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ประกาศใช้แผนปฏิบติัการป้องกนัการทุจริตสามปี 
ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลหินเหลก็ไฟ 

 (พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ ) 
******************************** 

ตามค าสัง่คณะรกัษาความสงบแห่งชาต ิที ่๖๙/๒๕๕๗ เรื่อง  มาตรการป้องกนัและแกไ้ขปญัหา
การทุจรติประพฤติมชิอบ  ได้ก าหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรฐัก าหนดมาตรการหรอืแนว
ทางการป้องกนัและแก้ไขปญัหาการทุจรติประพฤตมิชิอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรฐัโดยมุ่งเน้น
การสร้างธรรมาภิบาลในการบรหิารงาน และส่งเสรมิการมสี่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบเฝ้า
ระวงัเพือ่สกดักัน้มใิหเ้กดิการทุจรติประพฤตมิชิอบได ้ ประกอบกบันโยบายของพลเอกประยุทธ์ จนัทรโ์อชา 
นายกรฐัมนตร ีไดแ้ถลงนโยบายของรฐับาลต่อสภานิตบิญัญตัแิห่งชาติ เมื่อวนัที ่๑๒ กนัยายน ๒๕๕๗  ได้
ก าหนดใหม้กีารบรหิารราชการแผ่นดนิทีม่ธีรรมาภบิาลและการป้องกนั ปราบปรามการทุจรติและประพฤตมิิ
ชอบในภาครฐั เป็นนโยบายส าคญัของรฐับาล  เพื่อให้การขบัเคลื่อนนโยบายของ รฐับาลและคณะรกัษา
ความสงบแห่งชาต ิในการป้องกนัและแกไ้ขปญัหาการทุจรติประพฤตมิชิอบเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ  

คณะรฐัมนตรไีดม้มีตเิมื่อวนัที ่๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙  เหน็ชอบยุทธศาสตรช์าตวิ่าดว้ยการป้องกนั
และปราบปรามการทุจรติ ระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔)  และให้หน่วยงานภาครฐัแปลงแนวทางและ
มาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติ  โดยก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ ๔ ปี และแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี  ซึ่งยุทธศาสตรช์าตวิ่าด้วยการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติ  ก าหนดยุทธศาสตรท์ี ่๒ 
“ยกระดบัเจตจ านงทางการเมอืงในการต่อตา้นการทุจรติ” 

ดงันัน้  เพื่อขบัเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติฯ ให้เกิดเป็นรูปธรรม  องค์การบรหิารส่วนต าบลหิน
เหล็กไฟ จึงแสดงเจตจ านงในการต่อต้านการทุจรติด้วยการจดัท าแผนปฏิบัติการป้องกนัการทุจรติของ
องค์การบรหิารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  ๓  ปี (พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔) เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการ
ด าเนินการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติขององคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนิเหลก็ไฟต่อไป จงึประกาศใช้
แผนปฏบิตักิารป้องกนัการทุจรติขององค์การบรหิารส่วนต าบลหนิเหล็กไฟ ๓ ปี (พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๔) 
รายละเอยีดปรากฏตามเอกสารแนบทา้ยประกาศฉบบัน้ี  
 

จงึประกาศใหท้ราบโดยทัว่กนั  
 
    ประกาศ  ณ  วนัที ่     เดอืน  มถิุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๑    

 
 
             (นายรณชยั ครุตรารกัษ์) 

                                                   นายกองคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนิเหลก็ไฟ 
 

 



ค าน า 

การทุจรติเป็นปญัหาใหญ่ของสงัคมไทยมาเป็นเวลานาน และฉุดรัง้ความเจรญิก้าวหน้าการ
พฒันาศกัยภาพและขดีความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ ซึ่งในปจัจุบนัได้ทวคีวามรุนแรงขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง ท าใหเ้กดิความเสยีหายในวงกวา้ง โดยสง่ผลกระทบต่อระบบเศรษฐกจิ ระบบสงัคม ระบบการเมอืง  
การปกครองและการบรหิารราชการบรหิารราชการเป็นอย่างมาก  การแกป้ญัหาการทุจรติจงึเป็นสิง่ส าคญัที่
หน่วยงานในภาภาครฐั ซึง่เป็นหน่วยงานหลกัในการขบัเคลื่อนประเทศไทยใหม้คีวามเจรญิกา้วหน้าสามารถ
แข่งขนักับต่างประเทศได้อย่างทัดเทียมนานาอารยประเทศ ที่จะต้องประสานความร่วมมือทัง้ภาครฐั 
ภาคเอกชน และภาคประชาชนเพื่อร่วมกนัพฒันาปรบัปรุงระบบการบรหิารจดัการ และการพฒันาบุคลากร
ควบคู่ไปพร้อมๆกนั โดยการปลูกฝงัความชื่อสตัยส์ุจรติ รบัผดิชอบ มวีนิัย ตลอดจนค่านิยมอื่นๆ ที่ถูกต้อง 
รวมทัง้เขา้ใจวถิดี าเนินชวีติทีส่มควรและมคีุณค่า 

ประกอบกับคณะรกัษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้มีค าสัง่ที่ ๖๙/๒๕๕๗ เรื่องมาตรการ
ป้องกันและแก้ไขปญัหาการทุจริตและประพฤติมิ โดยทุกส่วนราชการและหน่วยงานภาครฐั ก าหนด
มาตรการหรอืแนวทางแก้ไขปญัหาการทุจรติประพฤติมิชอบโดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมมาภิบาลในการ
บรหิารงานและส่งเสรมิการมสี่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวงั เพื่อสกดักัน้เพื่อมใิห้เกดิ
การทุจรติได ้

เพื่อให้การด าเนินงานดงักล่าว บรรลุผลได้อย่างเป็นรูปธรรม องค์การบรหิารส่วนต าบลหิน
เหลก็ไฟ จงึได้จดัท าแผนปฏบิตักิารป้องกนัการทุจรติสามปี ( พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ ) ขององคก์ารบรหิาร
สว่นต าบลหนิเหลก็ไฟ ขึน้ เพื่อขบัเคลื่อนยุทธศาสตรแ์ละกลยุทธ์ขององคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนิเหลก็ไฟ 
ให้บรรลุเป้าหมายและเป็นการถอืปฏบิตัติามค าสัง่ คสช. เรื่องมาตรการป้องกนัและแก้ไขปญัหาการทุจรติ
และประพฤตมิชิอบ ซึง่เป็นนโยบายชาตดิว้ย 

                                                    องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนิเหลก็ไฟ                     
                                                                                  สงิหาคม   ๒๕๖๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สารบญั 



เรื่อง                        หน้า  

ส่วนท่ี ๑ บทน า 
 หลกัการและเหตุผล                ๒   

วสิยัทศัน์                  ๔ 
พนัธกจิ                   ๕ 
วตัถุประสงคก์ารจดัท าแผน        ๕ 
เป้าหมาย          ๖ 
ประโยชน์ของการจดัท าแผน        ๖ 

ส่วนท่ี  ๒ แผนปฏิบติัการป้องกนัการทุจริต 
มติทิี ่๑   การสรา้งสงัคมทีไ่ม่ทนต่อการทุจรติ      ๘ 
มติทิี ่๒   การบรหิารราชการเพือ่ป้องกนัการทุจรติ     ๑๐ 
มติทิี ่๓   การสง่เสรมิบทบาทและการมสีว่นร่วมของประชาชน    ๑๔ 
มติทิี ่๔   การเสรมิสรา้งและปรบัปรุงกลไกในการตรวจสอบ    ๑๗ 

   การบรหิารราชการขององคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนิเหลก็ไฟ 
ส่วนท่ี  ๓ รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 มติทิี ่๑   การสรา้งสงัคมทีไ่ม่ทนต่อการทุจรติ      ๙๖ 

มติทิี ่๒   การบรหิารราชการเพือ่ป้องกนัการทุจรติ 
มติทิี ่๓   การสง่เสรมิบทบาทและการมสีว่นร่วมของประชาชน 
มติทิี ่๔   การเสรมิสรา้งและปรบัปรุงกลไกในการตรวจสอบ 

ภาคผนวก 
ประกาศเจตจ านงในการต่อตา้นการทุจรติขององคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนิเหลก็ไฟ 

 ค าสัง่แต่งตัง้คณะท างานจดัท าแผนปฏบิตักิารป้องกนัการทุจรติ 
แบบฟอรม์รายงานประเมนิตนเอง(Self Assessment Report : SAR) การจดัท าแผนปฏบิตักิาร

ป้องกนัการทุจรติส าหรบัองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

 
 
 
 
 
  
 

 

 

   ส่วนท่ี ๑ 

บทน า 

 



๑.การวิเคราะห์ความเส่ียงในการเกิดการทุจริตในองคก์รปกครองส่วนท้องถ่ิน 

 การวเิคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจรติในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มวีตัถุประสงค์เพื่อ

ต้องการบ่งชี้ความเสีย่งของการทุจรติที่มอียู่ในองค์กรโดยการประเมนิโอกาสของการทุจรติที่อาจเกิดขึ้น 

ตลอดจนบุคคลหรอืหน่วยงานที่อาจเกี่ยวข้องกับการกระท าทุจรติ เพื่อพิจารณาว่าการควบคุมและการ

ป้องกนัการทุจรติทีม่อียู่ในปจัจุบนัมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิลหรอืไม่ 

 การทุจริตในระดบัท้องถ่ิน  พบว่าปจัจยัที่มีผลต่อการขยายตัวของการทุจรติในระดบัท้องถิ่น 

ได้แก่ การกระจายอ านาจสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แม้ว่าโดยหลักการแล้วการกระจายอ านาจมี

วตัถุประสงค์ส าคญัเพื่อให้บรกิารต่าง ๆ ของรฐัสามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนมากขึ้น มี

ประสทิธภิาพมากขึน้ แต่ในทางปฏบิตัทิ าใหแ้นวโน้มของการทุจรติในทอ้งถิน่เพิม่มากยิง่ขึน้เช่นเดยีวกนั 

 ลกัษณะการทุจริตในส่วนขององค์การบริหารส่วนต าบลหินเหลก็ไฟ จ าแนกเป็น ๗ ประเภท 

ดงันี้ ๑) การทุจรติดา้นงบประมาณ การท าบญัช ีการจดัซือ้จดัจา้ง และการเงนิการคลงั ส่วนใหญ่เกดิจาก

การละเลยขององคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนิเหลก็ไฟ      

  ๒) สภาพหรอืปญัหาทีเ่กดิจากตวับุคคล      

  ๓) สภาพการทุจรติอนัเกดิจากช่องว่างของกฎระเบยีบและกฎหมาย  

   ๔) สภาพหรอืลกัษณะปญัหาของการทุจรติที่เกิดจากการขาดความรู้ความเข้าใจ

และขาดคุณธรรมจรยิธรรม         

   ๕) สภาพหรอืลกัษณะปญัหาที่เกดิจากการขาดประชาสมัพนัธ์ให้ประชาชนทราบ

   ๖) สภาพหรือลักษณะปญัหาของการทุจรติที่เกิดจากการตรวจสอบขาดความ

หลากหลายในการตรวจสอบจากภาคสว่นต่าง ๆ        

    ๗) สภาพหรอืลกัษณะปญัหาของการทุจรติที่เกิดจากอ านาจ บารม ีและ

อทิธพิลทอ้งถิน่     สาเหตุและปัจจยัท่ีน าไปสู่การทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลหิน

เหลก็ไฟสามารถสรปุเป็นประเดน็ได้ ดงัน้ี ๑) โอกาส  แม้ว่าในปจัจุบนัมหีน่วยงานและกฎหมายที่

เกี่ยวขอ้งกบัการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติแต่พบว่ายงัคงมช่ีองว่างทีท่ าใหเ้กดิโอกาสของการทุจรติ 

ซึ่งโอกาสดงักล่าวเกดิขึน้จากการบงัคบัใชก้ฎหมายทีไ่ม่เขม้แขง็ กฎหมาย กฎระเบยีบไม่รดักุม และอ านาจ

หน้าทีโ่ดยเฉพาะขา้ราชการระดบัสงูกเ็ป็นอกีโอกาสหนึ่งทีท่ าใหเ้กดิการทุจรติ  

                                                                       แผนปฏิบตัิการป้องกนัการทุจรติสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๔)ของอบต.หิน

เหลก็ไฟ 

-๒- 

๒) ส่ิงจูงใจ เป็นทีย่อมรบัว่าสภาวะทางเศรษฐกจิทีมุ่ง้เน้นเรื่องของวตัถุนิยม สงัคมนิยม ท าใหค้นใน

ปจัจุบนัมุ่งเน้นที่การสร้างความร ่ารวย ด้วยเหตุน้ีจงึเป็นแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่มแีนวโน้มที่จะท าพฤตกิรรม

การทุจรติมากยิง่ขึน้           



  ๓) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปร่งใส   การทุจริตในปจัจุบันมีรูปแบบที่

ซบัซ้อนขึ้น โดยเฉพาะการทุจรติในเชงินโยบายที่ท าให้การทุจรติกลายเป็นความชอบธรรมในสายตาของ

ประชาชน ขาดกลไกการตรวจสอบความโปร่งใสทีม่ปีระสทิธภิาพ ดงันัน้จงึเป็นการยากทีจ่ะเขา้ไปตรวจสอบ

การทุจรติของบุคคลเหล่านัน้ 

 ๔) การผกูขาด ในบางกรณีการด าเนินงานของภาครฐั ได้แก่ การจดัซื้อ จดัจ้าง เป็นเรื่องของการ

ผูกขาด ดงันัน้จงึมคีวามเกี่ยวขอ้งเป็นห่วงโซ่ผลประโยชน์ทางธุรกจิ ในบางครัง้พบบรษิทัมกีารใหส้นิบนแก่

เจา้หน้าทีเ่พื่อใหต้นเองไดร้บัสทิธใินการด าเนินงานโครงการของภาครฐั รูปแบบของการผูกขาด ไดแ้ก่ การ

ผกูขาดในโครงการก่อสรา้งและโครงสรา้งพืน้ฐานภาครฐั 

 ๕) การได้รบัค่าตอบแทนท่ีไม่เหมาะสม รายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย ความยากจนถือเป็น

ปจัจยัหน่ึงทีท่ าใหข้า้ราชการมพีฤตกิรรมการทุจรติ เพราะความตอ้งการทีจ่ะมสีภาพความเป็นอยู่ทีด่ขี ึน้ ท า

ใหเ้จา้หน้าทีต่อ้งแสวงหาช่องทางเพือ่เพิม่รายไดพ้เิศษ ใหก้บัตนเองและครอบครวั 

 ๖) การขาดจริยธรรม คณุธรรม ในสมยัโบราณ ความซื่อสตัยส์ุจรติเป็นคุณธรรมทีไ่ดร้บัการเน้น

เป็นพเิศษถือว่าเป็นเครื่องวดัความดขีองคน แต่ในปจัจุบนั พบว่า คนมคีวามละอายต่อบาปและเกรงกลวั

บาปน้อยลง และมคีวามเหน็แก่ตวัมากยิง่ขึน้ มองแต่ประโยชน์สว่นตนเป็นทีต่ ัง้มากกว่าทีจ่ะยดึผลประโยชน์

สว่นตนเป็นทีต่ ัง้มากกว่าทีจ่ะยดึผลประโยชน์สว่นรวม 

 ๗) มีค่านิยมท่ีผิด  ปจัจุบนันิยมของสงัคมไดเ้ปลีย่นจากยกย่องคนด ีคนทีม่คีวามซื่อสตัยส์ุจรติเป็น

ยกย่องคนที่มเีงนิ คนที่เป็นเศรษฐ ีมหาเศรษฐ ีคนที่มตี าแหน่งหน้าที่การงานสูง ดว้ยเหตุนี้ ผู้ทีม่คี่านิยมที่

ผิดเห็นว่าการทุจรติเป็นวิถีชีวิต่ เป็นเรื่องปกติธรรมดา เห็นคนซื่อเป็นคนเซ่อ เห็นคนโกงเป็นคนฉลาด 

ย่อมจะท าการทุจรติฉ้อราษฎรบ์งัหลวง โดยไม่มคีวามละอายต่อบุญและบาป และไม่เกรงกลวัต่อกฎหมาย

ของบา้นเมอืง 

๒.หลกัการและเหตุผล          

 ปจัจุบนัปญัหาการทุจรติคอรร์ปัชัน่ในประเทศไทยถอืเป็นปญัหาเรือ้รงัทีน่ับวนัยิง่จะทวคีวามรุนแรง

และสลบัซบัซ้อนมากยิง่ขึ้นและส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิง่ต่อความมัน่คงของชาติ เป็น

ปญัหาล าดบัต้น ๆ ที่ขดัขวางการพฒันาประเทศทัง้ในดา้นเศรษฐกจิ สงัคมและการเมอืง เน่ืองจากเกดิขึ้น

ทุกภาคสว่นในสงัคมไทย ไม่ว่า 

                                                       แผนปฏบิตักิารป้องกนัการทุจรติสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๔)ของอบต.หนิ

เหลก็ไฟ 

-๓- 

จะเป็นภาคการเมอืง ภาคราชการโดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่มกัถูกมองจากภายนอกสงัคมว่า

เป็นองคก์รที่เอื้อต่อการทุจรติคอรร์ปัชัน่และมกัจะปรากฏข่าวการทุจรติตามสื่อและรายงานทางราชการอยู่



เสมอ ซึ่งไดส้่งผลสะเทอืนต่อกระแสการกระจายอ านาจและความศรทัธาต่อระบบการปกครองส่วนท้องถิน่

อย่างยิง่ ส่งผลใหภ้าพลกัษณ์คอรร์ปัชัน่ (Corruption Perception Index –CPI) ซึง่เป็นเครื่องมอืทีใ่ชป้ระเมนิ

การทุจรติคอร์รปัชัน่ทัว่โลกที่จดัโดยองค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International-IT) 

พบว่า ผลคะแนนของประเทศไทยระหว่างปี ๒๕๕๕-๒๕๕๘ อยู่ที่ ๓๕-๓๘ คะแนน จากคะแนนเต็ม ๑๐๐ 

คะแนน โดยในปี ๒๕๕๘ อยู่อนัดบัที ่๓๖ จาก ๑๖๘ ประเทศทัว่โลก และเป็นอนัดบัที ่๓ ในประเทศอาเซยีน

รองจากประเทศสงิคโปรแ์ละประเทศมาเลเซยี และล่าสุดพบว่าผลคะแนนของประเทศไทยปี ๒๕๕๙ ลดลง 

๓ คะแนน จากปี ๒๕๕๘ ไดล้ าดบัที ่๑๐๑ จาก ๑๖๘ ประเทศ ซึง่สามารถสะทอ้นใหเ้หน็ว่าประเทศไทย เป็น

ประเทศทีม่ปีญัหาการคอรร์ปัชัน่อยู่ในระดบัสงู 

 แมใ้นช่วงระยะทีผ่่านมา ประเทศไทยไดแ้สดงใหเ้หน็ถงึความพยายามในการปราบปรามการป้องกนั

การทุจรติไม่ว่าจะเป็น การเป็นประเทศภาคภีายใต้อนุสญัญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจรติ 

(United Nations Convention Against Corruption –UNCAC) พ .ศ . ๒ ๕๔ ๖  ก ารจัด ตั ้งอ งค์ ก รต าม

รฐัธรรมนูญ โดยเฉพาะอย่างยิง่คณะกรรมการป้องกนัปราบปรามการทุจรติแห่งชาติได้จดัท ายุทธศาสตร์

ชาตวิ่าดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติมาแลว้ ๓ ฉบบั แต่ปญัหาการทุจรติในประเทศไทยไม่ได้มี

แนวโน้มทีล่ดน้อยลง สาเหตุที่ท าใหก้ารทุจรติเป็นปญัหาทีส่ าคญัของสงัคมไทยประกอบดว้ยปจัจยัทางดา้น

พื้นฐานโครงสร้างสงัคม ซึ่งเป็นสงัคมที่ตัง้อยู่บนพื้นฐานความสมัพนัธ์แนวดิง่ (Vertical Relation) หรอือีก

นยัหนึ่ง คอื พืน้บานของสงัคมอุปถมัภ์ทีท่ าใหส้งัคมไทยยดึตดิกบัการช่วยเหลอืเกื้อกูลกนั โดยเฉพาะในหมู่

ญาติพี่น้องและพวกพ้อง ยดึติดกบักระแสบรโิภคนิยม วตัถุนิยม ติดความสบาย ยกย่องคนที่มีเงนิและ

อ านาจ คนไทยบางส่วนมองว่าการทุจรติคอรปัชัน่เป็นเรื่องปกตทิีย่อมรบัได ้ซึ่งนับไดว้่าเป็นปญัหาทีฝ่งัราก

ลกึในสงัคมไทยมาตัง้แต่อดตีหรอืกล่าวได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของค่านิยมและวฒันธรรมไทยไปแลว้ ผนวกกบั

ปจัจยัทางด้านการท างานที่ไม่ได้บูรณาการความร่วมมอืของทุกภาคส่วนไว้ด้วยกนัจงึส่งผลให้การท างาน

ของกลไกหรอืความพยายามทีไ่ดก้ล่าวมาขา้งตน้ไม่สามารถท าไดอ้ย่างเตม็ศกัยภาพ ขาดความเขม้แขง็ 

 ปจัจุบนัยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกนัและปราบปรามทุจรติที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ ๓ เริม่จากปี 

พ.ศ. ๒๕๖๐ จนถงึปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มมีาตรฐานทางคุณธรรมจรยิธรรม เป็นสงัคม

มติใิหม่ทีป่ระชาชนไม่เพงิเฉยต่อการทุจรติทุกรูปแบบ โดยไดร้บัความร่วมมอืจากฝา่ยการเมอืง  

 

                                                                        แผนปฏิบตัิการป้องกนัการทุจรติสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๔)ของอบต.หิน

เหลก็ไฟ   

                                                                                   -๔- 

หน่วยงานของรฐั ตลอดจนประชาชน ในการพทิกัษ์รกัษาผลประโยชน์ของชาตแิละประชาชนเพือ่ใหป้ระเทศ

ไทยมศีกัดิศ์รแีละเกยีรตภิูมใินดา้นความโปร่งใสทดัเทยีมนานาอารยประเทศ โดยก าหนดวสิยัทศัน์ “ประเทศ

ไทยใสสะอาด ไทยทัง้ชาตติ้านทุจรติ”  มเีป้าหมายหลกัเพื่อให้ประเทศไทยได้รบัการประเมนิดชันีการรบัรู้

การทุจรติ (Corruption Perceptions Index:CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งการที่ระดบั



คะแนนจะสูงขึ้นได้นัน้ การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจ้าหน้าที่ของรัฐและ

ประชาชนตอ้งมพีฤตกิรรมแตกต่างจากทีเ่ป็นอยู่ในปจัจุบนั ไม่ใชต้ าแหน่งหน้าทีใ่นทางทุจรติประพฤตมิชิอบ 

โดยไดก้ าหนดยุทธศาสตรก์ารด าเนินงานหลกัออกเป็น ๖ ยุทธศาสตร ์ดงันี้    

   ยุทธศาสตรท์ี ่๑ สรา้งสงัคมทีไ่ม่ทนต่อการทุจรติ    

  ยุทธศาสตรท์ี ่๒ ยกระดบัเจตจ านงทางการเมอืงในการต่อตา้นการทุจรติ  

  ยุทธศาสตรท์ี ่๓ สกดักัน้การทุจรติเชงินโยบาย     

 ยุทธศาสตรท์ี ่๔ พฒันาระบบป้องกนัการทุจรติเชงิรุก    

 ยุทธศาสตรท์ี ่๕ ปฏริปูกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจรติ   

 ยุทธศาสตรท์ี ่๖ ยกระดบัคะแนนดชันีการรบัรูก้ารทุจรติ (Corruption Perception Index:CPI)  

 ดงันัน้ เพื่อใหก้ารด าเนินการขบัเคลื่อนดา้นการป้องกนัและปราบปรามทุจรติบงัเกดิผลเป็นรูปธรรม

ในทางปฏบิตัเิป็นไปตามเจตนารมณ์ของยุทธศาสตรว์่าด้วยการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติระยะที่ ๓ 

(พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่จงึไดต้ระหนักและใหค้วามส าคญักบัการบรหิารจดัการทีม่ี

ความโปร่งใส สรา้งค่านิยม วฒันธรรม สุจรติให้เกดิในสงัคมอย่างยัง่ยนื จงึได้ด าเนินการจดัท าแผนปฏบิตัิ

การป้องกนัการทุจรติ เพื่อก าหนดแนวทางการขบัเคลื่อนด้านการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติผ่าน

โครงการ/กจิกรรม/มาตรการต่างๆ ทีเ่ป็นรูปธรรมอย่างชดัเจน อนัจะน าไปสู่การปฏบิตัอิย่างมปีระสทิธภิาพ 

บรรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายของการป้องกนั และปราปรามการทุจรติอย่างแทจ้รงิ 

๓. วตัถปุระสงคข์องการจดัท าแผน            

 ๑) เพื่อยกระดบัเจตจ านงทางการเมอืงในการต่อต้านการทุจรติของผู้บรหิารองค์กรปกครองส่วน

ทอ้งถิน่         

           ๒) เพื่อยกระดบัจิตส านึกรบัผดิชอบในผลประโยชน์ของสาธารณะของข้าราชการฝ่ายการเมอืง

ขา้ราชการฝา่ยบรหิารบุคลากรขององคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนิเหลก็ไฟรวมถงึประชาชนในทอ้งถิน่          

   ๓) เพื่อให้การบรหิารราชการขององค์การบรหิารส่วนต าบลหนิเหล็กไฟเป็นไปตามหลกั

บรหิารกจิการบา้นเมอืงทีด่ ี(Good Govermance) 

  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจรติสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๔)ของอบต.หิน

เหลก็ไฟ                         

 

-๕- 

          ๔) เพื่อส่งเสรมิบทบาทการมีส่วนร่วม (people is participation) และตรวจสอบ(People is audit)  

ของภาคประชาชนในการบรหิารกจิการขององคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนิเหลก็ไฟ   

 ๕) เพื่อพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครอืข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนิเหลก็ไฟ 



๔. เป้าหมาย           

 ๑) ขา้ราชการฝ่ายการเมอืง ขา้ราชการฝ่ายบรหิาร บุคลากรขององคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนิเหลก็

ไฟ รวมถึงประชาชนในท้องถิ่นมีจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ที่ ราชการให้บังเกิด

ประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถิ่น ปราศจากการก่อให้เกิดข้อสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตาม

มาตรการจรยิธรรม การขดักนัแห่งผลประโยชน์และแสวงหาประโยชน์โดยมชิอบ   

     ๒) เครื่องมือ/มาตรการปฏิบัติงานที่สามารถป้องกันปญัหา

เกีย่วกบัการทุจรติและประพฤตมิชิอบของขา้ราชการ      

      ๓) โครงการ/กจิกรรม/ มาตรการ ทีส่นับสนุนใหส้าธารณะ

และภาคประชาชนเขา้มามสี่วนร่วมและตรวจสอบการปฏิบตัิหรอืบรหิารราชการขององค์การบรหิารส่วน

ต าบลหนิเหลก็ไฟ    ๔) กลไก มาตรการ รวมถงึเครอืขา่ยในการตรวจสอบการ

ปฏบิตัริาชการขององคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนิเหลก็ไฟทีเ่ขม้แขง็ในการตรวจสอบ ควบคุม และถ่วงดุลการ

ใชอ้ านาจอย่างเหมาะสม    ๕ ) อ งค์ ก รป ก ค รอ งส่ ว น ท้ อ งถิ่ น มี แ ผ น ง าน ที่ มี

ประสทิธภิาพ ลดโอกาสในการกระท าการทุจรติและประพฤตมิชิอบจนเป็นทีย่อมรบัจากทุกภาคสว่น 

             ๕. ประโยชน์ของการจดัท าแผน  

        ๑) ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการ

ฝ่ายบรหิาร บุคลากรขององค์การบรหิารส่วนต าบลหนิเหล็กไฟรวมถึงประชาชนในท้องถิน่ มจีติส านึกรกั

ท้องถิ่นของตนเอง อันจะน ามาซึ่งการสร้างค่านิยม และอุดมการณ์ในการต่อต้านการทุจริต (Anti-

Corruption) จากการปลูกฝงัหลกัคุณธรรม จรยิธรรม หลกัธรรมาภิบาล รวมถึงหลกัเศรษฐกิจพอเพยีงที่

สามารถน ามาประยุกตใ์ชใ้นการท างานและชวีติประจ าวนั     ๒ )  อ ง ค์ ก ร

ปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถบริหารราชการเ ป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good 

Govermance) มคีวามโปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได ้     

 ๓) ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตัง้แต่ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมตัดสินใจรวมถึงร่วมตรวจสอบในฐานะ

พลเมอืงทีม่จีติส านึกรกัทอ้งถิน่ อนัจะน ามาซึ่งการสรา้งเครอืข่ายภาคประชาชนที่มีความเขม้แขง็ในการเฝ้า

ระวงัการทุจรติ ๔) สามารถพฒันาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครอืข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติ

ราชการขององคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนิเหลก็ไฟทัง้จากภายในและภายนอกองคก์รทีม่คีวามเขม้แขง็ในการ

เฝ้าระวงัการทุจรติ 

                                                                   แผนปฏบิตักิารป้องกนัการทุจรติสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๔)ของอบต.หนิเหลก็

ไฟ       

-๖- 

 ๕) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมแีนวทางการบรหิารราชการที่มปีระสิทธิภาพ ลดโอกาสในการ

กระท าการทุจรติ และประพฤตมิชิอบ จนเป็นที่ยอมรบัจากทุกภาคส่วนให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่

ต้นแบบ ด้านการป้องกันการทุจรติ อนัจะส่งผลให้ประชาชนในท้องถิ่นเกิดความภาคภูมใิจและให้ความ



ร่วมมอืกนัเป็นเครอืขา่ยในการเฝ้าระวงัการทุจรติทีเ่ขม้แขง็อย่างยงัยนื    

    

วิสยัทศัน์ (vision)                                  

 องคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนิเหลก็ไฟ  ไดก้ าหนดวสิยัทศัน์ (VISION )เพื่อเป็นสภาพการณ์ในอุดม

คติ เป็นจุดหมายและปรารถนา  คาดหวงัที่จะให้เกิดขึ้นหรอืบรรลุผลในข้างหน้า ต าบลหินเหล็กไฟ เป็น

ต าบลขนาดกลางทีม่ปีระชาชนส่วนใหญ่พกัอาศยัอยู่หนาแน่นและสงบสุข  และคาดการณ์ว่าในอนาคตต้อง

เป็นชุมชนที่สงบสุขน่าอยู่อาศยั  มทีศันียภาพและสิง่แวดล้อมที่ดี จงึได้ก าหนดวสิยัทศัน์คาดหวงัที่จะให้

เกดิขึน้ในอนาคต  ดงันี้           “พฒันาเศรษฐกจิ  ชวีติมัน่คง  ชุมชนเขม้แขง็  แหล่งปราศจากยาเสพตดิ 

คนืชวีติใหส้ิง่แวดลอ้ม”     

พนัธกิจ ( Mission )          

 ๑. เสรมิสรา้งความเขม้แขง็ทางเศรษฐกจิระดบัครวัเรอืน  และชุมชนพึง่ตนเอง  

  ๒. สรา้งความเขม้แขง็และพฒันาศกัยภาพของครอบครวัและชุมชนในทอ้งถิน่ 

   ๓. ส่งเสรมิความเข้มแขง็ชุมชนทางวฒันธรรมและภูมิปญัญาท้องถิ่นเพื่อความ

ยัง่ยนื            ๔. เสรมิสรา้งความเขม้แขง็ของชุมชนเพือ่ขจดัสิน้ยาเสพตดิ              

    ๕. สง่เสรมิการพฒันาบรหิารจดัการสิง่แวดลอ้มชุมชนน่าอยู่                           

 วตัถปุระสงคก์ารจดัท าแผน                                             
 ๑. เพื่อแสดงเจตจ านงทางการเมอืงในการต่อต้านการทุจรติของผูบ้รหิารองค์การบรหิารส่วนต าบล
หนิ   เหลก็ไฟ 
           ๒. เพื่อสร้างสงัคมที่ไม่ทนต่อการทุจรติ  โดยการเสรมิสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการ

ปฏบิตัหิน้าทีร่าชการใหบ้งัเกดิประโยชน์สุขแก่ประชาชนในทอ้งถิน่  ปราศจากการก่อใหเ้กดิขอ้สงสยัในการ

ประพฤตปิฏบิตัติามมาตรฐานจรยิธรรม การขดักนัแห่งผลประโยชน์ และแสวงหาประโยชน์โดยมชิอบ 

๓. เพื่อให้การบรหิารราชการขององคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนิเหล็กไฟเป็นไปตามหลกัการบรหิาร

กจิการบา้นเมอืงทีด่ ี(Good Governance ) 

          ๔. เพื่อปรบัปรุงและพฒันาการมสี่วนร่วมของประชาชนที่สอดคล้องและเหมาะสมกับวฒันธรรม

ทอ้งถิน่            

 ๕. เพือ่เสรมิสรา้งและปรบัปรุงกลไกในการตรวจสอบองคก์ารบรหิารสว่นต าบลทีม่ปีระสทิธภิาพและ

เขม้แขง็ 

 

                                                      แผนปฏิบตักิารป้องกนัการทุจรติสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๔)ของอบต.หนิ

เหลก็ไฟ 

-๗- 



 ๖. ขา้ราชการทัง้ฝ่ายการเมอืงและฝ่ายประจ าขององค์การบรหิารส่วนต าบลหนิเหล็กไฟ ตลอดจน

ประชาชน มจีติส านึกในเรื่องความชื่อสตัยส์ุจรติ  โปร่งใส เป็นธรรม ไม่ใชต้ าแหน่งหน้าที่ไปในทางทีม่ชิอบ

ทุกฝา่ย 

 ๗. องค์การบรหิารส่วนต าบลหนิเหล็กไฟ มรีะบบการปฏบิตังิานที่สามารถป้องกนัปญัหาเกี่ยวกบั

การทุจรติและประพฤตมิชิอบของราชการ และเจา้หน้าที ่และสามารถจดัการกบักรณีการทุจรติและประพฤติ

มชิอบอย่างรวดเรว็ โปร่งใส มใิหข้า้ราชการอื่นใชเ้ป็นเยีย่งอย่าง 

 ๘. หน่วยงานสามารถประสานความร่วมมือในองค์กรและภายนอกองค์กร ในการป้องกัน และ

ปราบปรามการทุจรติ ภาครฐั         

  ๙. องค์การบรหิารส่วนต าบลหนิเหลก็ไฟ สามารถพฒันาระบบและกลไกในการตรวจสอบ

ควบคุม และถ่วงดุลการใชอ้ านาจใหเ้หมาะสม       

   ๑๐. องค์การบรหิารส่วนต าบลหนิเหล็กไฟ พฒันาบุคลากรผู้ปฏิบตัิหน้าที่ในการ

ป้องกนัและปราบปรามการทุจรติ         

   ๑๑. สนับสนุนให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและตรวจสอบการปฏิบัติหรือ

บรหิารราชการขององคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนิเหลก็ไฟ      

            เป้าหมาย        

    ๑. ข้าราชการฝ่ายการเมอืง ข้าราชการฝ่ายบรหิาร บุคลากรขององค์การ

บรหิารสว่นต าบลหนิเหลก็ไฟ ๒. รวมทัง้ประชาชนในท้องถิน่มจีติส านึกและความตระหนักในการปฏบิตัิ

หน้าที่ราชการให้บงัเกดิประโยชน์สุขแก่ประชาชน  ปราศจากการก่อให้เกดิขอ้สงสยัในการประพฤตปิฏบิตัิ

ตามมาตรการจรยิธรรม  การขดักนัแห่งผลประโยชน์และแสวงหาประโยชน์โดยมชิอบ  

     ๓. เครื่องมือ/มาตรการการปฏิบัติงานที่สามารถป้องกันปญัหา

เกีย่วกบัการทุจรติและประพฤตมิชิอบของขา้ราชการ      

      ๔.  โครงการ/กจิกรรม/มาตรที่สนับสนุนให้สาธารณะและ

ภาคประชาชนเขา้มามสีว่นร่วมในการตรวจสอบการปฏบิตัหิรอืบรกิารราชการขององคก์ารบรหิารสว่นต าบล

หนิเหลก็ไฟ    ๕. กลไก  มาตรการ รวมถงึเครอืข่ายในการตรวจสอบการปฏบิตัิ

ราชการขององค์การบรหิารส่วนต าบลหนิเหล็กไฟที่มคีวามเขม้แขง็ในการตรวจสอบ  ควบคุมและถ่วงดุล

การใชอ้ านาจอย่างเหมาะสม   ๖.  ระดบัคะแนนการประเมินตนเอง (Self Assessment 

Report : SAR) การจดัท าแผนปฏบิตักิารป้องกนัการทุจรติส าหรบัองคก์รปกครองส่วนท้องถิน่  สูงกว่ารอ้ย

ละ ๖๕ 

 

 

                                            แผนปฏิบตักิารป้องกนัการทุจรติสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๔)ของอบต.หนิ

เหลก็ไฟ 



-๘- 

ประโยชน์ของการจดัท าแผน         

 ๑. เป็นกลไกและเครื่องมอืทีส่ าคญัในการป้องกนัการทุจรติทีจ่ะเกดิขึน้ในองคก์ารบรหิารสว่นต าบล

หนิเหลก็ไฟรวมถงึประชาชนในทอ้งถิน่มจีติส านึกรกัทอ้งถิน่ของตนเองอนัจะน ามาซึ่งการสรา้งค่านิยม และ

อุดมการณ์ในการต่อตา้นการทุจรติ (Anti-Corruption) จากการปลูกฝงัหลกัคุณธรรม  จรยิธรรม  หลกัธรร

มาภบิาล รวมถงึหลกัเศรษฐกจิพอเพยีงทีส่ามารถน ามาประยุกตใ์ชใ้นการท างานและชวีติประจ าวนั สง่ผลให้

การบรหิารงานมคีวามโปร่งใส         

              

๒.องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนิเหลก็ไฟสามารถบรหิารราชการเป็นไปตามหลกับรหิารกจิการบา้นเมอืงทีด่ ี

มคีวามโปร่งใสเป็นธรรมและตรวจสอบได้                           

 ๓. ภาคประชาชนมสีว่นร่วมตัง้แต่ร่วมคดิ ร่วมท า ร่วมตดัสนิใจรวมถงึตรวจสอบในฐานะพลเมอืงทีม่ี 

จติส านึกรกัท้องถิน่  อนัจะน ามาซึ่งการสรา้งเครอืข่ายภาคประชาชนที่มคีวามเขม้แขง็ในการเฝ้าระวงัการ

ทุจรติ  

 ๔. จดัท าบรกิารสาธารณะแก่ประชาชนไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ ประสทิธผิลและลดปญัหาการทุจรติ

ได ้

ก่อให้เกดิความเชื่อมัน่ ความพงึพอใจ และศรทัราของประชาชนต่อการบรหิารงานขององคก์ารบรหิารส่วน

ต าบลหนิเหลก็ไฟ  

 ๖. องคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนิเหล็กไฟ มแีนวทางการบรหิารราชการทีม่ปีระสทิธภิาพ ลดโอกาส

ในการกระท าการทุจรติ และประพฤติมชิอบ จนเป็นที่ยอมรบัจากทุกภาคส่วนให้เป็นองคก์ารปกครองส่วน

ทอ้งถิน่ต้นแบบ ดา้นการป้องกนัการทุจรติ อนัจะส่งผลใหป้ระชาชนในพืน้ทีเ่กดิความภาคภูมใิจและใหค้วาม

ร่วมมอืกนัเป็นเครอืขา่ยในการเฝ้าระวงัการทุจรติทีเ่ขม้แขง็อย่างยัง่ยนื 
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-๘-                        ส่วนท่ี ๒ 

 แผนปฏิบติัการป้องกนัการทุจริต ๓ ปี(พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๔) 

มิติ ภารกิจ 
ตามมิติ 

โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ 

ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ หมาย
เหตุ งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
๑. การสร้าง
สังคมท่ีไม่
ทนต่อการ
ทุจริต 

 ๑.๑ การสร้าง
จิตสำนึกและความ
ตระหนักแก่บุคลากร
ทั้งข้าราชการ
การเมืองฝ่ายบริหาร
ข้าราชการการเมือง
ฝ่ายสภาท้องถิ่นและ
ฝ่ายประจำของ
องค์การบริหารส่วน
ตำบล 
หินเหล็กไฟ 

๑.๑.๑ (๑) โครงการ
บริหารงานตามหลัก 
ธรรมาภิบาล 

        (๒) โครงการพัฒนา 
คุณธรรมจริยธรรม 

       (๓) โครงการส่งเสริม
คุณธรรมและจริยธรรมใน
การป้องกันการทุจริต 

      (๔) โครงการฝึกอบรม
คุณธรรม จริยธรรม แก่
ผู้บริหาร สมาชิกสภา และ
พนักงานขององค์การบริหาร
ส่วนตำบล 

๑.๑.๒ (๑) กิจกรรม ให้
ความรู้ เรื่องผลประโยชน์
ทับซ้อนให้กับบุคลากรของ 
อบต. 

        (๒) มาตรการ 
ส่งเสริมการปฏิบัติงานตาม
ประมวลจริยธรรมของ 
อบต. 

                           
๑.๑.๓(๑) มาตรการ “จัดทำ
คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน” 
อบต.หินเหล็กไฟ 

       (๒) มาตรการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

 

๒๐,000 
 
 

๓๐,000 
 

๓๐,000 
 
 

๓0,000 
 
 
 
 

๒๐,000 
 
 

- 
 
 
 

- 
 

                
- 

๒๐,000 
 
 

๓๐,000 
 

๓๐,000 
 
 

๓0,000 
 
 
 
 

๒๐,000 
 
 
               
- 
 
 

               
- 
 

                
- 

๒๐,000 
 
 

๓๐,000 
 

๓๐,000 
 
 

๓0,000 
 
 
 
 

๒๐,000 
 
 
               
- 
 
 

                
- 
 

                  
- 

 



                                                                                                                               

   แผนปฏิบตัิการป้องกนัการทุจรติสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๔)ของอบต.หิน

เหลก็ไฟ 

-๙- 
มิติ ภารกิจ 

ตามมิติ 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ หมาย

เหตุ งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

 ๑.๒ การสร้าง
จิตสำนึกและ
ความตระหนักแก่
ประชาชนทุกภาค
ส่วนในท้องถิ่น 

๑.๑.๒(๑) โครงการสร้าง
จิตสำนึกและความตระหนักใน
การต่อต้านการทุจริต 
 
        (๒) โครงการส่งเสริม 
อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู 
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม แหล่งท่องเที่ยว
พัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ใน
ชุมชน 
        (๓) โครงการส่งเสริม
ครอบครัวเศรษฐกิจพอเพียง 
 
        (๔)โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาอาชีพตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

๒0,000 
 
 
 

๒0,000 
 
 
 
 

๑0,000 

 

๑๐,000 

 

 

20,000 
 
 
 

๒0,000 
 
 
 
 

10,000 

 

๑๐,000 

 

 

20,000 
 
 
 

๒0,000 
 
 
 
 

10,000 

 

๑๐,000 

 

๑.๓ การสร้าง
จิตสำนึกและ
ความตระหนักแก่
เด็กและเยาวชน 

๑.๑.๓(๑)โครงการคุณธรรม
สานสายใยครอบครัว 
 
      (๒) โครงการเสริมสร้าง
ทักษะและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
(ชวนน้องทำดี)  กิจกรรม (“โต
ไปไม่โกง”) 
 
      (๓)กิจกรรมส่งเสริมสภา
เด็กเยาวชนต่อต้านการทุจริต 
 
      (๔) โครงการยาวชน
สัมพันธ์ เพ่ืออนุรักษ์รัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

๑๐,000 
 
 

๑๐,000 
 
 
 
 

๑๐,000 
 
 

๑๐,000 

 

 

๑๐,000 
 
 

๑๐,000 
 
 
 
 

๑๐,000 
 
 

๑๐,000 

 

 

๑๐,000 
 
 

๑๐,000 
 
 
 
  

๑๐,000 
 
 

๑๐,000 

 

 

 

มิติที่ 1 รวม 1๐ โครงการ ๒ กิจกรรม 1๐0,000 1๐0,000 1๐0,000  



๓  มาตรการ 
 

                                                                                                                                                       

 แผนปฏบิตักิารป้องกนัการทุจรติสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๔)ของอบต.หนิเหลก็

ไฟ 

-๑๐- 
มิติ ภารกิจ 

ตามมิติ 
โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 
ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ หมาย

เหตุ งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

๒. การ
บรหิาร
ราชการ
เพือ่
ป้องกนั
การ
ทุจรติ 

๒.๑ แสดง
เจตจ านงทาง
การเมอืงในการ
ต่อตา้นการ
ทุจรติของ
ผูบ้รหิาร 

๒.๑.๑(๑) กจิกรรม
ประกาศเจตจ านงต่อตา้น
การทุจรติของผูบ้รหิาร 
องคก์ารบรหิารสว่นต าบล
หนิเหลก็ไฟ 
 

 
- 

 
- 

 
- 

 

๒.๒ การสรา้ง
ความโปร่งใสใน
การปฏบิตัิ
ราชการ 

๒.๒.๑(๑) มาตรการสรา้ง
ความโปร่งใสในการ
บรหิารงานบุคคล 

        (๒) มาตรการออก
ค าสัง่มอบหมายงานของ
นายกองคก์ารบรหิารสว่น
ต าบล ปลดัองคก์ารบรหิาร
สว่นต าบล และหวัหน้า
สว่นราชการ 

         (๓)กจิกรรม “สรา้ง
ความโปร่งใสในการ
พจิารณาเลื่อนขัน้
เงนิเดอืน” 

๒.๒.๒(๑)กจิกรรมควบคุม
การเบกิจ่ายเงนิตาม
ขอ้บญัญตังิบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี 

  (๒) กจิกรรม”การพฒันา
แผนและกระบวนการ
จดัหาพสัดุ                               
(๓) กจิกรรม “สรา้งความ

 
- 
 

- 
 
 
 
 

               
- 
 

               
- 

 

               
- 

 

                   
- 

 

 
- 
 

- 
 
 
 
 

               
- 
 

               
- 

 

                
- 

 

               
- 

 

 
- 
 

- 
 
 
 
 

               
- 
 

               
- 

 

               
- 

 

               
- 

 

 



โปร่งใสในการใชจ่้ายเงนิ
งบประมาณ 

 (๔) กจิกรรม เผยแพร่ 
ขอ้มลูขา่วสาร ดา้นจดัซือ้
จดัจา้ง 

                
- 

 

               
- 

 

               
- 

 

                           แผนปฏบิตักิารป้องกนัการทุจรติสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๔)ของอบต.หนิเหลก็ไฟ 

                                                                       -๑๑- 

มิติ ภารกิจ 
ตามมิติ 

โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ 

ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ หมาย
เหตุ งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
 ๒.๒ การสร้าง

ความโปร่งใสใน
การปฏิบัติราชการ 

๒.๒.๓ (๑) กิจกรรมการ
จัดบริการสาธารณะและ
การบริการประชาชน
เพ่ือให้เกิดความพึงพอใจแก่
ประชาชนโดยทัดเทียมกัน
และไม่เลือกปฏิบัติ 

       (๒) โครงการจ้าง
สำรวจความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ 

       (๓) มาตรการ 
“ยกระดับคุณภาพการ
ให้บริการประชาชนผู้มารับ
บริการ” 

 

- 

 

 

 

 ๒๐,๐๐๐ 

 
๑๐,๐๐๐ 

- 

 

 

 

๒๐,๐๐๐ 

 
๑๐,๐๐๐ 

- 

 

 

 

๒๐,๐๐๐ 

 
๑๐,๐๐๐ 

 



 ๒.๓ มาตรการการ
ใช้ดุลยพินิจและใช้
อำนาจหน้าที่ให้
เป็นไปตาม
หลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่
ดี 

๒.๓.๑(๑) กิจกรรมลด
ขั้นตอนและระยะเวลาการ
ปฏิบัติราชการ 
 
        (๒) โครงการลด
ขั้นตอนการปฏิบัติงานของ
บุคลากร 
 
๒.๓.๒ (๑) มาตรการการ
มอบอำนาจ อนุมัติ อนุญาต 
สั่งการ เพื่อลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติราชการ 
 

        (๒) มาตรการการ
ยกระดับการปฏิบัติหน้าที่
ตามหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี  
 

- 

 

- 
 

                 
- 

 

 

- 

- 

 

- 
 

               
- 

 

 

- 

- 

 

- 
 

                 
- 

 

 

- 

 

 

                                            แผนปฏิบตักิารป้องกนัการทุจรติสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๔)ของอบต.หนิ

เหลก็ไฟ 

-๑๒- 
มิติ ภารกิจ 

ตามมิติ 
โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 
ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ หมาย

เหตุ งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมา
ณ 

(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

 ๒.๓ มาตรการการใช้
ดุลยพินิจและใช้
อำนาจหน้าที่ให้
เป็นไปตามหลักการ
บริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี 
 

        (๓) มาตรการออก
คำสั่งมอบหมายของนายก 
อบต. ปลัด อบต. และ
หัวหน้าส่วนราชการ 

- 
 

 

- 
 

 

- 
 

 

 

๒.๔ การเชิดชูเกียรติ
แก่หน่วยงาน/บุคคล
ในการดำเนิน
กิจกรรมการ
ประพฤติปฏิบัติตนให้
เป็นที่ประจักษ์ 

๒.๔.๑(๑) โครงการพ่อ-แม่  
ดีเด่นสอนลูกให้ทำความดี
ต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชั่นองค์การบริหาร
ส่วนตำบลหินเหล็กไฟ 
 
     (๒) กิจกรรมยกย่อง
เชิดชูเกียรติหน่วยงาน/

๑๐,๐๐๐ 
 
 
 
 

- 

๑๐,๐๐๐ 
 
 
 
 

 - 

๑๐,๐๐๐ 
 
 
 
 

- 

 



บุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตน
ให้เป็นที่ประจักษ์ 
 
๒.๔.๒(๑) กิจกรรมมอบ
ประกาศเกียรติคุณแก่
คณะกรรมการหมู่บ้าน 
 
        (๒) กิจกรรมยกย่อง
เชิดชูเกียรติหน่วยงาน/
บุคคลที่มีความซื่อสัตย์ 
สุจริต มีคุณธรรม 
 
       (๓) กิจกรรมเชิดชู
เกียรตปิระชาชนผู้มีจิต
สาธารณะ 
 
       (๔) กิจกรรมเชิดชู
เกียรติบุคคลผู้ดำรงตน
ตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 

 
 
 

- 
 

  - 

 

 

- 

 

- 

 

 
 
 

- 
 

- 

 

 

- 

 

- 

 

 
 
 

- 
 

- 

 

 

- 

 

- 

 

 

                        แผนปฏิบตัิการป้องกนัการทุจรติสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๔)ของอบต.หิน

เหลก็ไฟ 

-๑๓- 
มิติ ภารกิจ 

ตามมิติ 
โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 
ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ หมาย

เหตุ งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

๒. การ
บรหิาร
ราชการ
เพือ่
ป้องกนั
การ
ทุจรติ 

๒.๕ มาตรการ 
จดัการในกรณีได้
ทราบหรอืรบัแจง้
หรอืตรวจสอบพบ
การทุจรติ 

๒.๕.๑(๑) มาตรการ 
“จดัท าขอ้ตกลงการ
ปฏบิตัริาชการ” 
 
๒.๕.๒(๑) มาตรการ “ให้
ความร่วมมอืกบั
หน่วยงานตรวจสอบทัง้
ภาครฐัและองคก์รอสิระ 

        (๒) มาตรการ 
“แต่งตัง้ผูร้บัผดิชอบ
เกีย่วกบัเรื่องรอ้งเรยีน” 

- 
 

 

- 
 
 

 

- 
 

- 
 

 

- 
 
 

 

- 
 

- 
 

 

- 
 
 
 
 
- 

 

 



        (๓) มาตรการ
ด าเนินการเกีย่วกบัเรื่อง
รอ้งเรยีนกล่าวหา
บุคลากรในองคก์าร
บรหิารสว่นต าบล 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

มติทิี ่๒ รวม ๔ โครงการ  ๑๒ 
กจิกรรม 

๑๑  มาตรการ 

๓๕,000 ๓๕,000 ๓๕,000  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                  

                       แผนปฏิบตัิการป้องกนัการทุจรติสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๔)ของอบต.หิน

เหลก็ไฟ 

-๑๔- 
มิติ ภารกิจ 

ตามมิติ 
โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 
ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ หมาย

เหตุ งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

๓. การ
ส่งเสริม
บทบาท
และการ
มีส่วน
ร่วมของ
ภาค
ประชา 
ชน 

๓.๑ จัดให้มีและ
เผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารในช่องทางที่
เป็นการอำนวยความ
สะดวกแก่ประชาชน
ได้มีส่วนร่วม
ตรวจสอบการปฏิบัติ
ราชการตามอำนาจ
หน้าที่ของ อบต. 
ถ้ำพรรณรา 
ได้ทุกขั้นตอน 

๓.๑.๑ (๑) มาตรการ 
“ปรับปรุงศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารของ อบต. 
หินเหล็กไฟ ให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน” 

       (๒)  กิจกรรม 
“อบรมให้ความรู้ตาม 
พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ พ.ศ. 2540” 

๓.๑.๒ (๑) มาตรการ 
กำกับติดตามการ เผยแพร่
ข้อมูลข่าวสาร ของ

 
๑๐,000 

 
 
 
 

๑๐,000 
 
 
 
 

5,000 

 
๑๐,000 

 
 
 
 

๑๐,000 
 
 
 
 

5,000 

 
๑๐,000 

 
 
 
 

๑๐,000 
 
 
 
