน
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๘. ผู้รับผิดชอบโครงการ
- สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
๙. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๙.๑ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย มีการบริหารขยะอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ
๙.๒ ปริมาณขยะในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตยมีจำนวนลดลงและมีสภาพสิ่งแวดล้อมที่
ดีขึ้น
๙.๓ ประชาชนมีจิตสำนึกในการรักษาความสะอาดภายในชุมชน และมีการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง
รวมไปถึงการทิง้ ขยะให้ถูกที่

ลำดับที่ 10
โครงการปลูกต้นราชพฤกษ์เฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ ๘๔ พรรษา
๓. หลักการและเหตุผล
เนื่องในโอกาสมหามงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญ
พระ
ชนมพรรษาครบ ๗ รอบ ๘๔ พรรษา และได้ทรงมีพระราชเสาวนีย์ให้ประชาชนทุกภาคส่ วนได้ตระหนักและเห็น
ความสำคัญของ การอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และทรงมีพระราชปณิธานว่า “ถ้าพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นน้ำฉันจะเป็น
ป่า ป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำ พระเจ้าอยู่หัวสร้างอ่างเก็บน้ำ ฉันจะสร้างป่า ” รวมไปถึงพระราชบัญญัติสภา
ตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๖) พ.ศ.๒๕๕๒ มาตรา ๖๗ (๗) ได้บัญญัติ
ให้ องค์การบริหารส่วนตำบล คุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อีกทั้งจังหวัด
ขอนแก่ น ได้ ให้ ค วามสำคั ญ กั บ การปลู ก ต้ น ราชพฤกษ์ ห รื อ ต้ น คู น โดยให้ จัด ทำโครงการ/กิ จ กรรมดี เด่ น หรือ มี
ความสำคัญ เป็นโครงการปลูกต้นราชพฤกษ์เฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ ๘๔ พรรษา มหาราชินี เพื่อเป็นการแก้ไข
ปัญ หาสิ่ งแวดล้อม สร้างเอกลักษณ์ ของจั งหวัดขอนแก่นให้ เป็นเมืองน่าอยู่ สวยงาม (Beautified City) องค์การ
บริหารส่วนตำบลห้วยเตยจึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น

๔. วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองในวโรกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ทรงมีพระชนมายุ
ครบ ๗ รอบ ๘๔ พรรษา
๒.๒ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมและเพิ่มพื้นที่สีเขียว
โดยการปลูกต้นราชพฤกษ์ ซึ่งเป็นต้นไม้ประจำจังหวัดขอนแก่น
๒.๓ เพื่อสนับสนุนให้พื้นที่ตำบลห้วยเตยเป็นเมืองน่าอยู่ สวยงาม (Beautified City) ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดี
๓. กลุ่มเป้าหมาย
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- ประชาชนตำบลห้วยเตยทั้ง ๗ หมู่บ้าน
๔. วิธีการดำเนินการ
๔.๑ จัดทำโครงการเพื่อเสนอขออนุมัติดำเนินการ
๔.๒ จัดหาต้นราชพฤกษ์ ท่อและปุ๋ยคอก เตรียมไว้สำหรับดำเนินการปลูก
๔.๓ ดำเนินการปลูกต้นราชพฤกษ์ร่วมกับประชาชนในพื้นที่ตำบลห้วยเตย
๔.๔ ดูแลรักษาต้นไม้ที่ปลูกอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดเป็นป่าชุมชนในอนาคต
๕ ระยะเวลาดำเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.25๖๑ – 25๖๔)
๖. งบประมาณดำเนินการ
งบประมาณดำเนินการจำนวน ๒๒,๓๙๐.- บาท แยกเป็น
(๑) ค่าจัดซื้อต้นราชพฤกษ์
(๒) ค่าจัดซื้อท่อซีเมนต์สำหรับปลูกต้นราชพฤกษ์
(๓) ค่าปุ๋ยคอก
(๔) ค่าป้ายประชาสัมพันธ์

เป็นเงิน ๑๕,๐๐๐.- บาท
เป็นเงิน ๖,๐๐๐.- บาท
เป็นเงิน
๑,๐๐๐.- บาท
เป็นเงิน
๓๙๐.- บาท

๗. พื้นที่ดำเนินการ
- พื้นที่บริเวณหนองซำโองสาธาณประโยชน์ บ้านซำโอง หมู่ที่ ๖
๘. ผู้รับผิดชอบโครงการ
- สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
๙. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๙.๑ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตยและประชาชนตำบลห้วยเตย ได้ร่วมเทิดพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
๙.๒ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตยและประชาชนตำบลห้วยเตย ได้มีส่วนร่วมในการ
รักษาสิ่งแวดล้อม โดยการปลูกต้นราชพฤกษ์
๙.๓ สร้างจิตสำนึกให้กับประชาชนในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อสร้างตำบลห้วยเตย
ให้เป็นเมืองน่าอยู่ สวยงาม (Beautified City)

ลำดับที่ ๑๑
โครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพสตรีตำบลห้วยเตย
1. หลักการและเหตุผล
ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่
6) พ.ศ.2552 มาตรา 67 (6) ได้บัญญัติให้องค์การบริหารส่วนตำบล มีอำนาจหน้าที่ในการส่งเสริมการพัฒนาสตรี
เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุและคนพิการ ประกอบกับในปัจจุบันสตรีมีบทบาทสำคัญต่อการพั ฒนาในทุกระดับ ทั้งระดับ
หมู่บ้าน ชุมชนหรือระดับประเทศ
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ในการพัฒ นาที่ผ่านมา องค์การบริหารส่วนตำบล ต้องประสานความร่วมมือกับหน่วยงาน และ
กลุ่มต่างๆ ในพื้นที่ อยู่เสมอโดยเฉพาะกับกลุ่มสตรีซึ่งเป็นกลุ่มที่มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนหมู่บ้านและชุมชน
ในทุกด้าน เพื่ อเป็นการพัฒนาทักษะทางด้านการประกอบอาชีพเสริม เพิ่มรายได้และลดรายจ่ายให้กับครอบครัว
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย จึงได้จัดทำโครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี
ตำบลห้วยเตย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 โดยมุ่งเน้นการศึกษาเรีย นรู้ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัช กาลที่ 9 ซึ่งเป็น
แนวทางที่สามารถใช้ได้กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพ ให้กับสตรีในพื้นที่ตำบลห้วยเตยได้เป็นอย่างดี
จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อสนับสนุนให้สตรี ในพื้นที่ตำบลห้วยเตย ได้รับประสบการณ์จากหลากหลายพื้นที่ เพื่อนำ
ความรู้ไปที่ได้รับมาปรับใช้ในพื้นที่เพื่อสร้างชุมชนให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืนต่อไป
2.2 เพื่อพัฒนาทักษะด้านการประกอบอาชีพโดยมุ่งเน้นการศึกษาเรียนรู้ โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2.3 เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและสามัคคีให้กับสตรีในตำบลห้วยเตย เพื่อนำไปสู่การมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืนต่อไป
3. กลุ่มเป้าหมาย
3.1 สตรีในพื้นที่ตำบลห้วยเตย ๗ หมู่บ้าน
จำนวน
98 คน
3.2 คณะผู้บริหาร
จำนวน
3 คน
3.3 พนักงานส่วนตำบล
จำนวน
4 คน
รวม
จำนวน
105 คน
4. วิธีการดำเนินการ
- ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลห้วยยาง อำเภอ
เมือง จังหวัดสกลนคร
- ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์อินแปง อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร
5. ระยะเวลาดำเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.25๖๑ – 25๖๔)
6. งบประมาณ
- งบประมาณดำเนินการ จำนวน

86,500 บาท

7. หน่วยงานที่รับผิดชอบ
- สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย
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8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 สามารถนำประสบการณ์จากหลายพื้นที่มาประยุกต์ใช้ในสภาพท้องถิ่นของตัวเองได้อย่าง
เหมาะสม
8.2 พั ฒ นาสตรีในตำบลห้ ว ยเตย สามารถนำหลั กปรัช ญาเศรษฐกิจพอเพี ยงและโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดำริ มาปรับใช้ในการดำรงชีวิตได้พัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนให้ดีขึ้น
8.3 สตรีในตำบลห้วยเตย มีความเข้มแข็งและสามารถเข้ามามีบทบาทและส่วนร่วมในการพัฒนา
ท้องถิ่นอย่างยั่งยืนได้

1.3 การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน
ลำดับที่ ๑2
โครงการปลูกต้นราชพฤกษ์เฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ ๘๔ พรรษา
1. หลักการและเหตุผล
เนื่องในโอกาสมหามงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา
ครบ ๗ รอบ ๘๔ พรรษา และได้ทรงมีพระราชเสาวนีย์ให้ประชาชนทุกภาคส่วนได้ตระหนักและเห็นความสำคัญของ
การอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และทรงมีพระราชปณิธานว่า “ถ้าพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นน้ำฉันจะเป็นป่า ป่าที่ถวายความ
จงรักภักดีต่อน้ำ พระเจ้าอยู่หัวสร้างอ่างเก็บน้ำ ฉันจะสร้างป่า ” รวมไปถึงพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การ
บริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๖) พ.ศ.๒๕๕๒ มาตรา ๖๗ (๗) ได้บัญญัติให้ องค์การบริหาร
ส่ ว นตำบล คุ้ ม ครอง ดู แ ล และบำรุ งรั ก ษาทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ งแวดล้ อ ม อี ก ทั้ ง จั งหวั ด ขอนแก่ น ได้ ให้
ความสำคัญ กับ การปลู กต้น ราชพฤกษ์ห รือต้นคูน โดยให้ จัดทำโครงการ/กิจกรรมดีเด่นหรือมีความสำคัญ เป็ น
โครงการปลูกต้นราชพฤกษ์เฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ ๘๔ พรรษา มหาราชินี เพื่อเป็ นการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม
สร้างเอกลักษณ์ของจังหวัดขอนแก่นให้เป็นเมืองน่าอยู่ สวยงาม (Beautified City) องค์การบริหารส่วนตำบลห้วย
เตยจึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น
๕. วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองในวโรกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ทรงมีพระชนมายุ
ครบ ๗ รอบ ๘๔ พรรษา
๒.๒ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้ อมและเพิ่มพื้นที่สีเขียว โดย
การปลูกต้นราชพฤกษ์ ซึ่งเป็นต้นไม้ประจำจังหวัดขอนแก่น
๒.๓ เพื่อสนับสนุนให้พื้นที่ตำบลห้วยเตยเป็นเมืองน่าอยู่ สวยงาม (Beautified City) ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดี
๓. กลุ่มเป้าหมาย
- ประชาชนตำบลห้วยเตยทั้ง ๗ หมู่บ้าน
๔. วิธีการดำเนินการ
๔.๑ จัดทำโครงการเพื่อเสนอขออนุมัติดำเนินการ
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๔.๒ จัดหาต้นราชพฤกษ์ ท่อและปุ๋ยคอก เตรียมไว้สำหรับดำเนินการปลูก
๔.๓ ดำเนินการปลูกต้นราชพฤกษ์ร่วมกับประชาชนในพื้นที่ตำบลห้วยเตย
๔.๔ ดูแลรักษาต้นไม้ที่ปลูกอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดเป็นป่าชุมชนในอนาคต
๕ ระยะเวลาดำเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.25๖๑ – 25๖๔)
๖. งบประมาณดำเนินการ
งบประมาณดำเนินการจำนวน ๒๒,๓๙๐.- บาท แยกเป็น
(๑) ค่าจัดซื้อต้นราชพฤกษ์
(๒) ค่าจัดซื้อท่อซีเมนต์สำหรับปลูกต้นราชพฤกษ์
(๓) ค่าปุ๋ยคอก
(๔) ค่าป้ายประชาสัมพันธ์

เป็นเงิน ๑๕,๐๐๐.- บาท
เป็นเงิน ๖,๐๐๐.- บาท
เป็นเงิน
๑,๐๐๐.- บาท
เป็นเงิน
๓๙๐.- บาท

๗. พื้นที่ดำเนินการ
- พื้นที่บริเวณหนองซำโองสาธาณประโยชน์ บ้านซำโอง หมู่ที่ ๖
๘. ผู้รับผิดชอบโครงการ
- สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
๙. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๙.๑ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตยและประชาชนตำบลห้วยเตย ได้ร่วมเทิดพระเกียรติสมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
๙.๒ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตยและประชาชนตำบลห้วยเตย ได้มีส่วนร่วมในการรักษา
สิ่งแวดล้อม โดยการปลูกต้นราชพฤกษ์
๙.๓ สร้างจิตสำนึกให้กับประชาชนในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อสร้างตำบลห้วยเตย
ให้เป็นเมืองน่าอยู่ สวยงาม (Beautified City)

ลำดับที่ ๑3
โครงการบำบัดน้ำเสียด้วยวิธีธรรมชาติ
1.หลักการและเหตุผล
ปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นปัญหาที่มีความสำคัญที่มักจะเกิดควบคู่กับการพัฒ นาเศรษฐกิจและ
ความเจริญก้าวหน้า ซึ่งเป็นปัญหาร่วมกันของทุกพื้นที่ กล่าวคือ การพัฒนายิ่งรุดหน้าปัญหาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและ
ภาวะมลพิษก็ยิ่งก่อตัวและทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย
ก็ประสบปัญหา
ลักษณะนี้ เช่น เดียวกัน โดยประชาชนบ้ านโสกขาแก้ว หมู่ที่ ๓ ตำบลห้ วยเตย ได้รับความเดือดร้อนจากการใช้
น้ำประปาในการอุปโภคและบริโภค ซึ่งน้ำที่ใช้ขุ่นและมีตะกอนรวมไปถึงสารพิษต่างๆ จากการชะล้างหน้าดินเป็น
จำนวนมาก ทำให้ประชาชนไม่มีความมั่นใจ ในการใช้น้ำในชีวิตประจำวัน องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย ได้