 

5,000 

 



องค์การบริหารส่วนตำบล
หินเหล็กไฟ 

๓.๑.๓(๑)โครงการสื่อ
ประชาสัมพันธ์ของ
องค์การบริหารส่วนตำบล
หินเหล็กไฟ 

 
 
 
 

5,000 
 

 

 
 
 
 

5,000 
 

 

 
 
 
 

5,000 
 

 
 ๓.๒ การรับฟังความ

คิดเห็นการรับและ
ตอบสนองเรื่อง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
ของประชาชน 

๓.๒.๑(๑) โครงการจัด
ประชาคมแผนชุมชน
ตำบลหินเหล็กไฟ 
 
๓.๒.๒ (๑) โครงการ อบต.
เคลื่อนที่ จำนวน ๑๓ 
หมู่บ้าน 
๓.๒.๓ (๑) มาตรการ
ดำเนินงานศูนย์รับเรื่อง
ร้องเรียนร้องทุกข์ อบต.
หินเหล็กไฟ 
          (๒) โครงการ
ให้บริการรับเรื่องร้องเรียน
ร้องทุกข์ ผ่านเว็บไซต์
อบต.หินเหล็กไฟ 
 

10,000 
 
 

๒0,000 
 
 
 

- 

 

 

- 

 
 

10,000 
 
 

๒0,000 
 
 
 

- 

 

 

- 

 
 

10,000 
 
 

๒0,000 
 
 
 

- 

 

 

- 

 
 

 

                                            แผนปฏิบตักิารป้องกนัการทุจรติสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๔)ของอบต.หนิ

เหลก็ไฟ 

-๑๕- 
มิติ ภารกิจ 

ตามมิติ 
โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 
ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ หมาย

เหตุ งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

๓. การ
สง่เสรมิ
บทบาท
และการมี
สว่นร่วม
ของภาค
ประชาชน 

๓.๓ การสง่เสรมิ
ใหป้ระชาชนมี
สว่นร่วมบรหิาร
กจิการของ อบต.
หนิเหลก็ไฟ 

๓.๓.๑ (๑) มาตรการ
สง่เสรมิการมสีว่นร่วม
ของประชาชนในการ
บรหิารกจิการของ
องคก์ารบรหิารสว่น
ต าบลหนิเหลก็ไฟ  

         (๒) กจิกรรมการ
ประเมนิผลการปฏบิตัิ

 
๕,๐๐๐ 

 
 
 
 

- 
 
 

 
๕,๐๐๐ 

 
 
 
 

- 
 
 

 
๕,๐๐๐ 

 
 
 
 

- 
 
 

 



ราชการขององคก์าร
บรหิารสว่นต าบลหนิ
เหลก็ไฟ    

        (๓) มาตรการ
แต่งตัง้คณะกรรมการ
สนบัสนุนการจดัท า
แผนพฒันา  
อบต.หนิเหลก็ไฟ 
 
        (๔) กจิกรรม
ประชุมประชาคม
หมู่บา้นและประชาคม
ต าบลประจ าปี 
 
       (๕) กจิกรรมการ
สง่เสรมิและสนบัสนุน
การจดัท าแผนชุมชน 
 
 

 

       
๑๐,๐๐๐ 

 
 
 
 

- 
 

 

- 

 

 

 

      
๑๐,๐๐๐ 

 
 
 
 

- 
 

 

- 

 

 

 

        
๑๐,๐๐๐ 

 
 
 
 

- 
 

 

- 

 

 

 
 
 
 
 

                       แผนปฏิบตัิการป้องกนัการทุจรติสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๔)ของอบต.หิน

เหลก็ไฟ 

-๑๖- 
มิติ ภารกิจ 

ตามมิติ 
โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 
ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ หมาย

เหตุ งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

 ๓.๓. การสง่เสรมิ
ใหป้ระชาชนมี
สว่นร่วมบรหิาร
กจิการของ อบต.
หนิเหลก็ไฟ 

๓.๓.๓(๑) กจิกรรมการ
ประเมนิผลการปฏบิตัิ
ราชการของ อบต.หนิ
เหลก็ไฟ 
 
         (๒) มาตรการ
ตรวจสอบโดย
คณะกรรมการ

- 
 
 

                 
- 

 

- 
 
 

                
- 

 

- 
 
 

                 
- 

 

 



ประเมนิผลการปฏบิตัิ
ตามหลกัเกณฑแ์ละ
วธิกีารบรหิารกจิการ
บา้นเมอืงทีด่ขีอง อบต.
หนิเหลก็ไฟ 
 

มติทิี ่๓ รวม ๓ โครงการ  ๖ กจิกรรม 
๔ มาตรการ 

๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                แผนปฏิบตัิการป้องกนัการทุจรติสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๔)ของอบต.หิน

เหลก็ไฟ 

-๑๗- 
มิติ ภารกิจ 

ตามมิติ 
โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 
ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ หมาย

เหตุ งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 



๔. การ
เสริมสร้าง
และ
ปรับปรุง
กลไกใน
การ
ตรวจสอบ
การปฏิบัติ
ราชการ
ของ อบต. 
หินเหล็ก
ไฟ 

๔.๑ มีการจัดวาง
ระบบและรายงาน
การจัดทำระบบ
ตรวจสอบภายใน
ตามท่ี
คณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดิน
กำหนด 
 

๔.๑.๑(๑) โครงการจัดทำ
แผนการตรวจสอบภายใน
ประจำปี  
 
        (๒) โครงการจัดทำ
รายงานการควบคุมภายใน 

       (๓) กิจกรรมติดตาม
ประเมินผลการควบคุม
ภายใน 

 

- 
 

   

- 
 

- 
 

 

- 
 
 
 
- 

 

- 
 

 

- 
 

 

- 
 
 
- 

 

 

๔. การ
เสริมสร้าง
และ
ปรับปรุง
กลไกใน
การ
ตรวจสอบ
การปฏิบัติ
ราชการ
ของ อบต. 
หินเหล็ก
ไฟ 

๔.๒ การสนับสนุน
ให้ภาคประชาชนมี
ส่วนร่วมตรวจสอบ
การปฏิบัติหรือการ
บริหารราชการ 
ตามช่องทางที่
สามารถดำเนินการ
ได้ 

๔.๒.๑(๑) มาตรการ
ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมตรวจสอบ กำกับ ดูแล
การบริหารงานบุคคล
เกี่ยวกับการบรรจุแต่งตั้ง  
การโอน การย้าย 
 
๔.๒.๒(๑) กิจกรรมการ
รายงานผลการใช้จ่ายเงิน
ให้ประชาชนรับทราบ 

       (๒) กิจกรรมมีส่วน
ร่วมของประชาชนในการ
ตรวจสอบ กำกับดูแล การ
จัดซื้อจัดจ้าง 

 

- 
 
 
 
 

 

- 
 

 

- 
 

 

- 
 
 
 
 

 

- 
 

 

- 
 
 

 

- 
 
 
 
 

 

- 
 
 
 
- 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

                                            แผนปฏิบตักิารป้องกนัการทุจรติสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๔)ของอบต.หนิ

เหลก็ไฟ 

-๑๘- 
มิติ ภารกิจ 

ตามมิติ 
โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 
ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ หมาย

เหตุ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ 



(บาท) (บาท) (บาท) 
 ๔.๓ การส่งเสริม

บทบาทการ
ตรวจสอบของสภา
ท้องถิ่น 

๔.๓.๑ (๑) โครงการอบรม
ให้ความรู้ด้านระเบียบ 
กฎหมายท้องถิ่น ผู้บริหาร 
และสมาชิกสภาท้องถิ่น 

         (๒) กิจกรรมการ
ส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพสมาชิกสภา
ท้องถิ่น 

๔.๓.๒ (๑) กิจกรรม
ส่งเสริมสมาชิกสภา
ท้องถิ่นให้มีบทบาทในการ
ตรวจสอบการปฏิบัติงาน
ของฝ่ายบริหาร 

        (๒) กิจกรรมการมี
ส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน
ของสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบล 
 

10,000 
 
 
 

- 
 
 
 

- 
 
 

 

         - 

 

10,000 
 
 
 

- 
 
 
 

- 
 
 

 

- 

 

10,000 
 
 
 

- 
 
 
 

- 
 
 

 

- 

 

 

 ๔.๔ เสริมพลังการ
มีส่วนร่วมของ
ชุมชน 
(Community) 
และบูรณาการทุก
ภาคส่วนเพื่อ
ต่อต้านการทุจริต 

๔.๔.๑ (๑) มาตรการเฝ้า
ระวังการคอร์รัปชันโดย
ภาคประชาชน 

        (๒) กิจกรรมติด
ป้ายประชาสัมพันธ์กรณี
พบเห็นการทุจริต 

๔.๔.๒ (๑) กิจกรรมบูรณา
การทุกภาคส่วนเพื่อ
ต่อต้านการทุจริต 

 

 
- 
 

  
 5,000 

 

 

- 

 
- 
 
 

5,000 

 

 

- 

 
- 
 
 

5,000 

 

 

- 

 

มิติที่ ๔ รวม ๔ โครงการ  ๑๑ กิจกรรม 
๒ มาตรการ 

๒๕,000 1๕,000 1๕,000  

 
 
 

                                            แผนปฏบิตักิารป้องกนัการทุจรติสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๔)ของ อบต.หนิ

เหลก็ไฟ 

-๑๙- 



 
มิติท่ี ๑ การสร้างสงัคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต 

๑.๑ การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่บุคลากรทัง้ข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร ข้าราชการ
การเมืองฝ่ายสภาท้องถ่ิน และฝ่ายประจ าขององคก์ารบริหารส่วนต าบลหินเหลก็ไฟ 

๑.๑.๑ สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบติัราชการตามอ านาจหน้าท่ีให้บงัเกิดประโยชน์
สุขแก่ประชาชนในท้องถ่ิน 

๑. ช่ือโครงการ : โครงการบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาล 

๒. หลกัการและเหตุผล 
 หลกัธรรมาภิบาล หรอื การบรหิารจดัการที่ดี (Good Governance) เป็นหลกัส าคญัในการบรหิาร
และการปฏิบัติงานจะต้องมีความสุจริต โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ รวมทัง้เป็นการเสริมสร้าง
จติส านึกในการท างานและความรบัผดิชอบต่อหน้าที่ของตนเอง นอกจากนี้ยงัต้องมกีารส่งเสรมิคุณธรรม
และจรยิธรรมเพื่อให้สามารถปฏิบตัิงานร่วมกนัได้อย่างมปีระสทิธภิาพและน าไปสู่การพฒันาองค์กรอย่าง
ต่อเน่ืองอกีทัง้สามารถแก้ปญัหาความขดัแยง้ภายในองคก์รไดอ้กีดว้ย จากสภาพปญัหาการทุจรติคอรร์ปัชัน่
ที่เป็นปญัหาเรื่อรงัที่มีส่วนบัน่ทอนความเจรญิของประเทศไทยมานาน จึงจ าเป็นอย่างยิง่ที่จะต้องมกีาร
ป้องกนัและแกไ้ขปญัหาการทุจรติ คอรร์ปัชัน่อย่างจรงิจงั ในสถานการณ์วกิฤตปิญัหาการทุจรติคอรร์ปัชัน่ใน
สงัคมไทยดงักล่าว ทุกภาคส่วนในสังคมไทยต่างเหน็พ้องตรงกนัว่าการที่จะท าให้ปญัหาการคอร์รปัชัน่ลด
น้อยลงและหมดไปได้ในที่สุดนัน้ ต้องน าหลกัธรรมาภิบาลไปปรบัใช้กบัทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นภาคส่วน
การเมือง ภาคราชการ ภาคธุรกิจเอกชน ตลอดจนภาคประชาสงัคมอย่างเข้มงวดจรงิจงั พร้อมทัง้สร้าง
ทศันคตใิหม่ปลูกจติส านึกของคนไทยร่วมต้านภยัการทุจรติ ควบคู่กบัการเปลีย่นแปลงค่านิยมไปในทศิทาง
ทีไ่ม่เอื้อหรอืสนับสนุนการทุจรติคอรร์ปัชัน่ ทัง้นี้ กลไกการน าหลกัธรรมาภบิาล ซึ่งประกอบดว้ย ความชอบ
ธรรม ความโปร่งใส ความรบัผดิชอบและการตรวจสอบได ้ความมปีระสทิธภิาพและประประสทิธผิลและการ
มสี่วนร่วมของประชาชนไปเป็นแนวทางในการบรหิารจดัการนัน้ ปรากฏอยู่ในบทบัญญัติของกฎหมาย
รฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยฉบบัปจัจุบนัซึ่งไดว้างกรอบการน าหลกัธรรมาภบิาลไปเป็นแนวทางการ
ปฏริปูการบรหิารการปกครองของหน่วยงานองคก์รต่างๆ ของภาครฐั จงึนับเป็นการสง่สญัญาณเชิงบวกให้
เหน็ว่าประเทศไทยมพีฒันาการเปลีย่นแปลงไปในทางทีด่ขีึน้แลว้ แต่อย่างไรกต็าม ส าหรบักรอบการน าหลกั
ธรรมาภบิาลไปเป็นแนวทางการปฏริูปการบรหิารการปกครองของหน่วยงานหรอืองคก์รภาครฐันัน้ปจัจุบนั
ยงัคงอยู่บนความหลากหลายในองค์ประกอบหลกัของธรรมาภิบาลซึ่งประกอบด้วยหลักความชอบธรรม
(Legitimacy) หลกัความโปร่งใส(Transparency) หลกัความรบัผดิชอบและการตรวจสอบได(้Accountability) 
หลกัความมปีระสทิธภิาพ (Efficiency) และหลกัการมสี่วนร่วม (Participation) ดงันัน้ การพจิารณาคดัเลอืก
น าองค์ประกอบหลกัของธรรมาภิบาลเหล่านัน้มาใช้เป็นเครื่องมอืกลไกในการสร้างมาตรฐานด้านความ
โปร่งใสส าหรบั 

                                            แผนปฏิบตักิารป้องกนัการทุจรติสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๔)ของอบต.หนิ

เหลก็ไฟ 

 
ส่วนท่ี ๓ รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการตามแผนปฏิบติัการป้องกนัการ

ทุจริตสามปี               (พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔) ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลหินเหลก็ไฟ 



 -๒๐-               
หน่วยงานหรอืองค์กรใดๆ จะต้องค านึงถงึกรอบเป้าหมาย วตัถุประสงค์แนวทาง หรอืวธิกีารด าเนินงานที่
หน่วยงานองคก์รสามารถปฏบิตั ิเพือ่สรา้งระบบบรหิารกจิการบา้นเมอืงและสงัคมทีด่ไีดต้่อไป 
 ดงันัน้ เพื่อประโยชน์ในการบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงจดัท าโครงการ
บรหิารงานตามหลกัธรรมาภบิาลขึน้ 

๓. วตัถปุระสงค ์
 ๑. เพื่อส่งเสรมิให้ผู้บรหิารท้องถิน่ บุคลากรขององค์กร มคีวามรู้ความเขา้ใจในเรื่องหลกัธรรมาภิ
บาล คุณธรรมจรยิธรรมและความซื่อสตัย ์น าไปสูก่ารปฏบิตัทิีด่ตี่อประชาชน 
 ๒. เพื่อใหผู้้บรหิารท้องถิน่ บุคลากรขององค์กร เกดิความตระหนักในการรบัผดิชอบต่อการปฏบิตัิ
หน้าที่ทุกขัน้ตอนและปฏิบัติหน้าที่ตามอ านาจหน้าที่ด้วยความตรงไปตรงมา มีมาตรฐาน โปร่งใส และ
ตรวจสอบได ้ 

๔. เป้าหมาย 
 ผูบ้รหิารท้องถิน่ สมาชกิสภาทอ้งถิน่ พนักงานและพนักงานจ้างของ องค์การบรหิารส่วนต าบลหนิ
เหลก็ไฟ 
๕. พื้นท่ีด าเนินการ 
 องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนิเหลก็ไฟ 
๖. วิธีด าเนินการ 
 ๑. จดัท าโครงการเพือ่ขออนุมตัจิากผูบ้รหิารทอ้งถิน่ 
 ๒. มอบงานใหก้บัผูร้บัผดิชอบโครงการ และผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง เพือ่วางแผนและจดัเตรยีมโครงการ 
 ๓. ประสานงานกบัหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง เพือ่จดัหาวทิยากร 
 ๔. จดัท าก าหนดการและหวัขอ้การอบรม 
 ๕. ตดิตามประเมนิผลแบบทดสอบก่อน และหลงัการอบรม 
 ๖. สรุปผลในภาพรวมและรายงานผลการด าเนินการตามโครงการใหผู้บ้รหิารทอ้งถิน่ทราบ  
๗. ระยะเวลาการด าเนินงาน 
 ๓  ปี   (ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔) 
๘. งบประมาณท่ีใช้ในการด าเนินการ 
 ๒๐,๐๐๐ บาท (สองหมื่นบาทถว้น) 
๙. ผู้รบัผิดชอบโครงการ 
 ส านกัปลดั องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนิเหลก็ไฟ 
๑๐. ตวัช้ีวดั/ผลลพัธ ์
 ๑. ผูบ้รหิารทอ้งถิน่ บุคลากรขององคก์รมคีวามรูค้วามเขา้ใจในหลกัธรรมาภบิาล คุณธรรมจรยิธรรม
และความซื่อสตัย ์
 ๒. ผูบ้รหิารท้องถิน่ บุคลากรมเีกดิความตระหนักในการรบัผดิชอบต่อการปฏบิตัหิน้าที่ทุกขัน้ตอน
และปฏบิตัหิน้าทีต่ามอ านาจหน้าทีด่ว้ยความตรงไปตรงมา มมีาตรฐาน โปร่งใส และตรวจสอบได้ 
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เหลก็ไฟ 

 -๒๑-                       

๑.ช่ือโครงการ : โครงการพฒันาคณุธรรมจริยธรรม 

๒.หลกัการและเหตุผล 

 การพฒันาประเทศใหก้า้วหน้าประชาชนมคีวามสุขอย่างยัง่ยนืและสามารถกา้วพน้ทุกวกิฤตของโลก
ที่มากบักระแสโลกาภิวตัน์ มรีากฐานส าคญัจากการพฒันาบุคคลในประเทศนัน้ ๆ ให้เป็นคนด ีซึ่งมคีวาม
เกี่ยวขอ้งโดยตรงกบัการพฒันาคุณธรรมจรยิธรรมของคนในสงัคมโดยเฉพาะ “เจา้หน้าที่ของรฐั” ซึ่งได้รบั
มอบหมายภารกจิในการให้บรกิารสาธารณะแก่ประชาชน ใช้อ านาจที่ได้รบัอย่างซื่อสตัย์ ต้องดูแล จดัการ
ตดัสนิใจเกี่ยวกบัการใหบ้รกิารสาธารณะ การจดัการทรพัยากรของชาติใหเ้กดิประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน
และต่อประเทศชาต ิ
 คณะรฐัมนตรีในการประชุมเมื่อวนัที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๑ มีมติเห็นชอบในหลักการเกี่ยวกับ

ยุทธศาสตร์การส่งเสรมิคุณธรรม จรยิธรรมในภาครฐัไว้ ๕ ยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ที่ ๔ การส่งเสรมิ

คุณธรรม ในองคก์รเพือ่เป็นตน้แบบใหข้า้ราชการไดเ้รยีนรูแ้ละปฏบิตัติาม 

 จากหลกัการและเหตุผลดงักล่าว องค์การบรหิารส่วนต าบลหนิเหล็กไฟ จงึเหน็ความส าคญัในการ
พฒันาบุคลากรในสงักดั เพือ่ตระหนกัถงึการสรา้งจติส านึกใหม้คีุณธรรม จรยิธรรม และปฏบิตังิานดว้ยความ
ซื่อสตัย ์สุจรติ มจีติส านึกทีด่ใีนการปฏบิตังิาน ประพฤตปิฏบิตัตินเป็นแบบอย่างที่ดแีก่ประชาชน จงึได้ท า
โครงการเสรมิสร้างคุณธรรมและจรยิธรรมเพื่อเพิ่มประสทิธิภาพการปฏิบัติงานและประโยชน์สูงสุดของ
ประชาชน 

๓.วตัถปุระสงค ์
 ๑.เพื่อปลูกจติส านึกให้ผู้บรหิารท้องถิน่  ส.อบต. พนักงานเจ้าหน้าที่องค์การบรหิารส่วนต าบลหนิ
เหล็กไฟ มคีุณธรรมจรยิธรรม เขา้ใจหลกัธรรมของพระพุทธศาสนา และน้อมน าเอาหลกัปรชัญาเศรษฐกจิ
พอเพยีงไปเป็นแนวทางในการด าเนินชวีติสว่นตวัและในการปฏบิตัริาชการ  
 ๒.เพื่อให้ผู้บรหิารท้องถิ่น ส.อบต.  พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง ได้รบัการพฒันาจิตใจและ
พฒันาตนเองให้มีจิตสาธารณะ เกิดความส านึกร่วมในการเสรมิสร้างสงัคมแห่งคุณธรรมและสมานฉันท ์
ประพฤตตินเป็นพลเมอืงด ีสรา้งประโยชน์แก่ครอบครวั ประชาชน และประเทศชาตสิรา้งจติส านึกในการท า
ความด ีรูจ้กัการให ้การเสยีสละและการบ าเพญ็สาธารณะประโยชน์ร่วมกนั  

๓. เพื่อเป็นการสร้างภาพลกัษณ์ที่ดีขององค์การบรหิารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ ในการเสรมิสร้าง
คุณธรรม และธรรมาภบิาล 

๔.เป้าหมาย 
 ผูบ้รหิารทอ้งถิน่ สมาชกิสภาทอ้งถิน่ พนกังานสว่นต าบล และพนกังานจา้ง 

๕.พื้นท่ีด าเนินการ 
 องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนิเหลก็ไฟ อ าเภอคเูมอืง จงัหวดับุรรีมัย ์
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เหลก็ไฟ 

-๒๒- 
 
๖.วิธีด าเนินการ 
 ๑. การจดักจิกรรมบรรยายเสรมิสรา้งคุณธรรมจรยิธรรม โดยคณะผูบ้รหิาร ปลดัองคก์ารบรหิารสว่น
ต าบลหนิเหลก็ไฟ บรรยายใหค้วามรูแ้ก่พนกังานเจา้หน้าที ่
 ๒. จดักจิกรรมบ าเพญ็ประโยชน์นอกสถานที่ ส่งเสรมิให้รู้จกั สามคัค ีเสยีสละ ช่วยเหลอื แบ่งปนั
และเหน็คุณค่าของการเสรมิสรา้งสงัคมแห่งความดมีคีุณธรรม เช่น การช่วยเหลอืผูด้อ้ยโอกาสในสงัคม หรอื
ท าบุญถวายทานแก่พระภกิษุสงฆท์ีช่ราภาพ หรอือาพาธ เป็นตน้ 
 ๓. การจดักจิกรรมท าบุญถวายเครื่องไทยธรรม และบ าเพญ็ประโยชน์ ณ วดัต่าง ๆ  

๗.ระยะเวลาด าเนินงาน 
 ๓ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๔) 

๘.งบประมาณท่ีใช้ในการด าเนินการ 
 ๓๐,๐๐๐.- บาท (สามหมื่นบาทถว้น) 
๙.ผู้รบัผิดชอบโครงการ 
 ส านกัปลดั องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนิเหลก็ไฟ   

๑๐.ตวัช้ีวดั/ผลลพัธ ์
 ๑.คณะผู้บรหิาร ส.อบต. พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง มคีุณธรรมจรยิธรรม เขา้ใจหลกัธรรม
ของพระพุทธศาสนาและน้อมน าหลกัปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการด าเนินชีวติ และการ
ปฏบิตังิาน 
 ๒.คณะผูบ้รหิาร ส.อบต. พนักงานสว่นต าบล พนักงานจา้ง ไดร้บัการพฒันาจติใจ พฒันาตนใหม้จีติ
สาธารณะเกดิความส านึกร่วมในการสร้างสงัคมแห่งคุณธรรมและสมานฉันท์ สร้างประโยชน์แก่ครอบครวั
และประเทศชาต ิรูจ้กัการใหแ้ละเสยีสละเพือ่ประโยชน์สว่นร่วม 
 ๓.สรา้งภาพลกัษณ์ทีด่ขีององคก์ร เสรมิสรา้งคุณธรรมจรยิธรรมและธรรมาภบิาล 
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เหลก็ไฟ 

-๒๓- 

๑.ช่ือโครงการ : โครงการส่งเสริมคณุธรรมและจริยธรรมในการป้องกนัการทุจริต 

๒.หลกัการและเหตุผล 
คณะรฐัมนตรีในการประชุมเมื่อวนัที่ ๒๖  สิงหาคม ๒๕๕๑ มีมติเห็นชอบในหลักการเกี่ยวกับ

ยุทธศาสตรก์ารส่งเสรมิคุณธรรม จรยิธรรมในภาครฐัไว้ ๕ ยุทธศาสตร ์โดยในยุทธศาสตรท์ี่ ๔ การส่งเสรมิ
คุณธรรม ในองค์กรเพื่อเป็นต้นแบบให้ข้าราชการได้เรยีนรู้และปฏิบัติตาม  โดยได้ก าหนดแนวทางการ
พฒันาขา้ราชการทุกระดบัอย่างจรงิจงัและต่อเนื่อง ใหต้ระหนักในการเป็นขา้ราชการทีม่เีกยีรต ิศกัดิศ์ร ีรูจ้กั
ความพอเพยีงเป็นตวัอย่างที่ดขีองสงัคม ยดึมัน่ในคุณธรรม ยนืหยดัในสิง่ที่ถูกต้องตระหนักในคุณความดี
และกฎแห่งกรรม ซื่อสตัย์ สุจรติ เสยีสละ มคีวามรู้ ความเขา้ใจในเรื่องพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นถงึการมี
คุณธรรม จรยิธรรม การตดัสนิใจที่จะกระท าหรอืไม่กระท าการใดได้อย่างเหมาะสม อนัรวมถงึการป้องกนั
การกระท าทุจรติในระบบราชการดว้ย 

จากหลกัการและเหตุผลดงักล่าว องค์การบรหิารส่วนต าบลหนิเหล็กไฟ จงึเหน็ความส าคญัในการ
พฒันาบุคลากรในสงักดั เพือ่ตระหนกัถงึการสรา้งจติส านึกใหม้คีุณธรรม จรยิธรรม และปฏบิตังิานดว้ยความ
ซื่อสตัย ์สุจรติ มจีติส านึกทีด่ใีนการปฏบิตังิาน ประพฤตปิฏบิตัตินเป็นแบบอย่างที่ดแีก่ประชาชน จงึได้ท า
โครงการเสรมิสร้างคุณธรรมและจรยิธรรมเพื่อเพิ่มประสทิธิภาพการปฏิบัติงานและประโยชน์สูงสุดของ
ประชาชน 

๓.วตัถปุระสงค ์
๑. เพื่อส่งเสรมิและป้องปรามการปฏบิตัหิน้าที่ราชการให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณธรรม จรยิธรรม

ส าหรบัเจ้าหน้าที่ของรฐั เช่น ขอบเขตการใช้ดุลยพินิจ การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และกฎหมาย 
ป้องกนัและปราบปรามการทุจรติเป็นตน้ 

๒. เพื่อเพิม่พูนประสทิธภิาพและประสทิธผิลของการบรหิารจดัการภาครฐัตามแนวทางของหลกัการ
บรหิารจดัการบา้นเมอืงทีด่แีละสอดคลอ้งกบัระบบคุณธรรม(Merit system) 

๓. เพื่อให้ขา้ราชการได้พฒันาตนเองจนสามารถเป็นแบบอย่างที่ดใีนการใช้ดุลยพินิจอย่างถูกต้อง
ตามกฎหมายและสอดคลอ้งกบัหลกัคุณธรรม 

๔.เพื่อเสรมิสร้างสมรรถนะหลักข้าราชการตามที่ก าหนดในส่วนของสมรรถนะจริยธรรม ให้แก่
พนกังานสว่นต าบล และพนกังานจา้ง  

๕.เพื่อเปิดโอกาสให ้คณะผูบ้รหิาร ส.อบต. พนักงานส่วนต าบล พนักงานจา้ง สงักดัองคก์ารบรหิาร
สว่นต าบลหนิเหลก็ไฟ ไดม้โีอกาสแบ่งปนัและแลกเปลีย่นประสบการณ์เกีย่วกบัเรื่องขอบเขตการใชดุ้ลยพนิิจ 
การป้องกนัและปราบปรามการทุจรติ ซึง่กนัและกนัอนัจะน าไปสูก่ารสรา้งเครอืขา่ยการต่อตา้นทุจรติ 

๖.เพื่อส่งเสรมิคุณธรรม จรยิธรรม และหลกัธรรมทางพระพุทธศาสนา ให้กบัขา้ราชการ และเพิ่ม
ประสทิธภิาพในการปฏบิตังิาน ในการพฒันาคุณภาพชวีติและการท างานใหม้คีุณลกัษณะเป็นขา้ราชการยุค
ใหม่ทีม่คีุณธรรม จรยิธรรม 



๔.เป้าหมาย 
 ผูบ้รหิารทอ้งถิน่ สมาชกิสภาทอ้งถิน่ พนกังานสว่นต าบล และพนกังานจา้ง 
 

                                            แผนปฏิบตักิารป้องกนัการทุจรติสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๔)ของอบต.หนิ

เหลก็ไฟ 

-๒๔- 
๕.พื้นท่ีด าเนินการ 
 องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนิเหลก็ไฟ อ าเภอคเูมอืง  จงัหวดับุรรีมัย ์

๖.วิธีด าเนินการ 
 ๑.จดัท าโครงการเพือ่ขออนุมตัจิากผูบ้รหิารทอ้งถิน่ 
 ๒.มอบงานใหก้บัผูร้บัผดิชอบโครงการ และผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง เพือ่วางแผนและจดัเตรยีมโครงการ 
 ๓.ประสานงานกบัหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง เพือ่จดัหาวทิยากร 
 ๔.จดัท าก าหนดการและหวัขอ้การอบรม 
 ๕.สรุปผลในภาพรวมและรายงานผลการด าเนินการตามโครงการใหผู้บ้รหิารทอ้งถิน่ทราบ 

๗.ระยะเวลาด าเนินงาน 
 ๓ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๔) 

๘.งบประมาณท่ีใช้ในการด าเนินการ 
 ๓๐,๐๐๐.- บาท (สามหมื่นบาทถว้น) 

๙.ผู้รบัผิดชอบโครงการ 
 ส านกัปลดั องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนิเหลก็ไฟ   

๑๐.ตวัช้ีวดั/ผลลพัธ ์
๑.คณะผู้บรหิาร ส.อบต. พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง ปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เป็นไปตาม

มาตรฐานคุณธรรม จรยิธรรมส าหรบัเจา้หน้าทีข่องรฐั เช่น ขอบเขตการใชดุ้ลยพนิิจ การป้องกนัผลประโยชน์
ทบัซอ้น และกฎหมาย ป้องกนัและปราบปรามการทุจรติเป็นต้น 

๒. คณะผูบ้รหิาร ส.อบต. พนักงานส่วนต าบล พนักงานจา้ง มกีารเพิม่พูนความรูใ้หม้ปีระสทิธภิาพ
และประสิทธิผลของการบรหิารจดัการภาครฐัตามแนวทางของหลักการบรหิารจดัการบ้านเมืองที่ดีและ
สอดคลอ้งกบัระบบคุณธรรม (Merit system) 

๓. พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง ได้พฒันาตนเองจนสามารถเป็นแบบอย่างที่ดใีนการใช้ดุลย
พนิิจอย่างถูกตอ้งตามกฎหมายและสอดคลอ้งกบัหลกัคุณธรรม 

๔.พนักงานส่วนต าบล พนักงานจา้ง มสีมรรถนะหลกัตามทีก่ าหนด ในส่วนของสมรรถนะจรยิธรรม 
ใหแ้ก่ขา้ราชการ 

๕. คณะผู้บรหิาร ส.อบต. พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง สงักดัองค์การบรหิารส่วนต าบลหิน
เหลก็ไฟ ไดม้โีอกาสแบ่งปนัและแลกเปลีย่นประสบการณ์เกีย่วกบัเรื่องขอบเขตการใชดุ้ลยพนิิจ การป้องกนั
และปราบปรามการทุจรติ ซึง่กนัและกนัอนัจะน าไปสูก่ารสรา้งเครอืข่ายการต่อตา้นทุจรติ 



๖.มกีารส่งเสรมิคุณธรรม จรยิธรรม และหลกัธรรมทางพระพุทธศาสนา ใหก้บั พนักงานส่วนต าบล 

เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการท างานให้มีคุณลักษณะเป็น

ขา้ราชการยุคใหม่ทีม่คีุณธรรม จรยิธรรม        

                                            แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจรติสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๒-

๒๕๖๔)ของอบต.หนิเหลก็ไฟ 

                                                        -๒๕- 

๑.ช่ือโครงการ : โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานส่วน
ต าบล และพนักงานจ้าง 
๒.หลกัการและเหตุผล 

คณะรฐัมนตรีในการประชุมเมื่อวนัที่ ๒๖  สิงหาคม ๒๕๕๑ มีมติเห็นชอบในหลักการเกี่ยวกับ
ยุทธศาสตรก์ารส่งเสรมิคุณธรรม จรยิธรรมในภาครฐัไว้ ๕ ยุทธศาสตร ์โดยในยุทธศาสตรท์ี่ ๔ การส่งเสรมิ
คุณธรรม ในองค์กรเพื่อเป็นต้นแบบให้ข้าราชการได้เรยีนรู้และปฏิบัติตาม  โดยได้ก าหนดแนวทางการ
พฒันาขา้ราชการทุกระดบัอย่างจรงิจงัและต่อเนื่อง ใหต้ระหนักในการเป็นขา้ราชการทีม่เีกยีรต ิศกัดิศ์ร ีรูจ้กั
ความพอเพยีงเป็นตวัอย่างที่ดขีองสงัคม ยดึมัน่ในคุณธรรม ยนืหยดัในสิง่ที่ถูกต้องตระหนักในคุณความดี
และกฎแห่งกรรม ซื่อสตัย์ สุจรติ เสยีสละ มคีวามรู้ ความเขา้ใจในเรื่องพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นถงึการมี
คุณธรรม จรยิธรรม การตดัสนิใจที่จะกระท าหรอืไม่กระท าการใดได้อย่างเหมาะสม อนัรวมถงึการป้องกนั
การกระท าทุจรติในระบบราชการดว้ย 

จากหลกัการและเหตุผลดงักล่าว องค์การบรหิารส่วนต าบลหนิเหล็กไฟ จงึเหน็ความส าคญัในการ
พฒันาบุคลากรในสงักดั เพือ่ตระหนกัถงึการสรา้งจติส านึกใหม้คีุณธรรม จรยิธรรม และปฏบิตังิานดว้ยความ
ซื่อสตัย ์สุจรติ มจีติส านึกทีด่ใีนการปฏบิตังิาน ประพฤตปิฏบิตัตินเป็นแบบอย่างที่ดแีก่ประชาชน จงึได้ท า
โครงการเสรมิสร้างคุณธรรมและจรยิธรรมเพื่อเพิ่มประสทิธิภาพการปฏิบัติงานและประโยชน์สูงสุดของ
ประชาชน 
๓.วตัถปุระสงค ์

๑. เพื่อส่งเสรมิและป้องปรามการปฏบิตัหิน้าที่ราชการให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณธรรม จรยิธรรม
ส าหรบัเจ้าหน้าที่ของรฐั เช่น ขอบเขตการใช้ดุลยพินิจ การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และกฏหมาย 
ป้องกนัและปราบปรามการทุจรติเป็นตน้ 

๒. เพื่อเพิม่พูนประสทิธภิาพและประสทิธผิลของการบรหิารจดัการภาครฐัตามแนวทางของหลกัการ
บรหิารจดัการบา้นเมอืงทีด่แีละสอดคลอ้งกบัระบบคุณธรรม(Merit system) 

๓. เพื่อให้ขา้ราชการได้พฒันาตนเองจนสามารถเป็นแบบอย่างที่ดใีนการใช้ดุลยพนิิจอย่างถูกต้อง
ตามกฎหมายและสอดคลอ้งกบัหลกัคุณธรรม 

๔.เพื่อเสรมิสร้างสมรรถนะหลักข้าราชการตามที่ก าหนดในส่วนของสมรรถนะจริยธรรม ให้แก่
พนกังานสว่นต าบล และพนกังานจา้ง  

๕.เพื่อเปิดโอกาสให ้คณะผูบ้รหิาร ส.อบต. พนักงานส่วนต าบล พนักงานจา้ง สงักดัองคก์ารบรหิาร
สว่นต าบลหนิเหลก็ไฟ ไดม้โีอกาสแบ่งปนัและแลกเปลีย่นประสบการณ์เกีย่วกบัเรื่องขอบเขตการใชดุ้ลยพนิิจ 
การป้องกนัและปราบปรามการทุจรติ ซึง่กนัและกนัอนัจะน าไปสูก่ารสรา้งเครอืขา่ยการต่อตา้นทุจรติ 



๖.เพื่อส่งเสรมิคุณธรรม จรยิธรรม และหลกัธรรมทางพระพุทธศาสนา ให้กบัขา้ราชการ และเพิ่ม
ประสทิธภิาพในการปฏบิตังิาน ในการพฒันาคุณภาพชวีติและการท างานใหม้คีุณลกัษณะเป็นขา้ราชการยุค
ใหม่ทีม่คีุณธรรม จรยิธรรม 

๔.เป้าหมาย 
 ผูบ้รหิารทอ้งถิน่ สมาชกิสภาทอ้งถิน่ พนกังานสว่นต าบล และพนกังานจา้ง 
 

                                            แผนปฏิบตักิารป้องกนัการทุจรติสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๔)ของอบต.หนิ

เหลก็ไฟ 

-๒๖- 
๕.พื้นท่ีด าเนินการ 
 องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนิเหลก็ไฟ  

๖.วิธีด าเนินการ 
 ๑.จดัท าโครงการเพือ่ขออนุมตัจิากผูบ้รหิารทอ้งถิน่ 
 ๒.มอบงานใหก้บัผูร้บัผดิชอบโครงการ และผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง เพือ่วางแผนและจดัเตรยีมโครงการ 
 ๓.ประสานงานกบัหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง เพือ่จดัหาวทิยากร 
 ๔.จดัท าก าหนดการและหวัขอ้การอบรม 
 ๕.สรุปผลในภาพรวมและรายงานผลการด าเนินการตามโครงการใหผู้บ้รหิารทอ้งถิน่ทราบ 

๗.ระยะเวลาด าเนินงาน 
 ๓ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๔) 

๘. งบประมาณท่ีใช้ในการด าเนินการ 
 ๓๐,๐๐๐.- บาท (สามหมื่นบาทถว้น) 
๙. ผู้รบัผิดชอบโครงการ 
 ส านกัปลดั องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนิเหลก็ไฟ อ าเภอคเูมอืง  จงัหวดับุรรีมัย ์

๑๐.ตวัช้ีวดั/ผลลพัธ ์
๑.คณะผู้บรหิาร ส.อบต. พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง ปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เป็นไปตาม

มาตรฐานคุณธรรม จรยิธรรมส าหรบัเจา้หน้าทีข่องรฐั เช่น ขอบเขตการใชดุ้ลยพนิิจ การป้องกนัผลประโยชน์
ทบัซอ้น และกฏหมาย ป้องกนัและปราบปรามการทุจรติเป็นตน้ 

๒. คณะผูบ้รหิาร ส.อบต. พนักงานส่วนต าบล พนักงานจา้ง มกีารเพิม่พูนความรูใ้หม้ปีระสทิธภิาพ
และประสิทธิผลของการบรหิารจดัการภาครฐัตามแนวทางของหลักการบรหิารจดัการบ้านเมืองที่ดีและ
สอดคลอ้งกบัระบบคุณธรรม (Merit system) 

๓. พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง ได้พฒันาตนเองจนสามารถเป็นแบบอย่างที่ดใีนการใช้ดุลย
พนิิจอย่างถูกตอ้งตามกฎหมายและสอดคลอ้งกบัหลกัคุณธรรม 

๔.พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง มสีมรรถนะหลกัตามทีก่ าหนด ในส่วนของสมรรถนะจรยิธรรม 
ใหแ้ก่ขา้ราชการ 



๕. คณะผู้บรหิาร ส.อบต. พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง สงักัดองค์การบรหิารส่วนต าบลหิน
เหลก็ไฟ ไดม้โีอกาสแบ่งปนัและแลกเปลีย่นประสบการณ์เกี่ยวกบัเรื่องขอบเขตการใชดุ้ลยพนิิจ การป้องกนั
และปราบปรามการทุจรติ ซึง่กนัและกนัอนัจะน าไปสูก่ารสรา้งเครอืข่ายการต่อตา้นทุจรติ 

๖. มกีารส่งเสรมิคุณธรรม จรยิธรรม และหลกัธรรมทางพระพุทธศาสนา ใหก้บั พนักงานส่วนต าบล 
เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการท างานให้มีคุณลักษณะเป็น
ขา้ราชการยุคใหม่ทีม่คีุณธรรม จรยิธรรม 
 

                                           แผนปฏิบตัิการป้องกนัการทุจรติสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๔)ของอบต.หิน

เหลก็ไฟ 

-๒๗- 

๑.๑.๒  สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรม 

๑. ช่ือโครงการ : มาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบติังานตามประมวลจริยธรรมขององคอ์งค์การบริหาร
ส่วนต าบล” 

๒. หลกัการและเหตุผล 
ตามทีอ่งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ ไดป้ระกาศใชป้ระมวลจรยิธรรมขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่  

พ.ศ. ๒๕๕๒ โดยก าหนดกลไกและระบบในการบงัคบัใชอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ ทัง้นี้ การฝา่ฝืนหรอืไม่ปฏบิตัิ
ตามมาตรฐานทางจรยิธรรมดงักล่าว ใหถ้อืว่าเป็นการกระท าผดิทางวนิัย ซึง่มกีารก าหนดขัน้ตอนการ
ลงโทษตามความรา้ยแรงแห่งการกระท า ประกอบกบัไดม้ปีระกาศคณะกรรมการพนกังานเทศบาลจงัหวดั 
เรื่อง หลกัเกณฑแ์ละเงือ่นไขเกีย่วกบัจรยิธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจา้งประจ า และพนกังานจา้ง ลง
วนัที ่ ๓๐ กนัยายน ๒๕๕๘ ก าหนดใหพ้นกังานเทศบาล ลูกจา้งประจ า และพนกังานจา้งของเทศบาล มี
หน้าทีด่ าเนินการใหเ้ป็นไปตามกฎหมายเพือ่รกัษาประโยชน์สว่นรวมและประเทศชาต ิ อ านวยความสะดวก
และใหบ้รกิารแก่ประชาชนตามหลกัธรรมาภบิาล โดยจะตอ้งยดึมัน่ในค่านิยมหลกัของมาตรฐานจรยิธรรม ๙ 
ประการ ไดแ้ก่ ยดึมัน่ในคุณธรรมและจรยิธรรม, มจีติส านึกทีด่ ี ซื่อสตัย ์ สุจรติ และรบัผดิชอบ ยดึถอื
ประโยชน์ของประเทศชาตเิหนือกว่าประโยชน์สว่นตน และไม่มปีระโยชน์ทบัซอ้น,ยนืหยดัท าในสิง่ทีถู่กตอ้ง 
เป็นธรรม และถูกกฎหมาย, ใหบ้รกิารแก่ประชาชนดว้ยความรวดเรว็มอีธัยาศยั และไม่เลอืกปฏบิตั ิใหข้อ้มลู
ขา่วสารแก่ประชาชนอย่างครบถว้น ถูกตอ้ง และไม่บดิเบอืนขอ้เทจ็จรงิ มุ่งผลสมัฤทธิข์องงาน รกัษา
มาตรฐาน มคีุณภาพโปร่งใส และตรวจสอบได ้ ยดึมัน่ในระบอบประชาธปิไตยอนัมพีระมหากษตัรยิท์รงเป็น
ประมุข และยดึมัน่ในหลกัจรรยาวชิาชพีขององคก์ร นอกจากนี้ ส านกังาน ก.พ. ไดก้ าหนดแนวทางการ
ด าเนินการตามประมวลจรยิธรรมขา้ราชการพลเรอืนกรณีการเรีย่ไร และกรณีการใหห้รอืรบัของขวญัหรอื
ประโยชน์อื่นใดโดยมวีตัถุประสงคเ์พือ่ก าหนดใหข้า้ราชการตอ้งละเวน้จากการแสวงหาประโยชน์ทีม่ชิอบ 
โดยอาศยัต าแหน่งหน้าทีแ่ละไม่กระท าการอนัเป็นการขดักนัระหว่างประโยชน์สว่นตนและประโยชน์
สว่นรวม ตามนยัหนงัสอืส านกังาน ก.พ. ที ่ นร ๑๐๑๓.๗/ว ๑๑ ลงวนัที ่ ๒๕ ธนัวาคม ๒๕๕๗ ซึง่องคก์ร
ปกครองสว่นทอ้งถิน่ ควรน าแนวทางการด าเนินการดงักล่าวมาปรบัใชเ้ป็นแนวทางในการถอืปฏบิตัโิดย
อนุโลม 

ดงันัน้ เพือ่ใหเ้กดิความโปร่งใสในการปฏบิตังิานและเป็นทีเ่ชื่อถอืไวว้างใจของประชาชน จงึได้
จดัท ามาตรการ “สง่เสรมิการปฏบิตังิานตามประมวลจรยิธรรม” ขึน้ เพือ่ใหบุ้คลากรทัง้ฝา่ยการเมอืงและฝา่ย



ประจ าทุกระดบัน าไปใชใ้นการปฏบิตัหิน้าทีด่ว้ยความซื่อสตัย ์สุจรติ มคีุณธรรม จรยิธรรม ไม่กระท าการอนั
เป็นการขดักนัแห่งผลประโยชน์หรอืการมผีลประโยชน์ทบัซอ้น 

๓. วตัถปุระสงค ์
 ๑. เพื่อเป็นเครื่องมือก ากับความประพฤติการปฏิบัติหน้าที่ในการยึดหลักตามมาตรฐานทาง
จรยิธรรม  
 ๒ . เพื่อให้เกิดการปรับปรุงประมวลจริยธรรมขององค์กรให้เป็นปจัจุบันและสอดคล้องกับ
สถานการณ์ทีเ่ปลีย่นไป และสรา้งความมัน่ใจแก่ผูร้บับรกิารและประชาชนทัว่ไป 
 

                                            แผนปฏิบตักิารป้องกนัการทุจรติสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๔)ของอบต.หนิ

เหลก็ไฟ 

-๒๘-  
 ๓. เพื่อใหเ้กดิพนัธะผูกพนัระหว่างองคก์รและขา้ราชการในทุกระดบั โดยใหฝ้่ายบรหิารใชอ้ านาจใน
ขอบเขต สรา้งระบบความรบัผดิชอบของขา้ราชการต่อตนเอง ต่อองคก์ร ต่อผูบ้งัคบับญัชาต่อประชาชนและ
ต่อสงัคมตามล าดบั 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 คณะผูบ้รหิาร สมาชกิสภา พนกังาน ลูกจา้งประจ า และพนกังานจา้งทัว่ไป 

๕. พื้นท่ีด าเนินการ 
 องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนิเหลก็ไฟ 

๖. วิธีด าเนินการ 
 ๑. แต่งตัง้คณะท างานปรบัปรุงประมวลจรยิธรรม 
 ๒. ประชุมคณะท างานฯ 
 ๓. จดักจิกรรมส่งเสรมิให้เกดิการปฏบิตัตินตามประมวลจรยิธรรมเพื่อใชเ้ป็นค่านิยมส าหรบัองคก์ร 
ทีต่อ้งยดึถอืเป็น 
     แนวทางปฏบิตัคิวบคู่ไปกบัระเบยีบและกฎขอ้บงัคบัอื่นๆ อย่างทัว่ถงึและมปีระสทิธภิาพ 
 ๔. จดัท าเป็นคู่มอืการปฏบิตัตินตามประมวลจรยิธรรมแก่บุคลากร เพือ่ใชเ้ป็นแนวทางในการปฏบิตัิ
ตน  
 ๕. เผยแพร่ประชาสมัพนัธใ์หส้าธารณชนไดร้บัทราบ เพือ่มสีว่นร่วมในการตดิตามตรวจสอบ  
 ๖. ตดิตามประเมนิผลโดยใชแ้บบสอบถาม 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ๓ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๔) 

๘. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใชง้บประมาณ 

๙. ผู้รบัผิดชอบ 
 ส านกัปลดั องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนิเหลก็ไฟ 



๑๐. ตวัช้ีวดั/ผลลพัธ ์
 ๑. ประมวลจรยิธรรมของข้าราชการการเมือง ฝ่ายบริหาร ฝ่ายสภาท้องถิ่น และฝ่ายพนักงาน 
ลูกจา้งประจ า และพนกังานจา้ง ไดร้บัการปรบัปรุงใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ปจัจุบนั 
 ๒. บุคลากรในองคก์ร มคีวามรูค้วามเขา้ใจและตระหนักในการปฏบิตัตินตามประมวลจรยิธรรมของ
องคก์ร ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ ๙๐  
 
 
 
 

                                            แผนปฏิบตักิารป้องกนัการทุจรติสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๔)ของอบต.หนิ

เหลก็ไฟ 

-๒๙- 
๑. กิจกรรม : ให้ความรู้ เรื่อง  ผลประโยชน์ทบัซ้อนให้กบัพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างของ

องคก์ารบริหารส่วนต าบลหินเหลก็ไฟ 

๒. หลกัการและเหตุผล 
ดว้ยสถานการณ์หรอืการกระท าของบุคคลมผีลประโยชน์สว่นตนเขา้มาเกีย่วขอ้งจนสง่ผลกระทบ

ต่อการตดัสนิใจหรอืการปฏบิตัหิน้าทีใ่นต าแหน่ง การกระท าดงักล่าวอาจเกดิขึน้โดยรูต้วัหรอืไม่รูต้วั  ทัง้
เจตนาหรอืไม่เจตนาบางเรื่องเป็นการปฏบิตัสิบืต่อกนัมาจนไม่เหน็ว่าจะเป็นสิง่ผดิแต่อย่างใด  พฤตกิรรม
เหล่านี้เป็นการกระท าความผดิทางจรยิธรรมของเจา้หน้าทีข่องรฐัทีต่อ้งค านึงถงึผลประโยชน์สาธารณะ 
(ประโยชน์ของสว่นรวม)แต่กลบัตดัสนิใจปฏบิตัหิน้าทีโ่ดยค านึงถงึประโยชน์ของตนเองหรอืพวกพอ้ง 

“ผลประโยชน์ทบัซ้อน”  หมายถงึสถานการณ์ทีเ่จา้หน้าทีข่องรฐัมีผลประโยชน์ส่วนตนอยู่  และมี
การใช้อทิธพิลตามอ านาจหน้าที่  ละความรบัผดิชอบเพื่อใหเ้กดิประโยชน์ส่วนตวั  โดยก่อให้เกดิผลเสยีต่อ
ผลประโยชน์ส่วนรวม  ผลประโยชน์ทบัซ้อนมหีลากหลายรูปแบบไม่จ ากดัอยู่ในรูปของตวัเงนิหรอืทรพัยส์นิ
เท่านัน้  แต่รวมถงึผลประโยชน์อื่นๆที่ไม่ใช่รูปตวัเงนิหรอืทรพัย์สนิก็ได้ อาท ิการแต่งตัง้พรรคพวกเขา้ไป
ด ารงต าแหน่งในองค์กรต่างๆ ทัง้ในหน่วยงานราชการรฐัวสิาหกิจและบรษิัทจ ากดั  หรอืการที่บุคคลผู้มี
อ านาจที่ตดัสนิใจให้ญาตพิี่น้องหรอืบรษิัทที่ตนมสี่วนได้ส่วนเสยีได้รบัสมัปทานหรอืผลประโยชน์จากทาง
ราชการโดยมชิอบ ทัง้นี้หมายรวมถงึความขดัแยง้กนัระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์สว่นรวม
ซึ่งในปีงบประมาณ  ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐ หน่วยงานภาครฐัทุกหน่วยงานต้องเขา้รบัการประเมนิคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครฐั โดยก าหนดใหห้น่วยงานควรมกีารประชุมหรอืสมัมนา
ภายมนองคก์รเพือ่ใหค้วามรูเ้รื่องการป้องกนัผลประโยชน์ทบัซอ้นแก่เจา้หน้าที ่ เพือ่ป้องกนัผลประโยชน์ทบั
ซอ้น 

ดงันัน้องค์การบรหิารส่วนต าบลหนิเหล็กไฟจงึได้จดักจิกรรมให้ความรู้ความเขา้ใจการป้องกนั
ผลประโยชน์ผลประโยชน์ทบัซอ้นแก่บุคลากรในองคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนิเหลก็ไฟ เพือ่ป้องกนัการทุจรติ
ในการปฏบิตัริาชการจงึไดจ้ดักจิกรรมป้องกนัผลประโยชน์ทบัซ้อนผ่านการประชุมผูบ้รหิารกบัพนักงานสว่น
ต าบลหนิเหล็กไฟ  เพื่อให้พนักงานทุกคนท างานโดยยดึถอืระเบยีบ  กฎหมาย  คุณธรรม  จรยิธรรม เพื่อ
เป็นเครื่องมอืก ากบัความประพฤตขิองตน เพือ่ไม่ใหเ้กดิผลประโยชน์ทบัซอ้น 
๓. วตัถปุระสงค ์



 ๓.๑ เพือ่ใหค้วามรูค้วามเขา้ใจแก่พนกังานสว่นต าบล  พนกังานจา้งเกีย่วกบัการป้องกนั
ผลประโยชน์ทบัซอ้น 
 ๓.๒ เพือ่เสรมิสรา้งพฤตกิรรมและวธิกีารท างานทีสุ่จรติโปร่งใสของทางราชการและเจา้หน้าที่
ขององคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนิเหลก็ไฟ 
 ๓.๓ เพือ่เสรมิสรา้งใหข้า้ราชการและเจา้หน้าทีข่ององคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนิเหลก็ไฟมี
จติส านึก  ค่านิยม  และวฒันธรรมเรื่องความซื่อสตัย ์ สุจรติ  มุ่งมัน่ท างานอย่างมปีระสทิธภิาพ  มคีุณธรรม
อนัมัน่คง  สง่ผลใหห้น่วยงานปลอดจากการทุจรติคอรร์ปัชัน่  มุ่งสูก่ารเป็นขอ้ราชการทอ้งถิน่ไทยใสสะอาด 

๔.  เป้าหมาย 
 พนกังานสว่นต าบลและพนักงานจา้งองคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนิเหลก็ไฟ 

                                           

                                             แผนปฏิบตักิารป้องกนัการทุจรติสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๔)ของอบต.หนิ

เหลก็ไฟ 

      -๓๐- 

๕.พื้นท่ีด าเนินการ 
 องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนิเหลก็ไฟ 

๖.วิธีด าเนินการ 
 จดัประชุมประจ าเดอืน และใหค้วามรูเ้รื่องผลประโยชน์ทบัซอ้น 

๗.ระยะเวลาการด าเนินการ  
 ๓ ปี (ปีงบประมาณ  ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔) 

๘.งบประมาณในการด าเนินโครงการ 
 ๒๐,๐๐๐(สองหมื่นบาทถว้น) 

๙. ผู้รบัผิดชอบโครงการ 
 ส านกังานปลดัองคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนิเหลก็ไฟ 
๑๐.ตวัช้ีวดั/ผลลพัธ์ 
 ตวัช้ีวดั 
 พนกังานสว่นต าบลและพนักงานจา้งมคีวามเขา้ใจเรื่องผลประโยชน์ทบัซอ้น 
 ผลลพัธ์ 
 พนกังานสว่นต าบลและพนักงานจา้งมคีวามรูเ้กี่ยวกบัผลประโยชน์ทบัซอ้นและมคีวามประพฤติ
ปฏบิตังิานไม่ยุ่งเกีย่วกบัผลประโยชน์ทบัซอ้น 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 

 

 

                                            แผนปฏิบตักิารป้องกนัการทุจรติสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๔)ของอบต.หนิ

เหลก็ไฟ 

                                               -๓๑- 

๑. ช่ือโครงการ : มาตรการ “มาตรการจดัท าคู่มือการป้องกนัผลประโยชน์ทบัซ้อน” 

๒. หลกัการและเหตุผล 
 รฐับาลภายใต้การน าของพลเอกประยุทธ์ จนัทรโ์อชา ไดใ้ห้ความส าคญักบัการผลกัดนัให้การ
ป้องกนัและปราบปรามการทุจรติเป็นวาระแห่งชาต ิและรฐับาลไดแ้ถลงนโยบาย ๑๑ ดา้น อนัรวมถงึประเดน็
เรื่องการส่งเสรมิการบรหิารราชการแผ่นดินที่มธีรรมาภบิาลและการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติและ
ประพฤตมิชิอบในภาครฐั โดยจดัระบบอตัราก าลงัและปรบัปรุงค่าตอบแทนบุคลากรภาครฐัใหเ้หมาะสมและ
เป็นธรรมยดึหลกัการบรหิารกิจการบ้านเมอืงที่ดีเพื่อสร้างความเชื่อมัน่วางใจในระบบราชการเสรมิสร้าง
ระบบคุณธรรม  รวมทัง้ปรบัปรุงและจดัใหม้กีฎหมายที่ครอบคลุมการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติและ
การมผีลประโยชน์ทบัซอ้นในภาครฐัทุกระดบั 
 ปจัจุบันหน่วยงานต่างๆ เช่น ส านักงาน ก.พ. จึงได้เผยแพร่องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตโดยเฉพาะเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน(Conflict of Interest) ส านักงาน
คณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติแห่งชาต ิ ร่วมกบัคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการ
ทุจรติในภาครฐั  และองค์กรตามรฐัธรรมนูญได้จดัท าคุณธรรมยุทธศาสตร์ชาติว่าด้ว ยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจรติระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)และพฒันาเครื่องมอืการประเมนิคุณธรรมและความ
โปร่งใสการด าเนิ น งานของห น่วยงานภาครัฐ  ( Integrite and  Transparency Asseaament : ITA) 
ปีงบประมาณ  ๒๕๖๐  ครอบคลุมประเด็นการประเมิน  ๕  ด้าน  อันรวมถึง  การต่อต้านการทุจรติใน
องคก์ร  ซึ่งสนบัสนุนใหห้น่วยงานในภาครฐัด าเนินการเรื่องเกีย่วกบัผลประโยชน์ทบัซอ้นผ่านกจิกรรมต่างๆ
อันรวมถึงการให้ความรู้ตามคู่มือหรือประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่
เจา้หน้าทีใ่นหน่วยงานดว้ย 
 เพื่อตอบสนองนโยบายรฐับาลและยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจรติ
ขา้งต้น  และเพื่อน าเครื่องมอืการประเมนิคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครฐั
การปฏบิตัใิห้เป็นกลไกส าคญัที่จะป้องกนัการทุจรติ  โดยเฉพาะการกระท าที่เอื้อต่อการมผีลประโยชน์ทบั
ซ้อนของเจ้าหน้าที่ในภาครฐั องค์การบรหิารส่วนต าบลหนิเหล็กไฟจงึได้ตระหนักและเห็นถงึความส าคญั
ของการจดัหาคู่มอืการป้องกนัผลประโยชน์ทบัซ้อนขึ้น เพื่อเป็นประโยชน์ในการเสรมิสร้างความรู้ความ



เขา้ใจแก่บุคลากรใหเ้กดิความตระหนกัถงึปญัหาในเรื่องดงักล่าว รวมทัง้เป็นขอ้มูลใหป้ระชาชนและผูท้ีส่นใจ
ได้ศึกษาเพื่อเป็นพื้นฐานการปฏิบตัิตนในการร่วมกนัรณรงค์สร้างสงัคมไทยให้เป็นสงัคมที่ใสสะอาด  ลด
ระดบัการทุจรติประพฤตมิชิอบในสงัคมไทยใหเ้ทยีบเท่าระดบัมาตรฐานสากลไดต้่อไป 
๓. วตัถปุระสงค ์

 ๓.๑ เพื่อผลติคู่มอืการป้องกนัผลประโยชน์ทบัซ้อนขององค์การบรหิารส่วนต าบลหนิเหล็กไฟ
ใหบุ้คลากรผูป้ฏบิตันิ าไปเป็นองคค์วามรูใ้นการท างานใหเ้ป็นไปดว้ยความถูกตอ้ง 
 ๓.๒ เพื่อเป็นประโยชน์ในการเสรมิสรา้งความรูค้วามเขา้ใจแก่บุคลากรใหเ้กดิความตระหนักถงึ
ปญัหาการทุจรติ 
๔. เป้าหมาย/ ผลผลิต 
 บุคลากรมคีู่มอืการปฏบิตังิานเพื่อป้องกนัผลประโยชน์ทบัซ้อนขององค์การบรหิารส่วนต าบล
หนิ 
เหลก็ไฟ 

                                            แผนปฏิบตักิารป้องกนัการทุจรติสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๔)ของอบต.หนิ

เหลก็ไฟ 

      -๓๒- 
๕.พื้นท่ีด าเนินการ 
 องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนิเหลก็ไฟ 

๖.วิธีด าเนินการ 
 ๑. ศกึษาและรวบรวมขอ้มลู 
 ๒. จดัท า (ร่าง) คู่มอืการป้องกนัผลประโยชน์ทบัซอ้น 
 ๓. ตรวจสอบความถูกตอ้ง 
 ๔. จดัท าคู่มอืการป้องกนัผลประโยชน์ทบัซอ้น 
 ๕. แจกจ่ายใหบุ้คลากร 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ๓  ปีงบประมาณ  ๒๕๖๒-๒๕๒๖๑ 

๘.งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใชง้บประมาณ 

๙. ผู้รบัผิดชอบโครงการ 
 ส านกัปลดั  องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนิเหลก็ไฟ 

๑๐.ตวัช้ีวดั/ผลลพัธ์ 
 มกีารจดัท าคู่มอืการปฏบิตังิานเพือ่ป้องกนัผลประโยชน์ทบัซอ้น 
  
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                

                                            แผนปฏิบตักิารป้องกนัการทุจรติสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๔)ของอบต.หนิ

เหลก็ไฟ 

-๓๓- 
 
๑. ช่ือโครงการ : มาตรการ ป้องกนัผลประโยชน์ทบัซ้อน  

๒. หลกัการและเหตุผล 
 ดว้ยสถานการณ์หรอืการกระท าของบุคคลมผีลประโยชน์สว่นตนเขา้มาเกีย่วขอ้งจนสง่ผลกระทบต่อ
การตดัสนิใจหรอืการปฏบิตัหิน้าทีใ่นต าแหน่ง การกระท าดงักล่าวอาจเกดิขึน้โดยรูต้วัหรอืไม่รูต้วั ทัง้เจตนา
หรอืไม่เจตนาหรอืหรอืบางเรื่องเป็นการปฏบิตัสิบืต่อกนัมาจนไม่เหน็ว่าจะเป็นสิง่ผดิแต่อย่างใด พฤตกิรรม
เหล่านี้เป็นการกระท าความผิดทางจรยิธรรมของเจ้าหน้าที่ของรฐัที่ต้องค านึงถึงผลประโยชน์สาธารณะ 
(ประโยชน์ของสว่นรวม) แต่กลบัตดัสนิใจปฏบิตัหิน้าทีโ่ดยค านึงถงึประโยชน์ของตนเองหรอืพวกพ้อง 
 “ผลประโยชน์ทบัซอ้น” หมายถงึ สถานการณ์ทีเ่จา้หน้าทีข่องรฐัมผีลประโยชน์สว่นตนอยู่ และมกีาร
ใชอ้ทิธพิลตามอ านาจหน้าทีล่ะความรบัผดิชอบเพือ่ใหเ้กดิประโยชน์สว่นตวั โดยก่อใหเ้กดิผลเสยีต่อ
ผลประโยชน์สว่นรวม ผลประโยชน์ทบัซอ้นมหีลากหลายรปูแบบ ไม่จ ากดัอยู่ในรูปของตัวเงนิหรอืทรพัยส์นิ
เท่านัน้ แต่รวมถงึผลประโยชน์อื่นๆ ทีไ่ม่ใช่รปูตวัเงนิหรอืทรพัยส์นิกไ็ด ้อาท ิการแต่งตัง้พรรคพวกเขา้ไป
ด ารงต าแหน่งในองคก์รต่างๆ ทัง้ในหน่วยราชการ รฐัวสิาหกจิ และบรษิทัจ ากดั หรอืการทีบุ่คคลผูม้อี านาจที่
ตดัสนิใจใหญ้าตพิีน้่องหรอืบรษิทัทีต่นมสีว่นไดส้ว่นเสยีไดร้บัสมัปทานหรอืผลประโยชน์จากทางราชการโดย
มชิอบ ทัง้นี้หมายรวมถงึ ความขดัแยง้กนัระหว่างผลประโยชน์สว่นตนและผลประโยชน์สว่นรวม  
 ดงันัน้ องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ จงึได้ด าเนินโครงการป้องกนัผลประโยชน์ทบัซ้อน เพื่อป้องกนั
การทุจรติในการปฏบิตัริาชการ  

๓. วตัถุประสงค ์
 ๑. เพือ่สรา้งความรู ้ความเขา้ใจใหแ้ก่บุคลากรเกีย่วกบัการป้องกนัผลประโยชน์ทบัซอ้น 
 ๒. เพือ่ป้องกนัความเสีย่งเกีย่วกบัการปฏบิตัหิน้าทีท่ีอ่าจเกดิจากการมผีลประโยชน์ทบัซอ้น 
 ๓. เพื่อปรบัปรุงขัน้ตอนแนวทางการปฏบิตัิงาน หรอืระเบียบเพื่อป้องกนัการเกดิผลประโยชน์ทบั
ซอ้น 



๔. กลุ่มเป้าหมาย 
 คณะผูบ้รหิาร สมาชกิสภา พนกังาน ลูกจา้งประจ า และพนกังานจา้งทัว่ไป 
๕. พื้นท่ีด าเนินการ 
 องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่  

๖. วิธีการด าเนินการ 
 ๑. แต่งตัง้คณะท างานเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจเกิดจากการมี
ผลประโยชน์ทบัซอ้น 
 ๒. ประชุมคณะท างานฯ 
 ๓. จดัเวทแีลกเปลีย่นเรยีนรูใ้หบุ้คลากรในองค์กรมสี่วนร่วมในการพฒันาและปรบัปรุงนโยบายและ
จดัการป้องกนัการมผีลประโยชน์ทบัซอ้น  ทัง้ในสว่นของขัน้ตอน แนวทางการปฏบิตังิาน หรอืระเบยีบต่างๆ 
ในการปฏบิตังิาน 
 ๔. จดัท าคู่มอืเกีย่วกบัการปฏบิตังิานเพือ่ป้องกนัการมผีลประโยชน์ทบัซอ้น 

                       แผนปฏิบตัิการป้องกนัการทุจรติสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๔)ของอบต.หิน

เหลก็ไฟ 

-๓๔- 
 ๕. จดัอบรมเพื่อใหค้วามรูค้วามเขา้ใจใหแ้ก่บุคลากรเกี่ยวกบัการป้องกนัผลประโยชน์ทบัซ้อน  และ
ใชแ้อปพลเิคชัน่ กฎหมาย ป.ป.ช. ในการทดสอบวดัระดบัความรูค้วามเขา้ใจ 
 ๖. จดัท ารายงานผล และข้อเสนอแนะของคณะท างานฯ ในการป้องกันผลประโยชน์ทบัซ้อนต่อ
สาธารณชน 
๗. ระยะเวลาการด าเนินการ 
 ๓  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ 

๘. งบประมาณในการด าเนินโครงการ 
 ไม่ใชง้บประมาณ 

๙. ผู้รบัผิดชอบโครงการ 
 ส านกัปลดั  องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนิเหลก็ไฟ 

๑๐. ตวัช้ีวดั/ผลลพัธ ์
 ๑. บุคลากรมคีวามรู้ความเข้าใจเกี่ยวกบัการป้องกนัผลประโยชน์ทบัซ้อน โดยได้รบัเกียรติบตัร
ระดบัพืน้ฐานจากการทดสอบความรูค้วามเขา้ใจจากแอปพลเิคชัน่ กฎหมาย ป.ป.ช.  ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ ๘๐ 
ของจ านวนบุคลากรทัง้หมดในองคก์ร 
 ๒. คู่มอืเกีย่วกบัการปฏบิตังิานเพือ่ป้องกนัการมผีลประโยชน์ทบัซอ้น 
 ๓. รายงานผลและขอ้เสนอแนะในการป้องกนัผลประโยชน์ทบัซอ้น เผยแพร่ต่อสาธารณชน 
 
  
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                            

                                แผนปฏบิตักิารป้องกนัการทุจรติสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๔)ของอบต.หนิเหลก็

ไฟ 

-๓๕- 

๑.๒  การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถ่ิน 

๑.๒.๑  สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการต่อต้านการทุจริต 

๑. ช่ือโครงการ : โครงการสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการต่อต้านการทุจริต 

๒. หลกัการและเหตุผล  
 ยุทธศาสตรช์าตวิ่าดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติ ระยะที ่๓ (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐) มุ่ง
สูก่ารเป็นประเทศทีม่มีาตรฐานทางคุณธรรมจรยิธรรมเป็นสงัคมมติใิหม่ทีป่ระชาชนไม่เพกิเฉยต่อการทุจริต
ทุกรปูแบบ โดยตอ้งไดร้บัความร่วมมอืจากฝา่ยการเมอืงหน่วยงานของรฐัตลอดจนประชาชนในการพทิกัษ์
รกัษาผลประโยชน์ของชาตแิละประชาชนเพือ่ใหป้ระเทศไทยมศีกัดิศ์รแีละเกยีรตภิูมใินดา้นความโปร่งใส
ทดัเทยีมนานาอารยประเทศ โดยก าหนดวสิยัทศัน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทัง้ชาตติา้นทุจรติ” มเีป้
หมายหลกัเพือ่ใหป้ระเทศไทยไดร้บัการประเมนิดชันีการรบัรูก้ารทุจรติ(Corruption Perceptions Index : 
CPI)ไม่น้อยกว ่ารอ้ยละ ๕๐ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๔  
 ดงันัน้ เพือ่ใหก้ารบรหิารงานในพืน้ทีส่ามารถตอบสนองต่อแผนยุทธศาสตรฯ์ ขา้งตน้ องคก์ร
ปกครองสว่นทอ้งถิน่จงึไดจ้ดัท าโครงการสรา้งจติส านึกและความตระหนกัในการต่อตา้นการทุจรติเพือ่
เสรมิสรา้งค่านิยมต่อตา้นการทุจรติใหแ้ก่ภาคประชาชน และการสง่เสรมิบทบาทและการมสีว่นร่วมของภาค
ประชาชน ในการตรวจสอบการบรหิารงานขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่  

๓. วตัถปุระสงค ์
 เพื่อเสริมสร้างค่านิยมในการต่อต้านการทุจริต การมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังการทุจริตให้แก่
ประชาชน 

๔. เป้าหมาย 
 ประชาชนในพืน้ที ่



๕. พื้นท่ีด าเนินการ 
 องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่  

๖. วิธีด าเนินการ 
 ๑. จดักจิกรรมเสรมิสรา้งค่านิยมการต่อตา้นการทุจรติในเวทชีุมชนต่างๆ  
 ๒. จดัท าสือ่ประชาสมัพนัธใ์นรปูแบบต่างๆ  ใหต้ระหนกัถงึการต่อตา้นการทุจรติ 
 ๓. จดักจิกรรมรณรงคต์่อตา้นการทุจรติชุมชน  

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ๓  ปี  งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ 

๘. งบประมาณในการด าเนินโครงการ 
 ๒๐,๐๐๐ (สองหมื่นบาทถว้น) 

                          

                    แผนปฏิบตัิการป้องกนัการทจุริตสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๔)ของอบต.หินเหล็กไฟ                                                                 

       -๓๖-                                                                            

๙. ผู้รบัผิดชอบโครงการ 

 ส านกัปลดั  องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนิเหลก็ไฟ 

๑๐. ตวัช้ีวดั/ผลสมัฤทธ์ิ 
 ๑.  มกีารจดักจิกรรมเสรมิสรา้งค่านิยมการต่อตา้นการทุจรติในเวทชีุมชนต่างๆ 
 ๒.  มกีารผลติสือ่เผยแพร่การสรา้งค่านิยมต่อตา้นการทุจรติ ไม่น้อยกว่า ๕ ช่องทาง 
 ๓.  มกีารจดักจิกรรมรณรงคต์่อตา้นการทุจรติในชุมชน 
 ๔. ประชาชนมคีวามรู้ความเขา้ใจและมคีวามตระหนักร่วมกนัในการต่อต้านการทุจรติไม่น้อยกว่า        
รอ้ยละ ๘๐ 
 
๑. ช่ือโครงการ : โครงการส่งเสริม อนุรกัษ์ ฟ้ืนฟู ทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม แหล่ง
ท่องเท่ียว พฒันา และปรบัปรงุภมิูทศัน์ในชุมชน  

๒. หลกัการและเหตุผล 
ประเทศไทยในอดตีเป็นพืน้ทีท่ีม่ทีรพัยากรป่าไมอ้ยู่เป็นจ านวนมาก การลกัลอบตดัไมท้ าลายป่าไม้

ที่ผดิกฎหมายเพิม่มากขึ้นอย่างรวดเร็ว ท าให้ปจัจุบนัทรพัยากรป่าไม้ของประเทศไทยมจี านวนลดน้อยลง 
ซึ่งส่งผลกระทบต่อธรรมชาตสิิง่แวดลอ้มและระบบนิเวศต่างๆ ตลอดจนวถิชีวีติความเป็นอยู่ของประชาชน
เป็นอย่างมาก หน่วยงานต่างๆ ทัง้ภาครฐัและภาคเอกชนจงึไดม้กีารรเิริม่โครงการอนุรกัษ์ทรพัยากรป่าไม ้
ซึ่งจะสามารถช่วยให้ธรรมชาติของประเทศไทยกลับมามีความสมดุลเพิ่มมากขึ้นพระบาทสมเด็จพระ
เจา้อยู่หวัและสมเดจ็พระบรมราชนีินาถทรงมคีวามห่วงใยในปญัหาปรมิาณป่าไม้ของประเทศ โดยทัง้สอง
พระองคท่์านไดพ้ยายามคดิคน้หาวธินีานัปการทีจ่ะเพิม่ปรมิาณปา่ไมข้องประเทศไทยใหม้ากขึน้อย่างมัน่คง
และยัง่ยนื ซึง่พระองคท์่านไดเ้สนอวธิทีีเ่รยีบง่ายและประหยดัในการด าเนินงาน คอื แนวคดิเรื่อง “ปลูกปา่ ๓ 
อย่าง เพื่อประโยชน์ ๔ อย่าง” ปลูกปา่ ๓ อย่าง ไดแ้ก่ ปลูกไมใ้หพ้ออยู่ พอกนิ พอใช ้และระบบนิเวศน์ “พอ
อยู่” หมายถงึ ไมเ้ศรษฐกจิ ปลูกไวท้ าทีอ่ยู่อาศยัและจ าหน่าย “พอกนิ” หมายถงึ ปลูกพชืเกษตรเพื่อการกนิ



และสมุนไพร “พอใช้” หมายถงึ ปลูกไม้ไว้ใช้สอยโดยตรงและพลงังาน เช่น ไม้ฟืน และไม้ไผ่ เป็นต้น เพื่อ
ประโยชน์ต่อระบบนิเวศน์ตามแนวปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง 

ในฐานะเป็นองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ทีอ่ยู่ใกลช้ดิกบัประชาชนมากทีสุ่ด ไดต้ระหนกัถงึหน้าทีแ่ละ
ความรบัผิดชอบในการร่วมกนัอนุรกัษ์ ฟ้ืนฟู ทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมในชุมชน จึงได้จดัท า
โครงการส่งเสรมิการอนุรกัษ์ ฟ้ืนฟู ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มในชุมชนและในเขตองคก์รปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนได้ร่วมกันอนุรกัษ์ ดูแลรกัษาทรพัยากรธรรมชาติและ
สิง่แวดลอ้มในชุมชนของตนเอง 

๓. วตัถปุระสงค ์
 ๑. เพื่อส่งเสริมจิตส านึกสาธารณะให้ประชาชนเกิดความตระหนักและมีส่วนร่วมในการรกัษา
ประโยชน์สาธารณะ  
 ๒. เพื่อให้ประชาชนเกิดความตระหนักและสามารถแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์
สว่นรวมได ้
 ๓. เพื่อเป็นการสร้างความสามคัค ีและสร้างกลุ่มอาสาสมคัรและพทิกัษ์สิง่แวดล้อมในชุมชนเพิ่ม
มากขึน้ 

                                           แผนปฏิบตัิการป้องกนัการทุจรติสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๔)ของอบต.หิน

เหลก็ไฟ 

-๓๗- 
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ๑. ประชาชนในพื้นที่ ปลูกต้นไมแ้ละปลูกป่าชุมชนในเขตพื้นทีร่บัผดิชอบขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น จ านวน ๗  หมู่บ้าน โดยปลูกพนัธุ์ไม้ประเภทต่างๆ ทัง้ไม้ยนืต้น ไม้ประดบั ไม้ผล ไม้ดอก และ
พชืผกัสวนครวั รัว้กนิได ้เป็นตน้ 
 ๒.  ประชาชนมสีว่นร่วมในการดูแล อนุรกัษ์ ฟ้ืนฟู สภาพแหล่งน ้า คคูลอง ทีเ่สือ่มโทรมในเขตพืน้ที่
รบัผดิชอบขององคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนิเหล็กไฟ จ านวน  ๗   หมู่บา้น และพืน้ทีท่ ัง้หมดในเขตองคก์ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น โดยบูรณาการร่วมกนักบัหน่วยงานต่าง ๆ ทัง้ภาครฐั ภาคเอกชน และองค์กรภาค
ประชาชนต่างๆ  
๕. พื้นท่ีด าเนินการ 
 พืน้ทีส่าธารณะประโยชน์ในเขตชุมชนในเขตองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ และแหล่งน ้า คู คลอง ใน
เขตองคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนิเหลก็ไฟ  

๖. วิธีการด าเนินงาน 
 ๑. จดัอบรมผูเ้ขา้ร่วมโครงการพรอ้มชีแ้จงความเป็นมาและแนวทางการด าเนินงานตามโครงการ  
 ๒. จดัเวทรีะดมความคดิเหน็การจดักจิกรรมและการจดัตัง้กลุ่มพทิกัษ์สิง่แวดลอ้มประจ าชุมชน  
 ๓. จดัเวทเีสวนาตดิตามผลการด าเนินงานกลุ่มพทิกัษ์สิง่แวดลอ้มประจ าชุมชน  
 ๔. จดักจิกรรมร่วมกนัปลูกต้นไมใ้นชุมชน พฒันา ขุดลอก คูคลอง ก าจดัวชัพชืในแม่น ้าคูคลอง ท า
ความสะอาดถนนและพืน้ทีส่าธารณะประโยชน์ต่าง ๆ ในชุมชนและในเขตองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
 ๕. จดักิจกรรมพฒันา ปรบัปรุงภูมทิศัน์ และอนุรกัษ์ฟ้ืนฟูทรพัยากรธรรมชาตใินชุมชนให้มคีวาม
สวยงาม สะอาด ร่มรื่น น่าพกัผ่อนหย่อนใจและเป็นสถานทีอ่อกก าลงักายของประชาชนในชุมชนและชุมชน
อื่นๆ ตลอดจนประชาชนทัว่ไป 



 ๖. จดักิจกรรมศึกษาดูงานหมู่บ้าน/ชุมชน หรือหน่วยงานที่ประสบความส าเร็จในการอนุรกัษ์
ทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม เพื่อเป็นกรณีตวัอย่างให้แก่ชุมชนต่างๆ ในเขตองค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถิน่ 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ๓ ปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ – พ.ศ. ๒๕๖๔  

๘. งบประมาณด าเนินการ 
 ๒๐,๐๐๐  บาท (สองหมื่นบาทถว้น) 

๙. ผู้รบัผิดชอบโครงการ 
 ส านกัปลดั  องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนิเหลก็ไฟ 

๑๐. ตวัช้ีวดั/ผลลพัธ ์
 ๑. ประชาชนเกิดความตระหนักและมีส่วนร่วมในการรกัษาประโยชน์สาธารณะ เข้าร่วมกลุ่ม
อาสาสมคัรพทิกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มในชุมชนเพิม่มากขึน้ 
 ๒. ประชาชนเกดิความตระหนกัและสามารถแยกแยะประโยชน์สว่นตนและประโยชน์สว่นรวมได ้  
 ๓. สิง่แวดลอ้มในชุมชนดขีึน้ และทรพัยากรธรรมชาตมิมีากขึน้ 

                                            แผนปฏิบตักิารป้องกนัการทุจรติสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๔)ของอบต.หนิ

เหลก็ไฟ 

                                                   -๓๘- 

๑. ช่ือโครงการ : โครงการส่งเสริมครอบครวัเศรษฐกิจพอเพียง 

๒. หลกัการและเหตุผล 
  ปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง  เป็นปรชัญาชีถ้งึแนวการด ารงอยู่และปฏบิตัตินของประชาชนในทุก
ระดบั ตัง้แต่ระดบัครอบครวั ระดบัชุมชน จนถงึระดบัรฐั ทัง้ในการพฒันาและบรหิารประเทศใหด้ าเนินไป
ในทางสายกลางโดยเฉพาะการพฒันาเศรษฐกจิเพือ่ใหก้า้วทนัต่อโลกยุคโลกาภวิตัน์ความพอเพยีงหมายถงึ 
ความพอประมาณ ความมเีหตุผล รวมถงึความจ าเป็นทีจ่ะตอ้งมรีะบบภูมคิุม้กนัในตวัทีด่พีอสมควรต่อการ
กระทบใดๆ อนัเกดิจากการเปลีย่นแปลงทัง้ภายในภายนอก ทัง้นี้ จะตอ้งอาศยัความรอบรู ้ ความรอบคอบ 
และความระมดัระวงัอย่างยิง่ในการน าวชิาการต่างๆ มาใชใ้นการวางแผนและการด าเนินการ ทุกขัน้ตอน 
และขณะเดยีวกนั จะตอ้งเสรมิสรา้งพืน้ฐานจติใจของคนในชาต ิ โดยเฉพาะเจา้หน้าทีข่องรฐั  ประชาชนใหม้ี
ส านึกในคุณธรรม ความซื่อสตัยส์ุจรติ และใหม้คีวามรอบรูท้ีเ่หมาะสม ด าเนินชวีติดว้ยความอดทน ความ
เพยีร มสีต ิ ปญัญา และความรอบคอบ เพือ่ใหส้มดุลและพรอ้มต่อการรองรบัการเปลีย่นแปลงอย่างรวดเรว็
และกวา้งขวาง ทัง้ดา้นวตัถุ สงัคม สิง่แวดลอ้ม และวฒันธรรมจากโลกภายนอกไดเ้ป็นอย่างดี 
         องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนิเหลก็ไฟจงึไดจ้ดัท าโครงการสง่เสรมิครอบครวัเศรษฐกจิพอเพยีง เพือ่
สง่เสรมิใหป้ระชาชนใชห้ลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงในชวีติประจ าวนั  ใหส้ามารถพึง่พาตนเอง    

๓. วตัถปุระสงค ์
 ๑. เพือ่สง่เสรมิและปลูกฝงัใหป้ระชาชนน าแนวคดิปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงน ามาใชใ้นการด าเนิน
ชวีติประจ าวนัได้ 



 ๒. เพือ่สรา้งภูมคิุม้กนัทางสงัคมใหเ้ดก็และเยาวชนสามารถใชช้วีติไดอ้ย่างสมดุล ท่ามกลางการ
เปลีย่นแปลงต่างๆ  

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชน และเยาวชนในชุมชน 

๕. พื้นท่ีด าเนินการ 
 พืน้ทีใ่นเขต องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนิเหลก็ไฟ 

๖. วิธีด าเนินการ 
 ๑. จดัอบรม/บรรยายใหค้วามรู ้และถ่ายทอดประสบการณ์ตามหลกัเศรษฐกจิพอเพยีงโดยวทิยากร
ในชุมชน 
 ๒. ศกึษาดงูานการด าเนินการตามหลกัเศรษฐกจิพอเพยีงทีป่ระสบความส าเรจ็ในชุมชน 
 ๓. เผยแพร่ประชาสมัพนัธก์จิกรรม/แนวคดิเกีย่วกบัเศรษฐกจิพอเพยีง 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ๓  ปี  งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ 
 

                                            แผนปฏิบตักิารป้องกนัการทุจรติสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๔)ของอบต.หนิ

เหลก็ไฟ 

-๓๙- 

๘. งบประมาณด าเนินการ 
 ๑๐,๐๐๐  บาท 

๙. ผู้รบัผิดชอบโครงการ 
 ส านกัปลดั องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนิเหลก็ไฟ 

๑๐. ตวัช้ีวดั/ผลลพัธ ์
 ผูเ้ขา้ร่วมโครงการมคีวามรูค้วามเขา้ใจปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง และสามารถน าความรูท้ีไ่ดไ้ปปรบั
ใชใ้นการด าเนินชวีติประจ าวนัได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                           แผนปฏิบตัิการป้องกนัการทุจรติสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๔)ของอบต.หิน

เหลก็ไฟ 

-๔๐- 

๑. ช่ือโครงการ : โครงการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

๒. หลกัการและเหตุผล 
โครงการอบรมใหค้วามรูส้รา้งอาชพี สรา้งรายได ้ตามแนวทางเศรษฐกจิพอเพยีง เป็นโครงการตาม

แนวพระราชด ารขิองพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยู่หวัฯ ไดท้รงเลง็เหน็สภาพความเป็นอยู่ทีย่ากจนของราษฎร 
พรอ้มทัง้ไดพ้ระราชทานแนวทางการด าเนินงานใหห้น่วยงานต่างๆน าไปวางแผนปฏบิตังิานใหค้วาม
ช่วยเหลอืแกไ้ขปญัหาใหก้บัราษฎรผูป้ระสบความทุกขย์าก ดอ้ยโอกาสและยากจนตามภูมภิาคต่างๆ ทัว่
ประเทศ โดยเน้นใหผ้ลการด าเนินงานตกถงึมอืราษฎรโดยตรงเป็นเบือ้งแรก ใหส้ามารถพึง่พาตนเองได้
อย่าง “พออยู่ พอกนิ” และขณะเดยีวกนักเ็ป็นการปพูืน้ฐานไวส้ าหรบั “ความกนิด ี อยู่ด ี ในอนาคต” ดว้ย 
ดงันัน้ โครงการอนัเนื่องมาจากพระราชด ารจิงึเป็นโครงการทีมุ่่งพฒันาราษฎรผูย้ากไรใ้หม้ฐีานะความ
เป็นอยู่ทีด่ขีึน้ โดยเฉพาะประชาชนในชนบททีอ่ยู่ห่างไกล ทุรกนัดารและยากจนอย่างแทจ้รงิ โดยมหีลกัการ
ส าคญัคอื การแกไ้ขปญัหาเฉพาะหน้า เป็นขัน้ตอนตามล าดบัความจ าเป็นประหยดัการพึง่พาตนเองสง่เสรมิ
ความรูแ้ละเทคนิควชิาการสมยัใหม่ทีเ่หมาะสม นอกจากนัน้ ยงัมุ่งเน้นการสรา้งกระบวนการเรยีนรูเ้พือ่ให้
ชุมชนสามารถวเิคราะหป์ญัหา และความตอ้งการของชุมชน สามารถวางแผนการผลติทีส่อดคลอ้งกบั
ศกัยภาพของพืน้ทีแ่ละความพรอ้มของเกษตรกรได้ดว้ยตนเอง โดยใชก้ระบวนการแบบมสีว่นร่วมของ
เกษตรกร 

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนิเหลก็ไฟ  จงึจดัท าโครงการอบรมใหค้วามรูก้ารสรา้งอาชพี สรา้ง
รายได ้ โดยมแีนวทางตามโครงการเศรษฐกจิพอเพยีง ซึง่เป็นหนึ่งในโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด าร ิ
มาประยุกตเ์ผยแพร่ใหก้บัผูม้รีายได้น้อย ดอ้ยโอกาสทางสงัคมและประชาชนทัว่ไปทีส่นใจ 

๓. วตัถปุระสงค ์



 ๑. สง่เสรมิอาชพีเพิม่รายไดใ้หป้ระชาชนในชุมชน 
 ๒. สรา้งความรูค้วามเขา้ใจแนวคดิตามแนวทางทฤษฎเีศรษฐกจิพอเพยีง 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนและผูท้ีม่คีวามสนใจในการสรา้งอาชพี 

๕. พื้นท่ีด าเนินการ 
 องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนิเหลก็ไฟ 

๖. วิธีด าเนินการ 
 ๖.๑ ประชาสมัพนัธโ์ครงการในกลุ่มเป้าหมายรบัทราบ 
 ๖.๒ จดัอบรมใหค้วามรูเ้กีย่วกบัการเพาะเหด็ใหก้บัผูร้่วมโครงการ 
 ๖.๓ ศกึษาดงูานในสถานทีจ่รงิ 
 ๖.๔ ฝึกปฏบิตังิาน 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ๓ ปี  งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๔ 

                        แผนปฏิบตัิการป้องกนัการทุจรติสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๔)ของอบต.หิน

เหลก็ไฟ 

-๔๑- 

๘. งบประมาณด าเนินการ 
 ๑๐,๐๐๐  บาท 

๙. ผู้รบัผิดชอบ 
 ส านกัปลดั องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนิเหลก็ไฟ 

๑๐. ตวัช้ีวดั/ผลลพัธ ์
 ๑. ผูเ้ขา้ร่วมโครงการมคีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัการเพาะเหด็ และสามารถสรา้งรายไดใ้หต้นเอง 
 ๒. ผูเ้ขา้ร่วมโครงการเกดิการเรยีนรูแ้ละเขา้ใจหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                            แผนปฏิบตักิารป้องกนัการทุจรติสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๔)ของอบต.หนิ

เหลก็ไฟ 

-๔๒- 

๑.๓ จิตส านึกและความตระหนักแก่เดก็และเยาวชน 

๑.๓.๑ สร้างจิตส านึกและความตระหนักในความซ่ือสตัยส์ุจริต 

๑. ช่ือโครงการ : โครงการคณุธรรมสานสายใยครอบครวั 

๒. หลกัการและเหตุผล 

 สภาวะปจัจุบนัสงัคมมคีวามเจรญิกา้วหน้าในการพฒันาประเทศดว้ยวทิยาการสมยัใหม่คนสว่นใหญ่
ยดึตดิอยู่กบัความส าเรจ็ทางวตัถุกนัมาก ขาดความเอาใจใสใ่นเรื่องศาสนา ศลีธรรม ประเพณี วฒันธรรม
ทอ้งถิน่ ความจงรกัภกัดตี่อสถาบนัชาต ิ ศาสนา พระมหากษตัรยิ ์ ท าใหป้ญัหาต่างๆ ทีเ่กดิโดยเฉพาะ
เยาวชนสว่นหน่ึงเป็นปญัหาของการขาดศลีธรรม คุณธรรม ดงันัน้การสง่เสรมิคุณธรรมโดยเริม่จากสงัคม
เลก็ๆ ก่อนคอืสถาบนัครอบครวั หากไดร้บัการเรยีนรู ้ อบรม ปลูกจติส านึกในเรื่องศลีธรรมคุณธรรม 
โดยเฉพาะการสรา้งจติส านึกความซื่อสตัย ์ สง่ผลใหเ้ยาวชนเป็นบุคคลทีม่คีุณธรรม ความซื่อสตัย ์ และ
คุณภาพต่อไปองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ไดเ้ลง็เหน็ความส าคญัของการพฒันาเยาวชนใหม้จีติส านึกทีด่ ี จงึ
ไดจ้ดัท าโครงการคุณธรรมสานสายใยครอบครวั เพือ่สง่เสรมิใหเ้ป็นเยาวชนเป็นคนทีม่คีุณธรรม มคีวาม
ซื่อสตัยส์ุจรติ มสีตปิญัญา มคีวามอดทน รอบคอบในการด าเนินชวีติ จะช่วยสรา้งใหพ้วกเขาตระหนกัถงึ
คุณค่าของตนเองพรอ้มมภูีมคิุม้กนั รูเ้ท่าทนัการเปลีย่นแปลง ไม่ตกเป็นเหยื่อหรอืสรา้งปญัหาใหก้บัสงัคม 
แต่กลบัจะเป็นผูพ้รอ้มทีจ่ะพฒันาตนเองใหเ้ป็นทรพัยากรอนัทรงคุณค่า เป็นพลงัขบัเคลื่อนการพฒันา
ประเทศชาต ิเพือ่ความเจรญิก้าวหน้าและมัน่คงของชาต ิ

๓. วตัถปุระสงค ์
 ๑. เพื่อปลูกจติส านึกในเรื่องศลีธรรมคุณธรรม โดยเฉพาะการสรา้งจติส านึกความซื่อสตัยใ์หแ้ก่เดก็
และเยาวชน 



 ๒. เพือ่สรา้งความตระหนกัถงึบทบาทหน้าทีข่องตนเองและการมสีว่นร่วมในการสรา้งสงัคมทีด่ี 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 เดก็และเยาวชน และผูป้กครอง  

๕. พื้นท่ีด าเนินการ 
 โรงเรยีนในเขตองคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนิเหลก็ไฟ 

๖. วิธีด าเนินการ 
 ๑. ประชุมผูเ้กีย่วขอ้งก าหนดจดังาน 
 ๒. จดัท าโครงการเสนอพจิารณาอนุมตั ิ
 ๓. ประสานการจดังานใหก้บัหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งทราบ 
 ๔. ประสานคณะวทิยากร และประชาสมัพนัธเ์ชญิชวนโรงเรยีนต่าง ๆ เขา้ร่วมโครงการ 
 ๕. แต่งตัง้คณะกรรมการด าเนินงานและประชุมชีแ้จง 
 ๖. ด าเนินการตามโครงการ 
 ๗. ตดิตามและประเมนิผลการจดังาน 

                                            แผนปฏิบตักิารป้องกนัการทุจรติสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๔)ของอบต.หนิ

เหลก็ไฟ 

-๔๓- 
๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ๓ ปี  งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ 

๘. งบประมาณด าเนินการ 
 ๑๐,๐๐๐ .- บาท (หนึ่งหมื่นบาทถว้น) 

๙. ผู้รบัผิดชอบ 
 ส านกัปลดั องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนิเหลก็ไฟ 

๑๐.ตวัช้ีวดั/ผลลพัธ ์
 ๑. ผูเ้ขา้ร่วมโครงการมคีวามตระหนกัในการด ารงตนตามหลกัคุณธรรม ความซื่อสตัย ์สุจรติ 

๒. ผูเ้ขา้ร่วมโครงการมคีวามตระหนักถงึบทบาทหน้าทีข่องตนเองและพรอ้มมสี่วนร่วมในการสรา้ง
สงัคมที ่
ด ี

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                        แผนปฏบิตักิารป้องกนัการทุจรติสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๔)ของอบต.หนิเหลก็

ไฟ 

-๔๔- 

๑. ช่ือโครงการ : โครงการเสริมสร้างทกัษะและพฒันาคณุภาพชีวิต(ชวนน้องท าดี) กิจกรรม (“โตไป
ไม่โกง”) 

๒. หลกัการและเหตุผล 
ในปจัจุบนัการทุจรติคอรร์ปัชัน่เป็นปญัหาทีท่ าลายสงัคมอย่างรุนแรงและฝงัราก เป็นปญัหาที่

สะทอ้นวกิฤตการณ์ดา้นคุณธรรมจรยิธรรมของคนในสงัคม ซึง่การที่จะแกไ้ขปญัหาไดอ้ย่างยัง่ยนืนัน้คนใน
สงัคมตอ้งมคี่านิยมในการรกัษาความดแีละรูส้กึไม่ยอมรบัพฤตกิรรมทุจรติคอรร์ปัชัน่และการโกงทุกรปูแบบ 
โดยเฉพาะในกลุ่มเดก็และเยาวชน ตามพระราชบญัญตัสิภาต าบลและองคก์ารบรหิารสว่นต าบล พ.ศ. 
๒๕๓๗ และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิถงึ (ฉบบัที ่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๖๖ องคก์ารบรหิารสว่นต าบล มอี านาจ
หน้าทีใ่นการพฒันาต าบลทัง้ในดา้นเศรษฐกจิ สงัคมและวฒันธรรม และมาตรา ๖๗ ภายใตบ้งัคบัแห่ง
กฎหมาย มอี านาจหน้าทีต่อ้งท าในเขตองคก์ารบรหิารส่วนต าบล (๕) สง่เสรมิการศกึษา ศาสนา วฒันธรรม 
และ (๖) สง่เสรมิการพฒันาสตร ีเดก็ เยาวชน ผูส้งูอายุ และผูพ้กิาร พระราชบญัญตักิ าหนดแผนและขัน้ตอน
กระจายอ านาจใหแ้ก่องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๖ ใหเ้ทศบาล เมอืงพทัยา และ
องคก์ารบรหิารสว่นต าบล มอี านาจหน้าทีใ่นการจดัระบบบรกิารสาธารณะเพือ่ประโยชน์ของประชาชนใน
ทอ้งถิน่ของตนเอง ดงันี้ (๙) จดัการศกึษา (๑๐) การสงัคมสงเคราะหแ์ละการพฒันาคุณภาพชวีติเดก็ สตร ี
คนชรา และผูด้อ้ยโอกาส และพระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ.๒๕๔๒ และแกไ้ขเพิม่เตมิถงึ (ฉบบัที่
๓3) พ.ศ. ๒๕๕๓ มาตรา ๖ ทีต่อ้งการพฒันาคนใหเ้ป็นคนทีส่มบูรณ์ทัง้ดา้นร่างกาย จติใจ อารมณ์ สงัคม
และสตปิญัญา ความรู ้ มคีุณธรรมและจรยิธรรมในการด ารงชวีติ สามารถอยู่ร่วมกบัผูอ้ื่นไดอ้ย่างมคีวามสุข 
และมาตรา ๒๕ ก าหนดใหร้ฐัตอ้งสง่เสรมิการด าเนินงานและจดัตัง้แหล่งเรยีนรูต้ลอดชวีติทุกรปูแบบนัน้ 
 องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนิเหลก็ไฟ พจิารณาความส าคญัของปญัหาดงักล่าว จงึไดจ้ดัท าโครงการ
เสรมิสรา้งทกัษะและพฒันาคุณภาพชวีติ (ชวนน้องท าด)ี กจิกรรม (“โตไปไม่โกง”) ขึน้ เพือ่เป็นการสรา้ง



ภูมคิุม้กนัและค่านิยมทีถู่กตอ้งซึง่จะเป็นรากฐานทีส่ าคญั ทีท่ าใหเ้ดก็และเยาวชนเตบิโตขึน้เป็นพลเมอืงทีม่ี
คุณภาพ และเป็นการป้องกนัแกไ้ขปญัหาทุจรติคอรร์ปัชัน่ทีไ่ดผ้ลทีสุ่ดโดยการปลูกฝงัจติส านึกใหเ้ดก็และ
เยาวชนรกัความถูกตอ้งมคีวามซื่อสตัยส์ุจรติ การยดึมัน่ในความสตัยจ์รงิรูจ้กัแยกแยะถูกผดิปฏบิตัติ่อตนเอง
และผูอ้ื่นโดยชอบ ไม่คดโกง มจีติสาธารณะ มจีติส านึกเพือ่สว่นรวม ตระหนักรูแ้ละค านึงถงึสงัคมสว่นรวม มี
ความรบัผดิชอบต่อตวัเองในการกระท าใดๆ และพรอ้มทีจ่ะเสยีสละประโยชน์ส่วนตนเพือ่รกัษาประโยชน์
สว่นรวม 

๓.  วตัถปุระสงค ์
๓.๑ เพือ่สง่เสรมิและปลูกฝงัใหเ้ดก็และเยาวชนเป็นคนดมีคีุณธรรม จรยิธรรม มคีวามซื่อสตัย ์สุจรติ 
๓.๒ เพือ่สรา้งภูมคุม้กนัทางสงัคมใหเ้ดก็และเยาวชน ไม่ยอมรบัพฤตกิรรมทุจรติคอรร์ปัชัน่และการ

โกงทุกรปูแบบ 
๓.๓ เพือ่สง่เสรมิใหเ้ดก็และเยาวชนมจีติสาธารณะ และพรอ้มทีจ่ะเสยีสละประโยชน์สว่นตน เพือ่

รกัษาประโยชน์สว่นรวม 

๔. เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 
 เดก็และเยาวชนต าบล จ านวน ๑๐๐ คน 

                       แผนปฏิบตัิการป้องกนัการทุจรติสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๔)ของอบต.หิน

เหลก็ไฟ 

-๔๕- 
 เชิงคณุภาพ 
 เดก็และเยาวชนเกดิความตระหนกัรู ้สามารถแยกแยะถูก ผดิ ชัว่ ด ีสามารถน าความรูป้ระสบการณ์
ทีไ่ดร้บัมาปรบัใชก้บัตนเอง และสงัคมสว่นรวมไดอ้ย่างมคีวามสุข 

๕. วิธีด าเนินการ 
๕.๑ เสนอโครงการเพือ่ขออนุมตัจิากผูบ้รหิาร 

 ๕.๒ ประสานงานโรงเรยีนทัง้ ๓ โรงเรยีน ไดแ้ก่ โรงเรยีนบา้นหนิเหลก็ไฟ, โรงเรียนบ้านสระ
สะแก และโรงเรียนบ้านหนองมนั เพื่อขอตวัแทนนักเรียนเข้าร่วมโครงการ 
 ๕.๓ ประสานงานขอวทิยากร 
 ๕.๔ ด าเนินงานตามก าหนดการของโครงการ 
 ๕.๕ สรุปผลการด าเนินงานและรายงานผลใหผู้บ้รหิารทราบ 

๖. พื้นท่ีด าเนินการ 
 โรงเรยีนในเขตองคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนิเหลก็ไฟ 

๗. งบประมาณท่ีใช้ด าเนินการ 
 ๑๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งหมื่นบาทถว้น) 

๘.  ระยะเวลาด าเนินการ 
 ๓ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔) 

๙.  ผู้รบัผิดชอบโครงการ         
 ส านกังานปลดัองคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนิเหลก็ไฟ อ าเภอคเูมอืง จงัหวดับุรรีมัย์ 



๑๐. ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั 
 ๑๐.๑  เดก็และเยาวชนไดร้บัการปลูกฝงัใหเ้ป็นคนดคีุณธรรม จรยิธรรม มคีวามซื่อสตัย ์สุจรติ 
 ๑๐.๒  เดก็และเยาวชนมภีูมคิุม้กนัทางสงัคม ไม่ยอมรบัพฤตกิรรมทุจรติคอรร์ปัชัน่และการโกงทุก
รปูแบบ 
 ๑๐.๓  เดก็และเยาวชนมจีติสาธารณะ และพรอ้มทีจ่ะเสยีสละเพือ่ประโยชน์สว่นตน เพือ่รกัษา
ประโยชน์สว่นรวม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                     แผนปฏบิตักิารป้องกนัการทุจรติสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๔)ของอบต.หนิเหลก็ไฟ 

-๔๖- 

๑.๓.๒ สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการต่อต้านการทุจริต 

๑. ช่ือโครงการ : กิจกรรมส่งเสริมสภาเดก็เยาวชนต่อต้านการทุจริต 

๒. หลกัการและเหตุผล 
 การทุจรติเป็นปญัหาส าคญัทีม่ผีลกระทบอย่างรา้ยแรงต่อประเทศ  ดงันัน้การปลูกจติส านึกของคน
ในชาตใิหม้จีติส านึกในการต่อตา้นการทุจรติ โดยมุ่งทีเ่ดก็และเยาวชนทีจ่ะตอ้งสรา้งชาตใินอนาคต โดย
สง่เสรมิใหเ้ยาวชนมคีวามตระหนกัในปญัหาการทุจรติ และเกดิจติส านึกในการต่อตา้นการทุจรติ องคก์ร
ปกครองสว่นทอ้งถิน่จงึจดัใหม้กีจิกรรมสง่เสรมิสภาเดก็เยาวชนต่อตา้นการทุจรติ เพือ่สรา้งจติส านึกและ
ความตระหนกัในการต่อตา้นการทุจรติใหเ้กดิขึน้ในสภาเดก็เยาวชนของชุมชนและเกดิการขยายผลไปสูก่ลุ่ม
เดก็และเยาวชนในชุมชนต่อไป  

๓. วตัถปุระสงค ์
 ๑. เพือ่ใหส้รา้งจติส านึกและความตระหนกัในการต่อตา้นการทุจรติใหก้บัเดก็และเยาวชน 
 ๒. เพือ่สง่เสรมิใหเ้ดก็และเยาวชนมคีวามซื่อสตัย ์สุจรติ และเสยีสละเพือ่สว่นรวม 
๔. เป้าหมาย 
 เดก็และเยาวชน 

๕. พื้นท่ีด าเนินการ 
 องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนิเหลก็ไฟ 

๖. วิธีการด าเนินการ 



 ๑. จดัท าค าสัง่แต่งตัง้คณะท างานส่งเสรมิสภาเด็กในการต่อต้านการทุจรติ เพื่อก าหนดรูปแบบ
กจิกรรม แนวทางในการด าเนินการ  
 ๒. จดัประชุมคณะท างานฯ 
 ๓. ด าเนินการตามกจิกรรม และรปูแบบทีก่ าหนด 
 ๔ สรุปตดิตาม และประเมนิผลการด าเนินงานตามโครงการ 
๗. ระยะเวลาด าเนินงาน 
 ๓ ปี งบประมาณ ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ 

๘. งบประมาณด าเนินการ 
 ๑๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งหมื่นบาทถว้น) 
๙. ผู้รบัผิดชอบ 
 ส านกัปลดั องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนิเหลก็ไฟ 
๑๐. ตวัช้ีวดั/ผลสมัฤทธ์ิ 
 ๑. สภาเดก็และเยาวชนเขา้ร่วมโครงการไม่น้อยกว่า รอ้ยละ ๘๐ 
 ๒. สภาเดก็และเยาวชนเกดิจติส านึกในความซื่อสตัย ์สุจรติ และมคีวามตระหนักในการต่อต้านการ
ทุจรติ 
และเสยีสละเพือ่สว่นรวม เกดิการขยายผลไปสูก่ลุ่มเดก็และเยาวชนในชุมชนต่อไป 
 

                                          แผนปฏิบัติการป้องกนัการทุจรติสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๔)ของอบต.หิน

เหลก็ไฟ 

-๔๗- 

๑.๓.๓ สร้างจิตส านึกและความตระหนักให้มีจิตสาธารณะ 

๑. ช่ือโครงการ : โครงการยาวชนสมัพนัธ ์เพื่ออนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