~ 37 ~

ตระหนักถึง ภัยแห่งภาวะมลพิษและสุขภาพของประชาชนที่ใช้น้ำประปา จึงได้ศึกษาหลักการบำบัดน้ำเสียโดย
การกรองน้ำเสียด้วยผักตบชวา ตามแนวทฤษฎีการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
การบำบัดน้ำเสียด้วยผักตบชวา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดชทรงสนพระ
ราชหฤทัยในการปรับปรุงคุณภาพของแหล่งน้ำที่มีอยู่แล้ว เช่น บึงและหนองต่างๆ เพื่อทำเป็นแหล่งบำบัดน้ำเสีย มี
หลักการบำบัดน้ำเสีย ตามแนวทฤษฎีการพัฒนาโดยการกรองน้ำเสียด้วยผักตบชวา (Filtration) ผักตบชวาสามารถ
ช่วยในการบำบัดน้ำเสีย โดยการทำหน้าที่กรองน้ำที่ไหลผ่านกอผักตบชวาอย่างช้าๆ ทำให้ของแข็งแขวนลอยต่างๆ
ที่ปนอยู่ในน้ำถูกสกัดกั้นกรองออก นอกจากนั้น ระบบรากที่มีจำนวนมากจะช่วยกรองสารอินทรีย์ที่ละเอียด และ
จุลินทรีย์ที่อาศัยเกาะอยู่ที่ราก จะช่ว ยดูดสารอินทรีย์ไว้ด้วยอีกทางหนึ่ง รากผักตบชวาจะดูดสารอาหารที่อยู่ในน้ำ
ทำให้ไนโตรเจนและฟอสฟอรัสในน้ ำเสียจึงถูกกำจัดไป ผั กตบชวามีคุณ สมบัติทำหน้าที่เป็นตัวกรอง ซึ่งเรียกว่า
เครื่องกรองน้ำธรรมชาติ คือใช้ผักตบชวา ซึ่งเป็นวัชพืชที่มีอยู่มาก มาทำหน้าที่ดูดซับความโสโครก และสารพิษจาก
แหล่งน้ำเน่าเสีย และในเวลาเดียวกัน ก็ต้องหมั่นนำผักตบชวาออกทุกๆ ๑๐ สัปดาห์ เพื่อไม่ให้ผักตบชวามีการเจริญ
พัน ธุ์จนบดบั งแสงแดดที่จ ะส่องลงไปในน้ ำ ผั กตบชวาที่ นำออกไปก็จะกลายเป็นผลพลอยได้ที่ นำมาทำเป็นปุ๋ ย
เชื้อเพลิง และสิ่งของเครื่องใช้ที่สานจากผักตบชวา
พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๖)
พ.ศ.๒๕๕๒ มาตรา ๖๗ (๗) ได้ บั ญ ญั ติ ใ ห้ องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตำบล คุ้ ม ครอง ดู แ ล และบำรุ ง รั ก ษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน องค์การบริหารส่วน
ตำบลห้วยเตย จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น
2) วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่ อ บำบั ด น้ ำเสี ย และแก้ ไขปั ญ หาความเดื อดร้ อนของประชาชนที่ ใช้ น้ ำประปาในพื้ น ที่
บ้านโสกขาแก้ว
๒.๒ เพื่อน้อมนำหลักการบำบัดน้ำเสียโดยการกรองน้ำเสียด้วยผักตบชวา ตามแนวทฤษฎี การ
พัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริมาปฏิบัติ
๒.๓ เพื่อศึกษาเป็นแนวทางในการบำบัดน้ำเสียในชุมชนอื่นๆ ในพื้นที่ตำบลห้วยเตย
๓. กลุ่มเป้าหมาย
- ประชาชนบ้านโสกขาแก้ว หมู่ที่ ๓ ตำบลห้วยเตย
๔. วิธีการดำเนินการ
๔.๑ จัดทำโครงการเพื่อเสนอขออนุมัติดำเนินการ
๔.๒ จัดหาท่อพีวีซี ขนาด ๔x๔ เมตร จำนวน ๒๐ แผงกั้น เพื่อทำเป็นที่กั้นแผงผักตบชวา
๔.๓ จัดหาผักตบชวาและนำผักตบชวาลงในพื้นที่เป้าหมาย
๔.๔ เปลี่ยนฝักตบชวาทุก ๑๐ สัปดาห์และตรวจดูสภาพแผงกั้นอยู่เป็นประจำ
๕ ระยะเวลาดำเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.25๖๑ – 25๖๔)
๖. งบประมาณดำเนินการ
- ค่าจัดซื้อท่อพีวีซี ขนาด ๓ นิ้ว จำนวน ๘๐ ท่อน
และข้องอพีวีซี ขนาด ๓ นิ้ว จำนวน ๘๐ อัน/กาวทาท่อ
เป็นเงิน ๑๗,๐๐๐.- บาท
๗. พื้นที่ดำเนินการ
- พื้นที่บริเวณหนองดอนเจ้าปู่สาธารณประโยชน์ บ้านโสกขาแก้ว หมู่ที่ ๓
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๘. ผู้รับผิดชอบโครงการ
- สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
๙. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๙.๑ สามารถบำบัดน้ำเสียและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่ใช้น้ำประปาในพื้นที่
บ้านโสกขาแก้ว
๙.๒ ประชาชนได้ส ำนึ กในพระมหากรุณ าธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภู มิพ ล
อดุลยเดช โดยการน้อมนำหลักการบำบัดน้ำเสียโดยการกรองน้ำเสียด้วยผักตบชวา ตามแนวทฤษฎีการพัฒนาอัน
เนื่องมาจากพระราชดำริมาปฏิบัติ
๙.๓ สามารถใช้เป็นแนวทางในการบำบัดน้ำเสียในชุมชนอื่นๆ ในพื้นที่ตำบลห้วยเตย

มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต
2.1 แสดงเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร
ลำดับที่ 1
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
โครงการรวมพลังแห่งความภักดี
2. หลักการและเหตุผล
ตามที่ได้มีป ระกาศสำนั กพระราชวัง เรื่อง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหิ ตลาธิ
เบศรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร สวรรคต ลงวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ ประกอบ
กับได้มีประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสวรรคต ลงวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ ได้นำ
ความเศร้าโศกเสียใจมายังพสกนิกรทั่วประเทศนั้น
เพื่อเป็นการถวายความอาลัยและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ องค์การบริหาร
ส่วนตำบลห้วยเตย จึงมีแนวคิดในการจัดกิจกรรมเพื่อถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอ
ดุลยเดชมหิตลาธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร อีกทั้งเพื่อถวายความจงรักภักดี
ในโอกาสที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หั วมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ ๑๐ ขึ้นครองราชย์ องค์การ
บริหารส่วนตำบลห้วยเตย จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น โดยร่วมกับหน่วยงานภาครัฐในอำเภอซำสูง ได้แก่ ที่ทำการ
ปกครองอำเภอซำสู ง ท้องถิ่น อำเภอซำสู ง สำนักงานที่ดินอำเภอซำสูง สำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง สำนักงาน
พั ฒ นาชุม ชนอำเภอซำสู ง สำนั กงานปศุ สั ต ว์อำเภอซำสู ง สั ส ดีอ ำเภอซำสู ง ศู น ย์การศึ กษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอซำสูง สถานีตำรวจภูธรอำเภอซำสูง โรงพยาบาล ซำสูง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ
ซำสูง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอซำสูงและธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขาซำสูง ในการออก
ให้บริการด้านต่างๆ อีกทั้งเพื่อเชื่อมความสำพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานภาครัฐและภาคประชาชนในการร่วมกัน
พัฒนาท้องถิ่นและถวายเป็นพระราชกุศลต่อไป
๒. วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีที่มีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
๒.๒ เพื่อถวายความอาลัยและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช
มหิตลาธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร
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๒.๓ เพื่ อ ถวายเป็ น พระราชกุ ศ ลแด่ พ ระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดชมหิ ต ลาธิ เบศ
รามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร
๒.๔ เพื่อแสดงถึงความปลื้มปิติและความจงรักภักดีที่พสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหา วชิราลงกรณ บดินทรเทพ
ยวรางกูร รัชกาลที่ ๑๐ ขึ้นครองราชย์
๓. กลุ่มเป้าหมาย
- ประชาชนตำบลห้วยเตยทั้ง ๗ หมู่บ้าน ประมาณ ๓๐๐ คน
๔. วิธีการดำเนินการ
๔.๑ จั ด นิ ท รรศการถวายความอาลั ย และสำนึ กในพระมหากรุณ าธิคุ ณ พระบาทสมเด็ จ พระ
ปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดชมหิตลาธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร
๔.๒ จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทร
เทพ
ยวรางกูร รัชกาลที่ ๑๐ ขึ้นครองราชย์
๔.๓ ให้บริการประชาชน ร่วมกับหน่วยงานราชการอื่นๆ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
๕. ระยะเวลาดำเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.25๖๑ – 25๖๔)
๖. สถานที่ดำเนินการ
- วัดศรีสำราญ บ้านห้วยเตย หมู่ที่ ๑ ตำบลห้วยเตย อำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่น
๗. งบประมาณ
ใช้งบประมาณ จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท แยกเป็น
๗.๑ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม
๗.๒ ค่าจัดนิทรรศการ
๗.๓ ค่าพิธีกรรมทางศาสนา
๗.๔ ค่าตกแต่งสถานที่
๗.๕ ค่าป้ายโครงการ

จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท
จำนวน ๓,๐๐๐ บาท
จำนวน ๕,๐๐๐ บาท
จำนวน ๑,๕๐๐ บาท
จำนวน
๕๐๐ บาท

๘. ผู้รับผิดชอบโครงการ
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย โดยมีหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการคือ
- ที่ทำการปกครองอำเภอซำสูง
- สำนักงานท้องถิ่นอำเภอซำสูง
- สำนักงานที่ดินอำเภอซำสูง
- สำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง
- สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอซำสูง
- สำนักงานปศุสัตว์อำเภอซำสูง
- สำนักงานสัสดีอำเภอซำสูง
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- ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอซำสูง
- สถานีตำรวจภูธรอำเภอซำสูง
- โรงพยาบาลซำสูง
- สำนักงานสาธารณสุขอำเภอซำสูง
- การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอซำสูง
- ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขาซำสูง
๙. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๙.๑ ภาครั ฐ และภาคประชาชนได้ร่ว มกั นถวายความอาลั ยและสำนึ กในพระมหากรุณ าธิคุ ณ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหิตลาธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรม
นาถบพิตร
๙.๒ ภาครัฐและภาคประชาชนได้ร่วมกันแสดงถึงความปลื้มปิติและความจงรักภักดีที่สมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ ๑๐ ขึ้นครองราชย์
๙.๓ ประชาชนตำบลห้วยเตย ได้รับบริการจากหน่วยงานต่างๆ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
2.2 มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ

ลำดับที่ ๒
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
มาตรการการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล(ถือปฏิบัติตามระเบียบ)
2. หลักการและเหตุผล
พนักงาน และพนักงานจ้างเป็นบุคลากรที่มีความสำคัญต่อองค์กร โดยการขับเคลื่อนการพัฒนา
งานของอบต.ให้มีศักยภาพ โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร และประชาชนการพัฒนางานของ
องค์กรจะบรรลุผลได้ต้องเริ่มมาจากบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนางานให้มีคุณภาพ จะต้องมี
มาตรฐานในการทำงานที่เป็นรูปธรรมชัดเจน และมีมาตรการในการทำงานที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบการทำงาน
ได้ ด้านการพัฒนาระบบบริหารให้มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม เพื่อนำไปสู่การสร้างมาตรฐานความโปร่งใส และการ
ให้บริการที่เป็นธรรมตรวจสอบได้อย่างแท้จริงต่อไป
เพื่อให้เป็นไปพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ ๖) พ.ศ.๒๕๕๒ ที่กำหนดให้การปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ของอบต.ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขประชาชน
โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 ที่กำหนดให้การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีนั้น ต้ องก่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน
เกิ ด ผลสั ม ฤทธิ์ ต่ อ ภารกิ จ ของรั ฐ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพเกิ ด ความคุ้ ม ค่ า ในเชิ ง ภารกิ จ ของรั ฐ ประกอบกั บ ประกาศ
คณะกรรมการพนักงานอบต.จังหวัดขอนแก่น เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของอบต.
และประกาศคณะกรรมการพนักงานอบต.จังหวัดขอนแก่น เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงาน
อบต. และพนักงานจ้าง
ดังนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ เป็นไปตาม
หลักคุณธรรม จริยธรรมในการทำงาน มีความโปร่งใส และตรวจสอบการทำงานได้ จึงได้จัดให้มีมาตรการสร้างความ
โปร่งใสในการบริหารงานบุคคลขึ้น
3. วัตถุประสงค์
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3.1 เพื่อกำหนดมาตรการด้านความโปร่งใสในการบริหารบุคคลของอบต.
3.2 เพื่อให้การปฏิบัติงานบุคลากรมีรูปแบบ ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง โปร่งใสสามารถ
ตรวจสอบได้
3.3 เพื่อเป็นการป้องกันการทุจริตในการแสวงหาประโยชน์จากการปฏิบัติงานด้านบริหารงาน
บุคคล
3.4 เพื่อปรับปรุงกลไกการปฏิบัติราชการด้านบริหารงานบุคคลของอบต.ให้มีประสิทธิภาพได้คนดี
คนเก่งเข้ามาทำงาน
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
จัดทำมาตรการด้านการบริหารบุคคลของ อบต. จำนวน 1 มาตรการ
5. พื้นที่ดำเนินการ
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย
6. วิธีดำเนินการ
6.1 กำหนดหลั ก เกณฑ์ การบริ ห ารงานบุ ค คลในเรื่อ งการบรรจุ แต่ งตั้ ง โยกย้ าย โอนเลื่ อ น
ตำแหน่ ง/เงิน เดือน ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่ วนตำบล เรื่อง หลั กเกณฑ์ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลของอบต.
6.2 นำหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลมากำหนดเป็นมาตรการในการปฏิบัติงานบุคคล
6.3 ประกาศเผยแพร่มาตรการการบริหารงานบุคคล
6.4 ดำเนินการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาล
6.5 สรุปผลการดำเนินการบริหารงาน
7. ระยะเวลาดำเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.25๖๑ – 25๖๔)
8. งบประมาณดำเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบ
สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย
10. ตังชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 ผลผลิต
- มีมาตรการดำเนินงานด้านบริหารงานบุคคลของ อบต. จำนวน 1 มาตรการ
- เจ้าหน้าที่งานบริหารงานบุคคลสามารถปฏิบัติงานเป็นไปตามาตรฐานและหลักธรรมาภิบาล
10.2 ผลลัพธ์
- ลดข้อร้องเรียนในการดำเนินการด้านบริหารงานบุคคลของ อบต.ไม่น้อยกว่า 90 %
- บุคลากรของอบต.มีความพึงพอใจต่อระบบและมาตรฐานการบริหารงานบุคคลไม่ต่ำกว่าระดับ 3
- การบริหารงานบุคคลของ อบต. มีความโปร่งใส สามารถป้องกันการทุจริตของเจ้าหน้าที่ได้

ลำดับที่ ๓
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
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มาตรการออกคำสั่ งมอบหมายของนายก อบต. ปลั ด องค์ การบริห ารส่ ว นตำบลห้ วยเตย และ
หัวหน้าส่วนราชการ
2. หลักการและเหตุผล
องค์ การบริ ห ารส่ ว นตำบลห้ ว ยเตยเป็ นหน่ ว ยงานบริห ารราชการองค์กรปกครองส่ ว นท้ องถิ่ น
รูปแบบหนึ่งที่มีอำนาจหน้าที่ในการจัดทำบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ตามอำนาจหน้าที่ของ อบต.
ทั้งที่เป็นหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและอบต.พ.ศ.2๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ.๒๕๕๒หน้าที่
ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และ
หน้าที่ตามกฎหมายอื่นที่กำหนดให้ อบต.มีหน้าที่ต้องทำอีกมากมายในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน ผู้มารับ
บริการติดต่อกับหน่วยงานต่างๆ ของอบต.นั้น มักจะประสบปัญหาด้านการอำนวยความสะดวกในการติดต่อราชการ
เนื่องจากภารกิจมีมากมายไปรวมอยู่กับฝ่ายผู้บริหารไม่มีการกระจายอำนาจ หรือมอบหมายอำนาจหน้าที่ในการสั่ง
การ อนุ มัติ อนุ ญ าต ไปยั งหั วหน้ าหน่ ว ยงาน ระดับสำนัก กอง และฝ่ายต่าง ๆ ซึ่งเป็นอุปสรรคอย่างยิ่งต่อการ
ให้บริการ ทำให้การบริการเกิดความล่าช้า ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกอันอาจเป็นสาเหตุหนึ่งของการกระทำการ
ทุจริตประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ ส่งผลให้ระบบการให้บริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ
เพื่อให้เป็นไปพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ ๖) พ.ศ.๒๕๕๒ ที่กำหนดให้การปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ของอบต.ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขประชาชน
โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 และมาตรา 37 ที่กำหนดให้การบริหารราชการเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน
และเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจำเป็น ประชาชนได้รับการอำนวยความ
สะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ การบริหารงานมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า
ดังนั้น เพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน ลดขั้น ตอนการให้ บ ริก ารและไม่ ส ร้างเงื่อนไขขั้ น ตอนที่ มี ค วามยุ่งยาก จึงจำเป็ นต้ องมี
มาตรการการมอบหมายอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตยขึ้น
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อเป็ น การลดขั้น ตอนการให้ บริการประชาชนให้ ได้รับความสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม
ตอบสนองความต้องการของประชาชน
3.2 เพื่อให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการจากหน่วยงาน
3.3 เพื่อเป็นการกระจายอำนาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผู้บริหารทุกระดับ
3.4 เพื่อป้ องกัน การผู กขาดอำนาจหน้าที่ในการใช้ดุล พินิจอันอาจเป็นเหตุแห่ งการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในตำแหน่งหน้าที่ราชการ
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
จั ด ทำคำสั่ งมอบหมายงานของนายก ปลั ด อบต. และหั ว หน้ าส่ ว นราชการ จำนวน 4 ฉบั บ
ประกอบด้วย นายก อบต.มอบหมายให้รองนายก อบต.มอบหมายให้ปลัดอบต.และหัวหน้าส่วนราชการ ปลัดอบต.
มอบหมายให้หัวหน้าส่วนราชการ
5. พื้นที่ดำเนินการ
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย
6. วิธีดำเนินการ
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6.1 ออกคำสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ข้อบังคับและ
หนังสือสั่งการ
6.2 จัดทำหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการและผู้รับมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนรับทราบ
และถือปฏิบัติ
6.3 จัดทำประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ
6.4 ให้ผู้รับมอบหมายงานตามคำสั่งรายงานผลการปฏิ บัติงานตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมายในทุก
เดือน
7. ระยะเวลาดำเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑– 25๖๔)
8. งบประมาณดำเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบ
สำนักงานปลัดอบต.
10. ตังชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 ผลผลิต
มีคำสั่งมอบหมายงานให้ผู้ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติราชการแทน จำนวนไม่น้อยกว่า 4 ฉบับ
10.2 ผลลัพธ์
- ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการที่ได้รับอยู่ในระดับดี
- ประชาชนได้รับความสะดวก และลดการผูกขาดอำนาจหน้าที่อันเป็นช่องทางแห่งการทุจริต