๒. หลกัการและเหตุผล 

 ทรพัยากรธรรมชาตเิป็นสิง่ทีส่ าคญัต่อการด ารงชวีติของมนุษย ์ ไม่ว่าจะเป็น น ้า ปา่ไม ้ แร่ธาตุ ซึง่
นบัวนัจะหมดลงเน่ืองจากมนุษยไ์ม่ไดต้ระหนกัถงึคุณค่าและการบ ารุงรกัษา จะเหน็ไดจ้ากปจัจุบนัปญัหา
มลพษิสิง่แวดลอ้มมมีากขึน้ ท าใหน้ ้าเสยี อากาศเป็นพษิ ขยะลน้เมอืง อนัเน่ืองมาจากการขาดจติส านึกของ
มนุษยท์ีม่ตี่อการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม เดก็และเยาวชนเป็นทรพัยากรมนุษยท์ีม่ี
ความส าคญั และตอ้งไดร้บัการพฒันาทุกๆ ดา้น ทัง้ทางดา้นร่างกาย จติใจ อารมณ์ สงัคม และสตปิญัญา ให้
เจรญิเตบิโตเป็นพลเมอืงดทีีจ่ะเป็นก าลงัในการพฒันาทอ้งถิน่ และประเทศชาตติ่อไป 

 ดงันัน้ เพือ่เป็นการสง่เสรมิและสนบัสนุนใหเ้ดก็และเยาวชนอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละ
สิง่แวดลอ้ม และปญัหาทีจ่ะไดร้บัผลกระทบจากการท าลายทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม จงึไดจ้ดัท า
โครงการเยาวชนสมัพนัธเ์พื่ออนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มขึน้ 

๓. วตัถปุระสงค ์



 ๑. เพื่อเป็นการปลูกและปลุกจติส านึกให้แก่เด็กและเยาวชน มคีวามตระหนักถึงความส าคญัของ
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม และมจีติส านึกที่จะอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมที่เป็น
สมบตัขิองชาต ิ
 ๒. เพือ่สง่เสรมิใหเ้ดก็และเยาวชนมจีติส านึกสาธารณะ รูจ้กัเสยีสละ และรูจ้กัแบ่งปนั 

๔. เป้าหมาย 
 เดก็และเยาวชนในชุมชน 

๕. พื้นท่ีด าเนินการ 
 แหล่งเรยีนรูธ้รรมชาตทิีก่ าหนดตามความเหมาะสม 

๖. วิธีด าเนินการ 
 ๖.๑ จดัประชุมเพือ่ก าหนดแนวทางการด าเนินงาน 
 ๖.๒ ประสานงานวทิยากรทีม่คีวามรูแ้ละประสบการณ์ดา้นทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม- 
 ๖.๓ ประสานงานสถานทีจ่ดัอบรม และสถานทีจ่ดักจิกรรม 
 ๖.๔ ด าเนินโครงการจดักจิกรรมตามแผนทีก่ าหนดไว ้
 ๖.๕ สรุปรายงานตดิตามและประเมนิผลโครงการ 

๗. ระยะเวลาการด าเนินการ 
 ๓ ปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๔ 
 

                                           แผนปฏิบตัิการป้องกนัการทุจรติสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๔)ของอบต.หิน

เหลก็ไฟ 

-๔๘- 

๘. งบประมาณด าเนินการ 
๑๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งหมื่นบาทถว้น) 

๙. ผู้รบัผิดชอบโครงการ 
 ส านกัปลดั องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนิเหลก็ไฟ 

๑๐. ตวัช้ีวดั/ผลสมัฤทธ์ิ 
  ๑. เดก็และเยาวชนกลุ่มเป้าหมายเขา้ร่วมโครงการไม่น้อยกว่ารอ้ยละ ๘๐  
  ๒. เดก็และเยาวชนมคีวามตระหนักถงึความส าคญัของทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม และ
เกดิจติส านึกทีจ่ะอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มทีเ่ป็นสมบตัขิองชาติ 
 ๓. เดก็และเยาวชนเกดิจติส านึกสาธารณะ รูจ้กัเสยีสละ และรูจ้กัแบ่งปนั 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                      แผนปฏิบัติการป้องกนัการทุจรติสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๔)ของอบต.หิน

เหลก็ไฟ 

-๔๙- 

๑.ช่ือโครงการ : โครงการส่งเสริมและพฒันาอาชีพตามหลกัปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง 

๒.หลกัการและเหตุผล/ความเป็นมา 
     เศรษฐกจิพอเพยีงเป็นปรชัญาทีพ่ระบาทสมเดจ็พระเจา้อยู่หวัทรงมพีระราชด ารสัชีแ้นะแนว
ทางการด าเนินชวีติแก่พสกนิกรชาวไทยเป็นปรชัญาชีถ้งึแนวทางการด ารงอยู่และปฏบิตัตินของประชาชน
ในทุกระดบัตัง้แต่ระดบัครอบครวั ระดบัชุมชน จนถงึระดบัรฐั ทัง้ในการพฒันาและบรหิารประเทศให้
ด าเนินการไปในทางสายกลาง เพือ่ใหก้า้วทนัต่อยุคโลกาภวิตัน์ อนัเกดิจากการเปลีย่นแปลงทัง้ภายในและ
ภายนอกและท าอย่างเป็นขัน้เป็นตอน โดยค านึงถงึความพอประมาณ ความมเีหตุผล การสรา้งภูมคิุม้กนัทีด่ี
ในตวั ปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงเป็นปรชัญาทีม่คีวามส าคญัอย่างยิง่ส าหรบัการขจัดความยากจน ลดความ
เสีย่งทางเศรษฐกจิของคนในชุมชน และเป็นพืน้ฐานของการสรา้งพลงัอ านาจของชุมชน การพฒันา
ศกัยภาพชุมชนใหแ้ขง็เขง็ เพือ่เป็นรากฐานของการพฒันาประเทศต่อไป  
 โดยปจัจุบนัความเจรญิกา้วหน้าดา้นเศรษฐกจิ และเทคโนโลย ี มกีารพฒันาอย่างรวดเรว็  การ
ด าเนินชวีติ  การประกอบอาชพีมกีารแขง่ขนัค่อนขา้งสงู   อกีทัง้การประกอบอาชพีของประชาชนภายใน
เขตพืน้ต าบลหนิเหลก็ไฟประกอบอาชพีสว่นใหญ่เป็นเกษตรกร ปลูกขา้ว มนัส าปะหลงั และออ้ย  ซึง่มี
ตน้ทุนการผลติจงึสงู และเมื่อผลผลติออกสูต่ลาดราคาค่อนขา้งต ่า ท าใหเ้กดิผลกระทบต่อรายไดแ้ละความ
เป็นอยู่ของเกษตรกร 



 ดงันัน้องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนิเหลก็ไฟจงึไดด้ าเนิน  โครงการสง่เสรมิและพฒันาอาชพี
ครอบครวัตามหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง   ซึง่ท าใหเ้กษตรกรมคีวามเป็นอยู่และรายไดท้ีด่ขีึ้น และ
เพือ่ใหเ้กดิการพฒันาอาชพีอย่างยัง่ยนืดว้ยปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง 

๓.วตัถปุระสงค ์ 
๑. เพือ่เป็นการเพิม่พูนประสบการณ์ในการพฒันาอาชพี และคุณภาพชวีติความเป็นอยู่ของ
ประชาชนตาม   
     หลกัเศรษฐกจิพอเพยีง                                                                                                                                                                           
๒.เพือ่ใหป้ระชาชนมคีวามรูค้วามเขา้ใจในการประกอบอาชพี ทีล่ดตน้ทุนการผลติ                           
๓.ประชาชนมผีลผลติทีม่คีุณภาพสงู และสามารถน าความรูใ้หม่มาปรบัใชใ้นการผลติ 

๔.เป้าหมาย 
 ๑.คณะกรรมการพฒันาเกษตรยัง่ยนืประจ าต าบลหนิเหลก็ไฟ 
 ๒.คณะกรรมการศูนยถ์่ายทอดเทคโนโลยกีารเกษตรประจ าต าบลหนิเหลก็ไฟ 
 ๓.เกษตรกรในพืน้ทีต่ าบลหนิเหลก็ไฟ 

๕.กิจกรรมและขัน้ตอนการด าเนินการ 
๑. ประชาสมัพนัธโ์ครงการสง่เสรมิและพฒันาอาชพีครอบครวัตามหลกัปรชัญาเศรษฐกจิ

พอเพยีง   เพือ่ศกึษาดงูาน ณ เทคโนธานี มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสีุรนาร ี
๒. ประชุมผูเ้ขา้ร่วมโครงการ  เพือ่ชีแ้จงรายละเอยีดในการเขา้ร่วมโครงการสง่เสรมิและพฒันา

อาชพีครอบครวัตามหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง   ณ เทคโนธานี มหาวทิยาลยั
เทคโนโลยสีุรนาร ี

๓. เขา้ร่วมอบรม พรอ้มลงแปลงสาธติและชมนิทรรศการความก้าวหน้าดา้น
เทคโนโลยกีารเกษตร ทัง้ดา้นพชื สตัว์  

                        แผนปฏิบตัิการป้องกนัการทุจรติสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๔)ของอบต.หิน

เหลก็ไฟ 

 -๕๐- 
 

๖.พื้นท่ีด าเนินงาน     
  -ณ เทคโนธานี มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสีุรนาร ี
๗.งบประมาณ 
  ๑๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งหมื่นบาทถว้น) 
๘.ระยะเวลาด าเนินการ 
  ๓  ปี  งบประมาณ ๒๕๖๒-๒๕๖๔ 
๙.ผู้รบัผิดชอบโครงการ 
  ส านกังานปลดัองคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนิเหลก็ไฟ 
๑๐.ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั  

๑. ประชาชนมคีวามรูค้วามเขา้ใจในการพฒันาอาชพีทางดา้นการเกษตร 
๒. ประชาชนสามารถน าเทคโนโลยทีีล่ดตน้ทุนการผลติมาปรบัใช้ 
๓. ประชาชนสามารถมรีายไดเ้พิม่ขึน้ 



๔. ประชาชนสามารถน าความรูม้าใชใ้นการท าอาชพีอย่างมปีระสทิธภิาพ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              แผนปฏบิตักิารป้องกนัการทุจรติสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๔)ของอบต.หนิเหลก็

ไฟ 

-๕๑- 

ท่ี ๒ การบริหารราชการเพื่อป้องกนัการทุจริต 
๒.๑ การแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร 

๑. ช่ือโครงการ:  กจิกรรม ประกาศเจตจ านงต่อตา้นการทุจรติของผูบ้รหิารองคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนิ
เหลก็ไฟ 

๒. หลกัการและเหตุผล 
ยุทธศาสตรช์าตวิ่าดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติ ฉบบัที ่๓  (พ.ศ. ๒๕๖๐ - พ.ศ. ๒๕๖๔)  

ซึง่มุ่งสู่การเป็นประเทศทีม่มีาตรฐานทางคุณธรรมจรยิธรรม เป็นสงัคมมติใิหม่ทีป่ระชาชนไม่เพกิเฉยต่อการ
ทุจรติ   ทุกรูปแบบ โดยไดร้บัความร่วมมอืจากฝ่ายการเมอืง หน่วยงานของรฐั ตลอดจนประชาชน ในการ
พทิกัษ์รกัษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพื่อให้ประเทศไทยมศีกัดิศ์รแีละเกียรติภูมใินด้านความ
โปร่งใสทดัเทยีมนานาอารยประเทศ โดยก าหนดวสิยัทศัน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทัง้ชาตติา้นทุจรติ” มี
เป้าหมายหลกัเพื่อให้ประเทศไทยได้รบัการประเมนิดชันีการรบัรู้การทุจรติ (Corruption Perceptions Index : 
CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งการที่ระดบัคะแนนจะสูงขึ้นได้นัน้ การบรหิารงานภาครฐั



ต้องมรีะดบัธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจ้าหน้าที่ของรฐัและประชาชนต้องมพีฤติกรรมแตกต่างจากที่เป็นอยู่ใน
ปจัจุบนั ไม่ใชต้ าแหน่งหน้าทีใ่นทางทุจรติประพฤตมิชิอบ  

องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่เป็นหน่วยงานที่มคีวามส าคญัยิง่ในการขบัเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาต ิซึ่ง
ปจัจุบนัมอีงค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ จ านวน ๗,๘๕๒ แห่ง ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่เป็นหน่วยงาน
ของรฐัภายใต้โครงสร้างการจดัระเบยีบบรหิารราชการตามหลกัการกระจายอ านาจการปกครอง ที่มุ่งเน้น
การกระจายอ านาจจากส่วนกลางลงสู่ท้องถิ่นและเป็นกลไกหนึ่งในการส่งเสรมิการปกครองในระบอบ
ประชาธปิไตย เป็นหน่วยงานหลกัในการจดัท าบรกิารสาธารณะและกจิกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ของ
ประชาชนในทอ้งถิน่ ถอืเป็นกลไกส าคญัในการพฒันาทอ้งถิน่ซึง่น าไปสูก่ารพฒันาทัว่ทัง้ประเทศ การพฒันา
องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ใหเ้กดิความยัง่ยนืรฐัจะตอ้งใหค้วามเป็นอสิระแก่องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่โดย
ยดึหลกัแห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในทอ้งถิน่ และสง่เสรมิใหอ้งคก์รปกครองสว่น
ท้องถิน่เป็นหน่วยงานหลกัในการจดัท าบรกิารสาธารณะ รวมทัง้มสี่วนร่วมในการตดัสนิใจแก้ไขปญัหาใน
ระดบัพื้นที ่ส่วนการก ากบัดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่จะท าไดเ้ท่าทีจ่ าเป็นตามกรอบกฎหมายก าหนด 
และตอ้งเป็นไปเพือ่การคุม้ครองประโยชน์ของประชาชนในทอ้งถิน่ 

องค์การบรหิารส่วนต าบลหนิเหล็กไฟ จงึได้เหน็ถงึความส าคญัในการป้องกนัและปราบปรามการ
ทุจรติในระดบัทอ้งถิน่เอง ซึ่งจะเป็นกลไกทีส่ าคญัในการพฒันาประชาธปิไตยและร่วมมอืกนัสรา้งสงัคมทีไ่ม่
ทนต่อการทุจรติ โดยได้ยึดถือหรอืมีความมุ่งมัน่ที่จะบรหิารราชการให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนใน
ท้องถิน่ มกีารบรหิารให้เป็นไปตามหลกัการบรหิารกจิการบ้านเมอืงที่ด ีให้ความส าคญักบัการต่อต้านการ
ทุจรติและการมสี่วนร่วมของประชาชน ผู้บรหิารจึงได้ด าเนินการจดัท ามาตรการการแสดงเจตจ านงทาง
การเมอืงในการต่อต้านการทุจรติของผู้บรหิารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ด้วยการจดัท าแผนปฏบิตักิาร
ป้องกนัการทุจรติ 

 

                                            แผนปฏิบตักิารป้องกนัการทุจรติสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๔)ของอบต.หนิ

เหลก็ไฟ    

 

                                                           -๕๒-  

๓. วตัถปุระสงค ์
๑. เพื่อเป็นการแสดงเจตจ านงทางการเมอืงในการต่อต้านการทุจรติของผู้บรหิารองค์กรปกครอง

สว่น 
ทอ้งถิน่อย่างเหน็เป็นรปูธรรม ดว้ยการจดัท าแผนปฏบิตักิารป้องกนัการทุจรติ   
  ๒. เพือ่ประชาสมัพนัธก์ารจดัท าแผนปฏบิตักิารป้องกนัการทุจรติขององคก์รปกครองสว่น
ทอ้งถิน่ สูก่ารรบัรูข้องสาธารณชน  

๔. เป้าหมาย 
 ๑. การประกาศเจตจ านงทางการเมอืงในการต่อตา้นการทุจรติของผูบ้รหิารองคก์รปกครองสว่น
ทอ้งถิน่ 
 ๒. แผนปฏบิตักิารป้องกนัการทุจรติขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่  

๕. พื้นท่ีด าเนินการ 



 องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนิเหลก็ไฟ 

๖. วิธีด าเนินการ 
 ๑. ผูบ้รหิารมอบนโยบาย/มาตรการ/แนวทาง เพือ่ป้องกนัการทุจรติและตา้นการทุจรติ  
 ๒. แต่งตัง้คณะท างานจดัท าแผนปฏบิตักิารป้องกนัการทุจรติ 
 ๓. จดัท าแผนปฏบิตักิารป้องกนัการทุจรติ 
 ๔. ประกาศเผยแพร่แผนปฏบิตักิารป้องกนัการทุจรติต่อสาธารณชน 
 ๕. ด าเนินการตามแผนปฏบิตักิารป้องกนัการทุจรติ 
 ๖. ตดิตาม ประเมนิผลการปฏบิตัติามแผนปฏบิตักิารป้องกนัการทุจรติ 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ๓  ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔ 

๘. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใชง้บประมาณ 

๙. ผู้รบัผิดชอบ  
 ส านกัปลดัองคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนิเหลก็ไฟ 

๑๐. ตวัช้ีวดั/ผลลพัธ์ 
 ๑. ผูบ้รหิารไดแ้สดงเจตจ านงทางการเมอืงในการต่อตา้นการทุจรติอย่างเหน็เป็นรูปธรรม 
 ๒. แผนปฏบิตักิารป้องกนัการทุจรติขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
 
 
 
 
 

                                                   แผนปฏบิตักิารป้องกนัการทุจรติสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๔)ของอบต.หนิเหลก็
ไฟ 

-๕๓- 

๒.๒  มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบติัราชการ 

๒.๒.๑ สร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามหลกัคณุธรรม ทัง้ในเร่ืองการบรรจุ
แต่งตัง้ โยกย้าย โอน เล่ือนต าแหน่ง/เงินเดือน และการมอบหมายงาน 

๑. ช่ือโครงการ : มาตรการการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล  

๒. หลกัการและเหตุผล 
 พนกังาน ลูกจา้งประจ า และพนกังานจา้งขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ เป็นบุคลากรทีม่ี
ความส าคญัต่อองคก์ร โดยการขบัเคลื่อนการพฒันางานขององคก์รใหม้ศีกัยภาพ โดยมุ่งผลสมัฤทธิข์องงาน
ใหเ้กดิประโยชน์ต่อองคก์ร และประชาชน การพฒันางานขององคก์รจะบรรลุผลไดต้อ้งเริม่มาจากบุคลากร
ผูป้ฏบิตังิาน ซึง่เป็นปจัจยัส าคญัในการพฒันางานใหม้คีุณภาพ จะตอ้งมมีาตรฐานในการท างานทีเ่ป็น
รปูธรรมชดัเจน และมมีาตรการในการท างานทีโ่ปร่งใส สามารถตรวจสอบการท างานได ้ ดา้นการพฒันา



ระบบบรหิารใหม้ปีระสทิธภิาพ เป็นธรรม เพือ่น าไปสู่การสรา้งมาตรฐานความโปร่งใส และการใหบ้รกิารที่
เป็นธรรมตรวจสอบไดอ้ย่างแทจ้รงิต่อไป 
 ดงันัน้ เพือ่เป็นการสง่เสรมิบรหิารราชการในองคก์ร ผูบ้รหิารไดใ้หค้วามส าคญักบัการบรหิารงาน
บุคคลและกจิการสภาใหม้ปีระสทิธภิาพ เป็นไปตามหลกัคุณธรรม จรยิธรรมในการท างาน มคีวามโปร่งใส 
และตรวจสอบการท างานได ้จงึไดจ้ดัใหม้มีาตรการสรา้งความโปร่งใสในการบรหิารงานบุคคลขึน้ 

๓. วตัถปุระสงค ์
 ๑. เพือ่เป็นการแสดงเจตจ านงในการบรหิารงานบุคคลตามหลกัคุณธรรม และกฎหมายของผูบ้รหิาร
ใหป้รากฏชดัเจน  
 ๒. เพือ่ก าหนดมาตรการแนวทางปฏบิตัใินการท างาน การเลื่อนขัน้เงนิเดอืน การเลื่อนต าแหน่ง 
และมอบหมายงาน 
อย่างเป็นธรรม 
 ๓. เพือ่เปิดโอกาสใหบุ้คลากรไดเ้สนอความคดิเหน็อนัเป็นประโยชน์ในการบรหิารงานทีโ่ปร่งใส 
 ๔. เพือ่ใหก้ารปฏบิตังิานบุคลากรมแีนวทาง รปูแบบ ขัน้ตอนการปฏบิตังิานทีถู่กตอ้ง  โปร่งใส 
สามารถตรวจสอบได ้และป้องกนัการไดร้บัค าสัง่จากผูบ้งัคบับญัชาทีไ่ม่เป็นไปตามระเบยีบ  

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
มาตรการการสรา้งความโปร่งใสในการบรหิารงานบุคคล (ถอืปฏบิตัติามระเบยีบ) 

๕. พื้นท่ีด าเนินการ 
 องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนิเหลก็ไฟ 

๖. วิธีด าเนินการ 
 ๑. ผูบ้รหิารก าหนดแนวทาง/มอบนโยบายในการบรหิารงานบุคคล 
 ๒. แต่งตัง้คณะท างาน 
 ๓. จดัท ามาตรการ แนวทางปฏบิตัใินการท างานทีโ่ปร่งใส ตรวจสอบได้ 
                                   

                                            แผนปฏบิตักิารป้องกนัการทุจรติสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๔)ของอบต.หนิ
เหลก็ไฟ 

-๕๔- 
 ๔. เปิดเวทรีบัฟงัความคดิเหน็และขอ้เสนอของบุคลากรในองคก์ร  
 ๕. ประกาศเผยแพร่มาตรการ 
 ๖ ก ากบัตดิตามการด าเนินการตามมาตรการ  

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ๓ ปี  งบประมาณ ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ 

๘. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใชง้บประมาณ 

๙. ผู้รบัผิดชอบ  
 ส านกัปลดัองคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนิเหลก็ไฟ 

๑๐. ตงัช้ีวดั/ผลลพัธ์ 



 ๑. มาตรการการสรา้งความโปร่งใสในการบรหิารงานบุคคล 
 ๒. แนวทางป้องกนัการไดร้บัค าสัง่จากผูบ้งัคบับญัชาทีไ่ม่เป็นไปตามระเบยีบ 
 ๓. กลไกใหเ้จา้หน้าทีส่ามารถเสนอความคดิเหน็อนัเป็นประโยชน์ในการบรหิารงานทีโ่ปร่งใส 
 ๔. ลดขอ้รอ้งเรยีนในการด าเนินการดา้นบรหิารงานบุคคลของเทศบาลไม่น้อยกว่า ๘๐ % 
 ๕. บุคลากรมคีวามพงึพอใจต่อระบบและมาตรฐานการบรหิารงานบุคคลไม่น้อยกว่า ๘๐% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                  แผนปฏบิตักิารป้องกนัการทุจรติสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๔)ของอบต.หนิเหลก็
ไฟ 

-๕๕- 

๑. ช่ือโครงการ: มาตรการออกค าสัง่มอบหมายของนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลหินเหลก็ไฟและ
หวัหน้าส่วนราชการ 

๒. หลกัการและเหตุผล 
 องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่เป็นหน่วยงานบรหิารราชการองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่รปูแบบหนึ่งที่
มอี านาจหน้าทีใ่นการจดัท าบรกิารสาธารณะใหแ้ก่ประชาชนในทอ้งถิน่ หน้าทีต่ามพระราชบญัญตักิ าหนด
แผนและขัน้ตอนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. ๒๕๔๒ และหน้าทีต่ามกฎหมาย
อื่นทีก่ าหนดใหอ้งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่มหีน้าทีต่อ้งท าอกีมากมายในการใหบ้รกิารสาธารณะแก่
ประชาชนผูม้ารบับรกิารตดิต่อกบัหน่วยงานต่างๆของเทศบาลนัน้ มกัจะประสบปญัหาดา้นการอ านวยความ
สะดวกในการตดิต่อราชการเน่ืองจากภารกจิมมีากมาย ไปรวมอยู่กบัฝ่ายผูบ้รหิาร ไม่มกีารกระจายอ านาจ 
หรอืมอบหมายอ านาจหน้าทีใ่นการสัง่การ อนุมตั ิ อนุญาต ไปยงัหวัหน้าหน่วยงาน ระดบัส านกั กอง และ
ฝา่ยต่าง ๆ ซึง่เป็นอุปสรรคอย่างยิง่ต่อการใหบ้รกิาร ท าใหก้ารบรกิารเกดิความล่าชา้ประชาชนไม่ไดร้บั



ความสะดวกอนัอาจเป็นสาเหตุหนึ่งของการกระท าการทุจรติประพฤตมิชิอบในการปฏบิตัริาชการของ
เจา้หน้าที ่สง่ผลใหร้ะบบการใหบ้รกิารภาครฐัเสือ่มประสทิธภิาพ 

 เพือ่ประโยชน์สุขประชาชนโดยใชว้ธิกีารบรหิารกจิการบา้นเมอืงทีด่ตีามพระราชกฤษฎกีาว่าดว้ย
หลกัเกณฑ ์และวธิกีารบรหิารกจิการบา้นเมอืงทีด่ ีพ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๖ และมาตรา ๓๗ ทีก่ าหนดใหก้าร
บรหิารราชการเพือ่ใหเ้กดิประโยชน์สุขของประชาชนและเกดิผลสมัฤทธิต์่อภารกจิของรฐั ไม่มขี ัน้ตอนการ
ปฏบิตังิานเกนิความจ าเป็นประชาชนไดร้บัการอ านวยความสะดวกและไดร้บัการตอบสนองความตอ้งการ
การบรหิารงานมปีระสทิธภิาพ คุม้ค่า นายกองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ มอี านาจหน้าทีใ่นการสัง่ อนุญาต 
และอนุมตั ิเกีย่วกบัราชการ และมอี านาจมอบหมายการปฏบิตัริาชการใหแ้ก่รององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่
ทีไ่ดร้บัแต่งตัง้ในการสัง่หรอืการปฏบิตัริาชการ       
     ดงันัน้ เพือ่ใหก้ารบรหิารราชการเป็นไปตามหลกัการบรหิารกจิการ
บา้นเมอืงทีด่ ี ตอบสนองความตอ้งการของประชาชน ลดขัน้ตอนการใหบ้รกิารและไม่สรา้งเงือ่นไขขัน้ตอนที่
มคีวามยุ่งยาก จงึจ าเป็นต้องมมีาตรการออกค าสัง่มอบหมายของผูบ้รหิารองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ และ
หวัหน้าสว่นราชการ            

๓. วตัถปุระสงค ์
 ๓.๑ เพื่อเป็นการลดขัน้ตอนการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม
ตอบสนองความตอ้งการของประชาชน 
 ๓.๒ เพือ่ใหป้ระชาชนมคีวามพงึพอใจในการบรกิารจากหน่วยงาน 
 ๓.๓ เพือ่เป็นการกระจายอ านาจการตดัสนิใจในการสัง่ อนุญาต อนุมตัขิองผูบ้รหิารทุกระดบั 
 ๓.๔ เพื่อป้องกันการผูกขาดอ านาจหน้าที่ในการใช้ดุลพินิจอันอาจเป็นเหตุแห่งการทุจริตและ
ประพฤตมิชิอบในต าแหน่งหน้าทีร่าชการ 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 จดัท าค าสัง่มอบหมายงานของผูบ้รหิาร และหวัหน้าสว่นราชการ  
 

                                                       แผนปฏบิตักิารป้องกนัการทุจรติสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๔)ของอบต.หนิ
เหลก็ไฟ 

                                                          -๕๖- 

๕. พื้นท่ีด าเนินการ 
 องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนิเหลก็ไฟ 

๖. วิธีด าเนินการ 
 ๑. ประชุมมอบนโยบาย/แนวทางในการมอบหมายงาน 
 ๒. จดัท าค าสัง่มอบหมายงานในการสัง่ อนุญาต อนุมตัิ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ข้อบังคบัและ
หนงัสอืสัง่การ 
 ๓. จดัท าหนงัสอืแจง้เวยีนใหทุ้กสว่นราชการและผูร้บัมอบอ านาจใหป้ฏบิตัริาชการแทนรบัทราบและ
ถอืปฏบิตั ิ
 ๔. จดัท าประกาศ ประชาสมัพนัธใ์หป้ระชาชนทราบ 
 ๕. ให้ผู้รบัมอบหมายงานตามค าสัง่รายงานผลการปฏิบัติงานตามค าสัง่ที่ได้รบัมอบหมายในทุก
เดอืน 



๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ๓ ปี  งบประมาณ ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ 

๘. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใชง้บประมาณ 

๙. ผู้รบัผิดชอบ  
 ส านกัปลดัองคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนิเหลก็ไฟ 

๑๐. ตงัช้ีวดั/ผลลพัธ ์
 ๑. มาตรการออกค าสัง่มอบหมายของผูบ้รหิารองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ และหวัหน้าสว่นราชการ 
 ๒. ค าสัง่มอบหมายงานใหผู้ท้ีเ่กีย่วขอ้งปฏบิตัริาชการแทน จ านวนไม่น้อยกว่า ๔ ฉบบั 
 ๓. ประชาชนมคีวามพงึพอใจในบรกิารทีไ่ดร้บัอยู่ในระดบัด ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                       แผนปฏบิตักิารป้องกนัการทุจรติสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๔)ของอบต.หนิ
เหลก็ไฟ                                                                
 
                                                             -๕๗- 

๑. ช่ือโครงการ:   กิจกรรม “สร้างความโป่รงใสในการพิจารณาเล่ือนขัน้เงินเดือน” 

๒. หลกัการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
        การพจิารณาความดคีวามชอบหรอืการพจิารณาเลื่อนขัน้เงนิเดอืน เป็นกระบวนการหนึ่งของการ
บรหิารผลการปฏบิตัริาชการซึง่ใชห้ลกัการการใหร้างวลัเป็นแรงจงูใจใหผู้ป้ฏบิตังิานเกดิแรงกระตุนในการ
พฒันาผลงาน ซึง่นายกองคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนิเหลก็ไฟ  ไดใ้หค้วามส าคญัในเรื่องการพจิารณาความดี
ความชอบหรอืการพจิารณาเลื่อนขัน้เงนิเดอืนเป็นเรื่องล าดบัตน้ๆของเรื่องการบรหิารงานบุคคลโดยเฉพาะ
อย่างยิง่เรื่องการใชดุ้ลพนิิจของผูบ้งัคบับญัชาในการประเมนิผลการปฏบิตัริาชการของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา
ประกอบกบัประกาศคณะกรรมการขาราชการองคก์ารบรหิารสวนจงัหวดับุรรีมัย์ เรื่อง หลกัเกณฑแ์ละ
เงือ่นไขเกีย่วกบัการบรหิารงานบุคคลขององคก์ารบรหิารสว่นต าบล  ลงวนัที ่๒๔ ตุลาคม ๒๕๔๕  และตาม
ประกาศคณะกรรมการกลางพนกังานสว่นต าบลเรื่อง ก าหนดหลกัเกณฑก์ารเลื่อนขัน้เงนิเดอืนพนกังานสว่น
ต าบล   ลงวนัที ่  ๑๗ พฤศจกิายน  ๒๕๕๕ ไดก้ าหนดใหน้ายกองคก์ารบรหิารสว่นหนิเหลก็ไฟ แต่งตัง้
คณะกรรมการพจิารณาเลื่อนขัน้เงนิเดอืนขาราชการองคก์ารบรหิารสว่นหนิเหลก็ไฟ  ดว้ยเหตุผลนี้เองจงึ



เป็นทีม่าของกจิกรรมการสรา้งความโปร่งใสในการพจิารณาเลื่อนขัน้เงนิเดอืน 

๓. วตัถปุระสงค ์
   เพือ่ใหก้ารบรหิารงานบุคคลดา้นการเลื่อนขัน้เงนิเดอืนมคีวามโป่รงใส เป็นธรรมและสามารถ
ตรวจสอบได ้

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
    ขา้ราชการองคก์ารบรหิารส่วนหนิเหลก็ไฟ   

๕. พื้นท่ีด าเนินการ 
    ส านกัปลดั องคก์ารบรหิารส่วนหนิเหลก็ไฟ   

๖. วิธีด าเนินการ 
        ๖.๑ แต่งตัง้คณะกรรมการกลัน่กรองการประเมนิผลการปฏบิตัริาชการของขาราชการองคก์าร
บรหิารสวนหนิเหลก็ไฟ  โดยแต่งตัง้ปลดัองคก์ารบรหิารสว่นหนิเหลก็ไฟ  เป็นประธานกรรมการ และหวั
หนาสวนราชการเป็นกรรมการ และขา้ราชการองคก์ารบรหิารสว่นหนิเหลก็ไฟ  ทีร่บัผดิชอบงานการเจา้
หนาทีเ่ป็นเลขานุการ 
        ๖.๒ แต่งตัง้คณะกรรมการพจิารณาเลื่อนขัน้เงนิเดอืนขา้ราชการองคก์ารบรหิารสว่นหนิเหลก็ไฟ  
โดยประกอบดว้ย 
ประธานกรรมการ หวัหน้าสว่นและผูบ้รหิารสถานศกึษาเป็นกรรมการ และขา้ราชการองคก์ารบรหิารสว่น
หนิเหลก็ไฟ  ทีร่บัผดิชอบงานการเจา้หนาทีเ่ป็นเลขานุการ 
        ๖.๓ ประชุมคณะกรรมการกลัน่กรองการประเมนิผลการปฏบิตัริาชการของขาราชการองคก์าร
บรหิารสว่นหนิเหลก็ไฟ  เพือ่กลัน่กรองการประเมนิผลการปฏบิตัริาชการทีผู่บ้งัคบับญัชาไดพ้จิารณาไวโดย
เจา้หน้าทีใ่หค้ าปรกึษาและเสนอความเหน็เกี่ยวกบัมาตรฐานและความเป็นธรรมของการปรมินผลการปฏบิตัิ
ราชการ 
        ๖.๔ คณะกรรมการพจิารณากลัน่กรองการประเมนิผลการปฏบิตัริาชการของขา้ราชการองคก์าร
บรหิารสว่นหนิเหลก็ไฟ  รวบรวมและเสนอผลการพจิารณากลัน่กรองการประเมนิผลการปฏบิตัริาชการ
ใหแ้ก่คณะกรรมการพจิารณาเลื่อนขัน้เงนิเดอืนขา้ราชการองคก์ารบรหิารสว่นหนิเหลก็ไฟ   

                               แผนปฏบิตักิารป้องกนัการทุจรติสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๔)ของอบต.หนิ
เหลก็ไฟ 

-๕๘- 

        ๖.๕ คณะกรรมการพจิารณาเลื่อนขัน้เงนิเดอืนขา้ราชการองคก์ารบรหิารสว่นหนิเหลก็ไฟพจิารณา
ทบทวนผลการพจิารณาการประเมนิผลการปฏบิตัริาชการตามทีค่ณะกรรมการกลัน่กรองการประเมนิผลการ
ปฏบิตัริาชการของขา้ราชการองคก์ารบรหิารสวนหนิเหลก็ไฟ  เสนอมาโดยใชห้ลกัเกณฑต์ามทีก่ าหนดไวใ้น
ประกาศคณะกรรมการขา้ราชการองคก์ารบรหิารจงัหวดับุรรีมัย์ เรื่อง เรื่องหลกัเกณฑแ์ละเงือ่นไขเกีย่วกบั
การบรหิารงานบุคคลขององคก์ารบรหิารสว่นต าบล ลงวนัที ่   ๒๔ ตุลาคม ๒๕๔๕  และตามประกาศ
คณะกรรมการกลางพนกังานสว่นต าบล  เรื่อง ก าหนดหลกัเกณฑก์ารเลื่อนขัน้เงนิเดอืนพนกังานสว่นต าบล  
ลงวนัที ่ ๑๗  พฤศจกิายน  ๒๕๕๕ 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
   ช่วงระยะเวลา มนีาคม - เมษายน และ กนัยายน – ตุลาคม ของทุกปี 



๘.งบประมาณด าเนินการ 
   ไม่ใชง้บประมาณ 

๙. ผู้รบัผิดชอบ 
   ส านกัปลดั องคก์ารบรหิารสว่นหนิเหลก็ไฟ 

๑๐. ตวัช้ีวดั/ผลลพัธ์ 
    มกีารพจิารณาเลื่อนขัน้เงนิเดอืนทีโ่ปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                            

                                  แผนปฏบิตักิารป้องกนัการทุจรติสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๔)ของอบต.หนิ
เหลก็ไฟ 

-๕๙- 
๑. ช่ือโครงการ:   กิจกรรม “ควบคมุการเบิกจ่ายเงินตามขอบญัญติังบประมาณรายจ่ายประจ าปี” 

๒. หลกัการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
    เพื่อให้การบนัทึกบญัชี  การจดัท าทะเบียนคุมเงนิรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เป็น
แนวทางเดยีวกนัและสอดคลอ้งกบัการปฏบิตังิานในระบบบญัชคีอมพวิเตอรข์ององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่  
จงึมกีจิกรรมควบคุมใหบุ้คลากรฝา่ยบญัช ีกองคลงั องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนิเหลก็ไฟ จดัท าทะเบยีนคุม
เงนิรายจ่ายใหค้วามรูความเขาใจในการปฏบิตั ิ ท าให้เกดิความคุมค่าและมปีระสทิธภิาพลดขอผดิพลาดใน
การเบิกจ่ายเงินตามขอบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  และด าเนินงานตามขัน้ตอนของระเบียบ
ประกาศกระทรวงมหาดไทยและหนังสือสัง่การที่เกี่ยวของ  ซึ่งถือเป็นเรื่องส าคญัที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจะต้องท าตามกฎหมาย  ระเบียบ  และมีความจ าเป็นต่อการบรหิารงานขององค์การบรหิารสวน
ต าบลหนิเหลก็ไฟ 



๓.วตัถปุระสงค ์
   ๓.๑ เพือ่ใหบุ้คลากรฝา่ยบญัช ีกองคลงั มคีวามรูค้วามเขา้ใจในการปฏบิตัติามระเบยีบ ประกาศ และ
หนงัสอืทีเ่กีย่วของ 
   ๓.๒ เพือ่ลดขอ้ผดิพลาดในการปฏบิตังิาน ทีอ่าจจะท าใหเ้กดิความเสยีหายแก่ทางราชการ 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
    บุคลากรฝา่ยบญัช ีกองคลงั องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนิเหลก็ไฟ 

๕. พื้นท่ีด าเนินการ 
   กองคลงั องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนิเหลก็ไฟ 
๖. วิธีด าเนินการ 
    จดัท าทะเบยีนคุมเงนิรายจ่ายตามงบประมาณแยกหมวดรายจ่าย แยกแผนงาน แยกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณ 
ทีต่ัง้ไว 
๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
    ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ วนัที ่๑ ตุลาคม  ๒๕๖๐ ถงึวนัที ่๓๐ กนัยายน ๒๕๖๑  
 
๘.งบประมาณด าเนินการ 
    ไมใชง้บประมาณ 

๙. ผู้รบัผิดชอบ 
    กองคลงั องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนิเหลก็ไฟ 
 
 
 
                          

                                  แผนปฏบิตักิารป้องกนัการทุจรติสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๔)ของอบต.หนิ

เหลก็ไฟ      -๖๐- 

๑๐. ตวัช้ีวดั/ผลลพัธ์ 
    ๑๐.๑ บุคลากร กองคลงั มคีวามรูค้วามเขา้ใจในการปฏบิตัติามระเบยีบ ประกาศและหนงัสอืสัง่การที่
เกีย่วของ 
    ๑๐.๒ ลดขอ้ผดิพลาดในการปฏบิตังิาน ทีอ่าจจะท าใหเ้กดิความเสยีหายแก่ทางราชการ และเป็นไปใน
ทศิทางเดยีวกนั 
    ๑๐.๓ เกดิความคุมค่าและมปีระสทิธภิาพในการบรหิารงบงบประมาณ 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                       แผนปฏบิตักิารป้องกนัการทุจรติสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๔)ของอบต.หนิ
เหลก็ไฟ 

 
-๖๑- 

๑. ช่ือโครงการ: กิจกรรม “การพฒันาแผนและกระบวนการจดัซ้ือจดัจ้าง” 

๒. หลกัการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารบรหิารกจิการบา้นเมอืงที่ด ีซึ่งก าหนดให้มกีาร
บรหิารราชการอย่างมปีระสทิธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรฐั และเกิดประโยชน์สูงสุดกับ
ประชาชนและการปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุ ปี 2535 และแก้ไข
เพิม่เตมิและกฎหมายอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 
๓. วตัถปุระสงค ์
 ๑. เพือ่วเิคราะหผ์ลการจดัซือ้จดัจา้ง ปญัหาอุปสรรคในกระบวนการด าเนินงาน 
 ๒. เพือ่เป็นขอ้มลูใหผู้บ้รหิารใชใ้นการพฒันาแผนและปรบัปรุงกระบวนการด าเนินงานดา้นจดัซื้อจดั
จา้ง 
 ๓. เพือ่ป้องกนัการใชจ่้ายงบประมาณทีผ่ดิวตัถุประสงค ์ไม่มปีระสทิธภิาพ 



๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 เจา้หน้าทีผู่ป้ฏบิตังิานและเกีย่วขอ้งในงานการเงนิ งบประมาณ การจดัหาพสัดุ  

๕. พื้นท่ีด าเนินการ 
 องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนิเหลก็ไฟ  
๖. วิธีด าเนินการ 
 ๑. ประชุมวางแผนวเิคราะหผ์ลการจดัซือ้จดัจา้ง ปญัหาอุปสรรคในกระบวนการด าเนินงาน 
 ๒. รวบรวมจดัเกบ็ขอ้มลูในการจดัซือ้จดัจา้งในฐานขอ้มลู 
 ๓. จ าแนกวธิกีารจดัซือ้จดัจา้ง 
 ๔. สรุปผลการจดัซือ้จดัจา้ง 
 ๕. รายงานผลการจดัซือ้จดัจา้งเสนอผูบ้รหิารเพื่อประกอบการพฒันาแผนและปรบัปรุงกระบวนการ
ด าเนินงานดา้นจดัซือ้จดัจา้ง 
 ๖. เผยแพร่รายงานผลใหส้าธารณชนรบัทราบ 
๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ๓  ปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔ 

๘. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใชง้บประมาณ 

๙. ผู้รบัผิดชอบโครงการ  
 กองคลงั  องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนิเหลก็ไฟ 

๑๐. ตวัช้ีวดั/ผลลพัธ ์
 ๑. รายงานผลการจดัซือ้จดัจา้ง ปญัหาอุปสรรคในกระบวนการด าเนินงานในแต่ละปีงบประมาณ 
 ๒. มฐีานขอ้มูลให้ผู้บรหิารใช้ในการพฒันาแผนและปรบัปรุงกระบวนการด าเนินงานด้านจดัซื้อจดั
จา้ง เพื่อป้องกนัการใช้จ่ายงบประมาณที่ผดิวตัถุประสงค ์ไม่มปีระสทิธภิาพ เกดิความคุม้ค่าเป็นประโยชน์
กบัประชาชน 

                                                       แผนปฏบิตักิารป้องกนัการทุจรติสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๔)ของอบต.หนิ
เหลก็ไฟ 

-๖๒- 

๒.๒.๒ สร้างความโปร่งใสในการบริหารการเงิน งบประมาณ การจดัการพสัด ุการใช้ประโยชน์ใน
ทรพัยสิ์นของทางราชการ โดยยึดถือและปฏิบติัให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑท่ี์
เก่ียวข้องอย่างเคร่งครดั 

๑. ช่ือโครงการ: มาตรการสร้างความโปร่งใสในการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

๒. หลกัการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่มฐีานะเป็นนิตบิุคคล มอี านาจหน้าทีใ่นการจดัท าบรกิารสาธารณะดว้ย
ตนเอง ทัง้ในเรื่องการจดัหารายไดแ้ละการใชจ่้ายเงนิและการบรหิารงานต่างๆ ตามภารกจิและการจดัท า
บรกิารสาธารณะ แต่ตอ้งเป็นไปตามอ านาจหน้าทีแ่ละกฎหมายทีก่ าหนดไว ้ ดงันัน้ การทีอ่งค์กรปกครอง



สว่นทอ้งถิน่จะบรหิารงานใหม้ปีระสทิธภิาพและเกดิประโยชน์สงูสุดแก่ประชาชน จะตอ้งบรหิารงานดว้ย
ความซื่อสตัย ์สุจรติ มคีวามโปร่งใส และสามารถตรวจสอบไดต้ามหลกัธรรมาภบิาล 
 ดงันัน้การสรา้งความโปร่งใสในการบรหิารการเงนิ งบประมาณ การจดัหาพสัดุ การใชป้ระโยชน์ใน
ทรพัยส์นิของทางราชการ เป็นเรื่องทีอ่งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ใหค้วามส าคญั เพือ่ป้องกนัการใชจ่้าย
งบประมาณทีไ่ม่สมควร ผดิวตัถุประสงค ์ ไม่มปีระสทิธภิาพ และป้องกนัการเอือ้ประโยชน์ใหก้บัพวกพอ้ง  
รวมทัง้เปิดโอกาสใหป้ระชาชนมสีว่นร่วมในการตรวจสอบขอ้มลูการจดัซือ้ จดัจ้าง องคก์รปกครองสว่น
ทอ้งถิน่จงึไดจ้ดัท ามาตรการสรา้งความโปร่งใสในการใชจ่้ายเงนิงบประมาณ 

๓. วตัถปุระสงค ์
  ๑. เพือ่ป้องกนัการใชจ่้ายงบประมาณทีไ่ม่สมควร ผดิวตัถุประสงค ์ไม่มปีระสทิธภิาพ  
  ๒. เพือ่ป้องกนัการเอือ้ประโยชน์ใหก้บัตนเอง และพวกพอ้ง 
 ๓. เพือ่สรา้งกลไกใหป้ระชาชนมสีว่นร่วมในการตรวจสอบขอ้มลูการจดัซือ้ จดัจา้งขององคก์ร 

 ๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 เจา้หน้าทีผู่ป้ฏบิตังิานการเงนิ งบประมาณ การจดัหาพสัดุ  

๕. พื้นท่ีด าเนินการ 
 องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนิเหลก็ไฟ 

๖. วิธีด าเนินการ 
 ๑. จดัประชุม 
 ๒. จดัท าค าสัง่คณะท างาน 
 ๓. ประชุมคณะท างาน 
 ๔. ก าหนดมาตรการ/แนวทาง/กจิกรรมสรา้งความโปร่งใสในการใชจ่้ายเงนิงบประมาณ 
 ๕. จดัท าประกาศ ประชาสมัพนัธใ์หบุ้คลากรในหน่วยงานและประชาชนทราบ 
 ๖. ก ากบัตดิตามการด าเนินการตามมาตรการ 
 ๗. รายงานผล ปญัหาอุปสรรค ขอ้เสนอแนะเสนอผูบ้รหิารองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ เพือ่ปรบัปรุง
แนวทางในการด าเนินงาน 
 

                                                       แผนปฏบิตักิารป้องกนัการทุจรติสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๔)ของอบต.หนิ
เหลก็ไฟ 

-๖๓- 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ๓  ปี  งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔ 

๘. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใชง้บประมาณ 

๙. ผู้รบัผิดชอบ  
 กองคลงั องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนิเหลก็ไฟ 

๑๐. ตวัช้ีวดั/ผลลพัธ ์



 ๑. มมีาตรการป้องกนัและก ากบัตดิตามการใช้จ่ายงบประมาณที่ไม่สมควร ผดิวตัถุประสงค์ ไม่มี
ประสทิธภิาพ และป้องกนัการเอือ้ประโยชน์ใหก้บัตนเอง และพวกพอ้ง 
 ๒. มกีลไกหรอืช่องทางให้ประชาชนมสี่วนร่วมในการตรวจสอบขอ้มูลการจดัซื้อ จดัจา้งขององคก์ร
ผ่านช่องทางการประชาสมัพนัธข์ององคก์ร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 

                                     แผนปฏิบตักิารป้องกนัการทุจรติสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๔)ของอบต.หนิ
เหลก็ไฟ 
 

-๖๔- 

๑. ช่ือโครงการ: กิจรรมการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจดัซ้ือจดัจ้าง 

๒. หลกัการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 องคก์รปกครองส่วนท้องถิน่มฐีานะเป็นนิตบิุคคล มอี านาจหน้าทีใ่นการจดัท าบรกิารสาธารณะดว้ย
ตนเอง ทัง้ในเรื่องการจดัหารายได้และการใช้จ่ายเงนิและการบรหิารงานต่างๆ ตามภารกจิและการจดัท า
บรกิารสาธารณะ แต่ต้องเป็นไปตามอ านาจหน้าที่และกฎหมายที่ก าหนดไว้ ดงันัน้ การที่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจะบรหิารงานให้มปีระสทิธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน จะต้องบรหิารงานด้วย
ความซื่อสตัย ์สุจรติ มคีวามโปร่งใส และสามารถตรวจสอบไดต้ามหลกัธรรมาภบิาล 
 ดงันัน้การสรา้งความโปร่งใสในการบรหิารการเงนิ งบประมาณ การจดัหาพสัดุ การใชป้ระโยชน์ใน
ทรพัย์สนิของทางราชการ เป็นเรื่องที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความส าคญั เพื่อป้องกนัการใช้จ่าย



งบประมาณที่ไม่สมควร ผดิวตัถุประสงค์ ไม่มปีระสทิธภิาพ และป้องกนัการเอื้อประโยชน์ให้กบัพวกพ้อง  
รวมทัง้เปิดโอกาสให้ประชาชนมสี่วนร่วมในการตรวจสอบข้อมูลการจดัซื้อ จดัจ้าง องค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถิน่จงึไดจ้ดัท ากจิกรรมเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารดา้นการจดัซื้อ – จดัจา้ง เพื่อใหป้ระชาชนไดเ้ขา้ถงึขอ้มูล
ขา่วสารเกีย่วกบัการจดัซือ้ – จดัจา้งขององคก์ารบรหิารสว่นต าบลทุกโครงการ 

๓. วตัถปุระสงค ์
 ๑. เพือ่ใหป้ระชาชนไดร้บัทราบขอ้มลูขา่วสารเกีย่วกบัการจดัซือ้ – จดัจา้งรายโครงการ 
 ๒. เพือ่เสรมิสรา้งความโปร่งใสในการปฏบิตัริาชการ สามารถตรวจสอบไดต้ามหลกัธรรมาภบิาล 
 ๓. เพือ่ป้องกนัการทุจรติในหน่วยงาน 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 เผยแพร่ขอ้มูลการจดัซื้อ – จดัจา้ง ตามแผนงาน/โครงการต่างๆ ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ที่
ด าเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพสัดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ. ๒๕๓๕ 
แกไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่๙) พ.ศ.๒๕๕๓ จ านวน ๔ ช่องทาง ไดแ้ก่ ทางเวบ็ไซต ์บอรด์ประชาสมัพนัธ ์หนงัสอื 
ระบบกระจายเสยีงไรส้าย 

๕. พื้นท่ีด าเนินการ 
 องค์การบรหิารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ และชุมชนต่างๆ ภายในเขตองค์การบรหิารส่วนต าบลหิน
เหลก็ไฟ 

๖. วิธีด าเนินการ 
 ๑. รวบรวมขอ้มลูกระบวนการจดัหาพสัดุเพือ่จดัท าประกาศ ดงันี้ 
  - ประกาศการจดัซือ้ – จดัจา้ง 
  - ประกาศการก าหนดราคากลางในการจดัซือ้ – จดัจา้ง 
  - ประกาศก าหนดวนั เวลา สถานทีใ่นการตรวจรบังาน 
  - ประกาศวนั เวลา สถานทีใ่นการตรวจรบังาน 
  - ประกาศรายชื่อผูผ้่านการคดัเลอืกพรอ้มวงเงนิการจดัซือ้ – จดัจา้ง 
  - ประกาศวนั เวลา สถานทีใ่นการตรวจรบังาน 

                                                      แผนปฏิบตักิารป้องกนัการทุจรติสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๔)ของอบต.หนิ
เหลก็ไฟ 

-๖๕- 

 ๒. น าสง่ประกาศไปเผยแพร่ประชาสมัพนัธ์ตามช่องทางการประชาสมัพนัธ์ของเทศบาล ไดแ้ก่ ทาง
เวบ็ไซต ์บอรด์ประชาสมัพนัธ ์ระบบกระจายเสยีงไรส้าย หน่วยงานราชการ เป็นตน้  

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ๓ ปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ 

๘. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใชง้บประมาณ 

๙. ผู้รบัผิดชอบ  
 ส านกัคลงั องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนิเหลก็ไฟ 



๑๐. ตวัช้ีวดั/ผลลพัธ ์
 ๑. ช่องทางการเผยแพร่ขอ้มลูขา่วสารเกีย่วกบัการจดัซือ้จดัจา้งไม่น้อยกว่า 3 ช่องทาง 
 ๒. มกีารเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารเกี่ยวกบัการจดัซื้อจดัจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ครบทุก
โครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 แผนปฏบิตักิารป้องกนัการทุจรติสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๔)ของอบต.หนิเหลก็

ไฟ-๖๖- 

๒.๒.๓ สร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะ/บริการประชาชน เพื่อให้เกิดความพึงพอใจแก่
ประชาชนโดยทดัเทียมกนัและโดยไม่เลือกปฏิบติั 

๑. ช่ือโครงการ: กิจกรรมการจดับริการสาธารณะและการบริการประชาชนเพื่อให้เกิดความ
พึงพอใจแก่ประชาชนโดยทดัเทียมกนัและไม่เลือกปฏิบติั 

๒. หลกัการและเหตุผล 
 องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่บรหิารจดัการโดยการอ านวยความสะดวกและตอบสนองความตอ้งการ
ของประชาชนและใหป้ระชาชนสามารถตรวจสอบไดต้ามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารบรหิารกจิการบา้นเมอืงทีด่ี
โดยด าเนินการจดัตัง้ศูนยบ์รกิารร่วมหรอืศูนยบ์รกิารเบด็เสรจ็ ณ จุดเดยีว ( One Stop Service) ณ 
ส านกังานองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ เป็นศูนยบ์รกิารประชาชนในการตดิต่อ สอบถามขอ้มลู ยื่นค าขอ
อนุมตั ิ อนุญาตในเรื่องทีเ่ป็นอ านาจหน้าทีแ่ละภารกจิของเทศบาล ตดิตามความคบืหน้า และแจง้ผลการ