ลำดับที่ ๔
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
กิจกรรมสร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
การพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน เป็นกระบวนการหนึ่งของการ
บริหารผลการปฏิบัติราชการซึ่งใช้หลักการการให้รางวัลเป็นแรงจูงใจให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดแรงกระตุ้นในการพัฒนา
ผลงาน ซึ่งนายกอบต.ตำบลห้วยโพธิ์ได้ให้ความสำคัญในเรื่องการพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณาเลื่อน
ขั้ น เงิน เดื อ นเป็ น เรื่ อ งลำดั บ ต้ น ๆ ของเรื่ อ งการบริ ห ารงานบุ ค คล โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ งเรื่อ งการใช้ ดุ ล พิ นิ จ ของ
ผู้ บั งคับ บั ญ ชาในการประเมิน ผลการปฏิ บั ติราชการของผู้ ใต้ บังคับ บัญ ชา ประกอบกับ ประกาศคณะกรรมการ
พนักงานอบต.จังหวัดขอนแก่น เรื่อง หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของอบต. ได้กำหนดให้
นายกอบต.แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานอบต. ด้วยเหตุผลนี้เองจึงเป็นที่มาของกิจกรรม
การสร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน
3. วัตถุประสงค์
เพื่ อให้ การบริ ห ารงานบุ คคลด้า นการเลื่อนขั้นเงินเดือนมีความโปร่งใส เป็นธรรมและสามารถ
ตรวจสอบได้
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
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พนักงานอบต. สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย
5. พื้นที่ดำเนินการ
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย
6. วิธีดำเนินการ
6.1 แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานอบต.
โดยแต่งตั้งปลัดอบต.เป็นประธานกรรมการ และหัวหน้าส่วนราชการเป็นกรรมการ และพนักงานอบต.
ที่รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่เป็นเลขานุการ
6.2 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานอบต.ประกอบด้วย ประธาน
กรรมการ หัวหน้าส่วนและผู้บริหารสถานศึกษาเป็นกรรมการ และพนักงานอบต.ที่รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่เป็น
เลขานุการ
6.3 ประชุม คณะกรรมการกลั่ น กรองการประเมิ น ผลการปฏิ บั ติงานของพนั ก งาน อบต. เพื่ อ
กลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานที่ผู้บังคับบัญชาได้พิจารณาไว้โดยเจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาและเสนอความเห็น
เกี่ยวกับมาตรฐานและความเป็นธรรมของการปริมนผลการปฏิบัติราชการ
6.4 คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานอบต. รวบรวม
และเสนอผลการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานให้แก่คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน
พนักงานอบต.
6.5 คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานอบต.พิจารณาทบทวนผลการพิจารณา
การประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามที่คณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานอบต.
เสนอมา โดยใช้ ห ลั ก เกณฑ์ ต ามที่ ก ำหนดไว้ ในประกาศคณะกรรมการพนั ก งานอบต.จั งหวั ด ขอนแก่ น เรื่ อ ง
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของอบต.
7. ระยะเวลาดำเนินการ
ช่วงระยะเวลา มีนาคม - เมษายน และ กันยายน – ตุลาคม
8. งบประมาณดำเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบ
งานบริหารงานบุคคล องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
มีการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนที่โปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้

ลำดับที่ ๕
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
กิจกรรมควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
เพื่อให้ การบั น ทึกบั ญ ชี การจัดทำทะเบียนคุมเงินรายจ่ายขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นเป็น
แนวทางเดียวกันและสอดคล้องกับการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงมี
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กิจกรรมควบคุมให้บุคลากรทางกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย จัดทำทะเบียนคุมเงินรายจ่ายให้ความรู้
ความเข้าใจในการปฏิบัติ ทำให้เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพลดข้อผิดพลาดในการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปี และดำเนินงานตามขั้นตอนของระเบียบประกาศกระทรวงมหาดไทยและหนังสือสั่ง
การที่เกี่ยวข้อง ซึ่งถือเป็นเรื่องสำคัญที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องทำตามกฎหมาย ระเบียบ และมีความ
จำเป็นต่อการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้บุคลากรฝ่ายบัญชี กองคลัง มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติ ตามระเบียบ ประกาศ
และหนังสือที่เกี่ยวข้อง
3.2 เพื่อลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ที่อาจจะทำให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย
5. พื้นที่ดำเนินการ
กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย
6. วิธีดำเนินการ
จัดทำทะเบี ยนคุมเงิน รายจ่ายตามงบประมาณแยกหมวดรายจ่าย แยกแผนงาน แยกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณที่ตั้งไว้
7. ระยะเวลาดำเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑– 25๖๔)
8. งบประมาณดำเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบ
กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 บุคลากรสังกัดกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติ
ตามระเบียบ ประกาศและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
10.2 ลดข้อผิ ดพลาดในการปฏิ บัติงาน ที่อาจจะทำให้ เกิดความเสี ยหายแก่ทางราชการ และ
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
10.3 เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพในการบริหารงบงบประมาณ

ลำดับที่ ๖
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
กิจกรรมสร้างความโปร่งใสในการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
2. หลักการและเหตุผล
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2558
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อเป็นการปฏิบัติงานให้โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้
3.2 เพื่อให้หน่วยงานมีระบบป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
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3.3 เพื่อเป็นการป้องกันการใช้จ่ายเงิน เพื่อส่งเสริมธุรกิจของตนและพวกพ้อง
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ
5. พื้นที่ดำเนินการ
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย อำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่น
6. วิธีดำเนินการ
6.1 จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานในการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงาน ถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนอ
งานในการจัดหาพัสดุ
6.2 ปรับปรุงขั้นตอนการรายงานผลการจัดหาพัสดุ โดยมีการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานถึง
ความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองานในการจัดหาพัสดุ เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
7. ระยะเวลาดำเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑– 25๖๔)
8. งบประมาณดำเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบ
กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 มีระบบป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
10.2 มีการป้องกันการใช้จ่ายเงิน เพื่อส่งเสริมธุรกิจของตนและพวกพ้อง
10.3 มีการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใสตรวจสอบได้

ลำดับที่ ๗
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
โครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ – จัดจ้าง
2. หลักการและเหตุผล
เนื่องจากองค์การบริห ารส่วนตำบลห้วยเตย มีฐานะเป็นนิติบุคคล มีอำนาจหน้าที่ในการจัดทำ
บริการสาธารณะด้วยตนเอง ทั้งในเรื่องการจัดหารายได้และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่างๆ ตามภารกิจและ
การจั ด ทำบริก ารสาธารณะ แต่ ต้ อ งเป็ น ไปตามอำนาจหน้ าที่ แ ละกฎหมายที่ ก ำหนดไว้ ดั งนั้ น การที่ อบต.จะ
บริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน จะต้องบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มี
ความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล
เพื่อให้ เป็ นไปตามพระราชบัญญั ติสภาตำบลและองค์การบริห ารส่ วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๖) พ.ศ.๒๕๕๒ ที่กำหนดให้การปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ของอบต.ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุข
ของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและให้คำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดซื้อ จัด
จ้าง และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ที่กำหนดให้ อบต.มีอำนาจหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของอบต.
ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 23 ที่กำหนดให้การจัดซื้อจัดจ้างให้ส่วนราชการดำเนินการโดย
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เปิดเผยและเที่ยงธรรม โดยพิจารณาถึงประโยชน์และผลเสียทางสังคม ภาระต่อประชาชน คุณภาพ วัตถุประสงค์ที่
จะใช้ ราคา และประโยชน์ระยะยาวที่จะได้รับประกอบกัน
ดังนั้น เพื่อให้การบริหารงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตยเป็นไปอย่างโปร่งใส
ตรวจสอบได้ เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถิ่น จึงมีความจำเป็นต้องจัดโครงการ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ – จัดจ้าง เพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจ้าง
ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตยทุกโครงการและกิจกรรม
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้ ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจ้างตามโครงการและ
กิจกรรมต่างๆ ของอบต.
3.2 เพื่อเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล
3.3 เพื่อป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
เผยแพร่ ข้อ มูล การจั ด ซื้ อ – จั ดจ้ าง ตามแผนงาน/โครงการต่ างๆ ของอบต.ที่ ด ำเนิ น การตาม
ระเบีย บกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุขององค์ก รปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับ
ปัจจุบัน จำนวน ๓ ช่องทาง ได้แก่ ทางเว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ หนังสือ
5. พื้นที่ดำเนินการ
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย และชุมชนต่างๆ ภายในเขตอบต.ห้วยเตย
6. วิธีดำเนินการ
6.1 รวบรวมข้อมูลกระบวนการจัดหาพัสดุเพื่อจัดทำประกาศ ดังนี้
- ประกาศการจัดซื้อ – จัดจ้าง
- ประกาศการกำหนดราคากลางในการจัดซื้อ – จัดจ้าง
- ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน
- ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน
- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพร้อมวงเงินการจัดซื้อ – จัดจ้าง
- ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน
6.2 นำส่งประกาศไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตามช่องทางการประชาสัมพันธ์ของอบต. ได้แก่ ทาง
เว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ หนังสือส่งหน่วยงานราชการ เป็นต้น
7. ระยะเวลาดำเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑– 25๖๔)
8. งบประมาณดำเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบ
กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 ผลผลิต
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไม่น้อยกว่า 3 ช่องทาง
10.2 ผลลัพธ์
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- ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของโครงการที่
จัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด
- การจัดหาพัสดุเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน
- สามารถลดปัญหาการร้องเรียนการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างได้

2.3 มาตรการการใช้ดุลยพินิจและใช้อำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
ลำดับที่ 8
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
มาตรการจัดให้มีช่องทางที่ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย
2. หลักการและเหตุผล
ด้วยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 กำหนดให้
หน่ ว ยงานของรัฐจะต้องจัดให้ มีการเผยแพร่ ข้อมูล ที่ส ำคัญ ๆ ของหน่วยงาน เช่น โครงสร้างและการจัดองค์กร
อำนาจหน้าที่ แผนงาน โครงการและอื่นๆ
ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตยจึงได้ตระหนักและเห็นความสำคัญของการเผยแพร่ข้อมูล
ที่ ส ำคั ญ ๆ ของหน่ ว ยงานผ่ า นทางช่ อ งทางที่ ห ลากหลาย เพื่ อ ให้ ก ารเผยแพร่ ข้ อ มู ล ข่ า วสารครอบคลุ ม ทุ ก
กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ หน่วยประชาสัมพันธ์ ณ ที่ทำการของหน่วยงาน เว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสั งคม (Social
Media)หมายเลขโทรศัพท์เฉพาะ การเผยแพร่ข้อมูลทางสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ โทรทัศน์ วิทยุ สื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ทั้งนี้
เพื่ อให้ ป ระชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่และเข้าถึงข้อมูลตามภารกิจหลักของ
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตยได้ง่ายและสะดวกมากขึ้น
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้มีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานที่หลากหลาย
3.2 เพื่อให้ประชาชนหรือผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกมากยิ่งขึ้น
3.3 เพื่อให้มีช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนที่เข้าถึงประชาชนได้ง่าย
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
ช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน จำนวนไม่น้อยกว่า 7 ช่องทาง
5. พื้นที่ดำเนินการ
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย อำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่น
6. วิธีดำเนินการ
จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ได้แก่
๑. บอร์ดประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย
๒. บอร์ดประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย ที่อยู่ตามชุมชน/หมู่บ้าน
๓. ประกาศเสียงตามสาย/วิทยุชุมชน/หอกระจายข่าว/หน่วยประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่
๔. ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย มีเจ้าหน้าที่ให้บริการประจำ
๕.จัดส่งเอกสารเผยแพร่รายงานประจำปี
๖. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการดำเนินงานของหน่วยงาน ผ่านสื่อมวลชน/การจัดแถลงข่าว
๗. หนังสือพิมพ์หรือวิทยุท้องถิ่น
๘. ประกาศผ่านเว็บไซต์/เว็บบอร์ด/เฟสบุ๊คของอปท.
7. ระยะเวลาดำเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑– 25๖๔)
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8. งบประมาณดำเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
ทุกส่วน/กอง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
จำนวนช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน

ลำดับที่ 9
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
มาตรการจัดให้มีช่องทางที่ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย
2. หลักการและเหตุผล
ด้วยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 กำหนดให้
หน่ ว ยงานของรัฐจะต้องจัดให้ มีการเผยแพร่ข้อมูล ที่ส ำคัญ ๆ ของหน่วยงาน เช่น โครงสร้างและการจัดองค์กร
อำนาจหน้าที่ แผนงาน โครงการและอื่นๆ
ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตยจึงได้ตระหนักและเห็นความสำคัญของการเผยแพร่ข้อมูล
ที่ ส ำคั ญ ๆ ของหน่ ว ยงานผ่ า นทางช่ อ งทางที่ ห ลากหลาย เพื่ อ ให้ ก ารเผยแพร่ ข้ อ มู ล ข่ า วสารครอบคลุ ม ทุ ก
กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ หน่วยประชาสัมพันธ์ ณ ที่ทำการของหน่วยงาน เว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสังคม (Social
Media)หมายเลขโทรศัพท์เฉพาะ การเผยแพร่ข้อมูลทางสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ โทรทัศน์ วิทยุ สื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ทั้งนี้
เพื่ อให้ ป ระชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่และเข้าถึงข้อมูลตามภารกิจหลักของ
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตยได้ง่ายและสะดวกมากขึ้น
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้มีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานที่หลากหลาย
3.2 เพื่อให้ประชาชนหรือผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกมากยิ่งขึ้น
3.3 เพื่อให้มีช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนที่เข้าถึงประชาชนได้ง่าย
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
ช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน จำนวนไม่น้อยกว่า 7 ช่องทาง
5. พื้นที่ดำเนินการ
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย อำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่น
6. วิธีดำเนินการ
จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ได้แก่
๑. บอร์ดประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย
๒. บอร์ดประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย ที่อยู่ตามชุมชน/หมู่บ้าน
๓. ประกาศเสียงตามสาย/วิทยุชุมชน/หอกระจายข่าว/หน่วยประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่
๔. ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย มีเจ้าหน้าที่ให้บริการประจำ
๕.จัดส่งเอกสารเผยแพร่รายงานประจำปี
๖. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการดำเนินงานของหน่วยงาน ผ่านสื่อมวลชน/การจัดแถลงข่าว
๗. หนังสือพิมพ์หรือวิทยุท้องถิ่น
๘. ประกาศผ่านเว็บไซต์/เว็บบอร์ด/เฟสบุ๊คของอปท.
7. ระยะเวลาดำเนินการ
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4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑– 25๖๔)
8. งบประมาณดำเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
ทุกส่วน/กอง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย
10.ตัวชีว้ ัด/ผลลัพธ์
จำนวนช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน

ลำดับที่ 10
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
การดำเนินงานศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
องค์การบริ ห ารส่ วนตำบลห้ วยเตยเป็น หน่วยงานภาครัฐที่เน้น การให้ บริการประชาชน และมี
เป้าหมายให้มีการบริการประชาชนในด้านต่างๆ ที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ด้วยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเกิด
ประโยชน์ต่อประชาชนผู้รับบริการโดยตรง โดยถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะได้รับการบริการอย่างสะดวก
รวดเร็ว และลดภาระของประชาชนเป็นสำคัญ
ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานด้านบริการเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเป็นการอำนวยความสะดวกและ
ตอบสนองความต้อ งการของประชาชน องค์การบริห ารส่ว นตำบลห้ว ยเตยจึงมีการจัดตั้งศูน ย์รับ เรื่องราวร้อ ง
ทุกข์เพื่อไว้ส ำหรั บรั บ เรื่ องร้ องเรีย น/ร้ องทุกข์ จากประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนต่างๆ
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อรับ ทราบปั ญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ และจะได้แก้ไขปัญหาได้อย่าง
ถูกต้องหรือนำมาเป็นข้อมูลในการทำแผนงานโครงการแก้ไขปัญหาต่อไป
3.2 เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาติดต่อราชการ ณ ที่ทำการอบต.
3.3 เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุลากรของอบต.กับประชาชนในพื้นที่
4. เป้าหมาย
ให้บริการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ จากประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับความเดือดร้อนรำคาญหรือผู้มี
ส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง โดยการปฏิบั ติราชการต้องสามารถให้บริการได้อย่างมีคุณภาพ สามารถดำเนินการแล้วเสร็จ
ภายในระยะเวลาที่กำหนด สร้างความเชื่อมั่นไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองตามความคาดหวัง/ความต้องการของ
ประชาชนผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความหลากหลายและมีความแตกต่างกันได้อย่างเหมาะสมและมี
การจัดเตรียมระบบการแก้ไขหรือบรรเทาปัญหาและผลกระทบใดๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นตามมาได้
5. พื้นที่ดำเนินการ
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย
๖. วิธีดำเนินการ
5.1 จัดทำคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
5.2 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบช่องทางในการร้องทุกข์/ร้องเรียน
5.3 นำเรื่องเสนอคณะผู้บริหารพิจารณาสั่งการเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ไขปัญหาตามความ
จำเป็นและเร่งด่วน
5.4 แจ้งผลการปฏิบัติงานให้ผู้ร้องทราบ
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๗. ระยะเวลาดำเนินการ
ให้บริการในวัน เวลาราชการวันจันทร์ – วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น.โดยช่องทาง
ร้องทุกข์/ร้องเรียน ดังนี้
๗.1 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย
๗.2 ทางโทรศัพท์หมายเลข 043-040098 ทางโทรสารหมายเลข 043-040098
๗.3 ทางเว็บไซต์ หรือทางไปรษณีย์
๘. งบประมาณดำเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
9.1 มีสถิติจำนวนเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน ประจำสัปดาห์/ประจำเดือน ทำให้เห็นว่าประชาชนได้มี
ส่วนร่วมในการสอดส่องดูแลสังคมและการอยู่ร่วมกัน แสดงให้เห็นถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
ดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย
9.2 สามารถดำเนินการแก้ไขปรับปรุงตามเรื่องที่ประชาชนร้องเรียน/ร้องทุกข์
9.3 แจ้งผลการดำเนินการให้ผู้ร้องเรียนทราบภายใน 15 วัน

ลำดับที่ 11
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
กิจกรรมการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
2. หลักการและเหตุผล
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 52 กำหนดให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทำหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองทีดี โดยอย่างน้อยต้องมีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับ
การลดขั้นตอนการปฏิบัติงานการอำนวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน ตลอดจนจัดให้มี
การรับฟังและสำรวจความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการ เพื่อปรับปรุงการบริหารงานให้ สอดคล้องกับความ
ต้องการของประชาชนมากที่สุ ด ประกอบกับในปีที่ผ่ านมาได้มีการประเมินองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นที่มีการ
บริหารจัดการที่ดี และได้ดำเนินการตามโครงการดังกล่าวอย่างต่อเนื่องทุกปีนั้น
เพื่อให้ การประเมิน บริห ารจัดการบ้านเมืองที่ดีเป็ นไปด้ว ยความเรียบร้อยเกิดประโยชน์สุ ขต่อ
ประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจขององค์กรมีประสิทธิภาพและความคุ้มค่า สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
และตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง หรืออย่างน้อยมีผลการประเมินไม่ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตยจึงได้จัดทำโครงการปรับปรุงกระบวนการทำงานหรือลดขั้นตอนการทำงานหรือ
การบริการ เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนโดยยึดกรอบแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการที่ดีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและอำนาจหน้าที่ของอบต.ตามกฎหมายเป็นสำคัญ
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานการบริการประชาชน
3.2 เพื่ออำนวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน
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3.3 เพื่อรับฟังและสำรวจความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการ
3.4 เพื่อปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
4.1 เพื่อลดขั้นตอนในการทำงานขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตยให้สั้นลงมีความรวดเร็ว
มากยิ่งขึ้น
4.2 ประชาชนในพื้นที่ตำบลห้วยโพธิ์
4.3 ประชาชนนอกพื้นที่ และประชาชนทั่วไป
4.4 พนักงานและเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย
4.5 ผู้บังคับบัญชามอบอำนาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่งการ อนุญาต การอนุมัติ และการปฏิบัติ
ราชการใดๆ ไปสู่ผู้ใต้บังคับบัญชาซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินการเรื่องนั้นโดยตรง
5. พื้นที่ดำเนินการ
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย
6. วิธีดำเนินการ
6.1 แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
6.2 ประชุ ม คณะกรรมการเพื่ อ สำรวจงานบริ ก ารที่ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ต้ อ งปฏิ บั ติ
ปรับ ปรุงขั้น ตอนและระยะเวลาในการให้ บ ริการที่สามารถปฏิบัติได้จริงและพิจารณางานในภารกิจว่าเรื่องใดที่
ผู้บังคับบัญชาสามารถมอบอำนาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ หรือการปฏิบัติราชการใดๆ
ให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา
6.3 ประกาศลดขั้น ตอนและระยะเวลาการปฏิ บัติราชการ และประกาศกระบวนงานบริการ
ประชาชนที่นายกอบต.มอบอำนาจให้รองนายกอบต. หรือปลัดอบต.ให้ประชาชนทราบโดยทั่วไปพร้อมทั้งจัดทำ
แผนภูมิแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการให้ประชาชนทราบ
6.4 มีระบบการรั บฟังข้อร้องเรียนหรือมีการสอบถามจากภาคประชาชน และนำผลดังกล่าวมา
ปรับปรุงการปฏิบัติราชการ
6.5 รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคต่างๆ ให้นายกอบต.และผู้บริหารทราบ
7. ระยะเวลาดำเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑– 25๖๔)
8. งบประมาณดำเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วในการติดต่อขอรับบริการ และมีความพึงพอใจในการ
ให้บริการของเจ้าหน้าที่
10.2 การปฏิบัติราชการมีความคล่องตัว และบุคลากรมีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน
10.3 การปฏิบัติราชการมีความสอดคล้องกับนโยบายปฏิรูประบบราชการ
10.4 ทำให้ภาพลักษณ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตยเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นและทำให้
ประชาชนมีความศรัทธาต่อคณะผู้บริหารมากยิ่งขึ้น

ลำดับที่ 12
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1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
โครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ – จัดจ้าง
2. หลักการและเหตุผล
เนื่องจากองค์การบริห ารส่วนตำบลห้วยเตย มีฐานะเป็นนิติบุคคล มีอำนาจหน้าที่ในการจัดทำ
บริการสาธารณะด้วยตนเอง ทั้งในเรื่องการจัดหารายได้และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่างๆ ตามภารกิจและ
การจั ด ทำบริก ารสาธารณะ แต่ ต้ อ งเป็ น ไปตามอำนาจหน้ าที่ แ ละกฎหมายที่ ก ำหนดไว้ ดั งนั้ น การที่ อบต.จะ
บริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สู งสุดแก่ประชาชน จะต้องบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มี
ความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล
เพื่อให้ เป็ นไปตามพระราชบัญญั ติสภาตำบลและองค์การบริห ารส่ วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๖) พ.ศ.๒๕๕๒ มาตรา ๖๙/๑ ที่กำหนดให้การปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ของอบต.ต้องเป็นไป
เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและให้คำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการจัดซื้อ จัดจ้าง และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ประกอบกับมาตรา มาตรา ๖๙/๑ที่กำหนดให้ อบต.มีอำนาจ
หน้ าที่อื่นตามที่กฎหมายบั ญญั ติให้ เป็ นหน้ าที่ของอบต. ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญั ติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.
2540 และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 23 ที่
กำหนดให้การจัดซื้อจัดจ้างให้ส่วนราชการดำเนินการโดยเปิดเผยและเที่ยงธรรม โดยพิจารณาถึงประ โยชน์และ
ผลเสียทางสังคม ภาระต่อประชาชน คุณภาพ วัตถุประสงค์ที่จะใช้ ราคา และประโยชน์ระยะยาวที่จะได้รับประกอบ
กัน
ดังนั้น เพื่อให้การบริหารงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตยเป็นไปอย่างโปร่งใส
ตรวจสอบได้ เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในท้ องถิ่น จึงมีความจำเป็นต้องจัดโครงการ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ – จัดจ้าง เพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจ้าง
ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตยทุกโครงการและกิจกรรม
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้ ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่า วสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจ้างตามโครงการและ
กิจกรรมต่างๆ ของอบต.
3.2 เพื่อเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล
3.3 เพื่อป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
เผยแพร่ ข้อ มูล การจั ด ซื้ อ – จั ดจ้ าง ตามแผนงาน/โครงการต่ างๆ ของอบต.ที่ ด ำเนิ น การตาม
ระเบีย บกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับ
ปัจจุบัน จำนวน ๓ ช่องทาง ได้แก่ ทางเว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ หนังสือ
5. พื้นที่ดำเนินการ
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย และชุมชนต่างๆ ภายในเขตอบต.ห้วยเตย
6. วิธีดำเนินการ
6.1 รวบรวมข้อมูลกระบวนการจัดหาพัสดุเพื่อจัดทำประกาศ ดังนี้
- ประกาศการจัดซื้อ – จัดจ้าง
- ประกาศการกำหนดราคากลางในการจัดซื้อ – จัดจ้าง
- ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน
- ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน
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- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพร้อมวงเงินการจัดซื้อ – จัดจ้าง
- ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน
6.2 นำส่งประกาศไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตามช่องทางการประชาสัมพันธ์ของอบต. ได้แก่ ทาง
เว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ หนังสือส่งหน่วยงานราชการ เป็นต้น
7. ระยะเวลาดำเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑– 25๖๔)
8. งบประมาณดำเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบ
กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 ผลผลิต
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไม่น้อยกว่า 3 ช่องทาง
10.2 ผลลัพธ์
- ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของโครงการที่
จัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด
- การจัดหาพัสดุเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน
- สามารถลดปัญหาการร้องเรียนการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างได้

ลำดับที่ 13
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
มาตรการ การมอบอำนาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ
2. หลักการและเหตุผล
การมอบหมายอำนาจหน้าที่ให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาในการบริหารงานในด้านต่างๆภายในองค์กรนั้น
ก็เพื่ อเป็ น การช่ว ยเพิ่ ม ประสิ ท ธิภ าพของการปฏิ บั ติงานให้ เกิด ความคล่ อ งตั ว รวดเร็ว ซึ่ งการพิ จ ารณาเลื อ ก/
มอบหมายภารกิจและขอบข่ายของความรับผิดชอบที่จะมอบหมายให้ผู้ใต้บังคับบัญชา จะพิจารณาถึงความสำคัญ
คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถในการที่จะดำเนินการเรื่องนั้นเป็นอย่างดี ด้วยความรอบคอบและเหมาะสม เพื่อให้
การบริหารงานก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ
ดังนั้น การดำเนินการของหน่วยงานต้องมีการปรับให้เข้ากับสภาพสังคมและทันต่อสถานการณ์ที่
การบริหารราชการต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ
ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การกระจายอำนาจการตัดสินใจ การอำนวยความ
สะดวก และการตอบสนองความต้องการของประชาชน แต่ทั้งนี้ต้องมีผู้รั บผิดชอบต่อผลของงานซึ่งเป็นหลักการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
3. วัตถุประสงค์
เพื่อให้การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย ภายใต้กรอบอำนาจหน้าที่ตามที่
กฎหมายกำหนดให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็วและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ
4. เป้าหมาย
คณะผู้บริหารอบต. ปลัดอบต.หรือหัวหน้าส่วนราชการ
5. พื้นที่ดำเนินการ
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องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย
6. วิธีดำเนินการ
6.1 จัดทำบันทึกเสนอเพื่อพิจารณาขออนุมัติ อนุญาต สั่งการ แต่งตั้ง มอบหมาย คณะผู้บริหาร
ปลัดอบต. หรือหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ
6.2 ดำเนินการออกคำสั่งฯ
6.3 สำเนาคำสั่งฯ แจ้งคณะผู้บริหารอบต.ปลัดอบต. หรือหัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน ที่ได้รับ
มอบหมายทราบ
7. ระยะเวลาดำเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑– 25๖๔)
8. งบประมาณดำเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
ส่วนราชการ สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตยทุกส่วน
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
การบริหารราชการ การดำเนินงาน การปฏิบัติงานเกิดความคล่องตัวและรวดเร็ว ตลอดจนการ
อำนวยความสะดวกและการให้บริการประชาชน/บริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ลำดับที่ ๑4
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
มาตรการมอบอำนาจของนายกอบต.ตำบลห้วยเตย
2. หลักการและเหตุผล
ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่
๖) พ.ศ.๒๕๕๒ ได้บัญญัติเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของนายกอบต. ไว้หลายเรื่องหลายประการรวมทั้งมีกฎหมายอื่นอีก
หลายฉบับที่บัญญัติอำนาจหน้าที่ของนายกอบต.เอาไว้ การที่นายกอบต.จะดำเนินการในเรื่องต่างๆ เพียงผู้เดียว
ก็อาจทำให้เกิดช่องว่างในการประพฤติมิชอบในขั้นตอนต่างๆ เกิดขึ้นได้ ดังนั้น เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่อาจ
เกิดขึ้น องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตยจึงได้กำหนดมาตรการให้มีการมอบอำนาจของนายกอบต.ให้รองนายก
อบต. ปลัด อบต. ได้ปฏิบัติราชการแทนนายกอบต.

3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้การใช้ดุลยพินิจต่างๆ ของฝ่ายบริหารเป็นไปโดยรอบคอบ ตามหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี
3.2 เพื่อให้เป็นการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่นของเจ้าหน้าที่
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
มีการมอบอำนาจอย่างน้อยจำนวน ๑ เรื่อง
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5. พื้นที่ดำเนินการ
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย
6. วิธีดำเนินการ
6.1 รวบรวมภารกิจที่อยู่ในอำนาจของ นายก อบต. เสนอ นายก อบต.พิจารณา
6.2 ออกคำสั่งมอบหมายหน้าที่ของ นายก อบต.ให้รองนายก อบต. ปลัด อบต. ปฏิบัติราชการ
แทน
7. ระยะเวลาดำเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑– 25๖๔)
8. งบประมาณดำเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
งานบริหารงานบุคคล สำนักงานปลัดอบต.
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
ร้อยละ 80 ของเป้าหมายดำเนินการแล้วเสร็จ