ด าเนินการใหป้ระชาชนผูร้บับรกิารทราบโดยมกีารปรบัระบบการท างานแต่ละกระบวนงานเพือ่ใหม้รีะบบ
บรกิารทีเ่ชื่อมต่อระหว่างศูนยบ์รกิารร่วมกบัหน่วยงานเจา้ของเรื่อง ทัง้ในดา้นเอกสาร การสง่ต่องาน ระบบ
การรบัเงนิ และก าหนดระยะเวลาด าเนินการของแต่ละกระบวนงาน ใชร้ะบบเทคโนโลยสีารสนเทศช่วย
อ านวยความสะดวกในการปฏบิตังิาน ใชร้ะบบบตัรควิอตัโนมตัิ เพือ่ใหบ้รกิารตามล าดบั จดัสถานที ่ สิง่
อ านวยความสะดวกอื่นๆ เพือ่ใหบ้รกิารทีด่กีบัประชาชน เพือ่อ านวยความสะดวกแก่ประชาชน ใหไ้ดร้บั
ความพงึพอใจโดยทดัเทยีมกนัและไม่เลอืกปฏบิตั ิ
 นอกจากนี้ องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ยงัตอ้งบรหิารจดัการสาธารณะ ตามเกณฑม์าตรฐานการ
ปฏบิตัริาชการของกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ไดม้าตรฐานทัง้ ๑๗ ประเดน็ (ดา้นถนน ทางเดนิ และ
ทางเทา้, ดา้นไฟฟ้าสาธารณะ, ดา้นระบบระบายน ้า, ดา้นน ้าเพือ่การบรโิภค, ดา้นการพฒันาเดก็และ
เยาวชน, ดา้นการสง่เสรมิกฬีา, ดา้นการสง่เสรมิผูส้งูอายุ, ดา้นการสง่เสรมิผูด้อ้ยโอกาส, ดา้นงาน
สาธารณสุข, ดา้นการสง่เสรมิการพฒันาสตร,ี ดา้นการสง่เสรมิอาชพี, ดา้นการป้องกนัและบรรเทาสาธารณ
ภยั, ดา้นการสง่เสรมิศาสนา ศลิปะ วฒันธรรม ประเพณีทอ้งถิน่, ดา้นการสง่เสรมิการท่องเทีย่ว, ดา้นการ
จดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม, ดา้นศกึษา และดา้นการจดับรกิารสาธารณะ ตามนโยบาย
เร่งด่วนของรฐับาล (การแก้ไขปญัหาไฟปา่และหมอกควนั การก าจดัผกัตบชวาและวชัพชืในแหล่งน ้า การ
ลดและคดัแยกขยะมลูฝอยตัง้แต่แหล่งก าเนิด การจดัการน ้าเสยี แผนพฒันาเศรษฐกจิพอเพยีง และกจิกรรม
เพือ่ป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิในพืน้ที)่ โดยในขัน้ตอน กระบวนปฏบิตัภิารกจิ ตอ้งค านึงการอ านวย
ความสะดวกแก่ประชาชน สรา้งความโปร่งใสในการบรกิารสาธารณะ ใหป้ระชาชนไดร้บัความ    พงึพอใจ
โดยทดัเทยีมกนัและไม่เลอืกปฏบิตั ิ  

๓. วตัถปุระสงค ์
 ๑. เพื่อมมีาตรฐานการปฏบิตังิานตามแต่ละภารกจิให้ประชาชนได้รบัทราบ สรา้งความโปร่ งใสใน
การบรกิารสาธารณะ ให้ประชาชนได้รบัความพงึพอใจโดยทดัเทยีมกนัไม่เลอืกปฏบิตัอิย่างยุตธิรรม เสมอ
ภาค 
 ๒. เพื่อเป็นการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพการให้บริการ และน าผลมา
ปรบัปรุงในการใหบ้รกิาร  
 
 

                                                                                                                                                

 แผนปฏบิตักิารป้องกนัการทุจรติสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๔)ของอบต.หนิเหลก็
ไฟ 
-๖๗- 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ทุกส านกั/กอง ด าเนินการปฏบิตังิานบรกิารสาธารณะ อย่างยุตธิรรม เสมอภาคและไม่เลอืกปฏบิตัิ 

๕. พื้นท่ีด าเนินการ 
 ทุกส านกั/กอง  องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนิเหลก็ไฟ 

๖. วิธีด าเนินการ 
 ๑. ผู้บรหิารมอบนโยบาย/แนวทางในการด าเนินการเพื่อสร้างมาตรฐานในการปฏิบตังิานตามแต่
ภารกจิงานบรกิารสาธารณะ 



 ๒. ประชุมส านัก/กอง/ฝ่าย ทีเ่กี่ยวขอ้งก าหนดมาตรฐานการปฏบิตังิานที่โปร่งใส ยุตธิรรม ไม่เลอืก
ปฏบิตั ิตรวจสอบได ้
 ๓. จดัท ามาตรฐานการปฏิบตังิานตามแต่ภารกจิ ก าหนดให้มกีารแสดงขัน้ตอน ระยะเวลา อตัรา
ค่าบรกิารอย่างชดัเจน และก าหนดใหม้กีารประเมนิความพงึพอใจของประชาชนต่อคุณภาพการใหบ้รกิาร 
 ๔. ประกาศเผยแพร่มาตรฐานการปฏบิตังิาน ณ ทีท่ าการ เวบ็ไซต์ และช่องทางประชาสมัพนัธอ์ื่นๆ 
ทีป่ระชาชนสามารถรบัทราบไดอ้ย่างทัว่ถงึ 
 ๕. รายงานผลการปฏิบตังิาน ปญัหาอุปสรรค และผลการประเมนิความพงึพอใจของประชาชนให้
ผูบ้รหิารและประชาชน รบัทราบ เพือ่เป็นขอ้มลูประกอบการปรบัปรุงในการใหบ้รกิาร 
 ๖. ประชุมส านัก/กอง/ฝ่าย ที่เกี่ยวข้อง เพื่อด าเนินการปรบัปรุงการให้บรกิารเพื่อสร้างความพึง
พอใจแก่ประชาชน 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ๓ ปี  งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔ 

๘. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใชง้บประมาณ 

๙. ผู้รบัผิดชอบ  
 ทุกส านกั/กอง  องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนิเหลก็ไฟ 

๑๐. ตวัช้ีวดั/ผลลพัธ ์
 ๑. รายงานผลการปฏิบตัิงานตามมาตรฐานปฏิบตัิงานแต่ละภารกจิ และผลการประเมนิความพึง
พอใจต่อสาธารณชน 

๒. ประชาชนมคีวามพงึพอใจของต่อคุณภาพการใหบ้รกิาร รอ้ยละ ๘๐ 
 ๓. ลดจ านวนขอ้รอ้งเรยีนการใหบ้รกิารสาธารณะทีไ่ม่เป็นธรรม เลอืกปฏบิตั ิ 
 
 
 

                                                       แผนปฏบิตักิารป้องกนัการทุจรติสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๔)ของอบต.หนิ
เหลก็ไฟ 
 

-๖๘- 

๑. ช่ือโครงการ: โครงการจ้างส ารวจความพึงพอใจของผู้รบับริการ 

๒. หลกัการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 องค์การบรหิารส่วนต าบลหินเหล็กไฟมีหน้าที่ในการจดัท าบรกิารสาธารณะให้แก่ประชาชนใน

ทอ้งถิน่ตามอ านาจหน้าที่ขององคก์ารบรหิารส่วนต าบล ทัง้ที่เป็นหน้าที่ตามพระราชบญัญตัอิงคก์ารบรหิาร

ส่วนต าบลหนิเหล็กไฟ พ.ศ. ๒๕๖๒ และหน้าที่ตามพระราชบญัญัติก าหนดแผนและขัน้ตอนการกระจาย

อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๐ และหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายก าหนดให้เป็นหน้าที่

ขององค์การบรหิารส่วนต าบลและในการปฏิบตัิหน้าที่นัน้ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนโดย

ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล การจัดท า



งบประมาณการจดัซื้อจดัจ้าง การตรวจสอบ การประเมนิผลการปฏบิตังิาน และการเปิดเผยขอ้มูลข่าวสาร

ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบยีบ ขอ้บงัคบั จากภารกจิหน้าทีใ่นการจดัท าบรกิารสาธารณะให้แก่ประชาชน

ในท้องถิ่น นัน้ องค์การบริหารส่วนต าบลในฐานะผู้ให้บรกิารก็จะไม่ทราบว่าภารกิจที่ให้บริการไปนัน้

ประชาชนได้รบัประโยชน์หรอืเกดิประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนมากน้อยเพยีงใด การให้บรกิารมคีุณภาพ

เพยีงใดตอบสนองความต้องการผูร้บับรกิารหรอืไม่การทีจ่ะทราบถงึความพงึพอใจจากผูร้บับรกิาร จงึต้องมี

โครงการส ารวจความพงึพอใจของผูร้บับรกิาร 

 เพือ่ใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญตัอิงคก์ารบรหิารสว่นต าบล พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๗ วรรคทา้ย ที่

ก าหนดใหก้ารปฏบิตังิานตามหน้าทีข่ององคก์ารบรหิารสว่นต าบลตอ้งเป็นไปเพือ่ประโยชน์สุขของประชาชน 

โดยใชว้ธิกีารบรหิารกจิการบา้นเมอืงทีด่ ี ค านึงถงึการมสีว่นร่วมของประชาชน การตรวจสอบและ

ประเมนิผลการปฏบิตัริาชการ และการเปิดเผยขอ้มลูข่าวสาร ตามพระราชกฤษฎกีาว่าดว้ยหลกัเกณฑแ์ละ

วธิกีารบรหิารกจิการบา้นเมอืงทีด่ ี พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๖ ทีก่ าหนดใหก้ารบรหิารกจิการบา้นเมอืงทีด่นีัน้

จะตอ้งก่อใหเ้กดิประโยชน์สุขของประชาชนเกดิผลสมัฤทธิต์่อภารกจิของรฐัมปีระสทิธภิาพและเกดิความ

คุม้ค่าในเชงิภารกจิของรฐั ประชาชนไดร้บัการอ านวยความสะดวก และไดร้บัการตอบสนองความตอ้งการ 

ประกอบกบัหนงัสอืจงัหวดั ลงวนัที ่  เดอืน   ทีแ่จง้ใหอ้งคก์ารบรหิารสว่นต าบลด าเนินการส ารวจความพงึ

พอใจจากประชาชน ผูม้าขอรบับรกิารสาธารณะจากองคก์ารบรหิารสว่นต าบล ของตวัชีว้ดัที ่ ๑ มติทิี ่๒ มติิ

ดา้นคุณภาพการใหบ้รกิาร เพือ่ประโยชน์ในท้องถิน่ ลูกจา้งและพนกังานจา้ง อกีทัง้เพือ่เป็นการสรา้งความ

โปร่งใสในการใหบ้รกิารสาธารณะประโยชน์ใหป้ระชาชนเกดิความพงึพอใจ จงึจ าเป็นตอ้งมโีครงการนี้ขึน้มา 

๓. วตัถปุระสงค ์
 ๓.๑เพือ่เป็นการสรา้งความโปร่งใสในการใหบ้รกิารสาธารณะการใหบ้รกิารประชาชนใหเ้กดิความ
พงึพอใจ 
 ๓.๒ เพื่อเป็นการสร้างจิตส านึกความตระหนักให้แก่บุคลากรผู้ให้บริการ ปฏิบัติหน้าที่ในการ
ใหบ้รกิาร โดยยดึประโยชน์สุขของประชาชน 
 ๓.๓ เพือ่เป็นการปรบัปรุงและพฒันางานดา้นบรกิารใหม้คีุณภาพ และประสทิธภิาพ 
 ๓.๔ เพือ่เป็นการป้องกนัปญัหารอ้งเรยีน การทุจรติประพฤตมิชิอบในหน่วยงาน 

                                                       แผนปฏบิตักิารป้องกนัการทุจรติสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๔)ของอบต.หนิ
เหลก็ไฟ 

-๖๙- 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 จดัจ้างสถาบนัการศึกษาระดบัอุดมศึกษาของรฐัที่มกีารสอนในระดบัปรญิญาตรขีึ้นไปภายในเขต
จงัหวดัหรอืนอกเขตจงัหวดั ท าการส ารวจความพงึพอใจของประชาชนในเขตองค์การบรหิารส่วนต าบล 
จ านวน ๑ ครัง้ ต่อปี 

๕. พื้นท่ีด าเนินการ 
 พืน้ทีใ่นเขตองคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนิเหลก็ไฟ 

๖. วิธีด าเนินการ 



 ๖.๑ ขออนุมตัดิ าเนินการตามโครงการ และด าเนินการจดัจา้งสถาบนัอุดมศกึษาของรฐัในเขตพื้นที่
จงัหวดัหรอืนอกเขตจงัหวดัตามระเบยีบพสัดุฯ 
 ๖.๒ ด าเนินการส ารวจความพงึพอใจจากประชาชนในเขตองค์การบรหิารส่วนต าบลตามรูปแบบที่
ก าหนด 
 ๖.๓ สรุปประมวลผลการส ารวจความพงึพอใจแจง้ใหอ้งคก์ารบรหิารสว่นต าบลทราบ 
 ๖.๔ ด าเนินการเบกิจ่ายเงนิใหแ้ก่สถาบนัผูท้ าการประเมนิ 
 ๖.๕ ปิดประกาศผลส ารวจความพงึพอใจใหป้ระชาชนทราบ    
  ๖.๖ น าผลการประเมนิมาปรบัปรุงการท างานด้านบรกิารสาธารณะ เพื่อประโยชน์สุขแก่
ประชาชน 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ๓ ปี ( ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๔ ) 

๘. งบประมาณด าเนินการ 
 เบกิจ่ายตามงบประมาณรายจ่ายประจ าปี แผนงานบรหิารงานทัว่ไป งานบรหิารทัว่ไป 
งบด าเนินการ หมวดค่าใชส้อย ประเภทรายจ่ายเกีย่วเนื่องกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่ม่เขา้ลกัษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ โครงการจา้งส ารวจความพงึพอใจของผูร้บับรกิาร งบประมาณ  ๒๐,๐๐๐ บาท/ปี 

๙. ผู้รบัผิดชอบ 
  ส านกัปลดัองคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนิเหลก็ไฟ 

๑๐. ตวัช้ีวดั/ผลลพัธ ์
 ๑๐.๑ ผลผลิต 
  ผลการส ารวจความพงึพอใจของประชาชนที่มตี่อการบรหิารงานขององค์การบรหิารส่วน
ต าบล จ านวน ๑ ฉบบั 
 ๑๐.๒ ผลผลิต 

  - ประชาชนผูร้บับรกิารมคีวามพงึพอใจไม่ต ่ากว่ารอ้ยละ ๘๐ 

  - การใหบ้รกิารสาธารณะมคีวามโปร่งใส และเกดิประโยชน์สงูสุดแก่ประชาชน 

 

 

 

                                                       แผนปฏบิตักิารป้องกนัการทุจรติสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๔)ของอบต.หนิ

เหลก็ไฟ 
-๗๐- 

๑. ช่ือโครงการ : มาตรการ “ยกระดบัคณุภาพการบริการประชาชนผู้มารบับริการ” 

๒. หลกัการและเหตุผล 
 ประชาชนในพื้นที่เขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มคีวามหลากหลายทางวฒันธรรม กล่าวได้ว่า
เป็นสงัคมพหุวฒันธรรม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จงึได้ให้ความส าคญัในการสร้างความเป็นธรรม/ไม่
เลือกปฏิบตัิในการให้บรกิารสาธารณะ/บรกิารประชาชนให้เกิดขึ้นในพื้นที่มากที่สุด โดยน าแนวทางตาม
หลกัการบรหิารจดัการตามหลกัธรรมาภบิาล (Good Governance) หรอืหลกัการบรหิารกจิการบา้นเมอืงทีด่ี



มาประยุกต์ใช ้โดยเฉพาะหลกัความโปร่งใส (Transparency) และหลกัเสมอภาค (Equity) โดยไม่แบ่งแยก
ดา้น เพศ ถิน่ก าหนด เชื้อชาต ิภาษา อายุ ความพกิาร สภาพทางกายภาพหรอืสุขภาพ สถานะของบุคคล 
ฐานะทางเศรษฐกจิและสงัคม ความเชื่อทางศาสนา การศกึษา การฝึกอบรมและอื่นๆ สอดคลอ้งกบัมาตรา 
๘ แห่ง  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวธิีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่ได้
ก าหนดใหส้่วนราชการจะต้องด าเนินการโดยถอืว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางทีจ่ะได้รบัการบรกิารจากรฐัและ
การปฏบิตัภิารกจิของสว่นราชการตอ้งเป็นไปโดยความซื่อสตัย ์สุจรติ สามารถตรวจสอบได้ 
 ดงันัน้เพื่อให้หน่วยงานมกีารใช้ระบบหรอืเกณฑ์ที่ชดัเจนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจงึมกีารน า
เทคโนโลยมีาช่วยในการปฏบิตังิานเพือ่ลดการใชดุ้ลยพนิิจของเจา้หน้าทีม่กีารแสดงขัน้ตอนการใหบ้รกิารแก่
ประชาชนอย่างชดัเจนมรีะบบการป้องกนัหรอืการตรวจสอบเพื่อป้องกนัการละเว้นการปฏบิตัหิน้าที่ในการ
ใหบ้รกิารรวมถงึการอ านวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชนเพื่อใหเ้กดิความพงึ
พอใจแก่ประชาชนโดยทดัเทียมกนัและไม่เลอืกปฏิบตั ิซึ่งจะช่วยให้การบรกิารของหน่วยงานมคีวามเป็น
ธรรมโปร่งใสยิง่ขึน้ 

๓. วตัถปุระสงค ์
๑. เพื่อน าเทคโนโลยมีาพฒันาการปฏบิตังิานให้มรีะบบที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ และเกดิประโยชน์

ต่อประชาชน 
๒. เพือ่ใหเ้จา้หน้าทีผู่ป้ฏบิตังิานในภารกจิตามทีก่ฎหมายก าหนดของหน่วยงานใหบ้รกิารอย่างมี

ความเป็น   ธรรมและไม่เลอืกปฏบิตั ิ
 ๓. เพือ่ใหป้ระชาชนผูม้ารบับรกิารเกดิความพงึพอใจต่อคุณภาพการใหบ้รกิาร และเชื่อมัน่ในองคก์ร 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนผูใ้ชบ้รกิารมคีวามพงึพอใจต่อคุณภาพการใหบ้รกิาร รอ้ยละ ๘๐ 

๕. พื้นท่ีด าเนินการ 
 องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนิเหลก็ไฟ 

๖. วิธีด าเนินการ 
 ๖.๑. จดัให้มกีารน าเทคโนโลยมีาพฒันาระบบต่างๆ ในการปฏิบตัิงาน เพื่อสร้างเกณฑ์มาตรฐาน
หรือมีเครื่องมือการปฏิบัติงานที่มีความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติเป็นมาตรฐานเดียวกัน โปร่งใสและมี
ประสทิธภิาพ ไดแ้ก่ ระบบบตัรควิในการใหบ้รกิาร ระบบการใหบ้รกิารออนไลน์ เป็นตน้ 
 

                                                       แผนปฏบิตักิารป้องกนัการทุจรติสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๔)ของอบต.หนิ
เหลก็ไฟ 

-๗๑- 
 ๖.๒ จดัใหม้แีละปรบัปรุงการแสดงขัน้ตอนการปฏบิตังิาน อตัราค่าบรกิาร (ถา้ม)ี และระยะเวลาทีใ่ช้
ในการด าเนินการใหผู้ใ้ชบ้รกิารหรอืผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีทราบอย่างชดัเจน  
 ๖.๓ จดัให้มรีะบบการป้องกนัหรอืการตรวจสอบเพื่อป้องกนัการละเว้นการปฏบิตัหิน้าที่ ได้แก่ จดั
ใหม้กีลอ้งวงจรปิดภายในสถานทีใ่หบ้รกิาร 
 ๖.๔ จดัใหม้สีถานทีส่ าหรบัผูสู้งอายุและผูพ้กิารโดยไม่เลอืกปฏบิตั ิไดแ้ก่ ทางลาดชนัหอ้งน ้าส าหรบั
ผูพ้กิาร 
 ๖.๕ จดัใหม้ป้ีายสามภาษา ไดแ้ก่ ภาษาไทย ภาษาองักฤษ ภาษามาลายกูลาง 



 ๖.๖ มกีารน าระบบออนไลน์ ซอฟต์แวร์ สกอร์คาร์ด สมาร์ท บ๊อกซ์ (Scorecard Smart Box) มา
ประยุกตใ์ชใ้นการประเมนิผลการใหบ้รกิารประชาชน (Services Level Agreement : SLA)  

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ๓  ปี  งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔ 

๘. งบประมาณด าเนินการ 
 ๑๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งหมื่นบาทถว้น) 

๙. ผู้รบัผิดชอบโครงการ  
 ส านักปลดั,กองคลงั,กองช่างและกองศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม  องค์การบรหิารส่วนต าบลหนิ
เหลก็ไฟ 

 ๑๐. ตวัช้ีวดั/ผลลพัธ ์
๑. มกีารน าเทคโนโลยมีาพฒันาการปฏบิตังิานให้มรีะบบทีโ่ปร่งใส ตรวจสอบได ้และเกดิประโยชน์

ต่อประชาชน 
๒. มรีะบบการท างานใหเ้จา้หน้าทีผู่ป้ฏบิตังิานใหบ้รกิารอย่างมคีวามเป็นธรรมและไม่เลอืกปฏบิตัิ 

 ๓. ประชาชนผูร้บับรกิารมคีวามพงึพอใจ รอ้ยละ ๘๐ 
๔. ลดจ านวนขอ้รอ้งเรยีนการใหบ้รกิารสาธารณะทีไ่ม่เป็นธรรม เลอืกปฏบิตั ิ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

                                                       แผนปฏบิตักิารป้องกนัการทุจรติสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๔)ของอบต.หนิ
เหลก็ไฟ 
 

-๗๒- 

๒.๓ มาตรการการใช้ดลุยพินิจและใช้อ านาจหน้าท่ีให้เป็นไปตามหลกัการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ี
ดี 
๒.๓.๑ มีการจดัท าแผนภูมิขัน้ตอนและระยะเวลาการด าเนินการเก่ียวกบัการบริการประชาชน
รายละเอียดท่ีเก่ียวข้องในแต่ละขัน้ตอน เปิดเผย ณ ท่ีท าการและในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ
องคก์รปกครองส่วนท้องถ่ิน 

๑. ช่ือโครงการ : กิจกรรม การลดขัน้ตอนการปฏิบติังาน 



๒. หลกัการและเหตุผล 
    พระราชกฤษฎกีาว่าดว้ยหลกัการบรหิารจดัการบา้นเมอืงทีด่ ี พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๕๒ ก าหนดให้
องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ จดัท าหลกัเกณฑก์ารบรหิารกจิการบานเมอืงทีด่ ี โดยอย่างน้อยตอ้งมี
หลกัเกณฑเ์กีย่วกบัการลดขัน้ตอนการปฏบิตังิานการอ านวยความสะดวกและตอบสนองความตอ้งการของ
ประชาชน ตลอดจนจดัใหม้กีารรบัฟงัและส ารวจความคดิเหน็ของประชาชนผูร้บับรกิาร เพือ่ปรบัปรุงการ
บรหิารงานใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของประชาชนมากทีสุ่ด ประกอบกบัในปีทีผ่่านมาไดม้กีารประเมนิ
องคก์ารบรหิารสว่นต าบลทีม่กีารบรหิารจดัการทีด่ ี และไดด้ าเนินการตามโครงการดงัก่ลาว อย่างต่อเนื่อง
ทุกปีนัน้ 
    เพือ่ใหก้ารประเมนิบรหิารจดัการบา้นเมอืงทีด่เีป็นไปดว้ยความเรยีบรอ้ยเกดิประโยชน์สุขต่อ
ประชาชน เกดิผลสมัฤทธิต์่อภารกจิขององคก์รมปีระสทิธภิาพและความคุม้ค่าสามารถลดขัน้ตอนการ
ปฏบิตังิานและตอบสนองความตอ้งการของประชาชนไดอ้ย่างแทจ้รงิหรอือย่างน้อยมผีลการประเมนิไม่น้อย
กว่าปีทีผ่่านมา องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนิเหลก็ไฟ จงึไดจ้ดัท าโครงการปรบัปรุงกระบวนการท างานหรอื
ลดขัน้ตอนการท างานหรอืการบรกิาร เพือ่ตอบสนองความตอ้งการของประชาชนโดยยดึกรอบแนวทางการ
พฒันาการบรหิารจดัการทีด่ ี ขององคก์รปกครองสว่นทองถิน่และอ านาจหน้าทีข่ององคก์รปกครองสว่นทอง
ถิน่ตามกฎหมายเป็นส าคญั 

๓. วตัถปุระสงค ์
    ๓.๑ เพือ่ลดขัน้ตอนในการปฏบิตังิานการบรกิารประชาชน 
    ๓.๒ เพือ่อ านวยความสะดวกและตอบสนองความตอ้งการของประชาชน 
   ๓.๓ เพือ่รบัฟงัและส ารวจความคดิเหน็ของประชาชนผูร้บับรกิาร 
    ๓.๔ เพือ่ปรบัปรุงและเพิม่ประสทิธภิาพในการใหบ้รกิารประชาชน 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
    ๔.๑ เพือ่ลดขัน้ตอนในการท างานใหส้ัน้ลง 
    ๔.๒ ประชาชนในพืน้ทีต่ าบลหนิเหลก็ไฟ 
    ๔.๓ ประชาชนนอกพืน้ที ่และประชาชนทัว่ไป 
    ๔.๔ พนกังานและเจา้หน้าทีข่ององคก์ารบรหิารสว่นต าบล 
   ๔.๕ ผูบ้งัคบับญัชามอบอ านาจการตดัสนิใจเกีย่วกบัการสัง่การ อนุญาต การอนุมตั ิและการปฏบิตัิ
ราชการใดๆ ไปสูผู่ใ้ตบ้งัคบับญัชาซึง่มหีนาทีร่บัผดิชอบในการด าเนินการเรื่องนัน้โดยตรง 

๕. พื้นท่ีด าเนินการ 
    องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนิเหลก็ไฟ 

                                                       แผนปฏบิตักิารป้องกนัการทุจรติสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๔)ของอบต.หนิ
เหลก็ไฟ 

-๗๓- 
๖. วธิดี าเนินการ 
    ๖.๑ แต่งตัง้คณะกรรมการปรบัปรุงขัน้ตอนและระยะเวลาการปฏบิตัริาชการ 
    ๖.๒ ประชุมคณะกรรมการเพือ่ส ารวจงานบรกิารทีอ่งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ตอ้งปฏบิตั ิปรบัปรุง
ขัน้ตอนและ 
ระยะเวลาในการใหบ้รกิารทีส่ามารถปฏบิตัไิดจ้รงิและพจิารณางานในภารกจิว่าเรื่องใดทีผู่บ้งัคบับญัชา



สามารถมอบอ านาจการ 
ตดัสนิใจเกีย่วกบัการสัง่ การอนุญาต การอนุมตั ิหรอืการปฏบิตัริาชการใดๆ ใหแ้ก่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 
    ๖.๓ ประกาศลดขัน้ตอนและระยะเวลาการปฏบิตัริาชการ และประกาศกระบวนงานบร ิก าร
ประชาชนที ่
นายกเทศมนตรมีอบอ านาจใหรองนายก อบต. หรอืปลดั อบต.ใหป้ระชาชนทราบโดยทัว่ไปพร้อมทัง้จดัท า
แผนภูมแิสดงขัน้ตอนและระยะเวลาการปฏบิตัริาชการใหป้ระชาชนทราบ 

๖.๔ มีระบบการรบัฟงัขอร้องเรยีนหรอืมีการสอบถามจากภาคประชาชน และน าผลดงักล่าวมา
ปรบัปรุงการปฏบิตั ิ

๖.๕ รายงานผลการปฏบิตังิาน ความคดิเหน็และอุปสรรคต่างๆ ใหผู้บ้รหิารทราบ 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
    ๓ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔) 

๘. งบประมาณด าเนินการ 
    ไม่ใชง้บประมาณ 

๙. ผู้รบัผิดชอบโครงการ 
    ทุกสว่น/กอง ในองคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนิเหลก็ไฟ 

๑๐. ตวัช้ีวดั/ผลลพัธ์ 
     ๑๐.๑ ประชาชนไดร้บัความสะดวก รวดเรว็ในการตดิต่อขอรบับรกิาร และมคีวามพงึพอใจในการ
ใหบ้รกิารของ 
เจา้หนาที ่
    ๑๐.๒ การปฏบิตัริาชการมคีวามคลอ้งตวั และบุคลากรมคีวามกระตอืรอืรน้ในการปฏบิตังิาน 
     ๑๐.๓ การปฏบิตัริาชการมคีวามสอดคลอ้งกบันโยบายปฏริปูระบบราชการ 
     ๑๐.๔ ท าใหภ้าพลกัษณ์ขององคก์ารบรหิารต าบลหนิเหลก็ไฟเปลีย่นไปในทศิทางทีด่ขีึน้และท าให้
ประชาชนมคีวามศรทัธาต่อองคก์รมากยิง่ขึน้ 
 
 
 
 
 

                                                       แผนปฏบิตักิารป้องกนัการทุจรติสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๔)ของอบต.หนิ
เหลก็ไฟ 

-๗๔- 

๑.ช่ือโครงการ  : โครงการลดขัน้ตอนและระยะเวลาการปฏิบติัราชการ 

๒.หลกัการและเหตุผล 
ในมาตรา  ๓/๑แห่งพระราชบญัญตัริะเบยีบบรหิารราชการแผ่นดนิ (ฉบบัที ่๕) พ.ศ.๒๕๔๕ ซึง่

เป็นกฎหมายทีด่นิ  ทีม่าของการปฏริูประบบราชการเพือ่วางกรอบแนวทางการบรหิารราชการไวว้่า “การ



บรหิารราชการตอ้งเป็นไปเพือ่ประโยชน์สุขของประชาชน เกดิผลสมัฤทธิต์่อภารกจิของรฐั  ความมี
ประสทิธภิาพ ความคุม้ค่าในเชงิภารกจิแห่งรฐั  การลดขัน้ตอนการปฏบิตังิาน การลดภารกจิและยุบเลกิ
หน่วยงานทีไ่ม่จ าเป็น  การกระจายอ านาจ  การอ านวยความสะดวกและตอบสนองความตอ้งการของ
ประชาชน”   และเพือ่ใหก้ารด าเนินการดงักล่าวเป็นไปตามกรอบรวมทัง้ทศิทางและแนวทางการบรหิาร
ราชการดงักล่าว  จงึไดม้กีารประกาศใชพ้ระราชกฤษฎกีาว่าดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารบรหิารกจิการ
บา้นเมอืงทีด่ ี พ.ศ.๒๕๔๖  โดยก าหนดใหอ้งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่จดัท าหลกัเกณฑก์ารบรหิารกจิการ
บา้นเมอืงทีด่ตีามแนวพระราชกฤษฎกีานี้โดยอย่างน้อยตอ้งมหีลกัเกณฑเ์กีย่วกบัการลดขัน้ตอนการ
ปฏบิตังิานและการอ านวยความสะดวกในการตอบสนองต่อความตอ้งการของประชาชน 

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนิเหลก็ไฟเป็นองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่รปูแบบหน่ึง ปฏบิตังิาน
ตามอ านาจหน้าทีข่ององคก์ารบรหิารสว่นต าบลตอ้งเป็นไปตามประโยชน์สุขของประชาชน  ดงันัน้งาน
ใหบ้รกิารจงึเป็นงานบรกิารแบบหนึ่งระบบการบรกิารสาธารณะ ทีผู่บ้รหิารและพนกังานทุกท่านจะตอ้ง
ร่วมกนัปรบัปรุงและแกไ้ขกระบวนการท างานเพือ่สามารถตอบสนองความตอ้งการของประชาชนไดม้าก
ทีสุ่ด  เมื่อประชาชนมารบับรกิารแลว้เกดิความประทบัใจและพงึพอใจ  รวมถงึการลดขัน้ตอนและระยะเวลา
การปฏบิตัริาชการ  ท าใหเ้กดิความรวดเรว็ในการตอบสนองความตอ้งการของประชาชน  อ านวยความ
สะดวกเพือ่งานบรกิารทีม่คีุณภาพทัว่ถงึและแกไ้ขปญัหาต่างๆทีเ่กดิขึน้ในเขตองคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนิ
เหลก็ไฟ  ใหก้บัประชาชนไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล 

๓.วตัถปุระสงค ์
๓.๑ เพือ่ใหป้ระชาชนไดร้บัการบรกิารไดอ้ย่างสะดวกรวดเรว็และถูกตอ้ง 
๓.๒ เพือ่ใหส้ามารถตรวจสอบความตอ้งการของประชาชน  รบัรูส้ภาพปญัหาและแกไ้ขปญัหา

ทีเ่กดิขึน้ได ้
๓.๓ เพือ่ปรบัทศันคต ิ วธิคีดิ วธิกีารท างานของบุคลากรใหค้ านึงถงึผลลพัธใ์นดา้นการบรกิาร

ประชาชนผูม้าตดิต่อขอรบับรกิาร 
๓.๔ เพือ่ใหก้ารปฏบิตัริาชการมมีาตรฐานการบรกิารสาธารณะทีช่ดัเจน  มคีวามโปร่งใส

สามารถวดัผลการด าเนินงานได้ 

๑. เป้าหมาย/ผลผลิต 
ประชาชนในเขตองคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนิเหลก็ไฟและผูท้ีม่าตดิต่อราชการกบัองคก์ารบรหิาร

สว่นต าบลหนิเหลก็ไฟ 

๒. พื้นท่ีด าเนินการ 
องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนิเหลก็ไฟ                            

                           แผนปฏบิตักิารป้องกนัการทุจรติสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๔)ของอบต.หนิเหลก็ไฟ 
                                       -๗๕- 

๓. วิธีด าเนินการ 
๖.๑ จดัท าโครงการเพือ่ขออนุมตั ิ
๖.๒ จดัใหม้กีารประชุมคณะท างานปรบัปรุงขัน้ตอนและระยะเวลาการปฏบิตัริาชการ 
๖.๓ จดัท าประกาศกระบวนงานการบรกิารปรบัลดระยะเวลาการปฏบิตัริาชการและประกาศใชใ้ห้

ประชาชนทราบโดยทัว่กนั 
๖.๔.๑ ปรบัปรุงแผนผงัก าหนดผูร้บัผดิชอบใหเ้ป็นปจัจุบนั 



 ๖.๔.๒ ปรบัปรุงป้ายแสดงขัน้ตอนและระยะเวลาการใหบ้รกิารแก่ประชาชน 
 ๖.๔.๓ จดัท าเอกสาร/แผ่นพบัประชาสมัพนัธเ์ผยแพร่ขอ้มลูขา่วสารต่างๆ 
 ๖.๔.๔ จดัใหม้กีล่อง/ตูร้บัฟงัความคดิเหน็ของประชาชน 
 ๖.๔.๕ จดัท า/เตรยีมแบบฟอรม์ค ารอ้งต่างๆพรอ้มตวัอย่างการกรอกแบบฟอรม์ทุกงาน

บรกิาร 
 ๖.๔.๖ จดัท าค าสัง่การใหบ้รกิารประชาชนนอกเวลาราชการ  โดยจดัใหม้กีารใหบ้รกิารแก่

ประชาชนทัง้เวลาท าการ ช่วงพกักลางวนัและในวนัหยุดราชการ 
 ๖.๔.๗ การมอบอ านาจการตดัสนิใจ  การอนุญาต  การอนุมตั ิ การรกัษาราชการแทน 
 ๖.๕ มกีารส ารวจความพงึพอใจของประชาชนต่อการใหบ้รกิาร 
๖.๖ มกีารตดิตามประเมนิผลโครงการลดขัน้ตอนและระยะเวลาการใหบ้รกิาร เพือ่น า

จุดบกพร่องในการจดัท าโครงการมาปรบัปรุงแกไ้ขวธิกีาร  ขัน้ตอนหรอืระยะเวลาในการใหบ้รกิารใหด้ยีิง่ขึน้
อย่างมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิลต่อไป 

๗.ระยะเวลาด าเนินการ 
 ตลอดปีงบประมาณ 

๘.งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใชง้บประมาณ 

๙.ผู้รบัผิดชอบโครงการ 
ส านกัปลดั, กองคลงั ,กองช่าง และกองการศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม องคก์ารบรหิาร

สว่นต าบลหนิเหลก็ไฟ 

๑๐.ตวัช้ีวดั/ผลลพัธ์ 
๑๐.๑ ประชาชนไดร้บัการบรกิารไดอ้ย่างสะดวกถูกตอ้งและรวดเรว็ 

 
 
 
 
 
 
 

                                                       แผนปฏบิตักิารป้องกนัการทุจรติสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๔)ของอบต.หนิ
เหลก็ไฟ 

-๗๖- 

๒.๓.๒ มีการกระจายอ านาจการตดัสินใจเก่ียวกบัการสัง่ อนุญาต อนุมติั ปฏิบติัราชการแทนหรือ
การด าเนินการอ่ืนใดของผู้มีอ านาจในองคก์รปกครองส่วนท้องถ่ิน 

๑. ช่ือโครงการ : มาตรการการมอบอ านาจอนุมติั อนุญาต สัง่การ เพื่อลดขัน้ตอนการปฏิบติั
ราชการ 

๒. หลกัการและเหตุผล 



 การมอบหมายอ านาจหน้าทีใ่หก้บัผูใ้ต้บงัคบับญัชาในการบรหิารงานในดา้นต่างๆ ภายในองคก์รนัน้ 
เพื่อเป็นการช่วยเพิม่ประสทิธภิาพของการปฏบิตังิานให้เกดิความคล่องตวั รวดเรว็ ซึ่งการพจิารณาเลอืก/
มอบหมายภารกิจและขอบข่ายของความรบัผิดชอบที่จะมอบหมายให้ผู้ใต้บังคบับัญชา จะพิจารณาถึง
ความส าคญั คุณสมบตั ิความรู ้ความสามารถในการทีจ่ะด าเนินการเรื่องนัน้เป็นอย่างด ีดว้ยความรอบคอบ
และเหมาะสม เพือ่ใหก้ารบรหิารงานก่อใหเ้กดิประโยชน์สงูสุดแก่ราชการ 

ดงันัน้ การด าเนินการของหน่วยงานต้องมกีารปรบัให้เขา้กบัสภาพสงัคมและทนัต่อสถานการณ์ที่
การบรหิารราชการต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสมัฤทธิต์่อภารกิจของรฐั ความมี
ประสทิธภิาพ ความคุ้มค่าในเชงิภารกจิแห่งรฐั การลดขัน้ตอนการปฏบิตังิาน ต้องมกีารกระจายอ านาจการ
ตดัสนิใจเกี่ยวกับการสัง่ อนุญาต อนุมตัิ ปฏิบตัิราชการแทนหรอืการด าเนินการอื่นใดของผู้มีอ านาจใน
องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่  

๓. วตัถปุระสงค ์
 ๑. เพื่อเป็นการกระจายอ านาจการตดัสนิใจเกีย่วกบัการสัง่ อนุญาต อนุมตั ิปฏบิตัริาชการแทนหรอื
การด าเนินการอื่นใดของผูม้อี านาจในองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่   
 ๒. เพื่อป้องกันการผูกขาดอ านาจหน้าที่ในการใช้ดุลยพินิจอันอาจเป็นเหตุแห่งการทุจริตและ
ประพฤตมิชิอบในต าแหน่งหน้าทีร่าชการ 

๓. เพือ่ใหป้ระชาชนมคีวามพงึพอใจในการใหบ้รกิาร 

๔. เป้าหมาย 
 คณะผู้บรหิารองค์การบรหิารส่วนต าบล, ปลดับรหิารส่วนต าบล, รองปลดับรหิารส่วนต าบล  หรอื
หวัหน้าสว่นราชการ 

๕. พื้นท่ีด าเนินการ 
 องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนิเหลก็ไฟ 

๖. วิธีด าเนินการ 
 ๑. ออกค าสัง่มอบหมายงานในการสัง่ อนุญาต อนุมัติ แต่งตัง้ ปฏิบัติราชการแทนหรือการ
ด าเนินการอื่นใดของผูม้อี านาจในองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ เพือ่กระจายอ านาจในการตดัสนิใจ 

๒. แจง้เวยีนผูร้บัมอบอ านาจและทุกหน่วยในองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ รบัทราบ  
๓. ประชาสมัพนัธ์ข้อมูลหน้าที่ความรบัผดิชอบและผู้รบัผิดชอบในการปฏิบตัิหน้าที่ เปิดเผยต่อ

สาธารณชน  
 ๔. ผูร้บัมอบอ านาจรายงานผลการปฏบิตัหิน้าทีต่ามค าสัง่ทีไ่ดร้บัมอบมายในทุกเดอืน  

                                                       แผนปฏบิตักิารป้องกนัการทุจรติสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๔)ของอบต.หนิ
เหลก็ไฟ 

-๗๗- 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ๓ ปี  งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔ 

๘. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใชง้บประมาณ 

๙. ผู้รบัผิดชอบโครงการ 



 ส านกัปลดั องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนิเหลก็ไฟ 

๑๐. ตวัช้ีวดั/ผลลพัธ ์
 ๑. มกีารกระจายอ านาจการตดัสนิใจเกี่ยวกบัการสัง่ อนุญาต อนุมตัิ ปฏบิตัริาชการแทนหรอืการ
ด าเนินการอื่นใดของ  
ผูม้อี านาจในองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่  และเปิดเผยขอ้มลูต่อสาธารณชน 

๒. ประชาชนมคีวามพงึพอใจในการใหบ้รกิารจากหน่วยงานเพิม่มากขึน้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            แผนปฏิบตักิารป้องกนัการทุจรติสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๔)ของอบต.หนิ
เหลก็ไฟ 

 
-๗๘- 

๑. ช่ือโครงการ :  มาตรการการยกระดบัการปฏิบติัหน้าท่ีตามหลกัการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี  

๒. หลกัการและเหตุผล 
 พระราชกฤษฎกีาว่าดว้ยหลกัการบรหิารจดัการบา้นเมอืงทีด่ ี พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๕๒ ก าหนดให้
องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ จดัท าหลกัเกณฑก์ารบรหิารกจิการบา้นเมอืงทีด่ ี โดยอย่างน้อยต้องมี
หลกัเกณฑเ์กีย่วกบัการลดขัน้ตอนการปฏบิตังิานการอ านวยความสะดวกและตอบสนองความตอ้งการของ
ประชาชน ตลอดจนจดัใหม้กีารรบัฟงัและส ารวจความคดิเหน็ของประชาชนผูร้บับรกิาร เพือ่ปรบัปรุงการ



บรหิารงานใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของประชาชนมากทีสุ่ดประกอบกบัในปีทีผ่่านมาได้มกีารประเมนิ
องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ทีม่กีารบรหิารจดัการทีด่ ี และไดด้ าเนินการตามโครงการดงักล่าวอย่างต่อเนื่อง
ทุกปีนัน้ 
 เพือ่ก ากบัใหก้ารใชดุ้ลยพนิิจและใชอ้ านาจหน้าทีข่องบุคลากรในองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่เป็นไป
ตามหลกัการบรหิารกจิการบา้นเมอืงทีด่ ี เกดิประโยชน์สุขต่อประชาชน เกดิผลสมัฤทธิต์่อภารกจิขององคก์ร 
เกดิความความโปร่งใส ตรวจสอบได ้ ประสทิธภิาพและความคุม้ค่า สามารถลดขัน้ตอนการปฏบิตังิานและ
ตอบสนองความตอ้งการของประชาชนไดอ้ย่างแทจ้รงิ หรอือย่างน้อยมผีลการประเมนิไม่ต ่ากว่าปีทีผ่่านมา 
องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ จงึไดจ้ดัท ามาตรการยกระดบัการปฏบิตัหิน้าทีต่ามหลกัการบรหิารกจิการ
บา้นเมอืงทีด่ ี เพือ่ตอบสนองความตอ้งการของประชาชนโดยยดึกรอบแนวทางการพฒันาการบรหิารจดัการ
ทีด่ขีององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

๓. วตัถปุระสงค ์
 ๑. เพือ่จดัท ามาตรฐานการยกระดบัการปฏบิตัหิน้าทีต่ามหลกัการบรหิารกจิการบา้นเมอืงทีด่ี 

๒. เพือ่มแีนวทางการปฏบิตังิานเกีย่วกบัวธิกีารและมาตรฐานทีใ่ชใ้นการใหบ้รกิาร  

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 

 การใช้ดุลยพนิิจและใช้อ านาจหน้าที่ของบุคลากรในองค์การบรหิารส่วนต าบลหนิเหล็กไฟ เป็นไป
ตามหลกัการบรหิารกจิการบา้นเมอืงทีด่ ี 

๕. พื้นท่ีด าเนินการ 
 องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนิเหลก็ไฟ 

๖. วิธีด าเนินการ 
 ๑. แต่งตัง้คณะกรรมการจดัท ามาตรฐานการยกระดบัการปฏบิตัหิน้าที่ตามหลกัการบรหิารกจิการ
บา้นเมอืงทีด่ ี
 ๒. ประชุมคณะกรรมการเพื่อส ารวจงานบรกิารที่องค์การบรหิารส่วนต าบล ต้องปฏิบตัิปรบัปรุง
ขัน้ตอนและระยะเวลาในการให้บริการที่สามารถปฏิบัติได้จรงิและพิจารณางานในภารกิจว่า เรื่องใดที่
ผู้บังคบับัญชาสามารถมอบอ านาจการตดัสินใจเกี่ยวกบัการสัง่ การอนุญาต การอนุมตัิ หรอืการปฏิบัติ
ราชการใดๆ ใหแ้ก่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 
 ๓. จดัท าแนวทางปฏบิตัเิกีย่วกบัวธิแีละมาตรฐานทีใ่ชใ้นการใหบ้รกิาร 
ปรบัปรุงแผนผงัก าหนดผูร้บัผดิชอบใหเ้ป็นปจัจุบนั 
                                                               

                                             แผนปฏิบตักิารป้องกนัการทุจรติสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๔)ของอบต.หนิ
เหลก็ไฟ 

-๗๙- 

  ๑) ปรบัปรุงป้ายแสดงขัน้ตอนและระยะเวลาการใหบ้รกิารแก่ประชาชน 
  ๒) จดัท าเอกสาร/แผ่นพบัประชาสมัพนัธเ์ผยแพร่ขอ้มลูขา่วสารต่างๆ 
  ๓) จดัใหม้กีล่อง/ตูร้บัความคดิเหน็ของประชาชน 
  ๔) จดัท า/เตรยีมแบบฟอรม์ค ารอ้งต่างๆ พรอ้มตวัอย่างการกรอกแบบฟอรม์ทุกงานบรกิาร 



  ๕) จัดท าค าสัง่การให้บริการประชาชนนอกเวลาราชการ โดยจดัให้มีการให้บรกิารแก่
ประชาชนทัง้เวลา  ท าการ ช่วงพกักลางวนัและในวนัหยุดราชการ 
  ๖) การมอบอ านาจการตดัสนิใจ การอนุญาต การอนุมตั ิการรกัษาราชการแทน 
 ๔. ประกาศเปิดเผยขอ้มูลและมาตรฐานการใหบ้รกิาร ขัน้ตอนและระยะเวลาในการใหบ้รกิาร จดัท า
แผนภูมแิสดงขัน้ตอนและระยะเวลาการด าเนินการเกี่ยวกบัการบรกิารประชาชน ณ ที่ท าการ และเวบ็ไซต์
ของหน่วยงาน 
 ๕. ประเมนิผลการปฏบิตัหิน้าที ่และน าผลดงักล่าวมาปรบัปรุงการปฏบิตัริาชการ 
 ๖. รายงานผลการปฏบิตังิาน ความคดิเหน็และอุปสรรคต่างๆ ใหผู้บ้รหิารทราบ 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ๓  ปี  งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ 

๘. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใชง้บประมาณ 

๙. ผู้รบัผิดชอบโครงการ 
 ทุกกอง/ส านกั ในองคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนิเหลก็ไฟ 

๑๐. ตวัช้ีวดั/ผลลพัธ ์
 ๑. มแีนวทางปฏบิตัเิกีย่วกบัวธิแีละมาตรฐานทีใ่ชใ้นการใหบ้รกิาร 

๒. มแีผนภูมแิสดงข้อมูลการให้บรกิาร ขัน้ตอนและระยะเวลาการด าเนินการเกี่ยวกบัการบรกิาร
ประชาชน ณ ทีท่ าการองคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนิเหลก็ไฟ และเวบ็ไซตข์องหน่วยงาน 
 ๓. ประชาชนมคีวามพงึพอใจในการใหบ้รกิารขององคก์ารบรหิารสว่นต าบลเพิม่ขึน้ 
 
 
 
 
 
 
 
                                     

                                          แผนปฏบิตักิารป้องกนัการทุจรติสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๔)ของอบต.หนิเหลก็
ไฟ 
 

-๘๐- 

๒.๔ การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลในการด าเนินกิจการ การประพฤติปฏิบติัตนให้เป็นท่ี
ประจกัษ ์

๑. ช่ือโครงการ : มาตรการการออกค าสัง่มอบหมายของนายก, ปลดัและหวัหนาสวนราชการ 

๒. หลกัการและเหตุผล 
    บรหิารสว่นต าบลเป็นหน่วยงานบรหิารราชการองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่รูปแบบหนึ่งทีม่อี านาจ



หน้าทีใ่นการจดัท าบรกิารสาธารณะใหแ้ก่ประชาชนในทอ้งถิน่ ตามอ านาจหน้าทีข่องบรหิารสว่นต าบล ทัง้ที่
เป็นหน้าทีต่ามพระราชบญัญตับิรหิารสว่นต าบล พ.ศ. ๒๔๙๖  หน้าทีต่ามพระราชบญัญตักิ าหนดแผนและ
ขัน้ตอนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. ๒๕๔๒ และหน้าทีต่ามกฎหมายอื่นที่
ก าหนดใหบ้รหิารสว่นต าบลมหีน้าทีต่อ้งท าอกีมากมาย ในการใหบ้รกิารสาธารณะแก่ประชาชน ผูม้ารบั
บรกิารตดิต่อกบัหน่วยงานต่างๆ ของบรหิารสว่นต าบลนัน้ มกัจะประสบปญัหาดา้นการอ านวยความสะดวก
ในการตดิต่อราชการเน่ืองจากภารกจิมมีากมายไปร่วมอยู่กบัฝา่ยบรหิาร ไม่มกีารกระจายอ านาจ หรอื
มอบหมายอ านาจหน้าทีใ่นการสัง่การ อนุมตั ิอนุญาตไปยงัหวัหน้าหน่วยงานระดบัส านกั กอง และฝา่ย
ตางๆ ซึง่เป็นอุปสรรคอย่างยิง่ต่อการใหบ้รกิาร ท าใหก้ารบรกิารเกดิความล่าชา้ ประชาชนไม่ไดร้บัความ
สะดวกอนัอาจเป็นสาเหตุหนึ่งของการกระท าการทุจรติ ประพฤตมิชิอบในการปฏบิตัริาชการของเจา้หน้าที ่
สง่ผลใหร้ะบบการใหบ้รกิารภาครฐัเสือ่มประสทิธภิาพ 
    เพือ่ใหเ้ป็นไปตามตามพระราชบญัญตัสิภาต าบลและองคก์ารบรหิารสว่นต าบล พ.ศ๒๕๓๗ และ
แกไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่๕)   พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๕๙ (๔)   และมาตรา  ๖๐  วรรคหา้  ประกอบกบัประกาศ
คณะกรรมการพนกังานสว่นต าบล  เรื่อง  หลกัเกณฑแ์ละเงือ่นไขเกีย่วกบัการบรหิารงานบุคคลขององคก์าร
บรหิารสว่นต าบล  ลงวนัที ่๕  เดอืนพฤศจกิายน  พ.ศ.๒๕๔๕  หมวด  ๑๑  ขอ้  ๒๔๐  (๑) ทีก่ าหนดให้
การบรหิารราชการเพือ่ใหเ้กดิประโยชน์สุขของประชาชนและเกดิผลสมัฤทธิต์่อภารกจิของรฐั ไม่มขี ัน้ตอน
การปฏบิตังิานเกนิความจ าเป็นประชาชนไดร้บัการอ านวยความสะดวกและไดร้บัการตอบสนองความ
ตอ้งการการบรหิารงานมปีระสทิธภิาพ คุม้ค่า ก าหนดใหน้ายกองคก์ารบรหิารสว่นต าบล มอี านาจหน้าทีใ่น
การสัง่ อนุญาต และ อนุมตั ิเกีย่วกบัราชการขององคก์ารบรหิารสว่นต าบล ก าหนดใหน้ายกองคก์ารบรหิาร
สว่นต าบล ควบคุมและรบัผดิชอบในการบรหิารกจิการขององคก์ารบรหิารสว่นต าบล และเป็นผูบ้งัคบับญัชา
พนกังานสว่นต าบล และลูกจา้งขององคก์ารบรหิารสว่นต าบล นายกองคก์ารบรหิารสว่นต าบล มอี านาจ
มอบหมายการปฏบิตัริาชการใหแ้ก่รองนายกองคก์ารบรหิารสว่นต าบล ทีไ่ดรบัแต่งตัง้ในการสัง่หรอืการ
ปฏบิตัริาชการของนายกองคก์ารบรหิารสว่นต าบล ไดก้ าหนดใหป้ลดัองคก์ารบรหิารสว่นต าบล เป็น
ผูบ้งัคบับญัชาพนกังานสว่นต าบล และพนกังานจา้ง  รองจากนายกองคก์ารบรหิารสว่นต าบลและรบัผดิชอบ
ควบคุมดแูลราชการประจ าขององคก์ารบรหิารสว่นต าบล ใหเ้ป็นไปตามนโยบายและมอี านาจหน้าทีอ่ื่น 
ตามทีม่กีฎหมายก าหนด หรอื ตามทีน่ายกองคก์ารบรหิารสว่นต าบล มอบหมาย  ดงันัน้ เพือ่ใหก้ารบรหิาร
ราชการเป็นไปตามหลกัการบรหิารกจิการบานเมอืงทีด่ ี ตอบสนองความตอ้งการของประชาชน ลดขัน้ตอน
การใหบ้รกิารและไม่สรา้งเงื่อนไขขัน้ตอนทีม่คีวามยุ่งยาก จงึจ าเป็นตอ้งมมีาตรการ การมอบหมายอ านาจ
หน้าทีข่ององคก์ารบรหิารส่วนต าบล ขึน้ 
 
 

                                                       แผนปฏบิตักิารป้องกนัการทุจรติสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๔)ของอบต.หนิ
เหลก็ไฟ 

-๘๑- 
๓. วตัถปุระสงค ์
    ๓.๑ เพือ่เป็นการลดขัน้ตอนการใหบ้รกิารประชาชนใหไ้ดร้บัความสะดวก รวดเรว็ เป็นธรรม 
ตอบสนองความตอ้งการของประชาชน 
    ๓.๒ เพือ่ใหป้ระชาชนมคีวามพงึพอใจในการใหบ้รกิารจากหน่วยงาน 
    ๓.๓ เพือ่เป็นการกระจายอ านาจการตดัสนิใจในการสัง่ อนุญาต อนุมตัขิองผูบ้รหิารทุกระดบั 
    ๓.๔ เพือ่ป้องกนัการผกูขาดอ านาจหน้าทีใ่นการใชดุ้ลยพนิิจอนัอาจเป็นเหตุแห่งการทุจรติและ



ประพฤตมิชิอบในองคก์ารบรหิารสว่นต าบล 
๔. เป้าหมาย 
    จดัท าค าสัง่มอบหมายงานของนายกองคก์ารบรหิารสว่นต าบล ปลดัองคก์ารบรหิารส่วนต าบล และ
หวัหนาสวนราชการ จ านวน ๔ ฉบบั ประกอบดว้ย   

-  นายกองคก์ารบรหิารสว่นต าบล มอบหมายให ้ รองนายกองคก์ารบรหิารสว่นต าบล  
-  นายกองคก์ารบรหิารสว่นต าบล มอบหมายให ้ ปลดัองคก์ารบรหิารสว่นต าบล, รองปลดัองคก์าร

บรหิารสว่นต าบล และหวัหน้าสว่นราชการ   
-  ปลดัองคก์ารบรหิารสว่นต าบล มอบหมายให ้ รองปลดัองคก์ารบรหิารสว่นต าบล  
-  ปลดัองคก์ารบรหิารสว่นต าบล มอบหมายให ้ หวัหน้าสว่นราชการ 

๕. พื้นท่ีด าเนินการ 
   ส านกัปลดั องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนิเหลก็ไฟ 
๖. วิธีด าเนินการ 
    ๖.๑  ออกค าสัง่มอบหมายงานในการสัง่ อนุญาต อนุมตั ิตามกฎหมาย ระเบยีบฯ ขอบงัคบัและ
หนงัสอื สัง่การ 
    ๖.๒ จดัท าหนงัสอืแจงเวยีนใหทุ้กสวนราชการและผูร้บัมอบอ านาจใหป้ฏบิตัริาชการแทนรบัทราบ
และถอืปฏบิตั ิ
   ๖.๓  จดัท าประกาศ ประชาสมัพนัธใ์หป้ระชาชนทราบ 
    ๖.๔ ใหผู้ร้บัมอบหมายงานตามค าสัง่รายงานผลการปฏบิตังิานตามค าสัง่ทีไ่ดรบัมอบหมายในทุก
เดอืน 
๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
    ๓ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒– ๒๕๖๔) 
๘. งบประมาณด าเนินการ 

    ไม่ใชง้บประมาณ 
๙. ผู้รบัผิดชอบโครงการ 
    ส านกัปลดัองคก์ารบรหิารส่วนต าบล 
๑๐. ตวัช้ีวดั/ผลลพัธ์ 
     ๑๐.๑  ผลผลติ 
            มคี าสัง่มอบหมายงานใหผู้ท้ีเ่กีย่วของปฏบิตัริาชการแทน จ านวนไม่น้อยกวา ๔ ฉบบั 
 

                                  แผนปฏบิตักิารป้องกนัการทุจรติสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๔)ของอบต.หนิ
เหลก็ไฟ 

-๘๒- 
     ๑๐.๒  ผลลพัธ ์
          - ประชาชนมคีวามพงึพอใจในบรกิารทีไ่ดรบัอยู่ในระดบัด ี
           - ประชาชนไดร้บัความสะดวก และลดการผกูขาดอ านาจหน้าทีอ่นัเป็นช่องทางแห่งการทุจรติ 

๑. โครงการ :  พ่อ-แม่  ดีเด่นสอนลูกให้ท าความดีต่อต้านการทุจริตคอรร์ปัชัน่ 

๒.หลกัการและเหตุผล 



การทุจรติคอรร์ปัชัน่เป็นปญัหาทีท่ าลายสงัคมอย่างรุนแรงและฝงัรากลกึ เป็นปญัหาทีส่ะทอ้น
วกิฤตการณ์ดา้นคุณธรรมจรยิธรรมของคนในสงัคม ซึง่การทีจ่ะแกไ้ขปญัหาไดอ้ย่างยัง่ยนืนัน้ คนในสงัคม
ตอ้งมคี่านิยมในการรกัความดแีละรูส้กึไม่ยอมรบัพฤตกิรรมทุจรติคอรร์ปัชัน่และการโกงทุกรปูแบบ 
โดยเฉพาะในกลุ่มเดก็และเยาวชน ซึง่การสรา้งค่านิยมทีถู่กตอ้งนี้จะเป็นรากฐานส าคญัเพือ่ท าใหเ้ดก็เตบิโต
ขึน้เป็นพลเมอืงทีม่คีุณภาพ และเป็นการป้องกนัและแกไ้ขปญัหาทุจรติคอรร์ปัชัน่ทีไ่ดผ้ลทีสุ่ด องคก์าร
บรหิารสว่นต าบลหนิเหลก็ไฟ จงึไดด้ าเนินกจิกรรมเดก็ในทุกรูปแบบเพือ่ปลูกฝงัจติส านึกในการรกัความ
ถูกตอ้งและมคีวามกลา้หาญทางจรยิธรรมมาตัง้แต่พ.ศ. ๒๕๔๑ เช่น การจดัค่ายอบรมเยาวชนเมลด็พนัธุ์
ประชาธปิไตยต้านคอรร์ปัชัน่  การจดัท าหนงัสอืส าหรบัเดก็ การประกวดเรยีงความ การประกวดภาพเขยีน 
ละครเดก็ และการโตว้าท ีเป็นตน้   

จากหลกัการและเหตุผลดงักล่าว องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนิเหลก็ไฟ จงึเหน็ถงึความส าคญั เรื่อง 
การจดัโครงการคุณพอ่คุณแม่ดเีด่นสอนลูกใหท้ าความดตี่อตา้นการทุจรติคอรร์ปัชัน่เพือ่ใหผู้ป้กครองและ
เดก็ไดต้ระหนกัถงึโทษภยัของการทุจรติคอรร์ปัชัน่ พยามสอนใหเ้ดก็รุ่นใหม่โตไปไม่โกง  

๓.วตัถปุระสงค ์
๑. เพือ่ใหผู้ป้กครองใหร้บัความรูเ้รื่องการทุจรติคอรร์ปัชนัและน าไปสอนลูกได้ 
๒. เพื่อให้ประชาชนไดต้ระหนักถงึโทษภยัของการทุจรติคอร์รปัชนั และป้องการการทุจรติคอรร์ปั

ชนั 
๓. เพือ่ใหค้รอบครวัไดท้ ากจิกรรมร่วมกนัในการต่อตา้นการทุจรติคอรร์ปัชนั 

๔.พื้นท่ีด าเนินการ 
 องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนิเหลก็ไฟ อ าเภอคเูมอืง จงัหวดับุรรีมัย ์

๕.วิธีด าเนินการ 
 ๑.จดัท าโครงการเพือ่ขออนุมตัจิากผูบ้รหิารทอ้งถิน่ 
 ๒.มอบงานใหก้บัผูร้บัผดิชอบโครงการ และผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง เพือ่วางแผนและจดัเตรยีมโครงการ 
 ๓.ประสานงานกบัหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง เพือ่จดัหาวทิยากร 
 ๔.จดัท าก าหนดการและหวัขอ้การอบรม  
 ๕.สรุปผลในภาพรวมและรายงานผลการด าเนินการตามโครงการใหผู้บ้รหิารทอ้งถิน่ทราบ 

๖.ระยะเวลาด าเนินงาน 
 ๓ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๔) 
 

                                                       แผนปฏบิตักิารป้องกนัการทุจรติสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๔)ของอบต.หนิ
เหลก็ไฟ 

-๘๓- 

๘.งบประมาณท่ีใช้ในการด าเนินการ 
 ๑๐,๐๐๐.- (หนึ่งหมื่นบาทถว้น) 

๙.ผู้รบัผิดชอบโครงการ 
 ส านกัปลดั องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนิเหลก็ไฟ อ าเภอถ ้าพรรณรา จงัหวดับุรรีมัย ์



๑๐.ตวัช้ีวดั/ผลลพัธ ์
๑. ผูป้กครองใหร้บัความรูเ้รื่องการทุจรติคอรร์ปัชัน่และน าไปสอนลูกได ้
๒. ประชาชนไดต้ระหนกัถงึโทษภยัของการทุจรติคอรร์ปัชัน่ และป้องการการทุจรติคอรร์ปัชัน่ 
๓. ครอบครวัไดท้ ากจิกรรมร่วมกนัในการต่อตา้นการทุจรติคอรร์ปัชัน่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                             แผนปฏิบตัิการป้องกนัการทุจรติสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๔)ของ อบต.หนิ
เหลก็ไฟ  
 

-๘๔- 

๑. ช่ือโครงการ : ยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/บุคคลท่ีประพฤติปฏิบติัตนให้เป็นท่ีประจกัษ์ 

๒. หลกัการและเหตุผล 
    สงัคมในปจัจุบนัอยู่ดว้ยความเร่งรบี แก่งแย่งแขง่ขนั เพือ่ความอยู่รอดในเชงิเศรษฐกจิแบบทุนนิยม 
ท าใหก้ารมคีุณธรรม จรยิธรรมของผูค้นเกดิความเสือ่มถอย เกดิปญัหามากมายในปจัจุบนั ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง
การทุจรติทุกระดบัทุกภาคส่วนรวมถงึปญัหาการก่ออาชญากรรมและอื่นๆ 



    เพือ่เป็นการสง่เสรมิใหค้นดมีทีีย่นืในสงัคม สรา้งแบบอย่างทีด่แีก่คนรุ่นหลงั องคก์ารบรหิารสว่น
ต าบลหนิเหลก็ไฟ จงึจดัใหม้กีารยกย่อง เชดิชเูกยีรตเิผยแพร่ ประชาสมัพนัธแ์ละมอบรางวลัหรอืประกาศ
เกยีรตคิุณแก่ผกูระท าความด ี เพือ่สง่เสรมิสรา้งขวญัและก าลงัใจแก่คนดเีหล่านัน้ใหร้่วมกนัสรา้งสรรคส์งัคม
ทีม่คีุณธรรม จรยิธรรม ตลอดจนเป็นแบบอย่างเพือ่ปลุกกระแสการสรา้งสงัคมแห่งความดอีย่างเป็นรปูธรรม
เนื่องจากความดแีละคุณธรรม เป็นรากฐานอนัส าคญัในการพฒันาสงัคม สูค่วามอยู่เยน็เป็นสุข 

๓. วตัถปุระสงค ์
   ๓.๑ เพือ่ยกยองเชดิชเูกยีรตแิก่หน่วยงาน/บุคคลทีม่คีวามซื่อสตัย ์สุจรติ มคีุณธรรม จรยิธรรม 
   ๓.๒ เพือ่ยกย่องเชดิชเูกยีรตแิก่หน่วยงาน/บุคคลทีใ่หค้วามช่วยเหลอืกจิการสาธารณะของทอ้งถิน่ 
   ๓.๓ เพือ่ยกยองเชดิชเูกยีรตแิก่หน่วยงาน/บุคคลทีด่ ารงตนตามหลกัเศรษฐกจิพอเพยีง 
   ๓.๔ เพือ่สรา้งขวญัก าลงัใจตลอดจนปลุกจติส านึกและกระตุนใหทุ้กภาคสว่นไดม้แีบบอย่างทีด่อีนัเป็นกุศ
โลบาย 
หนึ่งในการปลูกจติส านึกใหส้งัคมตระหนกัถงึคุณค่าแห่งความดมีากยิง่ขึน้ 

๔ เป้าหมาย/ผลผลิต 
    มกีารยกย่องเชดิชเูกยีรตแิก่หน่วยงาน/บุคคลทีป่ระพฤตปิฏบิตัตินเป็นแบบอย่างทีด่จี านวนไม่น้อย
กว่า ๑๐ คน/ปี 

๕. พื้นท่ีด าเนินการ 
    พืน้ทีอ่งคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนิเหลก็ไฟ 

๖. วิธีด าเนินการ 
    จดัใหม้กีารเผยแพร่ ประชาสมัพนัธย์กย่องเชดิชเูกยีรตหิน่วยงาน/บุคคล ทีป่ระพฤตปิฏบิตัตินให้
เป็นทีป่ระจกัษ์ผ่านทางสือ่ช่องทางต่างๆ ไดแ้ก่ วารสารองคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนิเหลก็ไฟ เวบ็ไซต์
องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนิเหลก็ไฟ สือ่สงัคม (Social Media) เป็นตน 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
    ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๒ 

๘. งบประมาณด าเนินการ 
    ไมใชง้บประมาณ 
 

                                                       แผนปฏบิตักิารป้องกนัการทุจรติสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๔)ของอบต.หนิ
เหลก็ไฟ 

-๘๕- 

๙. ผู้รบัผิดชอบโครงการ 
    ส านกัปลดัองคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนิเหลก็ไฟ 

๑๐. ตวัช้ีวดั/ผลลพัธ 
     จ านวนหน่วยงาน/บุคคลทีไ่ดรบัการยกย่องเชดิชเูกยีรติ 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                              แผนปฏิบตัิการป้องกนัการทุจรติสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๔)ของอบต.หนิ
เหลก็ไฟ 

-๘๖- 
๑. ช่ือโครงการ : กิจกรรมการมอบประกาศเกียรติคณุแก่คณะกรรมการหมู่บ้าน 

๒. หลกัการและเหตุผล 
      ดว้ยองคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนิเหลก็ไฟเป็นองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ มพีืน้ทีร่บัผดิชอบจ านวน 
๔๓ ตารางกโิลเมตร ประกอบดว้ย ๗  หมู่บา้น มปีระชากรทัง้สิน้ ๒,๗๔๗  คน ครวัเรอืนจ านวน ๙๖๕  
ครวัเรอืน ในการบรหิารงานขององคก์ารบรหิารสว่นต าบล มุ่งสง่เสรมิใหป้ระชาชนในทอ้งถิน่ไดเ้ขา้มามสีว่น
ร่วมในการพฒันางานและแกไ้ขปญัหาไดต้รงกบัความตอ้งการของประชาชนมากทีสุ่ด 
        เนื่องจากคณะกรรมการหมู่บา้นทีม่าจากการเลอืกตัง้จากประชาชนในแต่ละหมู่บา้นต่างอุทศิเวลา 



แรงกายแรงใจปฏบิตัหิน้าทีโ่ดยไม่ไดร้บัค่าตอบแทนประกอบกบัองคก์ารบรหิารสว่นต าบลมแีนวทางในการ
ปฏบิตังิานใหส้อดคลอ้งกบัส านกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติแห่งชาต ิ การบรหิาร
ราชการเพือ่ป้องกนัการทุจรติในการเชดิชเูกยีรตแิก่หน่วยงาน/บุคคลในการด าเนินกจิการการประพฤตตินให้
เป็นทีป่ระจกัษ์ โดยการยกย่องเชดิชเูกยีรตผิูท้ีม่คีวามซื่อสตัย ์ สุจรติ มคีุณธรรมจรยิธรรม ยกย่องเชดิชู
เกยีรตทิีใ่หค้วามช่วยเหลอืกจิการสาธารณะของทอ้งถิน่ 

      ดงันัน้องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนิเหลก็ไฟจงึไดจ้ดัใหม้กีจิกรรมการมอบประกาศเกยีรตคิุณแก่
คณะกรรมการชุมชนทีอุ่ทศิเวลา แรงกายแรงใจปฏบิตัหิน้าทีค่รบวาระการด ารงต าแหน่ง 

๓. วตัถปุระสงค ์
    ๓.๑ เพือ่ยกย่องเชดิชเูกยีรตแิก่คณะกรรมการหมู่บา้นทีอุ่ทศิเวลา แรงกายแรงใจ ปฏบิตัหิน้าทีเ่ป็น
กรรมการหมู่บา้นมา 
ดว้ยด ีจนครบวาระการด ารงต าแหน่ง 
    ๓.๒ เพือ่ยกยองเชดิชสูตรแีกคณะกรรมการชุมชนทีป่ระพฤตปิฏบิตัตินเป็นประโยชนตอสงัคมใหมี
ขวญัและก าลงัใจ 

๔. เป้าหมาย 
    มอบประกาศเกยีรตคิุณใหแ้ก่คณะกรรมการชุมชนทีอุ่ทศิเวลา แรงกายแรงใจ ปฏบิตัหินาทีจ่นครบ
วาระการด ารงต าแหน่ง จ านวน ๗  หมู่บา้น 

๕. พื้นท่ีด าเนินการ 
    หอ้งประชุมองคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนิเหลก็ไฟ 

๖. วิธีด าเนินการ 
    ๖.๑ ตรวจสอบรายชื่อของคณะกรรมการชุมชนทีค่รบวาระการด ารงต าแหน่ง 
   ๖.๒ จดัท าประกาศเกยีรตคิุณ 
   ๖.๓ จดัพธิมีอบประกาศเกยีรตคิุณแกคณะกรรมการชุหมู่บา้นในการประชุมเวทชีาวบา้น 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
    ๓ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔) 
 

                                                       แผนปฏบิตักิารป้องกนัการทุจรติสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๔)ของอบต.หนิ
เหลก็ไฟ 

-๘๗- 

๘. งบประมาณด าเนินการ 
    ไม่ใชง้บประมาณ 

๙. ผู้รบัผิดชอบโครงการ 
    ส านกัปลดัองคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนิเหลก็ไฟ 

๑๐. ตวัช้ีวดั/ผลสมัฤทธ์ิ 
    ๑๐.๑ ผลผลติ 
    - คณะกรรมการชุมชนทีอุ่ทศิเวลา แรงกายแรงใจ ปฏบิตัหินาทีจ่นครบวาระ ๔ ปี ไดรบัการยกยองเชดิชู



เกยีรต ิ
ไมน้่อยกว่ารอ้ยละ ๑๐๐ 
    ๑๐.๒ ผลลพัธ ์
    - คณะกรรมการหมู่บา้นผูไ้ดร้บัการเชดิชเูกยีรตมิคีวามพงึพอใจอยู่ในระดบัดี 
    - มคีณะกรรมการหมู่บา้นตนแบบทีด่ ีดานการบ าเพญ็ประโยชน์สาธารณะในทอ้งถิน่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 แผนปฏบิตักิารป้องกนัการทุจรติสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๔)ของอบต.หนิเหล็ก
ไฟ 

-๘๘- 

๒.๔.๑ ยกย่องเชิดชูเกียรติท่ีมีความซ่ือสตัย ์สุจริต มีคณุธรรม จริยธรรม 

๑. ช่ือโครงการ : กิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/บุคคลท่ีมีความซ่ือสตัย ์สุจริต มีคณุธรรม  

๒. หลกัการและเหตุผล 
 สงัคมปจัจุบนัมุ่งเน้นความอยู่รอดในเชงิเศรษฐกจิแบบทุนนิยมมกีารแก่งแย่งแข่งขนัในทุกรูปแบบ
เพื่อบรรลุผลตามความประสงค ์โดยอาจท าใหข้าดการค านึงถงึความถูกต้องชอบธรรม อาจส่งผลกระทบต่อ
คุณธรรม จรยิธรรมในจิตส านึกของผู้คนจนเกิดความผิดเพี้ยนไป ท าให้เกิดปญัหาขึ้นอย่างมากมายใน
ปจัจุบนั ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการทุจรติทุกระดบั ทุกภาคสว่น รวมถงึปญัหาการก่ออาชญากรรมและอื่นๆ 



 เพื่อเป็นการสง่เสรมิใหค้นดมีจุีดยนืในสงัคมเป็นต้นแบบอย่างทีด่ีแก่คนรุ่นหลงั องคก์รปกครองส่วน
ท้องถิ่น จึงจดัให้มกีารยกย่องเชิดชูเกียรติ มอบรางวลัหรอืประกาศเกียรติคุณแก่บุคคลที่มคีวามซื่อสตัย ์
สุจรติ มคีุณธรรม เพื่อส่งเสรมิสรา้งขวญัและก าลงัใจแก่คนดเีหล่านัน้ ใหร้่วมมอืกนัในการสรา้งสรรคส์งัคมที่
สงบสุข มคีุณธรรม จรยิธรรมเป็นแนวทางในการประพฤตปิฏบิตั ิตลอดจนเป็นแบบอย่างที่ดแีก่สงัคม เพื่อ
การปลุกกระแสการสร้างสงัคมแห่งความดีอย่างเป็นรูปธรรม อนัเนื่องมาจากแนวคดิที่ว่า ความดี ความ
ซื่อสตัยส์ุจรติและคุณธรรมเป็นรากฐานอนัส าคญัในการพฒันาสงัคมสูค่วามสงบสุขร่มเยน็ร่วมกนั 

๓. วตัถปุระสงค ์
 ๑. เพือ่ยกย่องเชดิชเูกยีรตแิก่หน่วยงาน/บุคคลทีม่คีวามซื่อสตัย์ สุจรติ มคีุณธรรม จรยิธรรม 
 ๒. เพื่อสรา้งขวญั ก าลงัใจ ตลอดจนปลุกจติส านึกและกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนไดม้แีบบอย่างทีด่ ีอนั
เป็น   กุศโลบายหน่ึงในการปลูกจติส านึกใหส้งัคมตระหนกัถงึคุณค่าแห่งความดมีากยิง่ขึน้ 
 ๓. เพือ่สรา้งสงัคมทีส่งบสุขและทุกคนในสงัคมประพฤตปิฏบิตัตินอย่างมคีุณธรรมจรยิธรรม 
๔. เพือ่รณรงค ์เผยแพร่ ประชาสมัพนัธ ์ใหป้ระชาชน หน่วยงาน องคก์รในเขตองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่มี
ค่านิยม  
ยกย่อง เชดิชเูกยีรต ิและเหน็คุณค่าของการประพฤตปิฏบิตัตินดว้ยความซื่อสตัย์ สุจรติ มคีุณธรรมและ
จรยิธรรม 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 - ประชาชน หน่วยงาน องคก์รทัง้ภาครฐัและภาคเอกชนในเขตองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
 - ผูท้ าคุณประโยชน์ และมสีว่นร่วมในกจิกรรมขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
 - การยกย่องเชดิชูเกยีรตแิก่หน่วยงาน/บุคคลทีป่ระพฤตปิฏบิตัตินเป็นแบบอย่างทีด่จี านวนไม่น้อย
กว่า ๑๐ คน/ปี 

๕. พื้นท่ีด าเนินการ 
 พืน้ทีอ่งคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนิเหลก็ไฟ 

๖. วิธีด าเนินการ 
 ๑. จดัตัง้คณะท างานฯ  
 ๒. ประชุมคณะท างาน 
  -ก าหนดหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารคดัเลอืกบุคคลทีม่คีวามซื่อสตัย ์สุจรติ มคีุณธรรม  

                                                       แผนปฏบิตักิารป้องกนัการทุจรติสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๔)ของอบต.หนิ
เหลก็ไฟ 
                                                           -๘๙-      
           -พจิารณาคดัเลอืก                   
 ๓. ประกาศยกย่องเชดิชเูกยีรตใินโอกาสต่างๆ  

๔. จดัใหม้กีารเผยแพร่ ประชาสมัพนัธย์กย่องเชดิชูเกยีรตหิน่วยงาน/บุคคล ทีป่ระพฤตปิฏบิตัตินให้
เป็นทีป่ระจกัษ์ผ่านทางสือ่ช่องทางต่างๆ ไดแ้ก่ วารสาร เวบ็ไซต ์สือ่สงัคม (Social Media) เป็นตน้ 

๕. เชิญบุคคลที่ได้รับการเชิดชู เกียรติถ่ายทอดประสบการณ์ แนวคิดให้แก่เด็กและเยาวชน 
ประชาชนในชุมชนตามโอกาสต่างๆ ทีเ่หมาะสม 

๖. จดัท าท าเนียบหน่วยงาน/บุคคลทีไ่ดร้บัการเชดิชเูกยีรต ิเผยแพร่ต่อสาธารณชน 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 



 ๓ ปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔ 

๘. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใชง้บประมาณ 

๙. ผู้รบัผิดชอบโครงการ 
 องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนิเหลก็ไฟ 

๑๐. ตวัช้ีวดั/ผลลพัธ ์
 ๑. จ านวนหน่วยงาน/บุคคลทีไ่ดร้บัการยกย่องเชดิชเูกยีรติ 

๒. ประชาชน หน่วยงาน องคก์รในเขตองคก์รปกครองส่วนท้องถิน่ มคี่านิยม ยกย่อง เชดิชูเกยีรต ิ      
และเหน็คุณค่าของการประพฤตปิฏบิตัตินดว้ยความซื่อสตัย์ สุจรติ มคีุณธรรมและจรยิธรรม 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                       แผนปฏบิตักิารป้องกนัการทุจรติสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๔)ของอบต.หนิ
เหลก็ไฟ 

-๙๐- 

๒.๔.๒ ยกย่องเชิดชูเกียรติท่ีให้ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะหรือมีจิตสาธารณะ 

๑.ช่ือโครงการ  : กิจกรรมเชิดชูเกียติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ 

๒.หลกัการและเหตุผล 

 ในปจัจุบนัสงัคมไทยกบัการมสีว่นร่วมของประชาชนและการบรกิารสาธารณะแบบมสีว่นร่วมตามที่
บญัญตัไิวใ้นรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย นอกจากนี้ยงัเป็นการยกย่องเชดิชเูกยีรตบิุคคล เดก็ 
เยาวชนและองคก์รทีใ่หก้ารสนบัสนุนการด าเนินกจิกรรมดา้น ศาสนา ศลิปะและวฒันธรรม ทีเ่ป็นประโยชน์
แก่ชุมชน สงัคมและประเทศชาต ิ  เพือ่เป็นขวญัก าลงัใจใหบุ้คคลหรอืองคก์รมคีวามมุ่งมัน่ ตัง้ใจ ร่วมเป็น
แกนน าในการสง่เสรมิ สนบัสนุน และอนุรกัษ์มรดกทางศลิปวฒันธรรมของชาตสิบืไป 



 กองการศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนิเหลก็ไฟ จดัท ากจิกรรมเชดิชู
เกยีตปิระชาชนผูม้จีติสาธารณะ เพือ่น าผูท้ีไ่ดร้บัการคดัเลอืกระดบัหมู่บา้นเขา้รบัประกาศเชดิชเูกยีตแิละ
เนื่องในวนัสบืสานประเพณี วนัสงกรานต ์ และวนัผูส้งูอายุในทุกปีงบประมาณ เพือ่เป็นขวญัก าลงัใจให้
ประชาชนมคีวามมุ่งมัน่ ช่วยเหลอืสงัคม และเป็นแบบอย่างต่อบุคคลอื่นในสงัคม 

๓.วตัถปุระสงค ์
 ๓.๑ เพือ่ยกย่องบุคคล เดก็และเยาวชน ทีใ่หก้ารสนบัสนุนการด าเนินกจิกรรมดา้นศาสนา 
ศลิปวฒันธรรม ทีเ่ป็นประโยชน์แก่ชุมชน สงัคม และประเทศชาตอิย่างต่อเนื่องใหส้งัคมไดร้บัรู้ 
 ๓.๒ เพือ่ประชาสมัพนัธแ์ละเผยแพร่ผลงานของผูท้ีไ่ดร้บัรางวลัใหเ้ป็นตวัอย่างทีด่แีก่สาธารณชน
ต่อไป 
 ๓.๓ เพือ่เป็นขวญัและก าลงัใจใหบุ้คคล เดก็เยาวชน ร่วมสนบัสนุนและสง่เสรมิการด าเนินงานดา้น
ศาสนา ศลิปะและวฒันธรรมอย่างต่อเนื่องและกวา้งขวางขึน้ 

๔.เป้าหมาย 
 เดก็ เยาวชน และประชาชนในเขตพืน้ทีต่ าบลหนิเหลก็ไฟ 

๕.สถานท่ีด าเนินการ 
 องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนิเหลก็ไฟ 

๖.วิธีด าเนินการ 
 ๖.๑ ประชาสมัพนัธก์จิกรรมเชดิชเูกยีรตปิระชาชนผูม้จีติสาธารณะ 
 ๖.๒ ประสานก านัน ผูใ้หญ่บา้น และสมาชกิองคก์ารบรหิารสว่นต าบลเพือ่คดัเลอืกบุคคลผูเ้ขา้ร่วม
กจิกรรมเชดิชปูระชาชนผูม้จีติสาธารณะ 
 ๖.๓ จดัท าเอกสารผูท้ าคุณประโยชน์ดา้นต่าง ๆ เพือ่เสนอผูบ้งัคบับญัชา ดงันี้ 
  - ดา้นช่วยเหลอืสงัคมดเีด่น  
  - ดา้นถ่ายทอดภูมปิญัญาทอ้งถิน่ดเีด่น การจกัสาน 
  - ดา้นถ่ายทอดภูมปิญัญาทอ้งถิน่ดเีด่น เพลงสรภญัญะอสิาน 
  - ดา้นถ่ายทอดภูมปิญัญาทอ้งถิน่ดเีด่น ดนตรพีืน้บา้น 
  - ดา้นการอนุรกัษ์ศลิปวฒันธรรมการแสดงพืน้บา้น 

                                                       แผนปฏบิตักิารป้องกนัการทุจรติสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๔)ของอบต.หนิ
เหลก็ไฟ 

-๙๑- 
   ๖.๔ ด าเนินการจดัท ากจิกรรมเชดิชเูกยีรตปิระชาชนผูจ้ติสาธารณะ 
   ๖.๕ สรุปผลการจดัท ากจิกรรมเชดิชเูกยีรตปิระชาชนผูม้จีติสาธารณะเพือ่เสนอผูบ้งัคบับญัชา 

๗.ระยะเวลาด าเนินการ 
 ๓ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ –๒๕๖๔) 

๘.งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใชง้บประมาณ 

๙.ผู้รบัผิดชอบโครงการ 
 กองการศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนิเหลก็ไฟ 



๑๐.ตวัช้ีวดั/ผลลพัธ์ 
 ผู้ท าคุณประโยชน์ได้รบัการเชิดชูประชาชนผู้มจีิตสาธารณะ เพื่อให้เป็นแบบอย่างกับประชาชน
ทอ้งถิน่ มคี่านิยม ยกย่อง เชดิชูเกยีรต ิและเหน็คุณค่าของบุคคลทีเ่สยีสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม และมจีติ
สาธารณะ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                    แผนปฏิบัติการป้องกนัการทุจรติสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๔)ของอบต.หิน
เหลก็ไฟ 

-๙๒- 

๒.๔.๓ ยกย่องเชิดชูเกียรติท่ีด ารงตนตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

๑. ช่ือโครงการ : กิจกรรมเชิดชูเกียรติบุคคลด ารงตนตามปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง 

๒. หลกัการและเหตุผล 
 เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรชัญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชด ารสัชี้แนะแนว
ทางการด าเนินชีวติแก่  พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกว่า   ๒๕ ปี   ตัง้แต่ก่อนวกิฤติการณ์ทาง
เศรษฐกิจ  และเมื่อภายหลงัได้ทรงเน้นย ้าแนวทางการแก้ไขเพื่อให้รอดพ้นและสามารถด ารงอยู่ได้อย่ าง
มัน่คงและยัง่ยืนภายใต้กระแสโลกาภิวฒัน์  และความเปลี่ยนแปลงต่างๆ  ซึ่งการเกษตรในสมัยก่อน   
เกษตรกรจะท าการผลติเพื่อการบรโิภคโดยอาศยัธรรมชาตติามสภาพแวดล้อมมกีารปลูกพชืหลากหลาย
ชนิดคละกนั ทัง้พชืผกั ไม้ผล ไม้ยนืต้น  พชืสมุนไพร  พชืใช้สอย  ในลกัษณะของสวนผสม   ต่อมามกีาร
พฒันาเป็นการเกษตรเพื่อการบรโิภคและจ าหน่าย  ท าให้ต้องใช้ทรพัยากรจากภายนอกมากขึ้น   ต้นทุน



การผลติสูงขึน้ประกอบกบัเกดิวกิฤตทิางเศรษฐกจิของประเทศ ท าใหต้้องหนักลบัมาท าการเกษตรเพื่อการ
บรโิภคและจ าหน่ายในลกัษณะเศรษฐกจิพอเพยีงอกีครัง้   การปลูกผกัสวนครวัรัว้กนิได้จงึเป็นอกีแนวทาง
หนึ่งทีน่่าสนใจ  เนื่องจากเป็นการเกษตรแบบพึง่พาตนเองเป็นการใชพ้ืน้ทีเ่ลก็ๆ ใหเ้กดิประโยชน์ ปลอดภยั
จากการใชส้ารเคมแีละสารพษิตกคา้ง   ท าใหส้ภาพแวดลอ้มของบรเิวณบา้นน่าอยู่น่าอาศยั   และที่ส าคญั
สามารถใช้บรโิภคในครวัเรอืนเป็นการลดรายจ่ายของครอบครวัแทนที่จะซื้อจากตลาด และเหลือจากการ
บรโิภคในครวัเรอืนสามารถขายเป็นการเพิม่รายไดใ้หแ้ก่ครอบครวัอกีดว้ย 
 องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนิเหลก็ไฟ   ไดเ้หน็ความส าคญัของการสง่เสรมิการด าเนินชวีติตามหลกั
เศรษฐกจิพอเพยีงเริม่จากการด าเนินชวีติในครวัเรอืนเป็นล าดบัแรก  จงึไดร้่วมกบัศูนยบ์รกิารและถ่ายทอด
เทคโนโลยกีารเกษตรประจ าต าบลคดัเลอืกประชาชนทีป่ฏบิตัตินตามปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง   ทีส่ามารถ
ลดการใช้ทรพัยากรน ้าและต้นทุนในการใช้จ่ายลงได้ และสามารถน าผลติผลที่เหลอืจากการบรโิภคไปเพิม่
รายได้อกีทางหนึ่ง   การบรหิารจดัการน ้าในพื้นที่เพาะปลูกพชืฤดูแล้งให้สอดคล้องกบัปรมิาณน ้าต้นทุน  
และสถานการณ์ที่เกี่ยวขอ้งเพื่อเป็นตวัอย่าง   ตลอดจนสามารถถ่ายทอดความรูเ้พื่อช่วยเหลอืเกษตรกรที่
ได้รบัผลกระทบจากภยัแล้งให้มรีายได้จากกิจกรรมอื่นทดแทนอย่างยัง่ยนื   จึงได้จดัท ากจิกรรม   เชิดชู
เกียรติประชาชนผู้ปฏิบัติตามปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง  และแต่งตัง้ให้เป็นวทิยากรประจ าศูนย์เรยีนรู้
โครงการอนัเนื่องมาจากพระราชด าร ิ ศูนยส์าธติเกษตรผสมผสาน  อกีทัง้ยงัเป็นตวัอย่างใหแ้ก่เกษตรกรได้
น้อมน าแนวทางปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงของพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยู่หวัมาใชใ้นการด าเนินชวีติอกีดว้ย 

๓. วตัถปุระสงค ์
 เพือ่เชดิชเูกยีรตปิระชาชนผูป้ฏบิตัติามปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง ใหเ้ป็นตวัอย่างและเป็นวทิยากร 
ประจ าศูนยบ์รกิารและถ่ายทอดเทคโนโลยกีารเกษตรประจ าต าบล 

๔. เป้าหมาย 
 ประชาชนขององคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนิเหลก็ไฟ 

๕. สถานท่ีด าเนินการ 
 องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนิเหลก็ไฟ 

                                                       แผนปฏบิตักิารป้องกนัการทุจรติสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๔)ของอบต.หนิ
เหลก็ไฟ 

-๙๓- 

๖. วิธีด าเนินการ 
 ๑. ประชุมคณะกรรมการศูนยบ์รกิารฯ ประจ าต าบล 
 ๒. ด าเนินคดัเลอืกบุคคลตน้แบบทีน้่อมน าเอาหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงมาใชใ้นการด าเนิน
ชวีติ 
 ๓. ประกาศยกย่องเชดิชเูกยีรตใินโอกาสต่างๆ  และแต่งตัง้ใหเ้ป็นวทิยากรประจ าศูนยเ์รยีนรู้
โครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด าร ิศูนยส์าธติเกษตรผสมผสาน 

๔. ประชาสมัพนัธ์และเผยแพร่ผลงานของบุคคลที่ได้รบัยกย่องเชิดชูเกยีรตใิห้เป็นตวัอย่างที่ดแีก่
สาธารณชนต่อไป 
 ๕. สรุปและรายงานผลการด าเนินงานต่อผูบ้รหิาร 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ๓  ปี  งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ -๒๕๖๔  



๘. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใชง้บประมาณ 

๙. ผู้รบัผิดชอบโครงการฯ 
 ส านกัปลดัองคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนิเหลก็ไฟ 

๑๐. ตวัช้ีวดั/ผลลพัธ ์
 ๑. จ านวนบุคคลทีด่ ารงตนตามหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงทีไ่ดร้บัการยกย่องเชดิชเูกยีรติ 
  ๒. ขยายผลองคค์วามรูห้ลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงใหป้ระชาชนในชุมชน 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 แผนปฏิบตักิารป้องกนัการทุจรติสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๔)ของอบต.หนิเหล็ก
ไฟ 

-๙๔- 

๒.๕ มาตรการจดัการในกรณีได้ทราบ หรือรบัแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริต 
๒.๕.๑ ข้อตกลงหรือวิธีการอ่ืนใดระหว่างบุคลากรในองค์กรให้ปฏิบติัหน้าท่ีราชการด้วยความ
ซ่ือสตัย ์สุจริต มีคณุธรรม จริยธรรม และการบริหารราชการกิจการบ้านเมืองท่ีดี 

๑. ช่ือโครงการ : มาตรการ “จดัท าข้อตกลงการปฏิบติัราชการ” 

๒. หลกัการและเหตุผล 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่มอี านาจหน้าที่ด้านการบรกิารสาธารณะแก่ประชาชนในท้องถิน่ และ
การใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินกิจการต่างๆ เพื่อให้ประชาชนได้รบัประโยชน์สูงสุด ดังนัน้การ
ด าเนินการบรหิารจดัการต่างๆ ต้องค านึงถงึหลกัธรรมาภบิาล เพื่อให้การบรหิารราชการเกดิประสทิธภิาพ 
ไม่เกดิปญัหาขอ้ครหาในการทุจรติหรอืด าเนินการไม่โปร่งใส ซึ่งสาเหตุการทุจรติทีเ่กดิขึน้ภายในหน่วยงาน
ของภาครฐั สาเหตุส่วนมากเกิดจากการด าเนินงานของระดบับุคคลหรอืเกิดจากปจัจยัทางวฒันธรรมของ
องคก์ร หรอืเกดิจากลกัษณะงานและการรบัสิง่ของต่างๆทีเ่อื้อใหเ้กดิการทุจรติ ดงันัน้ วธิกีารบรหิารจดัการ
ภายในองคก์รทีน่ าไปสู่การปรบัเปลีย่นพฤตกิรรม ค่านิยมและวฒันธรรมขององคก์รใหก้ลายเป็นสิง่ทีย่อมรบั



ได้ของผู้บรหิารและเจ้าหน้าที่ภายในองค์กรโดยการสร้างความตระหนักถงึความรบัผดิชอบและการมสี่วน
ร่วมในการต่อต้านการทุจริตภายในองค์กรของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ถึงแม้จะเป็นสิ่งที่ยากต่อการ
ด าเนินงานก็ตามแต่เป็นสิ่งส าคัญที่หน่วยงานต้องสร้างให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเพื่อน าไปสู่องค์กรที่มี
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน ตลอดจนเป็นการสรา้งแนวร่วมในการต่อต้านการทุจรติอนัจะ
สง่ผลต่อสงัคม ชุมชน และประเทศเกดิความตระหนกัถงึภยัจากการทุจรติและปฏเิสธการทุจรติในทุกรปูแบบ 
 ดงันัน้ องค์การบรหิารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ จึงได้จดัท ามาตรการ “จดัท าข้อตกลงการปฏิบัติ
ราชการ” ที่ก าหนดแนวทางในการปฏบิตัริาชการด้วยความซื่อสตัย์ สุจรติ ตามแนวทางการบรหิารกจิการ
บา้นเมอืงทีด่ ีเพื่อเป็นการพฒันาวธิกีารด าเนินงานภายในองคก์รทีจ่ะน าไปสูก่ารยกระดบัคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานใหส้งูขึน้ 

๓. วตัถปุระสงค ์
 ๓.๑ เพื่อให้บุคลากรปฏิบตัริาชการด้วยความซื่อสตัย์ สุจรติ มคีุณธรรม ตามแนวทางการบรหิาร
กจิการบา้นเมอืงทีด่ ี
 ๓.๒ เพือ่ใหทุ้กสว่นราชการ (ส านกั/กอง) น าไปยดึถอืมาตรการและน าไปปฏบิตัิ 
 ๓.๓ เพือ่เสรมิสรา้งวฒันธรรมองคก์รทีม่คีวามโปร่งใส มคีุณธรรม  

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 บุคลากรในองคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนิเหลก็ไฟ  

๕. พื้นท่ีด าเนินการ  
 องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนิเหลก็ไฟ 
 
 

                                                       แผนปฏบิตักิารป้องกนัการทุจรติสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๔)ของอบต.หนิ
เหลก็ไฟ 

-๙๕- 

๖. วิธีด าเนินการ 
 ๑. ประชุมหน่วยงาน 

๒. ก าหนดขอ้ตกลงระหว่างบุคลากรในองค์กรในการปฏบิตัริาชการด้วยความซื่อสตัย์ สุจรติ ตาม
แนวทางการบรหิารกจิการบา้นเมอืงทีด่ ียดึมัน่ในประมวลจรยิธรรมขององคก์ร โดยมกีรอบดงันี้ 

 - หา้มเรยีกรบัเงนิ เรีย่ไร หรอืผลประโยชน์อื่นใดจากผูม้าใชบ้รกิาร 
 - หา้มปฏบิตัหิน้าทีเ่อือ้ประโยชน์หรอืเลอืกปฏบิตัแิก่บุคคลทีม่คีวามสมัพนัธใ์กลช้ดิและพวก

พอ้ง 
 - ตอ้งปฏบิตัหิน้าทีใ่หบ้รกิารประชาชนดว้ยความเป็นธรรม เสมอภาค 
๓. ประกาศใหบุ้คลากรในองคก์รถอืปฏบิตั ิและเผยแพร่ใหส้าธารณชนทราบ 
๔. จดักจิกรรมเพือ่สรา้งความตระหนกัในการปฏบิตัติามขอ้ตกลงอย่างน้อย ๒ ครัง้ต่อปี 
๕. ก ากบัตดิตามมาตรการ “จดัท าขอ้ตกลงการปฏบิตัริาชการ”  

 ๖. รายงานผลต่อผู้บริหาร เพื่อรบัทราบปญัหาอุปสรรคเป็นข้อมูลในการด าเนินการปรบัปรุง
ขอ้ตกลงการปฏบิตัริาชการในปีต่อไป 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 



 ๓  ปี  งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ 

๘. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใชง้บประมาณ 

๙. ผู้รบัผิดชอบโครงการ 
 ทุกส านกั/กอง องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

๑๐. ตวัช้ีวดั/ผลลพัธ ์
- ขอ้ตกลงระหว่างบุคลากรในองค์กรในการปฏิบตัิราชการด้วยความซื่อสตัย์ สุจรติ ตามแนวทาง

การบรหิารกจิการบา้นเมอืงทีด่ ียดึมัน่ในประมวลจรยิธรรมขององคก์ร 
- ลดขอ้รอ้งเรยีนของบุคลากรในองคก์รเกีย่วกบัเรื่องการทุจรติ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 แผนปฏิบตัิการป้องกนัการทุจรติสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๔)ของอบต.หิน
เหลก็ไฟ 
 

-๙๖- 

๑. ช่ือโครงการ : มาตรการ “จดัท าขอ้ตกลงการปฏบิตัริาชการ”  

๒. หลกัการและเหตุผล   

จากการประเมนิคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครฐัไดก้ าหนดดชันี

ในการประเมนิทีค่ านึงถงึหลกัธรรมาภบิาล จรรยาบรรณสากล และวฒันธรรมของประเทศไทยเป็นหลกั

รวมถงึขอ้เทจ็จรงิของการทุจรติทีเ่กดิขึน้ ภายในหน่วยงานของภาครฐั สาเหตุสว่นมากเกดิจากการ

ด าเนินงานของระดบับุคคล หรอืเกดิจากปจัจยัทางวฒันธรรมของ องคก์ร หรอืเกดิจากลกัษณะงานและการ

รบัสิง่ของต่างๆ ทีเ่อือ้ใหเ้กดิการทุจรติ ดงันัน้ วธิกีารบรหิารจดัการภายในองคก์รที ่ น าไปสูก่ารปรบัเปลีย่น

พฤตกิรรม ค่านิยมและวฒันธรรมขององคก์รใหก้ลายเป็นสิง่ทีย่อมรบัไดข้องผู้บรหิารและเจา้หน้าที ่ ภายใน

องคก์ร โดยการสรา้งความตระหนกัถงึความรบัผดิชอบและการมสีว่นร่วมในการต่อตา้นการทุจรติภายใน

องคก์ร ของ ผูบ้รหิารและเจา้หน้าทีถ่งึแมจ้ะเป็นสิง่ทีย่ากต่อการด าเนินงานกต็าม แต่เป็นสิง่ส าคญัที่

หน่วยงานตอ้งสรา้งใหเ้กดิการ เปลีย่นแปลงเพื่อน าไปสูอ่งคก์รทีม่คีุณธรรมและความโปร่งใสในการ



ด าเนินงาน ตลอดจนเป็นการสรา้งแนวร่วมในการต่อตา้น การทุจรติอนัจะสง่ผลต่อสงัคม ชุมชน และ

ประเทศเกดิความตระหนกัถงึภยัจากากรทุจรติและปฏเิสธการทุจรติในทุกรปูแบบ   

ดงันัน้ องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนิเหลก็ไฟ จงึไดจ้ดัท ามาตรการ “จดัท าขอ้ตกลงการปฏบิตัิ

ราชการ” ทีก่ าหนดดชันีในการประเมนิการ ปฏบิตัริาชการดว้ยความซื่อสตัย ์สุจรติ ตามแนวทางการบรหิาร

กจิการบา้นเมอืงทีด่ขีึน้เพือ่เป็นการพฒันาวธิกีารด าเนินงานภายในองคก์รทีจ่ะน าไปสูก่ารยกระดบัคุณธรรม

และความโปร่งใสในการด าเนินงานใหส้งูขึน้  

๓. วตัถปุระสงค ์  
๓.๑ เพือ่ใหบุ้คลากรปฏบิตัริาชการดว้ยความซื่อสตัย ์ สุจรติ มคีุณธรรม ตามแนวทางการบรหิาร

กจิการบา้นเมอืงทีด่ ี  

๓.๒ เพือ่ใหทุ้กสว่นราชการ (ส านกั/กอง) น าไปยดึถอืและปฏบิตั ิ  

๓.๓ เพือ่เสรมิสรา้งวฒันธรรมองคก์รทีม่คีวามโปร่งใส มคีุณธรรม  

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต   
บุคลากรในองคก์รปฏบิตัติามเกณฑต์วัชีว้ดัขอ้ตกลงการปฏบิตัริาชการ  

๕. พื้นท่ีด าเนินการ    

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนิเหลก็ไฟ 

๖. วิธีด าเนินการ   
๖.๑ จดัท าข้อตกลงในการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการระหว่างส่วนราชการกับผู้บริหาร

ทอ้งถิน่ที่มดีชันีในการ ประเมนิการปฏบิตัริาชการดว้ยความซื่อสตัย์ สุจรติ ตามแนวทางการบรหิารกจิการ
บา้นเมอืงทีด่ ี 

 

                                                       แผนปฏบิตักิารป้องกนัการทุจรติสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๔)ของอบต.หนิ
เหลก็ไฟ 

-๙๗-  

๖.๒ รวบรวมรายงานขอ้ตกลงการปฏบิตัริาชการของทุกสว่นราชการเสนอผูบ้รหิารทราบ   
๖.๓ ประชาสมัพนัธพ์รอ้มแจง้ใหทุ้กสว่นราชการถอืปฏบิตั ิ 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ   
๓  ปี  งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔  

๘. งบประมาณด าเนินการ   
ไม่ใชง้บประมาณ  

๙. ผู้รบัผิดชอบโครงการ   
ทุกส านกั/กอง องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนิเหลก็ไฟ  

๑๐. ตวัช้ีวดั/ผลลพัธ ์  
มกีารจดัท าขอ้ตกลงการปฏบิตัริาชการ 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 แผนปฏบิตักิารป้องกนัการทุจรติสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๔)ของอบต.หนิเหล็ก
ไฟ 

                                                          -๙๘- 
๒.๕.๒ มีการให้ความร่วมมือกบัหน่วยงานราชการ จงัหวดั อ าเภอ ท่ีได้ด าเนินการตามอ านาจหน้าท่ี
เพื่อการตรวจสอบ ควบคมุ ดแูลการปฏิบติัราชการขององคก์รปกครองส่วนท้องถ่ิน 

๑. ช่ือโครงการ : มาตรการ “ให้ความร่วมมือกบัหน่วยงานตรวจสอบทัง้ภาครฐัและองคก์รอิสระ” 

๒. หลกัการและเหตุผล 
 กลไกการก ากบัดแูลองคก์รปกครองส่วนท้องถ่ินตามกฎหมาย องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่แต่
ละประเภทได้ให้อ านาจขา้ราชการในหน่วยงานกระทรวงมหาดไทย ทัง้ผูว้่าราชการจงัหวดัและนายอ าเภอ
ก ากับดูแลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินกิจการเป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดและมี
ประสทิธภิาพตามอ านาจหน้าทีท่ีก่ าหนดไวใ้นกฎหมาย 
 กลไกองคก์รอิสระเพื่อตรวจสอบการใช้อ านาจขององคก์รปกครองส่วนท้องถ่ิน ซึ่งในแง่ของ
การทุจรติจะเกี่ยวขอ้งกบัการใช้จ่ายเงนิไปโดยชอบด้วยกฎหมายระเบยีบขอ้บงัคบัหรอืไม่ หรอืตรวจสอบ
เพื่อให้นักการเมอืงท้องถิน่และองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ด าเนินกจิการต่างๆ อย่างโปร่งใสและสุจรติ ซึ่ง
หน่วยงานทัง้ส านักงานคณะกรรมการตรวจเงนิแผ่นดนิ (สตง.) และคณะกรรมการป้องกนัและปราบปราม
การทุจรติแห่งชาต ิ(ป.ป.ช.) เป็นองคก์รทีม่หีน้าทีส่ าคญั 



 ดงันัน้ องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนิเหลก็ไฟ จงึไดม้มีาตรการ “ใหค้วามร่วมมอืกบัหน่วยงาน
ตรวจสอบ” ขึน้ เพือ่สง่เสรมิสนบัสนุนกลไกการตรวจสอบจากหน่วยงานภาครฐัและองคก์รอสิระทีม่หีน้าที่
ตรวจสอบองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ใหม้ปีระสทิธภิาพ 

๓. วตัถปุระสงค ์
 ๑. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหน่วยงานภาครฐัและองค์กรอิสระที่มีหน้าที่
ตรวจสอบองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ใหม้ปีระสทิธภิาพ  

๒. เพือ่ก าหนดผูร้บัผดิชอบเพือ่รบัการประเมนิ ตรวจสอบ จากหน่วยทีเ่กีย่วขอ้งอย่างชดัเจน 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 การตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จากหน่วยงาน
ภาครฐัและองคก์รอสิระเป็นอย่างมปีระสทิธภิาพ 

๕. พื้นท่ีด าเนินการ 
 องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนิเหลก็ไฟ 

๖. วิธีด าเนินการ 
   ๑. ก าหนดหน่วยงานทีร่บัผดิชอบในการใหค้วามร่วมมอืกบัหน่วยงานตรวจสอบทัง้จากผูก้ ากบั
ดแูลและองคก์รอสิระ อาท ิ
  - การรบัการตรวจจากส านกังานตรวจเงนิแผ่นดนิ 
  - การรบัการตรวจจากคณะท างานตรวจประเมนิมาตรฐานการปฏบิตัริาชการประจ าปี หรอื
คณะท างาน LPA 
  - การรบัการตรวจจากส านักงาน ป.ป.ท. ตามโครงการ ITA   

                                                      แผนปฏิบตักิารป้องกนัการทุจรติสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๔)ของอบต.หนิ
เหลก็ไฟ 