ลำดับที่ ๑5
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
มาตรการการออกคำสั่งมอบหมายของนายกอบต. ปลัดอบต. และหัวหน้าส่วนราชการ
2. หลักการและเหตุผล
องค์การบริ ห ารส่ วนตำบลห้ วยเตย เป็นหน่ วยงานบริห ารราชการองค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่น
รูปแบบหนึ่งที่มีอำนาจหน้าที่ในการจัดทำบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ตามอำนาจหน้าที่ของอบต. ทั้งที่
เป็นหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๖) พ.ศ.
๒๕๕๒ หน้าที่ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.2542 และหน้าที่ตามกฎหมายอื่นที่กำหนดให้ อบต.มีหน้าที่ต้องทำอีกมากมาย ในการให้บริการสาธารณะแก่
ประชาชน ผู้มารับบริการติดต่อกับหน่วยงานต่างๆ ของอบต.นั้น มักจะประสบปัญหาด้านการอำนวยความสะดวกใน
การติดต่อราชการเนื่ องจากภารกิจมีมากมายไปรวมอยู่กับฝ่ายบริห าร ไม่มีการกระจายอำนาจ หรือมอบหมาย
อำนาจหน้าที่ในการสั่งการ อนุมัติ อนุญาต ไปยังหัวหน้าหน่วยงานระดับสำนัก กอง และฝ่ายต่างๆ ซึ่งเป็นอุปสรรค
อย่างยิ่งต่อการให้บริการ ทำให้การบริการเกิดความล่าช้า ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกอันอาจเป็นสาเหตุหนึ่งของ
การกระทำการทุจริตประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ ส่งผลให้ระบบการให้บริการภาครัฐเสื่อม
ประสิทธิภาพ
เพื่อให้ เป็ น ไปตามพระราชบัญ ญั ติ อบต. พ.ศ. 2496 มาตรา 50 วรรคท้าย ที่ กำหนดให้ การ
ปฏิบั ติงานตามอำนาจหน้ าที่ของอบต. ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริห ารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองทีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6
และมาตรา 37 ที่กำหนดให้การบริหารราชการเพื่อให้ เกิดประโยชน์สุขของประชาชนและเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจ
ของรัฐ ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจำเป็น ประชาชนได้รับการอำนวยความสะดวกและได้รับการตอบสนอง
ความต้องการ การบริหารงานมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า ตามพระราชบัญญัติอบต. พ.ศ. 2496 มาตรา 48(2) เตรส ที่
กำหนดให้นายกอบต. มีอำนาจหน้าที่ในการสั่ง อนุญาต และอนุมัติ เกี่ยวกับราชการของอบต. มาตรา 48 สัตตรส
กำหนดให้นายกอบต.ควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารกิจการของอบต. และเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานอบต.
และลูกจ้างของอบต. มาตรา 48 วีสติ นายกอบต.มีอำนาจมอบหมายการปฏิบัติราชการให้แก่ รองนายก อบต.ที่
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ได้รับแต่งตั้งในการสั่งหรือการปฏิบัติราชการของนายกอบต.ได้ มาตรา 48 เอกูนวีสติ กำหนดให้ปลัด อบต.เป็น
ผู้บังคับบัญชาพนักงานอบต. และลูกจ้างอบต.รองจากนายกอบต. และรับผิดชอบควบคุมดูแลราชการประจำของ
อบต.ให้เป็ นไปตามนโยบาย และมีอำนาจหน้าที่อื่น ตามที่มี กฎหมายกำหนด หรือตามที่นายกอบต.มอบหมาย
ประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานอบต.จังหวัดxxx เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลของอบต.จังหวัดขอนแก่น
ดังนั้น เพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตอบสนองความต้องการ
ของประชาชน ลดขั้นตอนการให้บริการและไม่สร้างเงื่อนไขขั้นตอนที่มีความยุ่งยาก จึงจำเป็นต้องมีมาตรการ การ
มอบหมายอำนาจหน้าที่ของอบต.ขึ้น
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อเป็ น การลดขั้ น ตอนการให้ บริการประชาชนให้ ได้รับความสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม
ตอบสนองความต้องการของประชาชน
3.2 เพื่อให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการให้บริการจากหน่วยงาน
3.3 เพื่อเป็นการกระจายอำนาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผู้บริหารทุกระดับ
3.4 เพื่อป้องกันการผู กขาดอำนาจหน้าที่ในการใช้ดุลยพินิจอันอาจเป็นเหตุแห่งการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในตำแหน่งหน้าที่ราชการ
4. เป้าหมาย
จัดทำคำสั่งมอบหมายงานของนายกอบต. ปลัดอบต. และหัวหน้าส่วนราชการ จำนวน ๓ ฉบับ
ประกอบด้วย นายกอบต.มอบหมายให้รองนายกอบต.นายกอบต.มอบหมายให้ปลัดอบต.และหัวหน้าส่วนราชการ
ปลัดอบต.มอบหมายให้หัวหน้าส่วนราชการ
5. พื้นที่ดำเนินการ
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย
6. วิธีดำเนินการ
6.1 ออกคำสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ข้อบังคับและ
หนังสือ สั่งการ
6.2 จัดทำหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการและผู้รับมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนรับทราบ
และถือปฏิบัติ
6.3 จัดทำประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ
6.4 ให้ผู้รับมอบหมายงานตามคำสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมาย
7. ระยะเวลาดำเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑– 25๖๔)
8. งบประมาณดำเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
งานบริหารงานบุคคล สำนักงานปลัดอบต.
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 ผลผลิต
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มีคำสั่งมอบหมายงานให้ผู้ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติราชการแทน จำนวนไม่น้อยกว่า ๓ ฉบับ
10.2 ผลลัพธ์
- ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการที่ได้รับอยู่ในระดับดี
- ประชาชนได้รับความสะดวก และลดการผูกขาดอำนาจหน้าที่อันเป็นช่องทางแห่งการทุจริต

2.5 มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบ หรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริต
ลำดับที่ ๑6
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
มาตรการ “จัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการ”
2. หลักการและเหตุผล
จากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้กำหนดดัชนี
ในการประเมินที่คำนึงถึงหลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณสากล และวัฒ นธรรมของประเทศไทยเป็นหลักรวมถึง
ข้อเท็จจริงของการทุจริตที่เกิดขึ้นภายในหน่วยงานของภาครัฐ สาเหตุส่วนมากเกิดจากการดำเนินงานของระดับ
บุคคล หรือเกิดจากปัจจัยทางวัฒนธรรมขององค์กร หรือเกิดจากลักษณะงานและการรับสิ่งของต่างๆที่เอื้อให้เกิด
การทุจริต ดังนั้น วิธีการบริหารจัดการภายในองค์กรที่นำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ค่านิยมและวัฒนธรรมของ
องค์กรให้กลายเป็นสิ่งที่ยอมรับได้ของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ภายในองค์กร โดยการสร้างความตระหนักถึงความ
รับผิดชอบและการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตภายในองค์กร ของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ถึงแม้จะเป็นสิ่งที่
ยากต่อการดำเนินงานก็ตาม แต่เป็นสิ่งสำคัญที่หน่วยงานต้องสร้างให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเพื่อนำไปสู่องค์กรที่มี
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ตลอดจนเป็นการสร้างแนวร่วมในการต่อต้านการทุจริตอันจะส่งผลต่อ
สังคม ชุมชน และประเทศเกิดความตระหนักถึงภัยจากากรทุจริตและปฏิเสธการทุจริตในทุกรูปแบบ
ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตยจึงได้จัดทำมาตรการ “จัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการ”
ที่กำหนดดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่
ดี ขึ้น เพื่อเป็นการพัฒนาวิธีการดำเนินงานภายในองค์กรที่จะนำไปสู่การยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานให้สูงขึ้น
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้บุคลากรปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม ตามแนวทางการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี
3.2 เพื่อให้ทุกส่วนราชการ (สำนัก/กอง) นำไปยึดถือและปฏิบัติ
3.3 เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มีความโปร่งใส มีคุณธรรม
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
บุคลากรในองค์กรปฏิบัติตามเกณฑ์ตัวชี้วัดข้อตกลงการปฏิบัติราชการ
๕. พื้นที่ดำเนินการ
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย
6. วิธีดำเนินการ
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6.1 จัดทำข้อตกลงในการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการระหว่างส่ วนราชการกับผู้บริห าร
ท้องถิ่นที่มีดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ดี
6.2 รวบรวมรายงานข้อตกลงการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการเสนอผู้บริหารทราบ
6.3 ประชาสัมพันธ์พร้อมแจ้งให้ทุกส่วนราชการถือปฏิบัติ
7. ระยะเวลาดำเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑– 25๖๔)
8. งบประมาณดำเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
ทุกสำนัก/กอง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
มีการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการ

ลำดับที่ ๑7
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
มาตรการ “แต่งตั้งผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน”
2. หลักการและเหตุผล
ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตยมีนโยบายใช้หลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ภาคประชาชนเข้า
มามีส่วนร่วมโดยเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเสนอเรื่องร้องเรียน แจ้งเบาะแส เสนอข้อคิดเห็น ซึ่งสามารถยื่นคำ
ร้องเรียนผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ ระบบอินเตอร์เน็ต ทางโทรศัพท์ หรือแจ้งเบาะแสด้วยตนเอง
ฉะนั้ น เพื่ อให้ การดำเนิ น การรับ เรื่องร้อ งเรีย นเป็ น ไปด้ ว ยความเรียบร้อยสามารถแก้ไขความ
เดือดร้อนของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้แต่งตั้งคณะทำงานรับผิดชอบการรับเรื่องร้อ งเรียนประจำ
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย รวมถึงจัดทำคู่มือดำเนินการเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย
ขึ้น เพื่อดำเนินการมาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆ เจ้าหน้าที่รับผิดชอบได้ถือ
ปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกัน

3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อจัดให้มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆ
3.2 เพื่อจัดให้มีมาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริตเป็นไป
ตามขั้นตอนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
มีการมอบหมายแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน
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5. พื้นที่ดำเนินการ
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย อำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่น
6. วิธีดำเนินการ
6.1 กำหนดผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน
6.2 จัดทำคู่มือดำเนินการเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย
6.3 จัดประชุมให้ความรู้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนเพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงาน
และดำเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนที่ได้รับจากช่องทางการร้องเรียนต่างๆ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดย
โปร่งใสและเป็นธรรม
6.4 เผยแพร่กระบวนการและขั้นตอนในการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วน
ตำบลห้วยเตยให้ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้เสีย คู่สัญญา ประชาชนทั่วไป หน่วยงานภายนอกตลอดจนบุคลากรภายใน
หน่วยงาน สามารถเข้าใจและใช้ประโยชน์จากกระบวนการและขั้นตอนดังกล่าวได้ตรงกับความต้องการ
7. ระยะเวลาดำเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑– 25๖๔)
8. งบประมาณดำเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สำนักงานปลัดอบต.
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
เจ้าหน้าที่รับผิดชอบดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนดำเนินการจัดการเรื่องร้องเรียนขององค์การ
บริหารส่วนตำบลห้วยเตยตามคู่มือดำเนินการเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตยโดยปฏิบัติตาม
ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง

ลำดับที่ ๑8
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
มาตรการ “ดำเนิ น การเกี่ ยวกั บ เรื่อ งร้องเรีย น กรณี มี บุ คคลภายนอกหรือ ประชาชนกล่ าวหา
เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตยว่าทุจริตและปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่โดยมิชอบ”
2. หลักการและเหตุผล
สืบเนื่องจากคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 69/2557 เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบได้กำหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐกำหนดมาตรการหรือแนวทาง
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิ
บาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบเฝ้าระวัง เพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดการ
ทุจริตประพฤติมิชอบได้ ประกอบกับนโยบายของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้แถลงนโยบายของ
รัฐบาลต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 ก็ได้กำหนดให้มีการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรร
มาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ เป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาล เพื่อให้
การขับ เคลื่ อนนโยบายของรัฐ บาลและคณะรักษาความสงบแห่ งชาติ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต
ประพฤติมิชอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย จึงได้จัดทำมาตรการการ
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ดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชนกล่าวหาเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วน
ตำบลห้วยเตยว่าปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่โดยมิชอบขึ้น ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้เสียได้ทราบ
ช่องทางการร้องเรียนแนวทางการพิจารณารับเรื่องร้องเรียน และการตอบสนองต่อข้อร้องเรียนในเรื่องการทุจริต
หรือประพฤติมิชอบของข้าราชการ และเป็นการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนในการช่วยสอดส่องและเฝ้าระวังมิให้
เจ้าหน้าที่กระทำการทุจริตหรือประพฤติมิชอบนอกเหนืออำนาจที่ตนมีได้อีกทางหนึ่งด้วย
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อสร้างจิตสำนึกให้แก่พนักงานอบต. และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย
ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมที่ดแี ละตระหนักถึงความสำคัญของภัยของการทุจริตและประพฤติมิชอบ
3.2 เพื่อให้การตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ เป็นไปอย่างรวดเร็ว
โปร่งใส เป็นธรรม
4. เป้าหมาย
“เจ้าหน้าที่” หมายถึง พนักงาน อบต. และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย
5. พื้นที่ดำเนินการ
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย
6. วิธีดำเนินการ
6.1 ดำเนิ น การกำหนดหลั กเกณฑ์ และแนวทางในการพิจารณาเรื่องร้องเรียนว่ามีมูล และเข้า
องค์ประกอบความผิดการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือไม่
6.2 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง กรณีมีเจ้าหน้าที่ทุจริตและปฏิบัติราชการตามอำนาจ
หน้าที่โดยมิชอบ
6.3 กำหนดช่องทางการร้องเรียน แจ้งเบาะแสข้อมูลเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบและ
พัฒนาช่องทางการร้องเรียนให้ง่าย สะดวกและวิธีการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล เพื่อเป็นหลักประกันและสร้างความมั่นใจ
แก่ผู้ให้ข้อมูล ในการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่หน่วยงาน
6.4 แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ร้องเรียนทราบผลและความคืบหน้าการดำเนินการภายใน 5 วัน
7. ระยะเวลาดำเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑– 25๖๔)
8. งบประมาณดำเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
งานบริหารทั่วไป สำนักงานปลัดอบต.
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
ตัวชี้วัด: ร้อยละของเรื่องร้องเรียนของเจ้าหน้าที่ที่มีการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ผลลั พ ธ์ : ภาคประชาชนมี บ ทบาทในการเฝ้ า ระวั ง และติ ด ตาม ตรวจสอบการทำงานของ
เจ้าหน้าที่
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มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
3.1 จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนได้มี
ส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิ บัติ ราชการตามอำนาจหน้ าที่ ขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น ได้ทุ ก
ขั้นตอน
ลำดับที่ ๑
ลำดับที่ ๑
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
กิจกรรม “อบรมให้ความรู้ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540”
2. หลักการและเหตุผล
คุณธรรม จริยธรรมเป็นหนึ่งในหลักธรรมาภิบาลที่หน่วยงานภาครัฐทุกแห่งพึงปฏิบัติเพื่อให้เกิด
การบริหารจัดการที่ดีและส่งเสริมองค์กรให้มีศักยภาพและประสิทธิภาพ ซึ่งรวมไปถึงความโปร่งใสการทำงานที่
จำเป็นต้องมีในทุกหน่วยงาน โดยเฉพาะหน่วยงานภาครัฐ โดยหนึ่งในแนวทางที่จะช่วยให้เกิดความโปร่งใสในการ
ทำงานคือการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ตามที่รั ฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 มาตรา 58 บัญญัติ
เกี่ยวกับสิทธิการรับรู้หรือรับทราบข้อมูลข่าวสารของราชการว่า “บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับทราบข้อมูลหรือข่าวสาร
สาธารณะในครอบครองของหน่ ว ยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐ วิส าหกิจ หรือราชการส่ วนท้องถิ่น ” และตาม
พระราชบั ญ ญั ติข้อมูล ข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ได้ระบุห ลั กการและเหตุผ ลของพระราชบั ญ ญั ติ ข้อมู ล
ข่าวสารของราชการว่าในระบอบประชาธิปไตย การให้ประชาชนมีโอกาสกว้างขวางในการได้รับข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับการดำเนินการต่างๆ ของรัฐเป็นสิ่งจำเป็น เพื่อที่ประชาชนจะสามารถแสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิทาง
การเมืองได้โดยถูกต้องมากยิ่งขึ้น
การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตยให้ประชาชนรับรู้อย่างถูกต้อง
รวดเร็วจากการทำงานที่มีประสิทธิภาพ จึงเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งซึ่งสอดคล้องกับแผนการดำเนินงานขององค์การ
บริหารส่วนตำบลห้วยเตย
ดังนั้น เพื่อเสริมสร้างให้องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตยมีความโปร่งใสในการทำงานมากยิ่งขึ้น
จึงได้จัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม นำความโปร่งใสสู่ องค์กร เพื่อให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วน
ตำบลห้ วยเตยและตั ว แทนชุมชนได้ รับ รู้ สิ ท ธิในการเข้ าถึงข้อมู ล ข่ าวสารของราชการและเรีย นรู้เรื่องคุณ ธรรม
จริยธรรม และความโปร่งใส และเมื่อเกิดความเข้าใจแล้วจะสามารถขยายผลบอกต่อไปยังผู้ใกล้ชิด สร้างเครือข่าย
ความร่วมมือระหว่างเทศบาลกับภาคประชาชนให้มีความเข้มแข็งยิ่งขึ้น
3. วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมตระหนักถึงความสำคัญของการมีคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใสใน
การทำงานและมีความรู้เกี่ยวกับสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.
2540
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
ผู้เข้าร่วมอบรม
จำนวน ๖๐ คน
ผลการเรียนรู้เฉลี่ย
ร้อยละ 80
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจ ร้อยละ 80
5. พื้นที่ดำเนินการ
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องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย อำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่น
6. วิธีดำเนินการ
ขั้นตอนที่ 1 สำรวจความต้องการอบรม
ขั้นตอนที่ 2 ออกแบบหลักสูตร
ขั้นตอนที่ 3 ดำเนินกิจกรรม
ขั้นตอนที่ 4 วัดผลความรู้
ขั้นตอนที่ 5 ติดตามและประเมินผล
7. ระยะเวลาดำเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑– 25๖๔)
8. งบประมาณดำเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
งานนิติการ สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
จำนวนผู้เข้าร่วมอบรม
ร้อยละของผลการเรียนรู้เฉลี่ย
ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม

ลำดับที่ ๒
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานการให้บริการข้อมูลข่าวสาร ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลห้วยเตย
2. หลักการและเหตุผล
อาศัยอำนาจตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ซึ่งบัญญัติ
ไว้ว่าภายใต้บังคับมาตรา 14 และมาตรา 15 หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อย
ดังต่อไปนี้ไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกำหนด
และเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการบริหาราชการที่ดี พ.ศ. 2546 เรื่องหลักธรรมาภิบาล
ความโปร่งใส การมีส่วนร่วม สามารถตรวจสอบได้
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้เป็น ไปตามกฎหมาย จึงจัด ทำคู่มือ การปฏิบัติงานการให้บ ริการข้อ มูล ข่าวสารของ
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย
2. เพื่อให้บริการข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดู ศึกษา ค้นคว้า ตลอดจน
เผยแพร่ จำหน่าย จ่ายแจก รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามระเบียบนี้
3. เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการจัดระบบข้อมูลข่าวสาร ดังนี้
3.1 ข้อมูลข่าวสารที่ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา
3.2 ข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้
3.3 ข้อมูลข่าวสารอื่น
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3.4 ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล
4. เป้าหมาย
1.คู่มือการปฏิบัติงานการให้บริหารข้อมูลข่าวสาร ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วน
ตำบลห้วยเตย จำนวน 1 เล่ม
๒. แบบคำร้องขอตรวจดูข้อมูลข่าวสาร
5. พื้นที่ดำเนินการ
ภายในสำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย
6. วิธีการดำเนินงานโครงการ
6.๑ จัดทำร่างคู่มือการปฏิบัติงานการให้บริการข้อมูลข่าวสารของราชการ เสนอต่อผู้บริหารเพื่อ
พิจารณาอนุมัติ
6.๒ จัดทำร่างแบบคำร้องขอตรวจดูข้อมูลข่าวสาร เสนอต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณาอนุมัติ
6.๓ เมื่อผู้บริหารอนุมัติแล้ว แจ้งเวียนให้เจ้าหน้าทีภ่ ายในหน่วยงานทราบ
7. ระยะเวลาและสถานที่ดำเนินการ
เริ่มตั้งแต่เดือน พฤษภาคม 25๖๐เป็นต้นไป ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย
8. งบประมาณ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. หน่วยงานที่รับผิดชอบ
สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
๑. มีการจัดระบบข้อมูลข่าวสารที่ครบถ้วน ไว้สำหรับอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน
๒. มีประชาชนขอตรวจดูข้อมูลข่าวสารทางราชการ

ลำดับที่ ๓
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
กิจกรรม “การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการเงิน การคลัง พัสดุ และทรัพย์สินขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลห้วยเตย และการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเงินการคลัง”
2. หลักการและเหตุผล
การบริหารงานราชการในปัจจุบัน ภาคประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมและมีบทบาทอย่างมากในการ
บริหารงานของราชการส่วนท้องถิ่นในด้านต่างๆ การบริหารงานราชการส่วนท้องถิ่นต้องสามารถตรวจสอบได้ ต้องมี
ความโปร่งใส ต้องให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูล ข่าวสาร ในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อเป็นการป้องกันมิให้เกิด
การทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ภาครัฐและภาคประชาชน
3. วัตถุประสงค์
เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในการปฏิบัติงานให้ประชาชนได้รับรู้ เพื่อประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงาน
ของภาครัฐเพื่อส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุ จริตประพฤติมิชอบ
ในภาครัฐเสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายในการติดตามและตรวจสอบการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐให้มี
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ความเข้มแข็งเพื่อให้มีระบบ และกลไกในการป้องกันและตรวจสอบมิให้เกิดการทุจริต หรือการปฏิบัติหน้าที่โดยมิ
ชอบในภาครัฐ
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
ประชาชนภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย
5. พื้นที่ดำเนินการ
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย อำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่น
6. วิธีดำเนินการ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงบประมาณ รายการบัญชีรับจ่ายเงินประจำปี และการจัดซื้อจัดจ้าง
จัดหาพัสดุต่างๆ รวมถึงการประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับการชำระภาษีท้องถิ่น และการรับเรื่องร้องเรียนทางด้านการเงิน
การคลั ง ผ่ า นทางเว็ บ ไซต์ ข ององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตำบลห้ ว ยเตย และปิ ด ประกาศข้ อ มู ล ดั ง กล่ า วที่ บ อร์ ด
ประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย
7. ระยะเวลาดำเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑– 25๖๔)
8. งบประมาณดำเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
ประชาชนได้รั บ รู้ข้อมู ล ข่าวสารที่ ส ำคัญ ของทางราชการ ประชาชนมีโอกาสได้ ตรวจสอบการ
บริหารงานของเทศบาล ทำให้ลดการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน

ลำดับที่ ๔
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
กิจกรรมการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์
2. หลักการและเหตุผล
ในภาวะสังคมปั จจุบั น ความเจริญ ก้าวหน้าด้านวิช าการ และเทคโนโลยีต่างๆ ก้าวหน้าไปมาก
เครื่องมือสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ที่ทันสมัย และมีประสิทธิภาพสูง การนำเอาเทคโนโลยีต่างๆ เข้ามาใช้ในการ
ดำเนินงานผ่านสื่อการประชาสัมพันธ์ เพื่อให้บรรลุผลสำเร็จ และรวดเร็วยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการสรุปเพื่อให้ความรู้
ความเข้าใจได้ ง่ายในช่ วงระยะเวลาสั้ น ๆ หรือช่ ว งระยะเวลาอัน จำกัด นั้ น เป็ น เรื่องที่ ต้อ งปู พื้ น ฐาน สร้างความ
น่าเชื่อถือ และน่าสนใจให้กับกิจกรรม/โครงการของเทศบาล ให้สามารถมองเห็นภาพหรือเห็นความเกี่ยวโยงกันของ
กิจกรรม/โครงการต่างๆ ได้ชัดเจนถูกต้อง ฉะนั้ นการสร้างความสัมพันธ์กับประชาชนต้องการให้ประชาชนเข้าถึง
และมีส่วนร่วมรับรู้ในภารกิจของเทศบาล จึงจำเป็นต้องพิจารณาในการเลือกสื่อให้เหมาะสมกับสภาวการณ์นั้นๆ
การใช้สื่อเทคนิคและวิธีการเป็นอย่างไรบ้าง ในแต่ละขั้นตอนที่ต่างกันเป็นสิ่งสำคัญ ทั้งนี้เพื่อให้ประชาช นยอมรับ
และให้ความร่วมมือสนับสนุน ซึ่งจะมีผลต่อการพัฒนาตามภารกิจ บทบาท หน้าที่ อย่างโปร่งใสและยุติธรรม
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของเทศบาลให้ประชาชนได้รับทราบโดยผ่านทางสื่อประเภท
ต่างๆ ได้แก่ สื่อสิ่งพิมพ์, สื่อวิทยุ, โทรทัศน์, สื่อ Social network ผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
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2. เพื่อสร้างจิตสำนึกให้เกิดการเรียนรู้ รับรู้และเข้า ใจในภารกิจการปฏิบัติงานของเทศบาลอย่าง
ถูกต้องและโปร่งใส
3. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมและรับผิดชอบในภารกิจของเทศบาล
4. เพื่อให้เกิดความหวงแหนและภาคภูมิใจในท้องถิ่นของตน
5. เพื่อนำเสนอผลงาน/โครงการโดดเด่น ให้เป็นที่ทราบกันอย่างแพร่หลาย
4. เป้าหมาย
เพื่อผลิ ตสื่ อประชาสั มพันธ์เผยแพร่ภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตยให้ประชาชน
โดยทั่วไปทราบอย่างกว้างขวาง
4.1 จัดทำวารสารรายงานประจำปี
4.๒ จัดทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์เทศบาล และคู่มือการให้บริการประชาชน
4.๓ จัดทำคู่มือสำหรับประชาชน
4.๔ ป้ายประชาสัมพันธ์
4.๕เสียงตามสาย
4.๖ อื่นๆ
5. พื้นที่ดำเนินการ
ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตยอำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่น
6. วิธีดำเนินการ
6.1 เสนออนุมัติโครงการ
6.2 ดำเนินการประชุม
6.3 มอบหมายงาน/จัดทำการร่วมนำเสนอร่างรูปแบบ
6.4 ผลิตสื่อประเภทต่างๆ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างเหมาะสมตามภารกิจ
6.5 ติดตามและประเมินผลโครงการ
7. ระยะเวลาดำเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑– 25๖๔)
8. งบประมาณดำเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
ใช้แบบสอบถามความพึงพอใจในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตยโดยกำหนด
ตัวชี้วัด ดังนี้
- ประชาชนได้รับทราบเข้าใจถึงบทบาท ภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตยและมีความ
พึงพอใจในสื่อเอกสารในการประชาสัมพันธ์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60

ลำดับที่ ๕
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
มาตรการจัดให้มีช่องทางที่ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย
2. หลักการและเหตุผล
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ด้วยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 กำหนดให้
หน่ ว ยงานของรัฐจะต้องจัดให้ มีการเผยแพร่ข้อมูล ที่ส ำคัญ ๆ ของหน่วยงาน เช่น โครงสร้างและการจัดองค์กร
อำนาจหน้าที่ แผนงาน โครงการและอื่นๆ
ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตยจึงได้ตระหนักและเห็นความสำคัญของการเผยแพร่ข้อมูล
ที่ ส ำคั ญ ๆ ของหน่ ว ยงานผ่ า นทางช่ อ งทางที่ ห ลากหลาย เพื่ อ ให้ ก ารเผยแพร่ ข้ อ มู ล ข่ า วสารครอบคลุ ม ทุ ก
กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ หน่วยประชาสัมพันธ์ ณ ที่ทำการของหน่วยงาน เว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสังคม (Social
Media) หมายเลขโทรศัพท์เฉพาะ การเผยแพร่ข้อมูลทางสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ โทรทัศน์ วิทยุ สื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ
ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่และเข้าถึงข้อมูลตามภารกิจหลักของ
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตยได้ง่ายและสะดวกมากขึ้น
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้มีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานที่หลากหลาย
3.2 เพื่อให้ประชาชนหรือผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกมากยิ่งขึ้น
3.3 เพื่อให้มีช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนที่เข้าถึงประชาชนได้ง่าย
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
ช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน จำนวนไม่น้อยกว่า 7 ช่องทาง
5. พื้นที่ดำเนินการ
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย อำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่น
6. วิธีดำเนินการ
จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ได้แก่
๑. บอร์ดประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย
๒. บอร์ดประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย ที่อยู่ตามชุมชน/หมู่บ้าน
๓. ประกาศเสียงตามสาย/วิทยุชุมชน/หอกระจายข่าว/หน่วยประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่
๔. ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย มีเจ้าหน้าที่ให้บริการประจำ
๕.จัดส่งเอกสารเผยแพร่รายงานประจำปี
๖. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการดำเนินงานของหน่วยงาน ผ่านสื่อมวลชน/การจัดแถลงข่าว
๗. หนังสือพิมพ์หรือวิทยุท้องถิ่น
๘. ประกาศผ่านเว็บไซต์/เว็บบอร์ด/เฟสบุ๊คของอปท.
7. ระยะเวลาดำเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑– 25๖๔)
8. งบประมาณดำเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
ทุกส่วน/กอง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
จำนวนช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน
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3.2 การรับฟังความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน
ลำดับที่ ๖
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
โครงการจัดทำแผนชุมชนและแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล
2. หลักการและเหตุผล
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒ นาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(ฉบับที่2) พ.ศ. 2559 กำหนดให้แผนพัฒ นาท้องถิ่นมีระยะเวลาสี่ปี เพื่อให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดที่
กำหนดให้มีระยะเวลาสี่ปี โดยกำหนดให้ต้องจัดทำหรือทบทวนแผนพัฒ นาท้องถิ่นสี่ปีให้แล้วเสร็จภายในเดือน
ตุลาคมก่อนปีงบประมาณถัดไป โดยในการจัดทำต้องผ่านการจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อแจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น รับทราบปัญหา ความต้องการ ประเด็นการพัฒนา ตลอดจน
แนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ เพื่อให้ได้ข้อมูลมาพิจารณาประกอบการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
เพื่อให้การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เป็นไปด้วยความถูกต้อง องค์การ
บริหารส่วนตำบลห้วยเตย จึงจัดทำโครงการจัดทำแผนชุมชนและแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปี
2560ขึ้ น เพื่ อ ให้ เกิ ด การแลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ น ของผู้ ที่ เกี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ การร่ ว มคิ ด ร่ ว มทำร่ ว มตั ด สิ น ใจ
แลกเปลี่ยนความคิด ความรู้สำหรับพัฒนาท้องถิ่นต่อไป
3 .วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์การบริหารส่วนตำบล
3.2 เพื่อให้ได้ข้อมูลความต้องการของชุมชนอย่างแท้จริงในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
3.3เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับความต้องการ ปัญหา และข้อเสนอแนะต่างๆ
3.4เพื่อสร้างจิตสำนึกให้กับประชาชนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตยเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมใน
การพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง
4. เป้าหมาย
ตัวแทนสัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตยจำนวน 104 คน
5. วิธีดำเนินการ
1. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติโครงการจากผู้บริหาร
2. ประสานส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
3. จัดประชาคมท้องถิ่นเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)
4. สรุปผลการประชุมเพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
6. ระยะเวลาดำเนินการ
วันที่ 20 ตุลาคม 25๖๐ (วันเวลาอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม)
7. สถานที่ดำเนินการ
อาคารอเนกประสงค์ภายในที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย
~ 69 ~

8. งบประมาณดำเนินการ
-ค่าจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 ป้าย รวม 400 บาท
-ค่าอาหารกลางวัน และเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมประชาคม จำนวน 6,240 บาท
-ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดประชุม (ปากกา ปากกาเคมี กระดาษ) จำนวน 360 บาท
รวมงบประมาณในการดำเนินการ 7,000 บาท
(ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยได้)
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย อำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่น
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ได้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่ตรงตามความต้องการของชุมชนที่แท้จริง
2. ประชาชนได้เสนอสภาพปัญหาและความต้องการในชุมชนของตนเองเพื่อประกอบการจัดทำแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
3. ประชาชนมีส่วนร่วมในการกำหนดกิจกรรม/โครงการ
4. ประชาชนมีความเข้าใจและเห็นความสำคัญของการเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงานของท้องถิ่น