-๙๙-                                                                                                                                   
- การจดัท าแผนปฏบิตักิารป้องกนัการทุจรติในหน่วยงาน                                           

๒. รายงานผลการใหค้วามร่วมมอืใหผู้้บรหิารทราบ 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ๓  ปี  งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ -๒๕๖๔ 

๘. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใชง้บประมาณ 

๙. ผู้รบัผิดชอบโครงการ 
 ส านกัปลดั องคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนิเหลก็ไฟ 

๑๐. ตวัช้ีวดั/ผลลพัธ์ 
 องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ ใหค้วามร่วมมอืในการตรวจสอบ ควบคุม ดแูลการปฏบิตัริาชการของ
องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ จากหน่วยงานภาครฐั และองคก์รอสิระ 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                     

                                                       แผนปฏบิตักิารป้องกนัการทุจรติสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๔)ของอบต.หนิ
เหลก็ไฟ 

-๑๐๐- 

๒.๕.๓ ด าเนินการให้มีเจ้าหน้าท่ีท่ีรบัผิดชอบด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย กรณีมีเร่ือง
ร้องเรียนกล่าวหาบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีปฏิบติัราชการตามอ านาจหน้าท่ีโดยมิ
ชอบ 

๑. ช่ือโครงการ : มาตรการ “แต่งตัง้ผู้รบัผิดชอบเก่ียวกบัเร่ืองร้องเรียน” 

๒. หลกัการและเหตุผล 
 องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่มนีโยบายใชห้ลกัธรรมาภบิาลสง่เสรมิใหภ้าคประชาชนเขา้มามสีว่นร่วม
โดยเปิดโอกาสใหป้ระชาชนสามารถเสนอเรื่องรอ้งเรยีน แจง้เบาะแส เสนอขอ้คดิเหน็ ซึง่สามารถยื่นค า
รอ้งเรยีนผ่านช่องทางต่างๆ ไดแ้ก่ ระบบอนิเตอรเ์น็ต ทางโทรศพัท ์หรอืแจง้เบาะแสดว้ยตนเอง 
 ฉะนัน้ เพือ่ใหก้ารด าเนินการรบัเรื่องรอ้งเรยีนเป็นไปดว้ยความเรยีบรอ้ย สามารถแกไ้ขความ
เดอืดรอ้นของประชาชนไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ จงึไดแ้ต่งตัง้คณะท างานรบัผดิชอบการรบัเรื่องรอ้งเรยีน
ประจ าองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ รวมถงึจดัท าคู่มอืด าเนินการเรื่องรอ้งเรยีนขององคก์รปกครองสว่น
ทอ้งถิน่ขึน้ เพือ่ด าเนินการมาตรการจดัการในกรณีไดร้บัทราบหรอืรบัแจง้เรื่องรอ้งเรยีนต่างๆเจา้หน้าที่
รบัผดิชอบไดถ้อืปฏบิตัใิหเ้ป็นแนวทางเดยีวกนั 

๓. วตัถปุระสงค ์
 ๑. เพือ่จดัใหม้เีจา้หน้าทีผู่ร้บัผดิชอบด าเนินการรบัแจง้เรื่องรอ้งเรยีนต่างๆ  



 ๒. เพื่อจดัให้มมีาตรการจดัการในกรณีได้รบัทราบหรอืรบัแจ้งหรอืตรวจสอบพบการทุจรติเป็นไป
ตามขัน้ตอนการปฏบิตังิานทีส่อดคลอ้งกบักฎหมาย ระเบยีบและหลกัเกณฑเ์กีย่วขอ้งอย่างถูกตอ้ง 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 มกีารมอบหมายแต่งตัง้เจา้หน้าทีร่บัผดิชอบด าเนินการเกีย่วกบัเรื่องรอ้งเรยีน 

๕. พื้นท่ีด าเนินการ 
 องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนิเหลก็ไฟ 

๖. วิธีด าเนินการ 
 ๑. ก าหนดผูร้บัผดิชอบเรื่องรอ้งเรยีน 
 ๒. จดัท าคู่มอืด าเนินการเรื่องรอ้งเรยีน 
 ๓. จดัประชุมให้ความรู้เจา้หน้าที่ผู้รบัผดิชอบเรื่องร้องเรยีนเพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการปฏบิตังิาน
และด าเนินการแก้ไขปญัหาเรื่องร้องเรียนที่ได้รบัจากช่องทางการร้องเรยีนต่างๆ ให้เป็นไปในทิศทาง
เดยีวกนั โดยโปร่งใสและเป็นธรรม 
 ๔. เผยแพร่กระบวนการและขัน้ตอนในการด าเนินงานเกี่ยวกบัเรื่องร้องเรยีนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ ใหผู้้รบับรกิาร ผูม้สี่วนไดเ้สยี คู่สญัญา ประชาชนทัว่ไป หน่วยงานภายนอกตลอดจนบุคลากร
ภายในหน่วยงาน สามารถเข้าใจและใช้ประโยชน์จากกระบวนการและขัน้ตอนดงักล่าวได้ตรงกับความ
ตอ้งการ 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ๓  ปี  งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ -๒๕๖๔ 

                                                       แผนปฏบิตักิารป้องกนัการทุจรติสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๔)ของอบต.หนิ
เหลก็ไฟ 
 
                                                                  -๑๐๑- 

๘. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใชง้บประมาณ 

๙. ผู้รบัผิดชอบโครงการ 
 ส านกัปลดัองคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนิเหลก็ไฟ 

๑๐. ตวัช้ีวดั/ผลลพัธ ์
 เจ้าหน้าที่รบัผดิชอบด าเนินการเกี่ยวกบัเรื่องรอ้งเรยีนด าเนินการจดัการเรื่องร้องเรยีนขององค์กร
ปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
ตามคู่มอืด าเนินการเรื่องรอ้งเรยีนขององคก์รปกครองส่วนท้องถิน่ โดยปฏบิตัติามขัน้ตอนการปฏบิตังิานที่
สอดคลอ้งกบักฎหมาย ระเบยีบและหลกัเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้งอย่างถูกตอ้ง 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                       แผนปฏบิตักิารป้องกนัการทุจรติสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๔)ของอบต.หนิ
เหลก็ไฟ 

-๑๐๒- 

๑. ช่ือโครงการ :  มาตรการ  ด าเนินการเก่ียวกบัเร่ืองร้องเรียนกล่าวหาบุคลากรในองคก์รปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน 

๒. หลกัการและเหตุผล 
 องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่มนีโยบายใชห้ลกัธรรมาภบิาลสง่เสรมิใหภ้าคประชาชนเขา้มามสีว่นร่วม
โดยเปิดโอกาสใหป้ระชาชนสามารถเสนอเรื่องรอ้งเรยีน แจง้เบาะแส เสนอขอ้คดิเหน็ ซึง่สามารถยื่นค า
รอ้งเรยีนผ่านช่องทางต่างๆ ไดแ้ก่ ระบบอนิเตอรเ์น็ต ทางโทรศพัท ์หรอืแจง้เบาะแสดว้ยตนเอง 
 เพือ่ใหก้ารด าเนินการรบัเรื่องรอ้งเรยีนเป็นไปดว้ยความเรยีบรอ้ยสามารถแกไ้ขความเดอืดรอ้นของ
ประชาชนไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนิเหลก็ไฟ  จงึไดจ้ดัท ามาตรการก ากบัการ
ด าเนินการเกีย่วกบัเรื่องรอ้งเรยีนกล่าวหาบุคลากรในองคก์ารบรหิารสว่นต าบล  เพือ่ใหเ้จา้หน้าทีท่ีเ่กี่ยวขอ้ง
ด าเนินการอย่างรวดเรว็ ตรงไปตรงมา ตรวจสอบได ้ สรา้งความเชื่อมัน่ในการปฏบิตัหิน้าทีต่ามกฎหมาย
ใหแ้ก่ประชาชน  

๓. วตัถปุระสงค ์
 ๑. เพือ่มกีระบวนการก ากบัการด าเนินการเกีย่วกบัเรื่องรอ้งเรยีนกล่าวหาอย่างเป็นระบบ โปร่งใส 

๒. เพือ่มมีาตรการก ากบัตดิตามการด าเนินการของเจา้หน้าทีท่ีร่บัผดิชอบในขัน้ตอนการด าเนินการ
ตรวจสอบเรื่องรอ้งเรยีนของ บุคลากรในองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่  รวมถงึขัน้ตอนการลงโทษผูก้ระท าผดิ
อย่างรวดเรว็ โปร่งใส เป็นธรรม และมปีระสทิธภิาพ  



๔. เป้าหมาย 
 มาตรการก ากบัการด าเนินการเกีย่วกบัเรื่องรอ้งเรยีนกล่าวหาบุคลากรในองคก์ารบรหิารสว่นต าบล 

๕. พื้นท่ีด าเนินการ 
 องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนิเหลก็ไฟ 

๖. วิธีด าเนินการ 
 ๑. ประชุมหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 
 ๒. แต่งตัง้คณะท างาน 

๓. ก าหนดมาตรการก ากบัการด าเนินการเกีย่วกบัเรื่องรอ้งเรยีนกล่าวหาบุคลากรในองคก์รปกครอง
สว่นทอ้งถิน่ใหม้ปีระสทิธภิาพ โปร่งใส เป็นธรรม ในขัน้ตอนต่างๆ ดงันี้  

 - กระบวนการขัน้ตอนลงโทษ 
 - กระบวนการตดิตาม ตรวจสอบผูก้ระท าความผดิ  

 ๔. ก ากบัตดิตามการด าเนินการใหเ้ป็นไปตามมาตรการก ากบัการด าเนินการเกี่ยวกบัเรื่องรอ้งเรยีน
กล่าวหาบุคลากรในองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
 ๕. เผยแพร่ มาตรการก ากับการด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรยีนกล่าวหาบุคลากรในองค์กร
ปกครองสว่นทอ้งถิน่ ใหส้าธารณะชนทราบ 
 ๖. รายงานผลการด าเนินการตามมาตรการก ากบัการด าเนินการเกี่ยวกบัเรื่องร้องเรยีนกล่าวหา
บุคลากรในองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ ใหผู้บ้รหิารทราบ 

                                                       แผนปฏบิตักิารป้องกนัการทุจรติสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๔)ของอบต.หนิ
เหลก็ไฟ 

-๑๐๓- 
๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ๓  ปี  งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ 

๘. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใชง้บประมาณ 

๙. ผู้รบัผิดชอบโครงการ 
 ส านกัปลดัองคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนิเหลก็ไฟ 

๑๐. ตวัช้ีวดั/ผลลพัธ ์
 ๑. มกีระบวนการก ากบัการด าเนินการของเจ้าหน้าที่ที่รบัผดิชอบเกี่ยวกบัเรื่องร้องเรยีนกล่าวหา
อย่างเป็นระบบ โปร่งใส 

๒. ประชาชนมคีวามเชื่อมัน่ในการปฏบิตัหิน้าทีข่องบุคลากรในองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ เพิม่
มากขึน้   

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  แผนปฏบิตักิารป้องกนัการทุจรติสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๔)ของอบต.หนิเหลก็
ไฟ 
 

๑๐๔- 

มิติท่ี ๓ การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 

๓.๑ การจดัให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางท่ีเป็นการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน
ได้มีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบติัราชการตามอ านาจหน้าท่ีขององคก์รปกครองส่วนท้องถ่ินได้ทุก
ขัน้ตอน 

๓.๑.๑ การจดัให้มีศนูยข์้อมูลข่าวสารตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 

๑. ช่ือโครงการ : มาตรการ “ปรบัปรงุและพฒันาศนูยข์้อมูลข่าวสารขององคก์รปกครองส่วน
ท้องถ่ิน” 

๒. หลกัการและเหตุผล 
 พระราชบญัญตัขิอ้มลูขา่วสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ บญัญตัใิหร้ฐัตอ้งจดัการใหป้ระชาชนมี
โอกาสกวา้งขวางในการไดร้บัขอ้มลูขา่วสารเกีย่วกบัการด าเนินการต่างๆ ของรฐัเป็นสิง่จ าเป็น เพือ่ที่
ประชาชนจะสามารถแสดงความคดิเหน็และใชส้ทิธทิางการเมอืงไดโ้ดยถูกตอ้งกบัความเป็นจรงิและมสีทิธิ
ไดรู้ข้อ้มลูข่าวสารของราชการ  



 ดงันัน้ เพือ่ใหก้ารด าเนินการดงักล่าวเป็นไปตามทีก่ฎหมายก าหนด องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนิ
เหลก็ไฟ จงึไดม้ศีูนยข์อ้มลูขา่วสารเพือ่ใหป้ระชาชนเสามารถขา้ตรวจดขูอ้มลูข่าวสารรวมทัง้ด าเนินการ
ปรบัปรุงขอ้มลูขา่วสารใหค้รบถว้น และเป็นปจัจุบนัผ่านช่องทางในสือ่ต่างๆ ของหน่วยงาน 

๓. วตัถปุระสงค ์
 ๑. เพือ่เผยแพร่ขอ้มลูขา่วสารอนัเป็นประโยชน์แก่ประชาชนอย่างครบถว้น ถูกตอ้งและเป็นปจัจุบนั  
 ๒. เพือ่มหีน่วยประชาสมัพนัธข์อ้มลูขา่วสารของหน่วยงานส าหรบัประชาชน 
 ๓. เพือ่จดัแสดงขอ้มลูการด าเนินงานตามบทบาทภารกจิหน้าทีต่่อสาธารณชน 
 ๔. เพิ่มช่องทางให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบข้อมูลและการปฏิบัติงานขององค์กร
ปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต  
 การปรบัปรุงและพฒันาขอ้มูลข่าวสารของศูนยข์อ้มูลข่าวสารองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ใหม้ขีอ้มูล
ทีค่รบถว้นถูกตอ้งเป็นปจัจุบนั                    

๕. พื้นท่ีด าเนินการ 
 องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนิเหลก็ไฟ 

๖. วิธีด าเนินการ 
 ๑. จดัตัง้คณะท างานปรบัปรุงและพฒันาศูนย์ขอ้มูลข่าวสารของหน่วยงาน เพื่อด าเนินการให้มกีาร
เผยแพร่ขอ้มลูขา่วสารตามกฎหมายว่าดว้ยขอ้มลูขา่วสารของทางราชการ    
 ๒. แต่งตัง้เจา้หน้าทีผู่ร้บัผดิชอบศูนยข์อ้มลูขา่วสาร  
 ๓. จดัท าสือ่ประชาสมัพนัธเ์ผยแพร่บทบาทอ านาจหน้าที่ 
 ๔. จดัท าข้อมูลแสดงการด าเนินงาน และผลการปฏิบตัิงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อ
เผยแพร่ต่อสาธารณชน ผ่านสือ่ช่องทางต่างๆ ของหน่วยงานเป็นระยะ  สม ่าเสมอ  

                                                       แผนปฏบิตักิารป้องกนัการทุจรติสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๔)ของอบต.หนิ
เหลก็ไฟ 

-๑๐๕- 

 ๕. ปรบัปรุงระบบการให้ขอ้มูลการด าเนินงานของหน่วยงานผ่านหมายเลขโทรศพัท์เฉพาะ และ/
หรอืระบบ Call Center  
 ๖. จดัใหม้บีรกิารอนิเตอรเ์น็ตส าหรบัใหบ้รกิารประชาชนทัว่ไป 
 ๗. จดัท ารายงานผลสถิติผู้มารบับรกิาร รวมทัง้ข้อเสนอแนะในการใช้บรกิาร และสรุปผลเสนอ
ผูบ้รหิาร 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ๓  ปี  งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔ 

๘. งบประมาณด าเนินการ 
 ๑๐,๐๐๐.-  บาท(หนึ่งหมื่นบาทถว้น) 

๙. ผู้รบัผิดชอบโครงการ 
 ส านกัปลดั องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนิเหลก็ไฟ 



๑๐. ตวัช้ีวดั/ผลลพัธ ์
 ๑. มกีารปรบัปรุงและพฒันาขอ้มูลขา่วสารของศูนยข์อ้มลูขา่วสารองคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนิเหลก็
ไฟใหม้ขีอ้มลูทีค่รบถว้น ถูกตอ้งเป็นปจัจุบนั   
 ๒. จ านวนช่องทางการประชาสมัพนัธ์ 
 ๓. จ านวนสือ่ประชาสมัพนัธ์ 
 ๔. ความพงึพอใจของประชาชนผูใ้ชบ้รกิาร 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                       แผนปฏบิตักิารป้องกนัการทุจรติสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๔)ของอบต.หนิ
เหลก็ไฟ 
 

-๑๐๖- 
๑. ช่ือโครงการ : กิจกรรม “อบรมให้ความรตูาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐” 

๒. หลกัการและเหตุผล 
    คุณธรรมจรยิธรรมเป็นหนึ่งในหลกัธรรมาภบิาลทีห่น่วยงานภาครฐัทุกแห่งพงึปฏบิตัเิพือ่ใหเ้กดิการ
บรหิารจดัการทีด่แีละสง่เสรมิองคก์รใหม้ศีกัยภาพและประสทิธภิาพซึง่รวมไปถงึความโปร่งใสการท างานที่
จ าเป็นตอ้งมใีนทุกหน่วยงานโดยเฉพาะหน่วยงานภาครฐัโดยหน่ึงในแนวทางทีจ่ะช่วยใหเ้กดิความโป่รงใสใน
การท างานคอืการเปิดเผยขอ้มลูขา่วสาร  ตามทีร่ฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2540 มาตรา 58 
บญัญตัเิกีย่วกบัสทิธกิารรบัรูห้รอืรบัทราบขอ้มลูขา่วสารของราชการว่า“บุคคลยอมมสีทิธไิดร้บัทราบขอ้มลู
หรอืขา่วสารสาธารณะในครอบครองของหน่วยราชการ หน่วยงานของรฐั   รฐัวสิาหกจิ  หรอืราชการสว่น
ทองถิน่” และตามพระราชบญัญตัขิอมลูขา่วสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ไดร้ะบุหลกัการและเหตุผลของ
พระราชบญัญตัขิอ้มลูขา่วสารของราชการว่าในระบอบประชาธปิไตย การใหป้ระชาชนมโีอกาสกวา้งขวางใน
การไดร้บัขอ้มลูขา่วสารเกีย่วกบัการด าเนินการต่างๆของรฐัเป็นสิง่จ าเป็นเพือ่ทีป่ระชาชนจะสามารถแสดง
ความคดิเหน็ และใชส้ทิธทิางการเมอืงไดโ้ดยถูกต้องมากยิง่ขึน้ 



    การเปิดเผยขอ้มลูข่าวสารขององคก์ารบรหิารสว่นต าบล ใหป้ระชาชนรบัรูอ้ย่างถูกตอ้ง รวดเรว็จาก
การท างานทีม่รีะสทิธภิาพจงึเป็นสิง่ทีจ่ าเป็นอย่างยิง่ซึง่สอดคลอ้งกบัแผนการด าเนินงานขององคก์ารบรหิาร
สว่นต าบล ดงันัน้ เพือ่เสรมิสรา้งใหอ้งคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนิเหลก็ไฟมคีวามโปร่งใสในการท างานมาก
ยิง่ขึน้ จงึไดจ้ดักจิกรรมเสรมิสรา้งคุณธรรม จรยิธรรม น าความโป่รงใสสูอ่งคก์ร เพื่อใหบุ้คลากรขององคก์าร
บรหิารสว่นต าบลหนิเหลก็ไฟ และตวัแทนชุมชนไดร้บัรูส้ทิธใินการเขา้ถงึขอ้มลูขา่วสารของราชการและเรยีน
รเูรื่องคุณธรรม จรยิธรรม และความโป่รงใส และเมื่อเกดิความเขา้ใจแลว้จะสามารถขยายผลบอกต่อไปยงัผู้
ใกลช้ดิสรา้งเครอืขายความร่วมมอืระหว่างองคก์ารบรหิารสว่นต าบล กบัภาคประชาชนใหม้คีวามเขม็แขง็
ยิง่ขึน้ 

๓. วตัถปุระสงค ์
    เพือ่ใหผู้เ้ขา่ร่วมกจิกรรมตระหนกัถงึความส าคญัของการมคีุณธรรม จรยิธรรมและความโป่รงใสใน
การท างานและม ี
ความรูเ้กี่ยวกบัสทิธใินการเขาถงึขอ้มลูข่าวสารตามพระราชบญัญตัขิอ้มลูขา่วสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
    ผูเ้ขา้ร่วมอบรมจ านวน ๕๐ คน 
   (ตวัแทนส านกั/กอง จ านวน ๑๐ คน, ตวัแทนชุมชน จ านวน ๔๐ คน) 
   ผลการเรยีนรเูฉลีย่รอยละ ๘๐ 
   ผูเ้ขา้ร่วมกจิกรรมมคีวามพงึพอใจร้อยละ ๘๐ 

๕. พื้นท่ีด าเนินการ 
    องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนิเหลก็ไฟ 
 

                                                       แผนปฏบิตักิารป้องกนัการทุจรติสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๔)ของอบต.หนิ
เหลก็ไฟ 

-๑๐๗- 

๖. วิธีด าเนินการ 
    ๑. ส ารวจความตอ้งการอบรม 
    ๒. ออกแบบหลกัสตูร 
    ๓. ด าเนินกจิกรรม 
    ๔. วดัผลความรู ้
    ๕. ตดิตามและประเมนิผล 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
    ๓ ปี  งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๔ 

๘. งบประมาณด าเนินการ 
    ๑๐,๐๐๐. บาท (หนึ่งหมื่นบาทถว้น) 

๙. ผู้รบัผิดชอบโครงการ 
    ส านกัปลดัองคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนิเหลก็ไฟ 



๑๐. ตวัชีว้ดั/ผลลพัธ 
    จ านวนผูเ้ขา้ร่วมอบรม 
    รอยละของผลการเรยีนรูเฉลีย่ 
    รอยละความพงึพอใจของผูเ้ขา้ร่วมกจิกรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                       แผนปฏบิตักิารป้องกนัการทุจรติสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๔)ของอบต.หนิ
เหลก็ไฟ 

 

                                                              -๑๐๘- 

๓.๑.๒ มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเก่ียวกบัการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน 
การจดัหาพสัด ุการค านวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบติังาน เป็นไปตามหลกัเกณฑ ์วิธีการท่ี
กฎหมาย ระเบียบ กฎข้อบงัคบั ท่ีก าหนดให้องคก์รปกครองส่วนท้องถ่ินต้องเผยแพร่ให้ประชาชน
ทราบและตรวจสอบได้ 

๓.๑.๓ มีการปิดประกาศ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเก่ียวกบัการปฏิบติัราชการท่ีเป็นประโยชน์กบัการมี
ส่วนร่วมตรวจสอบของประชาชน 

๑. ช่ือโครงการ : มาตรการก ากบัติดตามการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารขององคก์ารบริหารส่วนต าบล

หินเหลก็ไฟ 

๒. หลกัการและเหตุผล 
 องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่มฐีานะเป็นนิตบิุคคล มอี านาจหน้าทีใ่นการจดัท าบรกิารสาธารณะ ทัง้ใน
เรื่องการจดัหารายไดแ้ละการใชจ่้ายเงนิและการบรหิารงานต่างๆ ตามภารกจิและการจดัท าบรกิารสาธารณะ 
การที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะบรหิารงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุ ดแก่ประชาชน
จะตอ้งบรหิารงานดว้ยความซื่อสตัย ์สุจรติ มคีวามโปร่งใส และสามารถตรวจสอบไดต้ามหลกัธรรมาภบิาล 



 ดงันัน้เพื่อสรา้งความโปร่งใสในการบรหิารราชการ และเปิดโอกาสใหป้ระชาชนสามารถตรวจสอบ
ขอ้มูลข่าวสารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้   จึงได้จดัท ามาตรการก ากบัตดิตามการเผยแพร่ข้อมูล
ขา่วสาร  ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่     เพื่อก ากบัใหห้น่วยงานทีร่บัผดิชอบจดัใหม้กีารเผยแพร่ขอ้มูล
ขา่วสารใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย  ระเบยีบ  กฎขอ้บงัคบัทีก่ าหนดไวร้วมทัง้จดัใหม้กีารปิดประกาศ   เผยแพร่
ขอ้มูลข่าวสารที่เกี่ยวขอ้งกบัการปฏบิตัิราชการที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน   เพื่อส่งเสรมิบทบาทการมี
สว่นร่วมของภาคประชาชนในการตดิตามตรวจสอบการบรหิารราชการขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่   

๓. วตัถปุระสงค ์
 ๑. เพื่อก ากบัตดิตามใหห้น่วยงานทีเ่กี่ยวกบัการบรหิารงานบุคคล การบรหิารงบประมาณ การเงนิ 
การจดัหาพสัดุ การจดัซื้อจดัจ้าง จดัให้มกีารเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎ
ขอ้บงัคบัทีก่ าหนดไว ้  

๒. เพื่อก ากับติดตามให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเผยแพร่ข้อมูลการให้บรกิารต่างๆ กฎเกณฑ์ ข้อ
กฎหมาย ขอ้บงัคบั และสถานทีใ่หบ้รกิารอย่างชดัเจน 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ๑. ก ากับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามกฎหมาย 
ระเบยีบ กฎขอ้บงัคบั       ทีก่ าหนด  

๒. ก ากบัติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ปิดประกาศ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏบิตัริาชการทีเ่ป็น 

ประโยชน์ต่อประชาชน  

๕. พื้นท่ีด าเนินการ 
 ขององคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนิเหลก็ไฟ 

                                                       แผนปฏบิตักิารป้องกนัการทุจรติสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๔)ของอบต.หนิ
เหลก็ไฟ 

-๑๐๙- 
๖. วิธีด าเนินการ 
 ๑. จดัตัง้คณะท างานจดัท ามาตรการก ากบัตดิตามการเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารขององค์กรปกครอง
สว่นทอ้งถิน่  

๒. ประชุมคณะท างานฯ  
๒.๑ ก าหนดแนวทาง/มาตรการเพื่อก ากบัติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งให้เผยแพร่ข้อมูล

ขา่วสารขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ ต่อสาธารณชน  
- การบรหิารงานบุคคล/แผนอตัราก าลงั 
- การบรหิารงบประมาณ การเงนิ  
- การจดัหาพสัดุ /แผนการจดัหาพสัดุ 
- การจดัซือ้จดัจา้ง/ การค านวณราคากลาง 
- แผนพฒันาทอ้งถิน่ 
- งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
- แผนการด าเนินงาน 
- ขอ้มลูรายรบัและรายจ่าย 



- งบแสดงฐานะทางการเงนิ 
- รายงานการประชุมคณะผูบ้รหิารทอ้งถิน่ 
- รายงานผลการปฏบิตังิานประจ าปี 
- รายงานผลคะแนนการประเมนิมาตรฐานการปฏบิตัริาชการ 
- ผลส ารวจความพงึพอใจของประชาชน 

๒.๒ ก าหนดแนวทาง/มาตรการก ากบัตดิตามหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้ง เผยแพร่ขอ้มูลข่าวสาร
การใหบ้รกิารต่างๆ  

กฎเกณฑ ์ขอ้กฎหมาย ขอ้บงัคบั และสถานทีใ่หบ้รกิารอย่างชดัเจน เพือ่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน  
๓. ติดตามผลการด าเนินการตามมาตรการก ากบัติดตามการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารขององค์กร

ปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
๔. รายงานผลการก ากับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้

ผูบ้รหิารทราบ 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ๓  ปี  งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔  

๘. งบประมาณด าเนินการ 
 ๕,๐๐๐  บาท 

๙. ผู้รบัผิดชอบโครงการ 
 ส านกัปลดัองคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนิเหลก็ไฟ 

                                                       แผนปฏบิตักิารป้องกนัการทุจรติสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๔)ของอบต.หนิ
เหลก็ไฟ 

-๑๑๐- 

๑๐.ตวัช้ีวดั/ผลลพัธ ์
๑. มกีารเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารบรหิารงานบุคคล การบรหิารงบประมาณ การเงนิ การจดัหาพสัดุ 

การจดัซือ้จดัจา้ง    ต่อสาธารณชน  
๒. มกีารเผยแพร่ขอ้มูลการใหบ้รกิารต่างๆ กฎเกณฑ ์ขอ้กฎหมาย ขอ้บงัคบั และสถานทีใ่หบ้รกิาร

อย่างชดัเจน   
๓. ส่งเสรมิบทบาทและการมสี่วนร่วมของภาคประชาชนในการตรวจสอบการบรหิารราชการของ

องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่  
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                       แผนปฏบิตักิารป้องกนัการทุจรติสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๔)ของอบต.หนิ
เหลก็ไฟ 

 

-๑๑๑- 

๑. ช่ือโครงการ : ส่ือประชาสมัพนัธข์่าวสารขององคก์ารบริหารส่วนต าบลหินเหลก็ไฟ 

๒.หลกัการและเหตุผล 
ตามรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช ๒๕๕๐ มาตรา ๕๖ และมาตรา ๒๘๗ วรรค

สาม ก าหนดใหบุ้คคลย่อมมสีทิธไิดร้บัทราบและเขา้ถงึขอ้มลูหรอืขา่วสารสาธารณะในครอบครองของหน่วย
ราชการ หน่วยงานของรฐั รฐัวสิาหกจิ หรอืราชการสว่นทอ้งถิน่ โดยองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ตอ้งรายงาน
การด าเนินงานต่อประชาชนในเรื่องการจดัท างบประมาณการใชจ่้าย และผลการด าเนินงานในรอบปี เพือ่ให้
ประชาชนมสีว่นร่วมในการตรวจสอบและก ากบัการบรหิารจดัการขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

ประกอบกบัพระราชบญัญตัขิอ้มลูขา่วสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๐ ก าหนดใหห้น่วยงานรฐัตอ้ง
จดัใหม้ขีอ้มลูขา่วสารของทางราชการใหป้ระชาชนเขา้ตรวจดไูด ้ โดยมาตรา ๔ แห่งพระราชบญัญตัขิอ้มลู
ขา่วสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๐ ไดใ้หค้วามหมายของ “ขอ้มลูขา่วสาร” หมายถงึ สิง่ทีส่ ือ่ความหมาย
ใหรู้เ้รื่องราวขอ้เทจ็จรงิ ขอ้มลู หรอืสิง่ใดๆ ไม่ว่าการสื่อความหมายนัน้จะท าไดโ้ดยสภาพของสิง่นัน้เองหรอื
โดยผ่านวธิกีารใดๆ และไม่ว่าจะไดจ้ดัท าไวใ้นรูปของเอกสาร  
แฟ้มภาพ หนงัสอื แผนผงั แผนที ่ภาพวาด ภาพถ่าย ฟิลม์ การบนัทกึภาพหรอืเสยีง การบนัทกึโดยเครื่อง
คอมพวิเตอร ์หรอืวธิอีื่นใดทีท่ าใหส้ิง่ทีบ่นัทกึไวป้รากฏได้ 



จากหลกัการและเหตุผลดงักล่าว องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนิเหลก็ไฟ ไดเ้หน็ถงึความส าคญัของ
งานประชาสมัพนัธ ์ จงึไดจ้ดัท าโครงการขึน้ เพือ่ใหก้ารด าเนินการตามพระราชบญัญตัขิอ้มลูขา่วสารของ
ราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ เป็นไปดว้ยความเรยีบรอ้ย เป็นการประชาสมัพนัธข์อ้มลูขา่วสารและพฒันางาน
ประชาสมัพนัธ ์ เพือ่ใหป้ระชาชนไดร้บัรูข้อ้มลูขา่วสารการท ากจิกรรมขององคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนิเหลก็
ไฟ 

๓.วตัถปุระสงค ์
๑. เพือ่เผยแพร่ขา่วสาร ภารกจิการบรหิารงาน ขององคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนิเหลก็ไฟ 
    ใหส้าธารณชน ไดร้บัทราบอย่างทัว่ถงึ 
๒. เพือ่สรา้งความรู ้ความเขา้ใจ นโยบาย แนวทางการบรหิารงานขององคก์ารบรหิารหนิเหลก็ไฟ 
๓. เพื่อให้หน่วยงานทัง้ภาครฐั เอกชน องค์กร และประชาชนมคีวามเขา้ใจและมสี่วนร่วมในการ

บรหิารงานขององคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนิเหลก็ไฟ 

๕.พื้นท่ีด าเนินการ 
 องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนิเหลก็ไฟ  

๖.วิธีด าเนินการ 
 ๑. จดัท าโครงการเพือ่ขออนุมตัจิากผูบ้รหิารทอ้งถิน่ 
 ๒. มอบงานใหก้บัผูร้บัผดิชอบโครงการ และผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง เพือ่วางแผนและจดัเตรยีมโครงการ 
 ๓.ประสานงานกบัหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง เพือ่จดัหาวทิยากร 
 ๔.จดัท าก าหนดการและหวัขอ้การอบรม  
 ๕.สรุปผลในภาพรวมและรายงานผลการด าเนินการตามโครงการใหผู้บ้รหิารทอ้งถิน่ทราบ 

                                                       แผนปฏบิตักิารป้องกนัการทุจรติสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๔)ของอบต.หนิ
เหลก็ไฟ 

-๑๑๒- 

๗.ระยะเวลาด าเนินงาน 
 ๓ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๔) 

๘.งบประมาณท่ีใช้ในการด าเนินการ 
 ๕,๐๐๐.- (หา้พนับาทถว้น) 

๙.ผู้รบัผิดชอบโครงการ 
 ส านกัปลดั องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนิเหลก็ไฟ 

๑๐.ตวัช้ีวดั/ผลลพัธ ์
๑. สาธารณชนไดท้ราบ ขา่วสาร ภารกจิการบรหิารงาน ขององคก์ารบรหิารสว่นต าบล 
    หนิเหลก็ไฟ 
๒. ประชาชนมคีวามรู ้ความเขา้ใจ นโยบาย แนวทางการบรหิารงานขององคก์ารบรหิาร 
    สว่นต าบลหนิเหลก็ไฟ  
๓. ประชาชน ภาครฐั เอกชน องคก์ร มคีวามเขา้ใจและมสีว่นร่วมในการบรหิารงาน 
    ขององคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนิเหลก็ไฟ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  แผนปฏิบตัิการป้องกนัการทุจรติสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๔)ของอบต.หิน
เหลก็ไฟ 

-๑๑๓- 

๓.๒ การรบัฟังความคิดเหน็ การรบัและตอบสนองเร่ืองร้องเรียน/ร้องทุกขข์องประชาชน 

๓.๒.๑ มีกระบวนการรบัฟังความคิดเหน็ของประชาชน ในการด าเนินกิจการตามอ านาจหน้าท่ีของ
องคก์รปกครองส่วนท้องถ่ิน โดยเฉพาะการด าเนินกิจการท่ีจะมีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ และ
สุขอนามยัของประชาชนในท้องถ่ิน 

 
๓.๒ การรบัฟังความคิดเหน็การรบัและตอบสนองเร่ืองร้องเรียน/ร้องทุกขข์องประชาชน 

๑. ช่ือโครงการ : โครงการจดัประชาคมแผนชุมชนต าบลหินเหลก็ไฟ 

๒.หลกัการและเหตุผล 
ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการจดัท าแผนพฒันาขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่  พ.ศ. 

๒๕๔๘   ก าหนดใหม้กีารจดัท าแผนยุทธศาสตรก์ารพฒันาซึง่เป็นแผนการพฒันาองคก์รปกครองสว่น
ทอ้งถิน่ เป็นแผนพฒันาเศรษฐกจิ และสงัคมแห่งชาตขิององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ทีก่ าหนด
ยุทธศาสตร ์ และแนวทางการพฒันาขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ระยะยาว  
           องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนิเหลก็ไฟ  จะตอ้งด าเนินการจดัท าแผนพฒันาสีปี่  เพือ่ก าหนด แนว
ทางการพฒันาองคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนิเหลก็ไฟในอนาคต  ในการจดัท าแผนพฒันาสามปีใหเ้ป็นไป



ตามขัน้ตอน และกระบวนการทีก่ าหนด และสอดคลอ้งกบัปญัหาและความตอ้งการของประชาชน ในเขต
องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนิเหลก็ไฟ  ดงันัน้ เพือ่ใหก้ารด าเนินการจดัท าแผนพฒันาสีปี่ บรรลุวตัถุประสงค ์
มปีระสทิธภิาพและสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของประชาชนอย่างแทจ้รงิ  องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนิ
เหลก็ไฟ  จงึไดจ้ดัท าโครงการจดัเวทปีระชาคมต าบลขึน้  เพือ่อบรมใหค้วามรูค้วามเขา้ใจกบัประชาชนใน
การจดัเวทปีระชาคม ใหป้ระชาชนเขา้ใจและใหค้วามส าคญัของการประชาคม การมสีว่นร่วม และ
ความสมัพนัธข์องการรบัฟงัความคดิเหน็ของประชาชน และเพือ่องคก์ารบรหิารสว่นต าบลจะไดร้บัทราบ
ปญัหา ความตอ้งการและแนวทางแกไ้ขปญัหาร่วมกนั  มาใชใ้นการจดัท าโครงการ/กจิกรรม  เพือ่จดัท า
แผนพฒันาสามปี  

๓.วตัถปุระสงค ์
๑. เพือ่ใหป้ระชาชนไดม้คีวามรูค้วามเขา้ใจในการท าประชาคม 
๒. เพือ่ใหป้ระชาชนไดเ้ขา้ใจหลกัการมสีว่นร่วมของประชาชน 
๓. เพือ่ใหป้ระชาชนเหน็ถงึความสมัพนัธข์องการรบัฟงัความคดิเหน็กบัการมสีว่นร่วมของประชาชน 
๔. เพือ่ใหอ้งคก์ารบรหิารสว่นต าบลทราบถงึปญัหาความตอ้งการของประชาชน 
๕. เพือ่ใหม้กีารน าเสนอขอ้มูลเพื่อการพฒันา และความต้องการของประชาชน เพือ่จกัไดน้ า  ขอ้มูล

หรอืปญัหาไปก าหนดโครงการ/กจิกรรม 

๕.พื้นท่ีด าเนินการ 
 องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนิเหลก็ไฟ 
 

                                                     แผนปฏิบตัิการป้องกนัการทุจรติสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๔)ของอบต.หิน
เหลก็ไฟ 

-๑๑๔- 

๖.วิธีด าเนินการ 
 ๑.จดัท าโครงการเพือ่ขออนุมตัจิากผูบ้รหิารทอ้งถิน่ 
 ๒.มอบงานใหก้บัผูร้บัผดิชอบโครงการ และผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง เพือ่วางแผนและจดัเตรยีมโครงการ 
 ๓.ประสานงานกบัหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง เพือ่จดัหาวทิยากร 
 ๔.จดัท าก าหนดการและหวัขอ้การอบรม  
 ๕.สรุปผลในภาพรวมและรายงานผลการด าเนินการตามโครงการใหผู้บ้รหิารทอ้งถิน่ทราบ 

๗.ระยะเวลาด าเนินงาน 
 ๓ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๔) 

๘.งบประมาณท่ีใช้ในการด าเนินการ 
 ๑๐,๐๐๐.- (หนึ่งหมื่นบาทถว้น) 

๙.ผู้รบัผิดชอบโครงการ 
 ส านกัปลดั องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนิเหลก็ไฟ 



๑๐.ตวัช้ีวดั/ผลลพัธ์          

 ๑. ประชาชนไดม้คีวามรูค้วามเขา้ใจในการท าประชาคม     

 ๒. ประชาชนไดเ้ขา้ใจหลกัการมสีว่นร่วมของประชาชน     

 ๓. ประชาชนเหน็ถงึความสมัพนัธข์องการรบัฟงัความคดิเหน็กบัการมสีว่นร่วมของประชาชน

  ๔. องคก์ารบรหิารสว่นต าบลทราบไดถ้งึปญัหาความตอ้งการของประชาชน 

   ๕. ประชาชนมกีารน าเสนอขอ้มลูเพือ่การพฒันา และความตอ้งการเพือ่จกัไดน้ า

ขอ้มลูหรอืปญัหาไปก าหนดโครงการ/กจิกรรม 

 
 
 
 
 
 
 

                           
 
 

                              แผนปฏบิตักิารป้องกนัการทุจรติสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๔)ของอบต.หนิเหลก็
ไฟ 

 
-๑๑๕- 

 
๑.โครงการ อบต.หินเหลก็ไฟ เคลื่อนท่ี จ านวน  ๑๓ หมู่บ้าน 

๒.หลกัการและเหตุผล 

จากสภาพสงัคมไทยในปจัจุบนัการพฒันาทอ้งถิน่ใหม้คีวามกา้วหน้าในทุกๆดา้นไม่ว่าจะเป็นดา้น
สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ ดา้นการศกึษา ดา้นศาสนาและวฒันธรรม ลว้นแลว้เป็นหน้าทีส่ าคญัของ
องคก์ารบรหิารสว่นต าบล   ซึง่นบัว่าเป็นองคก์รทีอ่ยู่ใกลช้ดิกบัประชาชนในระดบั  รากหญ้ามากทีสุ่ด   และ
เป็นหวัใจส าคญัของการพฒันาอกีทัง้ พ.ร.บ. สภาต าบลและองคก์ารบรหิารสว่นต าบล  พ.ศ.๒๕๓๗  และที่
แกไ้ขเพิม่เตมิฉบบัที ่ ๕ พ.ศ. ๒๕๔๖ ก าหนดใหอ้งคก์ารบรหิารสว่นต าบลมหีน้าทีใ่นการพฒันาต าบลทัง้ใน
ดา้นเศรษฐกจิ   สงัคม  การเมอืงและวฒันธรรมรวมทัง้การปฏบิตังิานตามอ านาจหน้าทีข่องอบต.ตอ้งเป็นไป
เพือ่ประโยชน์สุขของประชาชนโดยใชว้ธิกีารบรหิารกจิการบา้นเมอืงทีด่แีละใหค้ านึงถงึการมสีว่นร่วมของ
ประชาชนในการจดัท าแผนพฒันาต าบลของ อบต. การจดัท าแผนต าบลของอบต. การจดัท างบประมาณการ
จดัซือ้จดัจา้ง  การตรวจสอบ  การประเมนิผลการปฏบิตังิานและการเปิดเผยขอ้มูลขา่วสาร ใหป้ระชาชนผู้
เป็นตวัแปรส าคญัในการพฒันาทีย่ ัง่ยนื   ใหไ้ดร้บัทราบขา่วสาร   มสีว่นรบัรูแ้สดงความคดิเหน็   

 ดงันัน้เพือ่เป็นการสนองนโยบายของรฐัตามกรอบกฎหมายทีก่ล่าวมาแลว้องคก์ารบรหิารสว่นต าบล
หนิเหลก็ไฟ  จงึไดจ้ดัท าโครงการ อบต.เคลื่อนที ่พบประชาชนขององคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนิเหลก็ไฟขึน้   



เพือ่เปิดโอกาสใหป้ระชาชนไดร้บัรูข้า่วสารร่วมแสดงความคดิเหน็รวมทัง้เพือ่รบัทราบปญัหาต่างๆ ของ
ประชาชนในทอ้งถิน่   อย่างมปีระสทิธผิล   นอกจากนี้   องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนิเหลก็ไฟ   ยงัได้
ใหบ้รกิารกบัประชาชนในงานดา้นต่าง ๆ  คอื  กองคลงัไดใ้หบ้รกิารรบัช าระภาษทีอ้งทีแ่ละภาษอีื่น ๆ  และ
กองช่างใหบ้รกิารเกี่ยวกบังานการรบัแจง้เรื่องราวรอ้งทุกขด์า้นโครงสรา้งพืน้ฐานในพืน้ทีโ่ดยประสานงาน
ร่วมกบัส านกังานพฒันาชุมชนอ าเภอและหน่วยงานอื่น ๆ  ส านกังานปศุสตัวฯ์ ตลอดจนศูนยก์ารศกึษานอก
โรงเรยีนมาแนะแนวการศกึษาใหผู้ท้ีส่นใจเขา้รบัการศกึษา ตลอดจนร่วมซกัถามปญัหาเกีย่วกบัการ
บรหิารงานของทางคณะผูบ้รหิาร  ซึง่จะมาตอบปญัหาขอ้ขอ้งใจและร่วมพบปะพูดคุยกบัประชาชนในพืน้ที ่ 
ดงักล่าวดว้ย 

๓.วตัถปุระสงค ์
๑. เพือ่ใหป้ระชาชนเขา้มามสีว่นร่วมในการวางแผนพฒันาขององคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนิเหลก็

ไฟ    
 ๒. เพือ่ใหบ้รกิารรบัขึน้ทะเบยีนผูส้งูอายุ  และคนพกิาร 

๓. เพือ่สรา้งจติส านึกใหก้บัประชาชนในพืน้ทีข่ององคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนิเหลก็ไฟ เกีย่วกบั
การมสีว่นร่วมทางการเมอืง 

 ๔. เพือ่ใหบ้รกิารประชาชนในดา้นการรบัช าระภาษบี ารุงทอ้งทีแ่ละภาษอีื่น ๆ 
 ๕. เพื่อให้บรกิารประชาชนในด้านการรบัแจ้งเรื่องราวรอ้งทุกข์เกี่ยวกบังานโครงสร้างพื้นฐานและ
บรกิารอื่น ๆ 
 ๖. เพือ่ใหบ้รกิารประชาชนในดา้นการขอขึน้ทะเบยีนเกษตรกรและขึน้ทะเบยีนกลุ่มอาชพี   
              บรกิารใหค้ าปรกึษาทางดา้นการเกษตรและการปศุสตัว ์
 

                                                      แผนปฏิบตักิารป้องกนัการทุจรติสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๔)ของอบต.หนิ
เหลก็ไฟ 

-๑๑๖- 
 ๗. เพื่อประชาสมัพนัธ์แถลงนโยบายของผู้บรหิารและสรุปผลการปฏบิตังิานทีผ่่านมาให้ประชาชน
ทราบ 
 ๘. เพือ่สนองแนวนโยบายของรฐัตามกรอบทีก่ฎหมายก าหนดไว ้
 ๙. เพือ่ใหส้ว่นราชการต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งไดใ้หบ้รกิารประชาชนนอกพืน้ที่ 

๕.พื้นท่ีด าเนินการ 
 องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนิเหลก็ไฟ  

๖.วิธีด าเนินการ 
 ๑. จดัท าโครงการเพือ่ขออนุมตัจิากผูบ้รหิารทอ้งถิน่ 
 ๒. มอบงานใหก้บัผูร้บัผดิชอบโครงการ และผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง เพือ่วางแผนและจดัเตรยีมโครงการ 
 ๓. ประสานงานกบัหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง เพือ่จดัหาวทิยากร 
 ๔. จดัท าก าหนดการและหวัขอ้การอบรม  
 ๕. สรุปผลในภาพรวมและรายงานผลการด าเนินการตามโครงการใหผู้บ้รหิารทอ้งถิน่ทราบ 

๗ .ระยะเวลาด าเนินงาน 
 ๓ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๔) 



๘.งบประมาณท่ีใช้ในการด าเนินการ 
 ๒๐,๐๐๐.-  บาท (สองหมื่นบาทถว้น) 

๙.ผู้รบัผิดชอบโครงการ 
 ส านกัปลดั องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนิเหลก็ไฟ  

๑๐.ตวัช้ีวดั/ผลลพัธ ์
๑. ประชาชนเขา้มามสีว่นร่วมในการวางแผนพฒันาขององคก์ารบรหิารสว่นต าบล 
๒. ประชาชนไดร้บับรกิารขึน้ทะเบยีนผูส้งูอายุ  และคนพกิาร 
๓. ประชาชนมจีติส านึกเกีย่วกบัการมสีว่นร่วมทางการเมอืง ในพืน้ทีข่ององคก์ารบรหิารสว่นต าบล  

 ๔. ประชาชนไดร้บับรกิารในดา้นการรบัช าระภาษบี ารุงทอ้งทีแ่ละภาษอีื่น ๆ 
 ๕. ประชาชนไดร้บับรกิารในดา้นการรบัแจง้เรื่องราวรอ้งทุกขเ์กี่ยวกบังานโครงสรา้งพืน้ฐาน 
              และบรกิารอื่น ๆ 

๖. ประชาชนไดร้บับรกิารในดา้นการขอขึน้ทะเบยีนเกษตรกรและขึน้ทะเบยีนกลุ่มอาชพีบรกิารให้
ค าปรกึษาทางดา้นการเกษตรและการปศุสตัว ์
 ๗. ประชาชนไดร้บัทราบการประชาสมัพนัธแ์ถลงนโยบายของผูบ้รหิารและสรุปผลการปฏบิตังิาน
ขององคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนิเหลก็ไฟทีผ่่านมา 
 ๘. ไดส้นองแนวนโยบายของรฐัตามกรอบทีก่ฎหมายก าหนดไว้ 
 ๙. สว่นราชการต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งไดใ้หบ้รกิารประชาชนนอกพืน้ที่ 
 

                                                       แผนปฏบิตักิารป้องกนัการทุจรติสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๔)ของอบต.หนิ
เหลก็ไฟ 

-๑๑๗- 

๓.๒.๒ มีช่องทางให้ประชาชนในท้องถ่ินสามารถร้องเรียน/ร้องทุกขไ์ด้โดยสะดวก 

๓.๒.๓ มีรายงานหรือแจ้งเป็นลายลกัษณ์อกัษรให้ประชาชนผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข ์ ได้ทราบถึงการ
ได้รบัเร่ือง ระยะเวลา และผลการด าเนินการเก่ียวกบัเร่ืองร้องเรียน/ร้องทุกข ์

๑. ช่ือโครงการ : มาตรการด าเนินการเร่ืองร้องทุกข/์ร้องเรียนของหินเหลก็ไฟ    

๒. หลกัการและเหตุผล 
 องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่เหน็ความส าคญัในการรบัฟงัความคดิเหน็การตอบสนองเรื่องราวรอ้ง
ทุกขแ์ละเรื่องรอ้งเรยีนของประชาชน เพือ่เป็นขอ้มลูในการน ามาพฒันา ปรบัปรุงการด าเนินงานบรกิาร
สาธารณะและการบรหิารราชการของหน่วยงานใหเ้ป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล โปร่งใส  จงึ
ไดจ้ดัท ามาตรการจดัการเรื่องราวรอ้งทุกข/์รอ้งเรยีนขึน้ เพือ่ก ากบัตดิตามในการจดัการเรื่องราวรอ้งทุกข/์
รอ้งเรยีนขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ ใหส้ามารถตอบสนองความตอ้งการหรอืแกไ้ขปญัหาความ
เดอืดรอ้นใหแ้ก่ประชาชนรวมทัง้พฒันาปรบัปรุงขัน้ตอน ช่องทางการรอ้งเรยีน กระบวนการจดัการแกไ้ข
ปญัหา ช่องทางการตดิตามผล และการแจง้ผลการด าเนินการเรื่องรอ้งทุกข ์ และเรื่องเรยีนต่างๆ ใหม้คีวาม
รวดเรว็ เป็นธรรม สะดวกและเหมาะสม รวมทัง้จดัใหม้กีารประชาสมัพนัธเ์ผยแพร่กระบวนการรอ้งเรยีน 
และขัน้ตอนใหป้ระชาชนรบัทราบอย่างทัว่ถงึ 



 ๓. วตัถปุระสงค ์
 ๑. เพือ่ก ากบัตดิตามการจดัการเรื่องราวรอ้งทุกข/์รอ้งเรยีนขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ ให้
สามารถตอบสนองความตอ้งการหรอืแกไ้ขปญัหาความเดอืดรอ้นใหแ้ก่ประชาชนไดอ้ย่างเหมาะสม 
 ๒. พฒันาปรบัปรุงขัน้ตอน  ช่องทางการรอ้งเรยีน กระบวนการจดัการแก้ไขปญัหา ช่องทางการ
ตดิตามผล และการแจง้ผลการด าเนินการเรื่องรอ้งทุกขแ์ละเรื่องเรยีนต่างๆ ใหม้คีวามรวดเรว็ สะดวกและ
เหมาะสม  

๔. เป้าหมาย 
 ๑. ก ากบัตดิตามการจดัการเรื่องราวรอ้งทุกข/์รอ้งเรยีนขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ ใหส้ามารถ
ตอบสนองความตอ้งการหรอืแกไ้ขปญัหาความเดอืดรอ้นใหแ้ก่ประชาชนไดอ้ย่างเหมาะสม 
 ๒. ก ากบัตดิตามใหม้กีารปรบัปรุง พฒันากระบวนการจดัการแกไ้ขปญัหา ช่องทางการรอ้งเรยีน/
การตดิตามผล และการแจง้ผลการด าเนินการเรื่องรอ้งทุกขแ์ละเรื่องเรยีนต่างๆ ใหม้คีวามรวดเรว็ สะดวก
และเหมาะสม  

๕. พื้นท่ีด าเนินการ 
 องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนิเหลก็ไฟ    

๖. วิธีด าเนินการ 
 ๑. จดัตัง้คณะท างานมาตรการจดัการเรื่องราวรอ้งทุกข/์รอ้งเรยีนขององคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนิ
เหลก็ไฟ    
  
 

                                               แผนปฏบิตักิารป้องกนัการทุจรติสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๔)ของอบต.หนิเหลก็ไฟ 
-๑๑๘- 