ลำดับที่ ๗
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
การดำเนินงานศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
องค์การบริ ห ารส่ วนตำบลห้ วยเตยเป็น หน่วยงานภาครัฐที่เน้น การให้ บริการประชาชน และมี
เป้าหมายให้มีการบริการประชาชนในด้านต่างๆ ที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ด้วยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเกิด
ประโยชน์ต่อประชาชนผู้รับบริการโดยตรง โดยถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะได้รับการบริการอย่างสะดวก
รวดเร็ว และลดภาระของประชาชนเป็นสำคัญ
ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานด้านบริการเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเป็นการอำนวยความสะดวกและ
ตอบสนองความต้อ งการของประชาชน องค์การบริห ารส่ว นตำบลห้ว ยเตยจึงมีการจัดตั้งศูน ย์รับ เรื่องราวร้อ ง
ทุกข์เพื่อไว้ส ำหรั บรั บ เรื่ องร้ องเรีย น/ร้ องทุกข์ จากประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนต่างๆ
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อรับ ทราบปั ญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ และจะได้แก้ไขปัญหาได้อย่าง
ถูกต้องหรือนำมาเป็นข้อมูลในการทำแผนงานโครงการแก้ไขปัญหาต่อไป
3.2 เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาติดต่อราชการ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วน
ตำบลห้วยเตย
3.3 เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตยกับ
ประชาชนในพื้นที่
4. เป้าหมาย
ให้บริการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ จากประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับความเดือดร้อนรำคาญหรือผู้มี
ส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง โดยการปฏิบัติราชการต้องสามารถให้บริการได้อย่างมีคุณภาพ สามารถดำเนินการแล้วเสร็จ
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ภายในระยะเวลาที่กำหนด สร้างความเชื่อมั่นไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองตามความคาดหวัง/ความต้องการของ
ประชาชนผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความหลากหลายและมีความแตกต่างกันได้อย่างเหมาะสมและมี
การจัดเตรียมระบบการแก้ไขหรือบรรเทาปัญหาและผลกระทบใดๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นตามมาได้
5. พื้นที่ดำเนินการ
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย อำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่น
๖. วิธีดำเนินการ
5.1 จัดทำคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
5.2 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบช่องทางในการร้องทุกข์/ร้องเรียน
5.3 นำเรื่องเสนอคณะผู้บริหารพิจารณาสั่งการเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ไขปัญหาตามความ
จำเป็นและเร่งด่วน
5.4 แจ้งผลการปฏิบัติงานให้ผู้ร้องทราบ
๗. ระยะเวลาดำเนินการ
ให้บริการในวัน เวลาราชการวันจันทร์ – วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น.โดยช่องทาง
ร้องทุกข์/ร้องเรียน ดังนี้
๗.1 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย อำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่น
๗.2 ทางโทรศัพท์หมายเลข 043-๐๐๙๙๙๘
๗.3 ทางเว็บไซต์ หรือทางไปรษณีย์
๘. งบประมาณดำเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
9.1 มีสถิติจำนวนเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน ประจำสัปดาห์/ประจำเดือน ทำให้เห็นว่าประชาชนได้มี
ส่วนร่วมในการสอดส่องดูแลสังคมและการอยู่ร่วมกัน แสดงให้เห็นถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชนมี ส่วนร่วมในการ
ดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย
9.2 สามารถดำเนินการแก้ไขปรับปรุงตามเรื่องที่ประชาชนร้องเรียน/ร้องทุกข์
9.3 แจ้งผลการดำเนินการให้ผู้ร้องเรียนทราบภายใน 15 วัน

ลำดับที่ ๘
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
โครงการจัดตั้งศูนย์ดำรงธรรมตำบลห้วยเตย
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
องค์การบริ ห ารส่ วนตำบลห้ วยเตยเป็น หน่วยงานภาครัฐที่เน้น การให้ บริการประชาชน และมี
เป้าหมายให้มีการบริการประชาชนในด้านต่างๆ ที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ด้วยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเกิด
ประโยชน์ต่อประชาชนผู้รับบริการโดยตรง โดยถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะได้รับการบริการอย่างสะดวก
รวดเร็ว และลดภาระของประชาชนเป็นสำคัญ
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ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานด้านบริการเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเป็นการอำนวยความสะดวกและ
ตอบสนองความต้อ งการของประชาชน องค์การบริห ารส่ว นตำบลห้ว ยเตยจึงมีการจัดตั้งศูน ย์รับ เรื่องราวร้อ ง
ทุกข์เพื่อไว้ส ำหรั บรั บเรื่ องร้ องเรีย น/ร้ องทุกข์ จากประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนต่างๆ
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อรับ ทราบปั ญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ และจะได้แก้ไขปัญหาได้อย่าง
ถูกต้องหรือนำมาเป็นข้อมูลในการทำแผนงานโครงการแก้ไขปัญหาต่อไป
3.2 เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาติดต่อราชการ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วน
ตำบลห้วยเตย
3.3 เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตยกับ
ประชาชนในพื้นที่
4. เป้าหมาย
ให้บริการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ จากประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับความเดือดร้อนรำคาญหรือผู้มี
ส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง โดยการปฏิบัติราชการต้องสามารถให้บริการได้อย่างมีคุณภาพ สามารถดำเนินการแล้วเสร็จ
ภายในระยะเวลาที่กำหนด สร้างความเชื่อมั่นไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองตามความคาดหวัง/ความต้องการของ
ประชาชนผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความหลากหลายและมีความแตกต่างกันได้อย่างเหมาะสมและมี
การจัดเตรียมระบบการแก้ไขหรือบรรเทาปัญหาและผลกระทบใดๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นตามมาได้
5. พื้นที่ดำเนินการ
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย อำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่น
๖. วิธีดำเนินการ
5.1 จัดทำคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ดำรงธรรมตำบลห้วยเตย
5.2 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบช่องทางในการร้องทุกข์/ร้องเรียน
5.3 นำเรื่องเสนอคณะผู้บริหารพิจารณาสั่งการเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ไขปัญหาตามความ
จำเป็นและเร่งด่วน
5.4 แจ้งผลการปฏิบัติงานให้ผู้ร้องทราบ
๗. ระยะเวลาดำเนินการ
ให้บริการในวัน เวลาราชการวันจันทร์ – วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น.โดยช่องทาง
ร้องทุกข์/ร้องเรียน ดังนี้
๗.1 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย อำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่น
๗.2 ทางโทรศัพท์หมายเลข 043-๐40098
๗.3 ทางเว็บไซต์ หรือทางไปรษณีย์
๘. งบประมาณดำเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
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10.1 มีสถิติจำนวนเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน ประจำสัปดาห์/ประจำเดือน ทำให้เห็นว่าประชาชนได้มีส่วน
ร่วมในการสอดส่องดูแลสังคมและการอยู่ ร่วมกัน แสดงให้ เห็ นถึงการเปิดโอกาสให้ ประชาชนมี ส่ว นร่วมในการ
ดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย
10.2 สามารถดำเนินการแก้ไขปรับปรุงตามเรื่องที่ประชาชนร้องเรียน/ร้องทุกข์
10.3 แจ้งผลการดำเนินการให้ผู้ร้องเรียนทราบภายใน 15 วัน

ลำดับที่ ๙
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
กิจกรรม รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์รับทราบ
2. หลักการและเหตุผล
การแต่ งตั้ งเจ้ าหน้ าที่ ในการรับ เรื่อ งร้องเรีย น ร้องทุ กข์ เป็ น สิ่ งสำคั ญ เพราะการปฏิ บั ติ ห น้ าที่
ราชการทุกครั้ งจะต้องมีการตรวจสอบ กลั่ นกรองการใช้อำนาจ โดยการเปิดโอกาสให้ ทุ กภาคส่ ว นได้รับทราบ
ข้อเท็จจริง ข้อกฎหมายที่ถูกต้อง และต้องเป็นธรรมกับทุกฝ่าย เมื่อดำเนินการตามขั้นตอนเรื่องการร้องเรียนร้อง
ทุกข์เสร็จแล้วให้แจ้งผู้ร้องรับทราบโดยเร็วไม่เกิน 15 วัน
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดลดปัญหาทุจริต
3.2 เพื่อให้เกิดการปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างถูกต้องโดยการนำข้อเสนอแนะจากหน่วยตรวจสอบ
มาปฏิบัติ
3.3 เพื่อให้ผู้ร้องได้รับทราบขั้นตอนของการดำเนินการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์และส่งเสริมภาค
ประชาชนร่วมตรวจสอบการดำเนินงานของทางราชการ
4. เป้าหมายการดำเนินการ
ผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ทุกราย
5. พื้นที่ดำเนินการ
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย อำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่น
6. วิธีการดำเนินการ
ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วเสร็จแจ้งผู้ร้องโดยเร็วไม่เกิน 15 วันทำการ
7. ระยะเวลาดำเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑– 25๖๔)
8. งบประมาณดำเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 การปฏิบัติหน้าที่ราชการถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย เป็นธรรมกับทุกฝ่าย
10.2 ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติงานด้านการร้องเรียนร้องทุกข์
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ลำดับที่ ๑๐
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
มาตรการแก้ไขเหตุเดือดร้อนรำคาญ ด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
องค์การบริ ห ารส่ วนตำบลห้ วยเตยเป็น หน่วยงานภาครัฐที่เน้น การให้ บริการประชาชน และมี
เป้าหมายให้มีการบริการประชาชนในด้านต่างๆ ที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ด้วยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเกิด
ประโยชน์ต่อประชาชนผู้รับบริการโดยตรง โดยถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะได้รับการบริการอย่างสะดวก
รวดเร็ว และลดภาระของประชาชนเป็นสำคัญ
ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานด้านบริการเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเป็นการอำนวยความสะดวกและ
ตอบสนองความต้อ งการของประชาชน องค์การบริห ารส่ว นตำบลห้ว ยเตยจึงมีการจัดตั้งศูน ย์รับ เรื่องราวร้อ ง
ทุกข์เพื่อไว้ส ำหรั บรั บเรื่ องร้ องเรีย น/ร้ องทุกข์ จากประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนต่างๆ
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อรับ ทราบปั ญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ และจะได้แก้ไขปัญหาได้อย่าง
ถูกต้องหรือนำมาเป็นข้อมูลในการทำแผนงานโครงการแก้ไขปัญหาต่อไป
3.2 เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาติดต่อราชการ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วน
ตำบลห้วยเตย
3.3 เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตยกับ
ประชาชนในพื้นที่
4. เป้าหมาย
ให้บริการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ จากประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับความเดือดร้อนรำคาญหรือผู้มี
ส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง โดยการปฏิบัติราชการต้องสามารถให้บริการได้อย่างมีคุณภาพ สามารถดำเนินการแล้วเสร็จ
ภายในระยะเวลาที่กำหนด สร้างความเชื่อมั่นไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองตามความคาดหวัง/ความต้องการของ
ประชาชนผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความหลากหลายและมีความแตกต่างกันได้อย่างเหมาะสมและมี
การจัดเตรียมระบบการแก้ไขหรือบรรเทาปัญหาและผลกระทบใดๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นตามมาได้
5. พื้นที่ดำเนินการ
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย อำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่น
๖. วิธีดำเนินการ
5.1 จัดทำคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
5.2 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบช่องทางในการร้องทุกข์/ร้องเรียน
5.3 นำเรื่องเสนอคณะผู้บริหารพิจารณาสั่งการเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ไขปัญหาตามความ
จำเป็นและเร่งด่วน
5.4 แจ้งผลการปฏิบัติงานให้ผู้ร้องทราบ
๗. ระยะเวลาดำเนินการ
ให้บริการในวัน เวลาราชการวันจันทร์ – วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น.โดยช่องทาง
ร้องทุกข์/ร้องเรียน ดังนี้
๗.1 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย อำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่น
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๗.2 ทางโทรศัพท์หมายเลข 043-๐40098
๗.3 ทางเว็บไซต์ หรือทางไปรษณีย์
๘. งบประมาณดำเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
9.1 มีสถิติจำนวนเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน ประจำสัปดาห์/ประจำเดือน ทำให้เห็นว่าประชาชนได้มี
ส่วนร่วมในการสอดส่องดูแลสังคมและการอยู่ร่วมกัน แสดงให้เห็นถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชนมี ส่วนร่วมในการ
ดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย
9.2 สามารถดำเนินการแก้ไขปรับปรุงตามเรื่องที่ประชาชนร้องเรียน/ร้องทุกข์
9.3 แจ้งผลการดำเนินการให้ผู้ร้องเรียนทราบภายใน 15 วัน

3.3 การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ลำดับที่ ๑๑
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
มาตรการแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย
2. หลักการและเหตุผล
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2548 หมวด 1 องค์กรจัดทำแผนพัฒนา ข้อ 7 (2) และข้อ 9 กำหนดให้มีองค์กรและโครงสร้างขององค์กรจัดทำ
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปของคณะกรรมการ
ดังนั้ น เพื่ อ ให้ องค์การบริ ห ารส่ ว นตำบลห้ ว ยเตยในฐานะองค์ กรปกครองส่ ว นท้ องถิ่น รูป แบบ
เทศบาล มีองค์กรในการจัดทำแผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพั ฒนาขององค์กร
ปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น พ.ศ. 2548 องค์ ก ารบริห ารส่ ว นตำบลห้ ว ยเตย โดยงานนโยบายและแผน จึงแต่ งตั้ ง
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตยขึ้น
3. วัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตยและตัวแทนประชาชนจากทุกภาค
ส่วนได้มีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็นในการจัดทำร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วย
เตยและแผนพัฒนาสี่ปีขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตยให้สอดคล้องกับประเด็นหลักการพัฒนาที่ประชาคม
และคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลกำหนดด้วยความถูกต้อง โปร่งใส และสุจริต
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาตำบลจำนวน ๑ คณะ
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5. พื้นที่ดำเนินการ
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย อำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่น
6. วิธีดำเนินการ
6.1 จัดประชุมคณะกรรมการชุมชน เพื่อคัดเลือกผู้แทนประชาคมเทศบาล
7. ระยะเวลาดำเนินการ
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตยบางตำแหน่งใน
ปัจจุบันจะครบวาระการดำรงตำแหน่ง 2 ปี ตามที่ระเบียบฯ กำหนด องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตยจึงต้อง
ดำเนินการคัดเลือกบุคคลในตำแหน่งดังกล่าวมาดำรงตำแหน่งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาตำบล
แทนกรรมการฯ ที่ครบวาระการดำรงตำแหน่ง เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำ
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2558 หมวด 1 องค์กรจัดทำแผนพัฒนา ข้อ 7(2) และข้อ 9 ที่
กำหนด
8. งบประมาณดำเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
งานนโยบายและแผน สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตยมีคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลห้วยเตยเพื่อเป็นองค์กรในการยกร่างหรือจัดทำร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลและร่างแผนพัฒนา
สี่ปีของตำบลเพื่อใช้เป็นแผนพัฒนาในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตยความต้องการของประชาคมและ
ชุมชนในเขตตำบลห้วยเตย ด้วยความถูกต้อง โปร่งใส สุจริต และให้ความสำคัญในการต่อต้านการทุจริต

ลำดับที่ ๑๒
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
มาตรการแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย
2. หลักการและเหตุผล
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2548 หมวด 1 องค์กรจัดทำแผนพัฒนา ข้อ 7 (2) และข้อ 9 กำหนดให้มีองค์กรและโครงสร้างขององค์กรจัดทำ
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปของคณะกรรมการ
ดังนั้ น เพื่ อ ให้ องค์การบริ ห ารส่ ว นตำบลห้ ว ยเตยในฐานะองค์ กรปกครองส่ ว นท้ องถิ่น รูป แบบ
เทศบาล มีองค์กรในการจัดทำแผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพั ฒนาขององค์กร
ปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น พ.ศ. 2548 องค์ ก ารบริห ารส่ ว นตำบลห้ ว ยเตย โดยงานนโยบายและแผน จึงแต่ งตั้ ง
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตยขึ้น
3. วัตถุประสงค์
เพื่อติดตามและประเมินผลการจัดทำร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วย
เตยและแผนพัฒนาสี่ปีขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตยให้สอดคล้องกับประเด็นหลักการพัฒนาที่ประชาคม
และคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลกำหนดด้วยความถูกต้อง โปร่งใส และสุจริต
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4. เป้าหมาย/ผลผลิต
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาตำบลจำนวน ๑ คณะ
5. พื้นที่ดำเนินการ
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย อำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่น
6. วิธีดำเนินการ
6.1 จัดประชุมคณะกรรมการชุมชน เพื่อคัดเลือกผู้แทนประชาคมตำบล
๖.๒ ให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการจัดทำร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาตำบล
7. ระยะเวลาดำเนินการ
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตยบางตำแหน่ง
ในปัจจุบันจะครบวาระการดำรงตำแหน่ง 2 ปี ตามที่ระเบียบฯ กำหนด องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตยจึงต้อง
ดำเนินการคัดเลือกบุคคลในตำแหน่งดังกล่าวมาดำรงตำแหน่งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาตำบล
แทนกรรมการฯ ที่ครบวาระการดำรงตำแหน่ง เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำ
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2558 หมวด 1 องค์กรจัดทำแผนพัฒนา ข้อ 7(2) และข้อ 9 ที่
กำหนด
8. งบประมาณดำเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
งานนโยบายและแผน สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตยมีคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลห้วยเตยเพื่อเป็นองค์กรในการยกร่างหรือจัดทำร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลและร่างแผนพัฒนา
สี่ปีของเทศบาลเพื่อใช้เป็นแผนพัฒนาในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตยความต้องการของประชาคม
และชุมชนในเขตตำบลห้วยเตย ด้วยความถูกต้อง โปร่งใส สุจริต และให้ความสำคัญในการต่อต้านการทุจริต

มิติที่ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบตั ิราชการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
4.1 มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายใน ตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
กำหนด
ลำดับที่ ๑
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
กิจกรรมการจัดทำรายงานการควบคุมภายในและการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
2. หลักการและเหตุผล
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ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.
2544 กำหนดให้หน่วยรับตรวจติดตามประเมินผลการควบคุมภายในที่ได้กำหนดไว้ รายงานต่อผู้กำกับดูแลและ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ
ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติถูกต้องและเป็นไปตามที่ระเบียบฯ กำหนด เทศบาลโนนสะอาด จึงได้มี
การจัดทำและรายงานการควบคุมภายในตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกำหนดเป็นประจำทุกปี
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค์กรของเทศบาล
2. เพื่ อสรุป รายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายในให้ นายกเทศมนตรี ทราบตามแบบที่
ระเบียบฯ กำหนด
3. เพื่อรายงานการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในต่อผู้กำกับดูแลและคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดิน ตามกำหนด
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
ส่วนราชการ/กอง ทุกหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย
5. พื้นที่ดำเนินการ
ส่วนราชการ/กอง ทุกหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย
6. วิธีดำเนินการ
1. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค์กร
2. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย
3. ผู้บริหารมีหนังสือแจ้งให้ทุกส่วนราชการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน
4. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย ดำเนินการ
ประเมินองค์ประกอบ ตามแบบ ปย.1 และประเมินผลการปรับปรุงการควบคุมภายในตามแบบ ปย.2
5. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับองค์กร ดำเนินการรวบรวม เพื่อ
จัดทำรายงานการควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ข้อ 6 ระดับองค์กร และนำเสนอผู้บริหาร พร้อมจัดส่งรายงานให้ผู้
กำกับดูแลและคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
7. ระยะเวลาการดำเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑– 25๖๔)
8. งบประมาณดำเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
ส่วนราชการ/กอง ทุกหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
1. บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
2. ลดโอกาสความผิดพลาด ป้องกันและลดความเสี่ยงต่อการปฏิบัติงาน
3. เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรและประชาชนโดยรวม

ลำดับที่ ๒
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
กิจกรรมการรายงานผลการใช้จ่ายเงินให้ประชาชนได้รับทราบ
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2. หลักการและเหตุผล
การปฏิบัติงานด้านการคลังเป็นการทำงานที่ต้องอาศัยระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการ ตลอดจน
มติคณะรัฐ มนตรี วิธีก ารทำงานต้องอยู่ ในกรอบ และต้องมีระบบการบริการที่ รวดเร็ว ถูกต้อ ง ประชาชนหรือ
ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจสร้างความสะดวกให้แก่ประชาชนมากที่สุดถูกต้องทั้งระเบี ยบกฎหมาย ข้อเท็จจริง ไม่
มีข้อผิดพลาดบริการด้วยความเสมอภาคกัน ไม่เลือกปฏิบัติเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน การบริหาร
การเงินการคลังเกิดความโปร่งใสไม่เกิดการทุจริตคอร์รัปชั่ นมีการทำงานมีกระบวนการที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบ
ได้ รายงานการเงินจากหน่วยงานภายในและภายนอกไม่พบข้อบกพร่อง มีกระบวนการทางการคลังที่เปิดเผยข้อมูล
อื่นต่อประชาชน
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้เกิดความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้
3.2 การใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าและเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถซักถามและตรวจสอบได้
3.3 ปฏิบัติงานถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
3.4 ในการบริหารจัดการต้องทำอย่างเปิดเผยสามารถตรวจสอบได้ จึงต้องมีการปรับปรุงแก้ไข
การทำงานขององค์กรให้มีความโปร่งใส สามารถเปิดเผยข้อมู ลข่าวสาร เปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถตรวจสอบ
ความถูกต้องได้
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย
5. พื้นที่ดำเนินการ
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย
6. วิธีดำเนินการ
จัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิก
จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม โดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ ที่ทำการเทศบาลตำบลห้วยโพธิ์ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปี และ
จัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่น
และประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบทุกสามเดือน
7. ระยะเวลาดำเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑– 25๖๔)และดำเนินการอย่างต่อเนื่อง
8. งบประมาณดำเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 มีการพัฒนาการบริหารด้านการเงินการคลังและงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ
10.2 มีการเบิกจ่ายถูกต้อง รวดเร็ว เกิดความประหยัด
10.3 มีการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่หรือผู้รับบริการ
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4.3 การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถิ่น
ลำดับที่ ๓
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
โครงการอบรมให้ความรู้ด้านระเบียบ กฎหมายท้องถิ่น ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น
2. หลักการและเหตุผล
ในการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง เงื่อนไข
และหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นได้รับการเลือกตั้งมาจากประชาชนต้องรู้และยึดเป็น
แนวทางการปฏิบัติหน้ าที่ การดำเนินการอย่างเคร่งครัด ปัญหาที่เกิดขึ้น เป็นประจำไม่ได้เกิดจากเรื่องขาดความ
รอบคอบ ความชำนาญ ประสบการณ์ หรือขาดความรู้ กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง เงื่อนไข และหลักเกณฑ์
ต่างๆ ที่มักมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมเสนอเท่านั้น หากแต่เกิดจากความรู้ความเข้าใจหรือการตีความ
ข้อกฎหมาย ระเบียบ หรือกฎเกณฑ์ เงื่อนไขที่เกี่ยวข้องอย่างผิดๆ ส่งผลให้สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น
โดยเฉพาะผู้บริหารท้องถิ่นต้องตกเป็นผู้กระทำผิดกฎหมาย ก่อให้เกิดความเสียหายแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และทำให้การแก้ไขปัญหาของประชาชนหรือการพัฒนาท้องถิ่นขาดประสิทธิภาพ ประสิ ทธิผล ส่งผลให้การพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องล่าช้า เพราะไม่ตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง จากปัญหา
ดังกล่าวข้างต้น จึงจำเป็นที่สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นต้องมีความรู้ ความเข้าใจระเบียบกฎหมาย
คำสั่ง และหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่สำคัญและเกี่ยวข้องกับการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อันมีผลให้เกิด
ประสิทธิภาพและเกิดผลดีต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นไม่ต้องเสี่ยง
กับการกระทำผิดกฎหมายหรือถูกตรวจสอบ
ดังนั้น เพื่อให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย เพิ่มพูนความรู้ ความ
เข้าใจ ระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบั งคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน มีความรู้ความเข้าใจมิให้ดำเนินกิจการที่เป็นการขัดกัน
ระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมตามมาตรา 100 แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต และมีความรู้ความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐเรื่องการรับ
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามมาตรา 103 แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุ จริต สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย จึง ได้จัดทำโครงการอบรมให้
ความรู้ด้านระเบียบ กฎหมายท้องถิ่น ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย เพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547
3.2 เพื่ อให้ ผู้ บ ริ ห าร และสมาชิกสภาองค์ก ารบริห ารส่ ว นตำบลห้ วยเตยมีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน
3.3 เพื่อให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตยมีความรู้ความเข้าใจมิให้
ดำเนินกิจการที่เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมตามมาตรา 100 แห่งกฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
3.4 เพื่อให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตยมีความรู้ความเข้าใจในแนว
ทางการปฏิบัติสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐเรื่องการทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐตามมาตรา 103
แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
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4. เป้าหมาย/ผลผลิต
ผู้บริหารเทศบาล จำนวน 5 คน และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย
รวม ๑8 คน
5. พื้นที่ดำเนินการ
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย
6. วิธีดำเนินการ
6.1 จัดทำโครงการ/แผนงาน
6.2 ประชาสัมพันธ์โครงการ วัน เวลา และสถานที่ให้ แก่ผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลเข้ารับ
การอบรม
6.3 อบรมให้ความรู้โดยวิทยากร พร้อมแจกเอกสารประกอบการอบรม
6.4 ประเมินผลและสรุปผลการดำเนินการ
7. ระยะเวลาดำเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑– 25๖๔)
8. งบประมาณดำเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สำนักงานปลัด
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตยได้เพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547
10.2 ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตยมี ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน
10.3 ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย มีความรู้ความเข้าใจมิให้ดำเนิน
กิจการที่เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมตามมาตรา 100 แห่งกฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
10.4 ผู้ บ ริ ห าร และสมาชิก สภาองค์ การบริห ารส่ ว นตำบลห้ ว ยเตยมี ความรู้ความเข้าใจแนว
ทางการปฏิบัติสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐเรื่องการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามมาตรา
103 แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

4.4 เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้าน
การทุจริต
ลำดับที่ 4
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
โครงการรวมพลังแห่งความภักดี
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2. หลักการและเหตุผล
ตามที่ได้มีป ระกาศสำนั กพระราชวัง เรื่อง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหิ ตลาธิ
เบศรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร สวรรคต ลงวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ ประกอบ
กับได้มีประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสวรรคต ลงวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ ได้นำ
ความเศร้าโศกเสียใจมายังพสกนิกรทั่วประเทศนั้น
เพื่อเป็นการถวายความอาลัยและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ องค์การบริหาร
ส่วนตำบลห้วยเตย จึงมีแนวคิดในการจัดกิจกรรมเพื่อถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอ
ดุลยเดชมหิตลาธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร อีกทั้งเพื่ อถวายความจงรักภักดี
ในโอกาสที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หั วมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ ๑๐ ขึ้นครองราชย์ องค์การ
บริหารส่วนตำบลห้วยเตย จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น โดยร่วมกับหน่วยงานภาครัฐในอำเภอซำสูง ได้แก่ ที่ทำการ
ปกครองอำเภอซำสู ง ท้องถิ่น อำเภอซำสู ง สำนัก งานที่ดินอำเภอซำสูง สำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง สำนักงาน
พัฒนาชุมชนอำเภอซำสูง สำนักงานปศุสัตว์อำเภอซำสูง สัสดีอำเภอซำสูง ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยอำเภอซำสูง สถานีตำรวจภูธรอำเภอซำสูง โรงพยาบาล ซำสูง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอซำสูง การ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอซำสูงและธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขาซำสูง ในการออกให้บริการ
ด้านต่างๆ อีกทั้งเพื่อเชื่อมความสำพัน ธ์อัน ดีระหว่างหน่ว ยงานภาครัฐและภาคประชาชนในการร่วมกันพั ฒ นา
ท้องถิ่นและถวายเป็นพระราชกุศลต่อไป
๒. วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีที่มีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
๒.๒ เพื่อถวายความอาลัยและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช
มหิตลาธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร
๒.๓ เพื่ อ ถวายเป็ น พระราชกุ ศ ลแด่ พ ระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดชมหิ ต ลาธิ เบศ
รามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร
๒.๔ เพื่อแสดงถึงความปลื้มปิติและความจงรักภักดีที่พสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหา วชิราลงกรณ บดินทรเทพ
ยวรางกูร รัชกาลที่ ๑๐ ขึ้นครองราชย์
๓. กลุ่มเป้าหมาย
- ประชาชนตำบลห้วยเตยทั้ง ๗ หมู่บ้าน ประมาณ ๓๐๐ คน
๔. วิธีการดำเนินการ
๔.๑ จั ด นิ ท รรศการถวายความอาลั ย และสำนึ กในพระมหากรุณ าธิคุ ณ พระบาทสมเด็ จ พระ
ปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดชมหิตลาธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร
๔.๒ จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทร เทพยวรางกูร
รัชกาลที่ ๑๐ ขึ้นครองราชย์
๔.๓ ให้บริการประชาชน ร่วมกับหน่วยงานราชการอื่นๆ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
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๕. ระยะเวลาดำเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.25๖๑ – 25๖๔)
๖. สถานที่ดำเนินการ
- วัดศรีสำราญ บ้านห้วยเตย หมู่ที่ ๑ ตำบลห้วยเตย อำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่น
๗. งบประมาณ
ใช้งบประมาณ จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท แยกเป็น
๗.๑ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม
จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท
๗.๒ ค่าจัดนิทรรศการ
จำนวน ๓,๐๐๐ บาท
๗.๓ ค่าพิธีกรรมทางศาสนา
จำนวน ๕,๐๐๐ บาท
๗.๔ ค่าตกแต่งสถานที่
จำนวน ๑,๕๐๐ บาท
๗.๕ ค่าป้ายโครงการ
จำนวน
๕๐๐ บาท
๘. ผู้รับผิดชอบโครงการ
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย โดยมีหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการคือ
- ที่ทำการปกครองอำเภอซำสูง
- สำนักงานท้องถิ่นอำเภอซำสูง
- สำนักงานที่ดินอำเภอซำสูง
- สำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง
- สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอซำสูง
- สำนักงานปศุสัตว์อำเภอซำสูง
- สำนักงานสัสดีอำเภอซำสูง
- ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอซำสูง
- สถานีตำรวจภูธรอำเภอซำสูง
- โรงพยาบาลซำสูง
- สำนักงานสาธารณสุขอำเภอซำสูง
- การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอซำสูง
- ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขาซำสูง
๙. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๙.๑ ภาครั ฐ และภาคประชาชนได้ร่ว มกั นถวายความอาลั ยและสำนึ กในพระมหากรุณ าธิคุ ณ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหิตลาธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรม
นาถบพิตร
๙.๒ ภาครัฐและภาคประชาชนได้ร่วมกันแสดงถึงความปลื้มปิติและความจงรักภักดีที่สมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ ๑๐ ขึ้นครองราชย์
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๙.๓ ประชาชนตำบลห้วยเตย ได้รับบริการจากหน่วยงานต่างๆ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

ลำดับที่ ๕
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
โครงการคนไทยหัวใจเดียวกัน
2. หลักการและเหตุผล
ด้วยกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดขอนแก่น แจ้งให้องค์การบริหารส่วนตำบลห้วย
เตย ดำเนินโครงการคนไทยหัวใจเดียวกันในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย ซึ่งเป็นไปตามแผนงานของศูนย์
ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป ประจำปี ๒๕๕๘ เพื่อขจัดข้อขัดแย้งและเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจของ
ประชาชน ด้วยการเปิดเวทีความคิดให้แก่ประชาชนในพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลและอบต.ทั่วประเทศ เปิดเวที
ความคิดให้บุคลากรทุกส่วนในสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษา และบุคลากรองค์กรวิชาชีพต่างๆ ทั้งนี้เพื่อให้
เป็นเวทีแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นตามกรอบการปฏิรูปประเทศทั้ง ๑๑ ด้าน เป็นการระดมข้อคิดเห็นในเชิงสร้างสรรค์
และความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง
องค์การบริ ห ารส่ ว นตำบลห้ ว ยเตย ได้ เล็ งเห็ นความสำคัญ ในเรื่องดังกล่ าวข้างต้น จึงได้จัดทำ
โครงการนี้ขึ้น เพื่อเสริมสร้างบรรยากาศของความปรองดองสมานฉันท์และความรักสามัคคีกันของคนในชุมชนอย่าง
ยั่งยืนต่อไป
3.วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่อเสริมสร้างความปรองดองและรักสามัคคีในชุมชน
๒.๒ เพื่อขจัดความขัดแย้งและเสริมสร้างความเข้าใจของประชาชน
๒.๓ เพื่อเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นให้แก่ประชาชนในพื้นที่
4.กลุ่มเป้าหมาย
- ประชาชนในตำบลห้วยเตย ประมาณ ๑๒๐ คน
5.วิธีการดำเนินการ
๔.๑ จัดทำโครงการเพื่อเสนอขออนุมัติดำเนินการ
๔.๒ เสนอโครงการขอเบิกเงินงบประมาณ
๔.๓ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน
๔.๔ จัดกิจกรรมร่วมกันระหว่างภาครัฐและภาคประชาชน
6. ระยะเวลาดำเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.25๖๑ – 25๖๔)
7.สถานที่ดำเนินการ
- อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเต
8.งบประมาณดำเนินการ
งบประมาณดำเนินการจำนวน ๓,๕๐๐.- บาท แยกเป็น
- ค่าอาหารว่าง
เป็นเงิน ๓,๐๐๐.- บาท
- ค่าน้ำดื่ม
เป็นเงิน ๕๐๐.- บาท
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* ค่าใช้จ่ายทั้งหมดสามารถถัวเฉลี่ยกันได้
9.หน่วยงานที่รับผิดชอบ
- สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย
10.ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๙.๑ ประชาชนมีความปรองดองและรู้รักสามัคคี
๙.๒ ประชาชนมีความเข้าใจอันดีซึ่งกันและกัน อีกทั้งมีมุมมองที่ดีกับหน่วยงานภาครัฐ
๙.๓ ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นในเชิงสร้างสรรค์
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