๒. ประชุมคณะท างานฯ มาตรการจดัการเรื่องราวรอ้งทุกข/์รอ้งเรยีนขององคก์ารบรหิารสว่นต าบล
หนิเหลก็ไฟ   เพือ่ก ากบัตดิตามการจดัการเรื่องราวรอ้งทุกข/์รอ้งเรยีน ใหส้ามารถตอบสนองความตอ้งการ
หรอืแกไ้ขปญัหาความเดอืดรอ้นใหแ้ก่ประชาชนไดอ้ย่างเหมาะสม รวดเรว็ และสะดวก 
 ๓. คณะท างานฯ ก าหนดมาตรการในการก ากบัตดิตามหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้ง ดงันี้  
 - ก าหนดให้มกีารจดัตัง้/ปรบัปรุงศูนย์เรื่องราวร้องทุกข/์รอ้งเรยีนขององค์การบรหิารส่วนต าบลหนิ
เหลก็ไฟ    
 - ก ากบัติดตามให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจดัให้มกีารประชาสมัพนัธ์เผยแพร่กระบวนการร้องเรยีน 
และขัน้ตอนใหป้ระชาชนรบัทราบอย่างทัว่ถงึ  
 - ก าหนดให้มเีจ้าหน้าที่/หน่วยงานผู้รบัผดิชอบในการรบัเรื่อง/ร้องทุกข์ ร้องเรยีนการทุจรติอย่าง
ชดัเจน  
 - ก าหนดให้มกีารพฒันาปรบัปรุงขัน้ตอน  ช่องทางการร้องเรยีน กระบวนการจดัการแก้ไขปญัหา 
ช่องทางการตดิตามผล และการแจง้ผลการด าเนินการเรื่องรอ้งทุกขแ์ละเรื่องเรยีนต่างๆ  
 - ก าหนดให้หน่วยงานที่รบัผิดชอบเรื่องร้องเรยีน/ร้องทุกข์  ด าเนินการแก้ไขข้อร้องเรียนอย่าง
เหมาะสมภายใน ๑๕ วนั  หากไม่สามารถด าเนินการไดท้นัภายใน ๑๕ วนั ตอ้งชีแ้จงใหผู้ร้อ้งเรยีนทราบ 



 - ก าหนดให้หน่วยงานที่ร ับผิดชอบเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ มีการแจ้งผลการด าเนินการหรือ
ความก้าวหน้า    ผลเรื่องร้องเรยีน ให้ผู้ร้องเรยีนทราบ รวมทัง้มชี่องทางในการตดิตามเรื่องรอ้งเรยีนให้ผู้
รอ้งเรยีนสามารถตดิตามผลไดด้ว้ยตนเอง  

๔. ประกาศ/ประชาสมัพนัธ์มาตรการจดัการเรื่องราวรอ้งทุกข/์รอ้งเรยีนขององคก์ารบรหิารสว่น
ต าบลหนิเหลก็ไฟ   ใหทุ้กหน่วยรบัทราบ และเปิดเผยต่อสาธารณชน 
 ๕. คณะท างานฯ ก ากบัตดิตามหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้งใหด้ าเนินการตามมาตรการ 
 ๖. ประเมนิความพงึพอใจของประชาชนผูใ้ชบ้รกิาร 
 ๗. รายงานสรุปผลการด าเนินการเรื่องรอ้งเรยีน พรอ้มปญัหา อุปสรรค และแนวทางแกไ้ข ให้
ผูบ้รหิารรบัทราบ และเผยแพร่ใหส้าธารณชนทราบ      
          

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ๓  ปี  งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ -๒๕๖๔  

๘. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใชง้บประมาณ 

๙. ผู้รบัผิดชอบ 
 ส านกัปลดัองคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนิเหลก็ไฟ    

๑๐. ตวัช้ีวดั/ผลลพัธ ์
 ๑. มศีูนยห์รอืหน่วยรบัเรื่องราวรอ้งเรยีน/รอ้งทุกข์ 
 ๒. มกีารแต่งตัง้เจา้หน้าที/่หน่วยงานทีร่บัผดิชอบรบัเรื่องรอ้งเรยีน/รอ้งทุกข์ 
 
 

                                  แผนปฏิบตัิการป้องกนัการทุจรติสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๔)ของอบต.หิน
เหลก็ไฟ 

-๑๑๙- 
 ๓. มกีารเผยแพร่ประชาสมัพนัธใ์หป้ระชาชนทราบช่องทางในการรอ้งทุกข/์รอ้งเรยีน และ
กระบวนการขัน้ตอนเรื่องรอ้งเรยีน 
 ๔. มกีารแจง้ผลการด าเนินการหรอืความก้าวหน้า ผลเรื่องรอ้งเรยีน ใหผู้ร้อ้งเรยีนทราบ รวมทัง้มี
ช่องทางในการตดิตามเรื่องรอ้งเรยีนใหผู้ร้อ้งเรยีนสามารถตดิตามผลไดด้ว้ยตนเอง 
 ๕. มกีารก ากบัตดิตามการจดัการเรื่องราวรอ้งทุกข/์รอ้งเรยีนขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ ให้
สามารถตอบสนองความตอ้งการหรอืแกไ้ขปญัหาความเดอืดรอ้นใหแ้ก่ประชาชนไดอ้ย่างเหมาะสมตาม
มาตรการทีก่ าหนดไว ้
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

                                  แผนปฏิบตัิการป้องกนัการทุจรติสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๔)ของอบต.หิน
เหลก็ไฟ 
 

-๑๒๐- 

๑. ช่ือโครงการ : โครงการการใหบ้รกิารรบัเรื่องราวรอ้งเรยีน – รอ้งทุกขผ์่านเวบ็ไซต์ 
WWW.hinlekfai.go.th 

๒. หลกัการและเหตุผล 
  องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนิเหลก็ไฟ  เป็นองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่  ปฏบิตังิานตาม
อ านาจหน้าที ่ โดยน าหลกัการบรหิารกจิการบา้นเมอืงทีด่แีละการมสีว่นร่วมของประชาชนมาปรบัใช้ทัง้นี้
เพือ่ใหป้ระชาชนไดร้บัการบรกิารทีด่ทีีสุ่ดอย่างไรกต็ามการใหบ้รกิารต่างๆของทางองคก์ารบรหิารสว่น
ต าบล 
ท่าหนิอาจมขีัน้ตอนทีซ่ ้าซอ้นก่อใหเ้กดิความล่าชา้ไม่สามารถตอบสนองความตอ้งการของประชาชนไดอ้ย่าง
ทนัท่วงทงีานกฎหมายและคดสี านกัปลดัองคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนิเหลก็ไฟเป็นหน่วยงานทีม่หีน้าทีค่วาม
รบัผดิชอบ  ดา้นการใหบ้รกิารรบัเรื่องราวรอ้งเรยีน – รอ้งทุกข ์ และ ใหบ้รกิารรบัเรื่องราวรอ้งเรยีน – รอ้ง
ทุกข ์ผ่านเวบ็ไซต ์WWW.hinlekfai.go.th จงึไดจ้ดัท าโครงการลดขัน้ตอนการใหบ้รกิารดงักล่าว เพือ่ใหส้ว่น
ราชการต่าง ๆ ในสงักดัองคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนิเหลก็ไฟทีไ่ดร้บัขอ้รอ้งเรยีนรอ้งทุกขจ์ากประชาชน
สามารถแกไ้ขปญัหาและบรรเทาความเดอืดรอ้นของประชาชนไดอ้ย่างรวดเรว็ยิง่ขึน้ 

http://www.hinlekfai.go.th/
http://www.tungkratadpatthana.go.th/


๓. วตัถปุระสงค ์
  ๑. เพือ่ลดขัน้ตอนและระยะเวลาในการปฏบิตังิานใหน้้อยลงและรวดเรว็ 
  ๒. เพือ่ใหส้ามารถแจง้ผลการปฏบิตัแิละการด าเนินงานใหป้ระชาชนทราบภายใน  ๗  วนั 
  ๓. เพือ่ยกระดบัการบรกิารของส านกัปลดั  งานรบัเรื่องราวรอ้งเรยีนรอ้งทุกข์ 

๔. เป้าหมายของโครงการ 
  ๑. ประชาชนไดร้บัการแกไ้ขปญัหาและบรรเทาความเดอืดรอ้นไดอ้ย่างรวดเรว็ 
  ๒. ยกระดบัการแกไ้ขปญัหาและการตอบขอ้รอ้งเรยีนของประชาชนทางเวบ็ไซตข์อง
องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนิเหลก็ไฟ 

กระบวนการบริการ ระยะเวลาเดิม ระยะเวลาท่ีปรบัลด 
รบัแจง้เรื่องราวรอ้งเรยีนรอ้งทุกข์ - แจง้ตอบรบัการด าเนินการใหผู้้

รอ้งเรยีนทราบภายใน  ๗  วนั 
 
๕. วิธีการและแนวทางการด าเนินการ 
  ๑. เขยีนเสนอโครงการเพือ่ขออนุมตัดิ าเนินการ 
  ๒. แต่งตัง้คณะท างานปรบัปรุงขัน้ตอนการปฏบิตัริาชการและลดขัน้ตอนการรอ้งเรยีนรอ้ง
ทุกข ์
  ๓. ประชุมคณะท างานแจง้ขัน้ตอนในการปฏบิตังิานตอบขอ้รอ้งเรยีนรอ้งทุกขใ์หห้วัหน้า
งานใชเ้ป็นแนวทางปฏบิตัโิดยมเีงือ่นไขเวลาภายใน  ๗  วนั 
  ๔. ประกาศก าหนดขัน้ตอนการรบัเรื่องราวรอ้งทุกข์ 
  ๕. ประกาศใหป้ระชาชนทราบโดยทัว่กนั 
  ๖. ด าเนินการจดัท ากจิกรรมอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน 
 

                                                       แผนปฏบิตักิารป้องกนัการทุจรติสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๔)ของอบต.หนิ
เหลก็ไฟ 
 
      -๑๒๑- 

   ๖.๑  จดัท าป้ายแสดงขัน้ตอนและระยะเวลาการปฏบิตังิาน 
   ๖.๒  จดัท าเอกสารประชาสมัพนัธข์อ้มลูขา่วสารช่องทางต่าง ๆ เช่น ทาง Internet   
หอกระจายข่าว  วารสาร  จดหมายข่าว  ฯลฯ 
   ๖.๓  จดัท าแบบประเมนิผลความพงึพอใจ 
  ๗. ส ารวจความพงึพอใจของประชาชนต่อการใหบ้รกิาร (แบบสอบถาม) 
  ๘. สรุปและตดิตามประเมนิผลโครงการ 
๖. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ตัง้แต่เดอืนตุลาคม  ๒๕๖๑  -  กนัยายน  ๒๕๖๒ 

ที ่ รายการ 
ระยะเวลาด าเนินการ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
๑. เสนอโครงการเพือ่ขออนุมตั ิ             
๒. แต่งตัง้คณะท างานปรบัปรุง             



ขัน้ตอนและระยะการปฏบิตัิ
ราชการลดขัน้ตอน 

๓. จดัท าแผนปฏบิตักิารลด
ขัน้ตอนและระยะเวลาการ
ปฏบิตัริาชการ 

            

๔. ประกาศก าหนดขัน้ตอนและ
ระยะเวลาการปฏบิตัริาชการ
ใหป้ระชาชนทราบและจดัท า
แผนภูมแิสดงขัน้ตอนการ
ด าเนินการและระยะการ
ปฏบิตังิาน 

            

๕. ด าเนินการตามแผนปฏบิตัิ
งาน 

            

๖. จดัท าแบบสอบถามความ
คดิเหน็และความพงึพอใจ
ของประชาชนทีม่ารบับรกิาร 
และสุม่ประเมนิผล 

            

๗. ส ารวจความพงึพอใจ             
๘. สรุปและตดิตามประเมนิผลฯ             

 
๗. ผู้รบัผิดชอบโครงการ 
  ส านกัปลดัองคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนิเหลก็ไฟ 
 
๘. งบประมาณ 
  -ไม่มคี่าใชจ่้าย- 
 

                                                       แผนปฏบิตักิารป้องกนัการทุจรติสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๔)ของอบต.หนิ
เหลก็ไฟ 
      -๑๒๒- 

๙. การประเมินผล 
  ประเมนิผลโดยใชแ้บบสอบถามความคดิเหน็  และความพงึพอใจของประชาชนผูเ้ขา้ใช้
บรกิาร 
๑๐. ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั 
  ๑.  ประชาชนในองคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนิเหลก็ไฟไดร้บับรกิารทีด่ ี สะดวก  รวดเรว็ขึน้ 
  ๒.  ลดขัน้ตอนในการใหบ้รกิารประชาชนไดร้บัทราบผลภายใน  ๗  วนัท าการ 
  ๓.  ยกระดบัมาตรฐานใหเ้ท่าเทยีมกบัทีก่รมปรกครองส่วนทอ้งถิน่ก าหนดไวเ้ป็นมาตรฐาน 
  ๔.  สง่เสรมิและพฒันาการบรหิารงานขององคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนิเหลก็ไฟใหเ้ป็นไป
ตามหลกัเกณฑก์ารบรหิารกจิการบา้นเมอืงทีด่ี 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                       แผนปฏบิตักิารป้องกนัการทุจรติสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๔)ของอบต.หนิ
เหลก็ไฟ 
 

-๑๒๓- 

๓.๓ การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการขององคก์รปกครองส่วนท้องถ่ิน 

๓.๓.๑ ด าเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจดัท าแผนพฒันา การจดัท างบประมาณ  

๑. ช่ือโครงการ : ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารกิจการขององคก์ารบริหารส่วน
ต าบลหินเหลก็ไฟ    

๒. หลกัการและเหตุผล 
 องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ มอี านาจหน้าทีใ่นการจดัท าบรกิารสาธารณะ ทัง้ในเรื่องการจดัหา
รายไดแ้ละการใชจ่้ายเงนิและการบรหิารงานต่างๆตามภารกจิและการจดัท าบรกิารสาธารณะการทีอ่งคก์ร



ปกครองสว่นทอ้งถิน่ จะบรหิารงานใหม้ปีระสทิธภิาพและเกดิประโยชน์สงูสุดแก่ประชาชน จะตอ้ง
บรหิารงานดว้ยความซื่อสตัย์ สุจรติ มคีวามโปร่งใส และสามารถตรวจสอบไดต้ามหลกัธรรมาภบิาล 
 เพือ่เป็นการสง่เสรมิใหป้ระชาชนมสีว่นร่วมในการบรหิารกจิการขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ให้
สามารถตอบสนองความตอ้งการของประชาชนไดอ้ย่างแทจ้รงิสง่เสรมิกระบวนการมสีว่นร่วมในการจดัท า
แผนพฒันาทอ้งถิน่  การจดัท างบประมาณขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ และร่วมด าเนินการโครงการ 
รวมทัง้ตดิตามโครงการตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ สง่ผลใหเ้กดิการบรหิารงานใหม้ปีระสทิธภิาพและเกดิ
ประโยชน์สงูสุดแก่ประชาชนต่อไป  

๓. วตัถปุระสงค ์
 ๑. เพือ่สง่เสรมิใหป้ระชาชนมสีว่นร่วมในการเสนอขอ้คดิเหน็ในการจดัท าแผนพฒันาทอ้งถิน่ของตน 
 ๒. เพือ่สง่เสรมิใหป้ระชาชนมสีว่นร่วมในการตดิตามการจดัท าแผน/โครงการต่างๆ ของตน 
 ๓. เพือ่สง่เสรมิใหป้ระชาชนมสีว่นร่วมในการตดิตามการปฏบิตัริาชการ ใหม้คีวามถูกตอ้ง โปร่งใส 
 ๔. เพื่อส่งเสรมิใหป้ระชาชนเขา้ใจถงึบทบาททีต่นในการสนับสนุนการขบัเคลื่อนโครงการ/กจิกรรม/
มาตรการตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ของตน 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 สง่เสรมิการมสีว่นร่วมของประชาชนในการบรหิารกจิการขององคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนิเหลก็ไฟ    

๕. พื้นท่ีด าเนินการ 
 องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนิเหลก็ไฟ    

๖. วิธีด าเนินการ 
 ๑. จดัประชุมคณะกรรมการชุมชน เพื่อคดัเลือกผู้แทนประชาคมในการเป็นคณะกรรมการจดัท า
แผนพฒันาทอ้งถิน่ 
 ๒. จดัท าร่างแผนพฒันาทอ้งถิน่  
 ๓. เผยแพร่ ร่างแผนพฒันาท้องถิน่ ให้ประชาชนในแต่ละชุมชน เสนอขอ้คดิเห็น ในปรบัปรุงการ
จดัท าแผนพฒันาทอ้งถิน่ 
 ๔. หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งปรบัปรุงแผนพฒันาทอ้งถิน่ ใหส้อดรบักบัความตอ้งการของประชาชน 

                                                       แผนปฏบิตักิารป้องกนัการทุจรติสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๔)ของอบต.หนิ
เหลก็ไฟ 

-๑๒๔- 

 ๕. เสนอแผนพฒันาทอ้งถิน่ ตามขัน้ตอนต่อไป 
 ๖. เผยแพร่แผนพฒันาทอ้งถิน่ ต่อสาธารณชน 
 ๗. รายงานผลการด าเนินการตามแผนพฒันาท้องถิน่ ต่อคณะกรรมการจดัท าแผนพฒันาท้องถิ่น 
ผูบ้รหิาร และสาธารณชน ทราบ เพือ่เป็นขอ้มลูในการปรบัปรุงแผนพฒันาทอ้งถิน่ต่อไป 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ๓  ปี  งบประมาณ ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔   
๘. งบประมาณด าเนินการ 
 ๕,๐๐๐.-  บาท (หา้พนับาทถว้น) 



๙. ผู้รบัผิดชอบโครงการ 
 งานวเิคราะหน์โยบายและแผน องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนิเหลก็ไฟ    

๑๐. ตวัช้ีวดั/ผลลพัธ ์
 ๑. มกีารจดัเวทใีหป้ระชาชนมสี่วนร่วมในการเสนอขอ้คดิเหน็ในการจดัท าแผนพฒันาทอ้งถิน่ และมี
ช่องทางใหป้ระชาชนสามารถตดิตามการจดัท าแผน/โครงการต่างๆ  
 ๒. องค์การบรหิารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ มีการแต่งตัง้ภาคประชาชนร่วมเป็นกรรมการจดัท า
แผนพฒันาทอ้งถิน่  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

                                                       แผนปฏบิตักิารป้องกนัการทุจรติสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๔)ของอบต.หนิ
เหลก็ไฟ 

-๑๒๕- 

๓.๓.๒ ด าเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ และการประเมินผลการปฏิบติังาน 

๑. ช่ือโครงการ : กิจกรรมการประเมินผลการปฏิบติัราชการขององคก์ารบริหารส่วนต าบลหินเหลก็
ไฟ    

๒. หลกัการและเหตุผล 
 ดว้ยกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ก าหนดใหอ้งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ตอ้งด าเนินการ
ประเมนิผลการปฏบิตัริาชการซึง่เป็นกระบวนการวดัผลการบรหิารและปฏบิตัริาชการว่าสมัฤทธิผ์ลตาม
เป้าหมายหรอืไม่ ตลอดจนเป็นการตรวจสอบการปฏบิตัริาชการขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่เพือ่น าผลที่
ไดจ้ากการประเมนิมาใชใ้นการปรบัปรุง แกไ้ข สง่เสรมิ พฒันา ขยายหรอืยุตกิารด าเนินภารกจิต่างๆ ต่อไป 



 เพือ่ใหก้ารประเมนิผลการปฏบิตัริาชการขององคก์ารหรหิารสว่นต าบล   มกีารขบัเคลื่อนอย่างเป็น
รปูธรรม ซึ่งจะส่งเสรมิใหอ้งคก์ารหรหิารสว่นต าบลมมีาตรฐานในการปฏบิตัริาชการ ลดขัน้ตอนการ
ปฏบิตังิาน และการอ านวยความสะดวกและการตอบสนองความตอ้งการของประชาชน เพือ่ประโยชน์สุข
ของประชาชนโดยใชว้ธิกีารบรหิารกจิการบา้นเมอืงทีด่ ีและสง่เสรมิใหป้ระชาชนมสี่วนร่วมในการบรหิาร
กจิการขององคก์ารหรหิารส่วนต าบล  จงึด าเนินการกจิกรรมการประเมนิผลการปฏิบตัริาชการองคก์ารหริ
หารสว่นต าบลหนิเหลก็ไฟ  ขึน้ 

๓. วตัถปุระสงค ์
 ๑. เพื่อส่งเสรมิการมสี่วนร่วมของประชาชนในการตดิตามประเมนิผลการปฏบิตัริาชการ และร่วม
ปรบัปรุงแกไ้ขโครงการต่าง ๆ ในแผนพฒันาทอ้งถิน่ 
 ๒. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เกิดความโปร่งใส 
ตรวจสอบได ้ 
 ๓. เพือ่เป็นการเฝ้าระวงัการทุจรติในการบรหิารจดัการตามภารกจิขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนมสีว่นร่วมในการบรหิารกจิการขององคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนิเหลก็ไฟ    

๕. พื้นท่ีด าเนินการ 
 องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนิเหลก็ไฟ    

๖. วิธีด าเนินการ 
 ๑. ประสานกบัสว่นราชการและหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้งเพือ่รวบรวมขอ้มลู 
 ๒. จดัท าโครงการและขออนุมตัโิครงการ 
 ๓. จดัท าประกาศประชาสมัพนัธก์ารด าเนินโครงการ 
 ๔. จดัท าค าสัง่แต่งตัง้คณะกรรมการตดิตามประเมนิผลแผนพฒันา 
  (๑) ผูแ้ทนชุมชนองคก์รภาคประชาชน ภาคเอกชน  ๒  คน 
  (๒) ผูแ้ทนสมาชกิสภา     ๒  คน 
  (๓) ผูท้รงคุณวุฒ ิ      ๒  คน 
  (๔) ปลดั อบต.      เป็นกรรมการและเลขานุการ 
  (๕) หวัหน้าส านกัปลดั     เป็นผูช้่วยเลขานุการ 

                                                       แผนปฏบิตักิารป้องกนัการทุจรติสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๔)ของอบต.หนิ
เหลก็ไฟ 
 
      -๑๒๖-  
ใหค้ณะกรรมการฯ ด าเนินการดงันี้ 

๑) ประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามหลักเกณฑ์และ
วธิกีารบรหิารกจิการบา้นเมอืงทีด่ ี

๒) ประเมนิผลการปฏบิตัริาชการขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ปีละ 2 ครัง้เป็นอย่างน้อย
แล้วเสนอผลการประเมนิให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ทราบ เพื่อน าผลที่ได้จากการประเมนิมาใช้ในการ
ปรบัปรุงแกไ้ข สง่เสรมิ พฒันา ขยายหรอืยุตกิารด าเนินภารกจิต่างๆ ขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 



๓) จดัท าแบบประเมนิผลและแบบรายงานผลการประเมนิการปฏิบตัิราชการขององค์กร
ปกครองสว่นทอ้งถิน่ส าหรบัผลการปฏบิตัริาชการประจ าปี 

๔) ด าเนินการเรื่องอื่นๆ ตามทีอ่งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่มอบหมาย 
  ๕. ประชุมคณะกรรมการตดิตามประเมนิผลแผนพฒันา 
  ๖. การจดัท าแผนการด าเนินงาน 
  ๗. การด าเนินโครงการใหเ้ป็นไปตามแผนการด าเนินงาน 
  ๘. การตดิตามและประเมนิผล 
  ๙. การจดัท าสรุปรายงานผลการด าเนินโครงการฯ แล้วรายงานให้ผู้บรหิารพจิารณา เพื่อ
ปรบัปรุงด าเนินการแกไ้ขต่อไป 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ๓ ปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔ 

๘. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใชง้บประมาณ  

๙. ผู้รบัผิดชอบโครงการ 
 ส านกัปลดั องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนิเหลก็ไฟ    

๑๐. ตวัช้ีวดั/ผลลพัธ ์
 ๑. มแีต่งตัง้ภาคประชาชนร่วมเป็นคณะกรรมการตดิตามประเมนิผลแผนพฒันา  
 ๒. ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการ และร่วมปรบัปรุงแก้ไข
โครงการต่าง ๆ ในแผนพฒันาทอ้งถิน่ 
 

 

 

 

 
                                                                                                                                                        

                                                       แผนปฏบิตักิารป้องกนัการทุจรติสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๔)ของอบต.หนิ
เหลก็ไฟ 

-๑๒๗- 

๑. ช่ือโครงการ : มาตรการแต่งตัง้คณะกรรมการสนับสนุนการจดัท าแผนพฒันาองคก์ารบริหาร
ส่วนต าบลหินเหลก็ไฟ    

๒. หลกัการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
    ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยการจดัท าแผนพฒันาองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 
๒๕๔๘ หมวด ๑ องคก์รจดัท าแผนพฒันา ขอ้ ๗ (๒) และขอ้ ๙ ก าหนดใหม้อีงคก์รและโครงสรา้งของ
องคก์รจดัท าแผนพฒันาขององคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนิเหลก็ไฟในรูปของคณะกรรมการดงันัน้เพือ่ให้



องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนิเหลก็ไฟในฐานะองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่รูปแบบต าบลมอีงคก์รในการจดัท า
แผนพฒันาตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยการจดัท าแผนพฒันาขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
พ.ศ. ๒๕๔๘ องคก์ารหรหิารหนิเหลก็ไฟโดยงานวเิคราะหน์โยบายและแผน จงึแต่งตัง้คณะกรรมการ
สนบัสนุนการจดัท าแผนพฒันาองคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนิเหลก็ไฟ   ขึน้ 

๓. วตัถปุระสงค ์
    เพือ่สง่เสรมิใหบุ้คลากรขององคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนิเหลก็ไฟและตวัแทนประชาชนจากทุกภาค
สว่นไดม้สีว่นร่วมและแสดงความคดิเหน็ในการจดัท าร่างแผนยุทธศาสตรก์ารพฒันาองคก์ารบรหิารสว่น
ต าบลหนิเหลก็ไฟและแผนพฒันาสีปี่องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนิเหลก็ไฟใหส้อดคลอ้งกบัประเดน็หลกัการ
พฒันาทีป่ระชาคมต าบล และคณะกรรมการพฒันาต าบล ก าหนดดว้ยความถูกตอ้ง โปร่งใส และสุจรติ 

๔. เปาหมาย/ผลผลิต 
    คณะกรรมการสนับสนุนการจดัท าแผนพฒันาองคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนิเหลก็ไฟ จ านวน ๕ คน 

๕. พื้นท่ีด าเนินการ 
    องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนิเหลก็ไฟ    

๖. วิธีด าเนินการ 
    ๖.๑  จดัประชุมคณะกรรมการหมู่บา้น เพือ่คดัเลอืกผูแ้ทนประชาคมต าบล 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
       คณะกรรมการสนับสนุนการจดัท าแผนพฒันาองคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนิเหลก็ไฟบางต าแหน่งใน
ปจัจุบนัจะครบวาระการด ารงต าแหน่ง ๒ ปี ตามทีร่ะเบยีบฯ ก าหนด ในวนัที ่๑๖ กนัยายน ๒๕๖๑ องคก์าร
บรหิารสว่นต าบลจงึตอ้งด าเนินการคดัเลอืกบุคคลในต าแหน่งดงักล่าวมาด ารงต าแหน่งคณะกรรมการ
สนบัสนุนการจดัท าแผนพฒันาแทนกรรมการฯ ทีค่รบวาระการด ารงต าแหน่ง ภายใน ๓๐  กนัยายน ๒๕๖๑  
เพือ่ใหเ้ป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยการจดัท าแผนพฒันาขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่  
พ.ศ. ๒๕๕๘ หมวด ๑ องคก์รจดัท าแผนพฒันา ขอ้ ๗(๒) และขอ้ ๙ ทีก่ าหนด 

๘. งบประมาณด าเนินการ 
   ไม่ใชง้บประมาณ 

                                                       แผนปฏบิตักิารป้องกนัการทุจรติสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๔)ของอบต.หนิ
เหลก็ไฟ 

-๑๒๘- 

๙. ผู้รบัผิดชอบโครงการ 
   งานวเิคราะหน์โยบายและแผน องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนิเหลก็ไฟ    

๑๐. ตวัช้ีวดั/ผลลพัธ 
     องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนิเหลก็ไฟมคีณะกรรมการสนบัสนุนการจดัท าแผนพฒันาต าบลเพือ่เป็น
องคก์รในการยกร่างหรอืจดัท าร่างแผนยุทธศาสตรการพฒันาองคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนิเหลก็ไฟ   และ
ร่างแผนพฒันาสีปี่องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนิเหลก็ไฟเพือ่ใชเ้ป็นแผนพฒันาในการพฒันาองคก์ารบรหิาร
สว่นต าบลหนิเหลก็ไฟ   ความตอ้งการของประชาคมและชุมชนในเขตองคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนิเหลก็ไฟ



ดว้ยความถูกตอ้งโปร่งใส สุจรติ และใหค้วามส าคญัในการต่อตา้นการทุจรติ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     แผนปฏิบตัิการป้องกนัการทุจรติสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๔)ของอบต.หิน
เหลก็ไฟ 

 
-๑๒๙- 

๑. ช่ือโครงการ : กิจกรรมประชุมประชาคมหมู่บ้านและประชาคมต าบล ประจ าปี 

๒. หลกัการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
    กฎหมายทีเ่กีย่วของกบัการกระจายอ านาจและองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่เป็นกฎหมายทีค่่อนขา้ง
ใหม่และมจี านวนหลายฉบบัดว้ยกนัท าใหป้ระชาชนยงัไม่อาจไดร้บัทราบถงึความส าคญัของการกระจาย
อ านาจและการมสีว่นร่วมของประชาชนต่อการกระจายอ านาจ องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนิเหลก็ไฟ จงึได้
จดัท าโครงการ อบต.สญัจร ประชุมประชาคมหมู่บา้นและประชาคมต าบลประจ าปี 25๖๑ ขึน้ เพือ่ให้
ประชาชนมคีวามรูค้วามเขา้ใจและตระหนกัถงึความส าคญัของการกระจายอ านาจการมสีว่นรวมของ
ประชาชนต่อการพฒันาทองถิน่ตนเอง 



๓. วตัถปุระสงค ์
    เพือ่ใหก้ารบรหิารจดัการเป็นไปตามหลกัการมสีว่นร่วมของประชาชน โป่รงใส และตรวจสอบไดเ้พือ่
เผยแพร่ความรูใ้หก้บัประชาชนถงึการมสีว่นร่วมในการบรหิารงานขององคก์รปกครองสว่นทองถิน่ เพือ่รบั
ฟงัความคดิเหน็ ขอเสนอแนะในการพฒันาทอ้งถิน่ และรายงานการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๑  อกีทางหนึ่งดว้ย 

๔. เป้าหมาย 
      ผูน้ าองคก์รประชาชน เช่น ก านัน ผูใ้หญ่บา้น ผูช้่วยผูใ้หญ่บา้น สารวตัรก านัน  ผูน้ าชุม ชนแพทย์
ประจ าต าบลอาสาสมคัรสาธารณสุข สมาชกิสภาองคก์ารบรหิารสว่นต าบล กลุ่มอาชพีต่างๆ ตลอดจน
ประชาชนทัว่ไป จ านวนไม่น้อยก่วา  
๑๐๐ คน 

๕. วิธีด าเนินการ 
   ๕.๑ ตดิตอ่ ประสานงานกบัเจา้ของสถานที่ 
  ๕.๒ แต่งตัง้คณะท างาน 
   ๕.๓ วางแผนก าหนด วนั เวลา สถานที ่การฝึกอบรม พรอ้มก าหนดตารางการฝึกอบรม 
   ๕.๔ เสนอโครงการเพือ่ขออนุมตังิบประมาณจากองคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนิเหลก็ไฟ    
   ๕.๕ ด าเนินโครงการตามวนั เวลา ทีก่ าหนด 

๖. ระยะเวลาการด าเนินการ 
    ๓ ปี (ปงบประมาณ ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔) 

๗. งบประมาณ 
    ไม่ใชเ้งนิงบประมาณ 

๘. ผู้รบัผิดชอบโครงการ 
    ส านกัปลดั องคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนิเหลก็ไฟ 
 

                                แผนปฏบิตักิารป้องกนัการทุจรติสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๔)ของอบต.หนิเหลก็
ไฟ 

-๑๓๐- 

๙. ตวัชีว้ดั/ผลลพัธ 
    ผูเ้ขา้ร่วมประชุมประชาคมสามารถเขา้ใจการบรหิารงานแบบการมสีว่นร่วม ตระหนักถงึความส าคญั
ของการกระจายอ านาจและเป็นการสรา้งทศันคตทิีด่รีะหว่างประชาชนและหน่วยการบรหิารราชการสว่น
ทอ้งถิน่ 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  แผนปฏบิตักิารป้องกนัการทุจรติสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๔)ของอบต.หนิเหลก็
ไฟ 

-๑๓๑- 

๑. ช่ือโครงการ : การสงเสริมและสนับสนุนการจดัท าแผนชุมชน 

๒. หลกัการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
    การพัฒนาและส้รางการเรียนรู้ เพื่อมุงเน้นยกระดบัการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนา
ทอ้งถิน่เป็นส าคญัจงึควรใหค้ณะกรรมการชุมชนซึ่งถอืวาเป็นประชาชนกลุ่มหนึ่งในชุมชน สรา้งแผนชุมชน
ขึน้มาดว้ยตนเอง ดงัความหมายของแผนแม่บทชมชุนทีว่่า “แผนชุมชนเป็นการท างานเพือ่ตอ้งการใหชุ้มชน
สามารถบรหิารจดัการเอง ก าหนดทศิทางของตนเอง”การสรา้งภูมคิุมกนัป้องกนัเงื่อนไขจากภายนอกเขา้ไป
ท าให้ชุมชนเปลีย่นแนวคดิวฒันธรรมดัง้เดมิและวิง่ตามกระแสเงนิท าให้หมู่บ้านได้รบัการเรยีนรู้รูจ้กัชุมชน
ของตนเองสามารถค้นหาทรพัยากรและศักยภาพของตนเอง ตลอดจนการท าโครงการแก้ไขปญัหาใน
อนาคตได้ และการประสานกบัหน่วยงานทุกภาคส่วน เพื่อให้เกดิความร่วมมอืเป็นพลงัส าคญัในการแก้ไข
ปญัหาทีต่อบสนองความตอ้งการของชุมชนในปจัจุบนัและป้องกนัปญัหาทีจ่ะเกดิขึน้ในอนาคตได ้



๓. วตัถปุระสงค ์
    เพื่อให้คนในชุมชนได้แลกเปลีย่นเรยีนรู้ร่วมกนัได้เหน็ขอ้เด่น ขอ้ด ีโอกาสและขอ้จ ากดัของชุมชน
ในการพฒันาอย่างมีเป้าหมายมช่ีองทางในการแก้ไขปญัหาของชุมชนได้อย่างเหมาะสมและครอบคลุม
สามารถก าหนดกจิกรรมทีต่อบสนองความตอ้งการของชุมชนไดค้ดิเป็นและกลา้ทีจ่ะตดัสนิใจดว้ยตนเองได ้

๔. เป้าหมาย 
    ทุกหมู่บา้นในเขตองคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนิเหลก็ไฟ    

๕. วิธีด าเนินการ 
    ๕.๑ ประชุมผูบ้รหิาร ก านนัผูใ้หญ่บา้น เจา้หน้าทีท่ีเ่กีย่วของเพือ่วางแผนการด าเนินงาน 
    ๕.๒ ประชาสมัพนัธ์โครงการพรอ้มให้ความรู้แก่ประชาชนในพื้นที่ โดยใช้หอกระจายข่าวและเสยีง
ตามสายในหมู่บา้น 
    ๕.๓ ด าเนินการจดัท าแผนชุมชนของทุกหมู่บา้นตามก าหนดการ 
    ๕.๔ สง่แผนชุมชนใหห้น่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 

๖. ระยะเวลาการด าเนินการ 
    ๓ ปี (ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ – ๒๕๖๒) 

๗. งบประมาณด าเนินการ 
    ไม่ใชง้บประมาณ 

๘. ผู้รบัผิดชอบโครงการ 
    ส านกัปลดั องคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนิเหลก็ไฟ  
 
                           

                                  แผนปฏิบตักิารป้องกนัการทุจรติสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๔)ของอบต.หนิ
เหลก็ไฟ 

        -๑๓๒- 

๙. ตวัช้ีวดั/ผลลพัธ 
    ชุมชนสามารถวางแผนจดัการกบัทรพัยากรหรอืทุนในชุมชน ทัง้ทุนบุคคลและทุนสงัคมทีม่อียู่ได้
อย่างเหมาะสมสอดคลอ้งกบัสภาพชุมชนคนในชุมชนไดร้บัผลประโยชน์ร่วมกนัอย่างทัว่ถงึและเท่าเทยีม
ความร่วมมอืกนัของคนในชุมชนจะก่อใหเ้กดิทศันคตทิีด่ ี เอือ้อาทรต่อกนัได ้ รวมทัง้ปลูกฝงัทศันคต ิ ค่านิยม
ทีด่ใีหก้บัลูกหลานสามารถหาแนวร่วมในการท างานเพือ่พฒันาชุมชนทองถิน่ของตนเองได้ 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                               แผนปฏบิตักิารป้องกนัการทุจรติสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๔)ของอบต.หนิเหลก็ไฟ 

-๑๓๓- 

๑. ช่ือโครงการ : กิจกรรมการประเมินผลการปฏิบติัราชการขององคก์ารบริหารส่วนต าบลหินเหลก็
ไฟ    

๒. หลกัการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
         ดว้ยกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ก าหนดให้องคก์ารบรหิารสว่นต าบลในฐานะองคก์รปกครอง
สว่นทอ้งถิน่ ตอ้งด าเนินการประเมนิผลการปฏบิตัริาชการ ซึง่เป็นกระบวนการวดัผลการบรหิารและปฏบิตัิ
ราชการขององคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนิเหลก็ไฟสมัฤทธิผ์ลตามเป้าหมายหรอืไม่ตลอดจนเป็นการ
ตรวจสอบการปฏบิตัริาชการขององคก์ารบรหิารสว่นต าบล เพือ่น าผลทีไ่ดจ้ากการประเมนิมาใชใ้นการ
ปรบัปรุง แกไ้ขสง่เสรมิ พฒันา ขยายหรอืยุตกิารด าเนินภารกจิต่างๆ ขององคก์ารบรหิารสว่นต าบลต่อไป 
          เพือ่ใหก้ารประเมนิผลการปฏบิตัริาชการขององคก์ารบรหิารสว่นต าบลมกีารขบัเคลื่อนอย่างเป็น
รปูธรรม ซึง่จะสง่เสรมิใหอ้งคก์ารบรหิารสว่นต าบลมมีาตรฐานในการปฏบิตัริาชการลดขัน้ตอนการ
ปฏบิตังิานและการอ านวยความสะดวกและการตอบสนองความตอ้งการของประชาชน เพือ่ประโยชนสุขของ
ประชาชนโดยใชว้ธิกีารบรหิารกจิการบา้นเมอืงทีด่แีละใหค้ านึงถงึการมสีว่นร่วมของประชาชนในการ
ตรวจสอบการประเมนิผลการปฏบิตังิาน และการเป็นเผยขอ้มลูข่าวสาร โดยใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละ
วธิกีารทีก่ฎหมายก าหนด 



๓. วตัถปุระสงค ์
    ๓.๑ เพือ่ตดิตามประเมนิผลการปฏบิตัริาชการไดอ้ย่างถูกตอ้งตามมาตรฐานการปฏบิตัริาชการ 
    ๓.๒ เพือ่ใหเ้กดิกระบวนการมสีว่นร่วมของภาคประชาชนในการตรวจสอบการปฏบิตัริาชการของ
องคก์ารบรหิารสว่นต าบลและเป็นการเฝ้าระวงัการทุจรติในการบรหิารจดัการตามภารกจิขององคก์ารบรหิาร
สว่นต าบล 
    ๓.๓ เพือ่ด าเนินงานใหเ้ป็นไปตามนโยบายของผูบ้รหิารทอ้งถิน่ 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
    คณะท างานและเจา้หน้าทีผู่ร้บัผดิชอบการประเมนิผลการปฏบิตัริาชการขององคก์ารบรหิารสว่น
ต าบล 

๕. พืน้ทีด่ าเนินการ 
    องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนิเหลก็ไฟ    

๖. วธิดี าเนินการ 
    ๖.๑ ประสานกบัสว่นราชการและหน่วยงานทีเ่กีย่วของเพือ่รวบรวมขอ้มลู 
    ๖.๒ จดัท าโครงการและขออนุมตัโิครงการ 
    ๖.๓ จดัท าประกาศประชาสมัพนัธก์ารด าเนินโครงการ 
    ๖.๔ จดัท าค าสัง่แต่งตัง้คณะกรรมการ/คณะท างานและเจา้หน้าทีผู่ร้บัผดิชอบการประเมนิผลการ
ปฏบิตัริาชการ 
         (๑) ผูแ้ทนชุมชนองคก์รภาคประชาชน ภาคเอกชน ๒ คน 
         (๒) ผูแ้ทนสมาชกิสภา อบต. ๒ คน 
        (๓) ผูท้รงคุณวุฒ ิ๒ คน 
         (๔) ปลดั อบต. เป็นกรรมการและเลขานุการ 

                                                       แผนปฏบิตักิารป้องกนัการทุจรติสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๔)ของอบต.หนิ
เหลก็ไฟ 

-๑๓๔- 

         (๕) หวัหนาส านกัปลดัเป็นผูช้่วยเลขานุการ 
         (๖) หวัหนาฝา่ยบรหิารทัว่ไปเป็นผูช่้วยเลขานุการ 

ใหค้ณะกรรมการฯ ด าเนินการดงันี้ 
             ๑) ประเมนิผลการปฏบิตัริาชการขององคก์ารบรหิารสว่นต าบล ตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารบรหิาร
กจิการบานเมอืงทีด่ ี

๒)ประเมนิผลการปฏบิตัริาชการขององคก์ารบรหิารสว่นต าบล ปีละ ๒ ครัง้เป็นอย่างน้อยแลว้เสนอ
ผลการ 
ประเมนิใหอ้งคก์ารบรหิารส่วนต าบลทราบ เพือ่น าผลทีไ่ดจ้ากการประเมนิมาใชใ้นการปรบัปรุงแกไ้ข 
สง่เสรมิ พฒันา ขยายหรอืยุตกิารด าเนินภารกจิต่างๆ ขององคก์ารบรหิารสว่นต าบล  
      ๓) จดัท าแบบประเมนิผลและแบบรายงานผลการประเมนิการปฏบิตัริาชการขององคก์ารบรหิาร
สว่นต าบล ส าหรบัผลการปฏบิตัริาชการประจ าปี 
      ๔) ด าเนินการเรื่องอื่นๆ ตามทีอ่งคก์ารบรหิารสว่นต าบล มอบหมาย 

๖.๕ ประชุมคณะกรรมการ/คณะท างานและเจา้หน้าทีผู่ร้บัผดิชอบการประเมนิผลการปฏบิตัิ



ราชการ 
๖.๖ การจดัท าแผนการด าเนินงาน 
๖.๗ การด าเนินโครงการใหเ้ป็นไปตามแผนการด าเนินงาน 
๖.๘ จดัท าแบบสอบถามวดัความพงึพอใจในการปฏบิตัริาชการของหน่วยงานต่างๆของ
องคก์ารบรหิารสว่น  
๖.๙ การตดิตามและประเมนิผล 
๖.๑๐ การจดัท าสรุปรายงานผลการด าเนินโครงการฯ แลว้รายงานใหผู้บ้รหิารพจิารณา

ทราบปรบัปรุงด าเนินการแก้ไขต่อไป 

๗.ระยะเวลาด าเนินการ 
    ๓ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔) 

๘. งบประมาณด าเนินการ 
    ไม่ใชง้บประมาณ 

๙. ผู้รบัผิดชอบโครงการ 
   ส านกัปลดั องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนิเหลก็ไฟ  

๑๐. ตวัช้ีวดั/ผลลพัธ์ 
    ผลการปฏบิตัริาชการขององคก์ารบรหิารสว่นต าบลดขีึน้เมื่อเปรยีบเทยีบกบัปีทีผ่่านมา 

 

                                                       แผนปฏบิตักิารป้องกนัการทุจรติสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๔)ของอบต.หนิ
เหลก็ไฟ 

 

-๑๓๕- 
๑. ช่ือโครงการ : มาตรการตรวจสอบโดยคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบติัตามหลกัเกณฑแ์ละ
วิธีการบริหารกิจการ 
บานเมืองท่ีดีขององคก์ารบริหารส่วนต าบลหินเหลก็ไฟ    

๒. หลกัการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
    ตามแนวทางและวธิกีารบรหิารกจิการบา้นเมอืงทีด่ขีององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ ซึง่สอดคลอ้งกบั
หมวด ๕ และหมวด ๗ แหงพระราชกฤษฎกีาว่าดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารบรหิารกจิการบา้นเมอืงทีด่ ีพ.ศ. 
๒๕๔๖ 
    ๑. การบรหิารราชการเพือ่ใหเ้กดิผลสมัฤทธิต์อภารกจิของรฐั 
    ๒. การบรหิารราชการอย่างมปีระสทิธภิาพและเกดิความคุม้ค่าในเชงิภารกจิของรฐั 
    ๓. การปรบัปรุงภารกจิขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
    ๔. การประเมนิผลการปฏบิตัริาชการ 
    ดงันัน้ เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพในการบรหิารงานขององคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนิเหลก็ไฟ ใหเ้กดิ
ความโป่รงใส ตรวจสอบไดเ้สรมิสรา้งบทบาทของประชาชน เขา้มามสีว่นร่วมกบัประชาชน/ต าบล/ชุมชน/
หมู่บา้น และเพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัแนวทางและวธิกีารบรหิารกจิการบา้นเมอืงทีด่ขีององคก์รปกครองสว่น



ทอ้งถิน่ ซึง่สอดคลอ้งกบัหมวด ๕ และหมวด ๗ แหงพระราชกฤษฎกีาว่าดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารบรหิาร
กจิการบา้นเมอืงทีด่ ีพ.ศ. ๒๕๔๖ 

๓. วตัถปุระสงค ์
     ๑. เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพในการบรหิารงานองคก์ารบรหิารสว่นต าบลใหเ้กดิความโป่รงใส ตรวจสอบ
ได ้เสรมิสรา้ง 
บทบาทของประชาชน 
     ๒. เพือ่เปิดโอกาสใหป้ระชาชนเขา้มามสีว่นร่วมและแสดงความคดิเหน็ในการบรหิารงานของ
องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนิเหลก็ไฟ    

๔. เปาหมาย 
    ผูแ้ทนชุมชน ผูแ้ทนสภาทอ้งถิน่ ผูท้รงคุณวุฒ ิผูแ้ทนพนกังานสวนต าบล 

๕. พื้นท่ีด าเนินการ 
    องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนิเหลก็ไฟ    

๖. วิธีด าเนินการโครงการ 
    ๖.๑ จดัท าค าสัง่แตงตัง้คณะกรรมการ 
    ๖.๒ ประเมนิผลการปฏบิตัริาชการ ในองคก์ารบรหิารสว่นต าบล ตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารบรหิาร
กจิ การบา้นเมอืงทีด่ ี
    ๖.๓  รายงานผลการพจิารณาใหผู้บ้รหิารทราบ ตามหลกัเกณฑก์ าหนด 
 

                                             แผนปฏิบตักิารป้องกนัการทุจรติสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๔)ของอบต.หนิ
เหลก็ไฟ 
 

-๑๓๖- 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
    ๓ ปี (ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔) 

๘. งบประมาณด าเนินการ 

ไม่ใชง้บประมาณ 

๙. ผู้รบัผิดชอบโครงการ 
    ส านกัปลดั องคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนิเหลก็ไฟ    

๑๐. ตวัช้ีวดั/ผลลพัธ์ 
     เป็นการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนไดเ้ขา้มาร่วมในการตดัสนิใจในการบรหิารงานขององคก์ารบรหิาร
สวนต าบล หรอืโครงการทีม่ผีลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชนท าให้องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนิ
เหลก็ไฟ มคีวามโป่รงใสตรวจสอบได ้

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                       แผนปฏบิตักิารป้องกนัการทุจรติสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๔)ของอบต.หนิ
เหลก็ไฟ 

-๑๓๗- 

มิติท่ี ๔ การเสริมสร้างและปรบัปรงุกลไกในการตรวจสอบการปฏิบติัราชการ 
ขององคก์ารบริหารส่วนต าบล 

๔.๑ การจดัวางระบบตรวจสอบภายในและการควบคมุภายใน  
๔.๑.๑ มีการจดัท าและรายงานการจดัท าระบบตรวจสอบภายใน 

๑. ช่ือโครงการ : โครงการจดัท าแผนการตรวจสอบภายในประจ าปี  

๒. หลกัการและเหตุผล 
 การตรวจสอบภายในเป็นหลกัประกนัขององคก์รในดา้นการประเมนิประสทิธผิลและประสทิธภิาพ
ของระบบการควบคุมภายในทีเ่หมาะสมทัง้ในดา้นการเงนิและการบรหิารงานเพือ่สง่เสรมิการปฏบิตังิานให้
บรรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายขององคก์ร โดยการเสนอรายงานการตรวจสอบภายใน เกีย่วกบักจิกรรม
การเพิม่มลูค่าขององคก์รรวมทัง้การเป็นผูใ้หค้ าปรกึษากบัฝา่ยบรหิารในการปรบัปรุงประสทิธภิาพการ
ท างานเพือ่เพิม่ประสทิธผิล และดแูลใหม้กีารใชท้รพัยากรอย่างประหยดัและคุม้ค่าอกีทัง้ยงัช่วยป้องกนัหรอื
ลดความเสีย่งจากการด าเนินงานผดิพลาดและลดความเสยีหายทีอ่าจเกดิขึน้ ซึ่งการตรวจสอบภายในนัน้ยงั
ถอืเป็นสว่นประกอบส าคญัทีแ่ทรกอยู่ในการปฏบิตังิานตามปกต ิ ซึง่จะตอ้งมกีารกระท าอย่างเป็นขัน้ตอนที่



ถูกตอ้งตามระเบยีบ และกฎหมายทีก่ าหนด โดยผูบ้รหิารสามารถน าแผนการตรวจสอบภายในมาใชโ้ดยรวม
เป็นสว่นหนึ่งของกระบวนการบรหิาร เพือ่จะช่วยใหส้ามารถบรรลุวตัถุประสงคข์องการด าเนินงานไดอ้ย่าง
ถูกตอ้ง และยงัเป็นแนวทางในการปฏบิตังิานใหม้ปีระสทิธภิาพอกีดว้ย ดงันัน้ การจดัท าแผนการตรวจสอบ
ภายในอย่างมมีาตรฐานประกอบกบัมรีะเบยีบ ขอ้บงัคบั ตลอดจนกฎหมายต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งจะท าใหก้าร
ปฏบิตังิานขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่เป็นไปอย่างถูกตอ้งและเป็นไปตามวตัถุประสงคข์องทางราชการ  

๓. วตัถปุระสงค ์
๑. เพือ่สง่เสรมิใหเ้กดิกระบวนการก ากบัดแูลทีด่ ี และความโปร่งใสในการปฏบิตังิาน ป้องกนัการ

ประพฤตมิชิอบหรอื 
การทุจรติ และเป็นการลดความเสีย่งทีอ่าจเกดิขึน้จนท าใหก้ารด าเนินงานไม่บรรลุวตัถุประสงค์ 

๒. เพือ่เป็นมาตรการถ่วงดุลแห่งอ านาจ (Check and Balance) สง่เสรมิใหเ้กดิการจดัสรร การใช้
ทรพัยากรของ 
องคก์รเป็นไปอย่างเหมาะสมตามล าดบัความส าคญั เพื่อใหไ้ดผ้ลงานทีเ่ป็นประโยชน์สงูสุดต่อองคก์ร 

๓.เพือ่น าผลการตรวจสอบภายในไปใชใ้นการปรบัปรุงใหเ้กดิประสทิธภิาพและประสทิธผิลของการ
ปฏบิตังิานและป้องกนัการทุจรติ ลดโอกาสความรา้ยแรงและความเสีย่งทีอ่าจเกดิขึน้ รวมทัง้เพือ่เพิม่โอกาส
ของความส าเรจ็ของงาน 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 บุคลากรในองคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนิเหลก็ไฟ 
 

                                                       แผนปฏบิตักิารป้องกนัการทุจรติสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๔)ของอบต.หนิ
เหลก็ไฟ 
 

      -๑๓๘- 

๕. พื้นท่ีด าเนินการ 
 องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนิเหลก็ไฟ 

๖. วิธีการด าเนินการ 
 ๑. จดัท าแผนปฏบิตังิานตรวจสอบภายใน โดยก าหนดใหม้หีน่วยงานหรอืเจา้หน้าทีท่ีร่บัผดิชอบ 
และใหม้คีวามเป็นอสิระในการปฏบิตัหิน้าที่ 
 ๒. สอบทานความถูกตอ้งและเชื่อถอืไดข้องขอ้มลูและตวัเลขต่างๆ ดว้ยเทคนิค และวธิกีาร
ตรวจสอบทีย่อมรบัโดยทัว่ไป ปรมิาณมากน้อยตามความจ าเป็นและเหมาะสม โดยค านึงถงึประสทิธภิาพ
ของระบบการควบคุมภายในและความส าคญัของเรื่องทีต่รวจสอบ รวมทัง้วเิคราะหแ์ละประเมนิผลการ
บรหิารและการปฏบิตังิานของหน่วยรบัตรวจ 
 ๓. สอบทานการปฏบิตังิานเกีย่วกบัการบรหิารงบประมาณ การเงนิ การพสัดุและทรพัยส์นิ รวมทัง้
การบรหิารงานดา้นอื่นๆ ขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ ใหเ้ป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบยีบ 
ขอ้บงัคบั ค าสัง่ และมตคิณะรฐัมนตร ี ตลอดจนตรวจสอบระบบการดแูลรกัษา และความปลอดภยัของ
ทรพัยส์นิ และการใชท้รพัยากรทุกประเภท ว่าเป็นไปโดยมปีระสทิธภิาพ ประสทิธผิล และประหยดั 
 ๔. สอบทานระบบการปฏบิตังิานตามมาตรฐาน และ/หรอื ระเบียบ ขอ้บงัคบั ค าสัง่ที่ทางราชการ
ก าหนด เพือ่ใหม้ัน่ใจไดว้่าสามารถน าไปสูก่ารปฏบิตังิานทีต่รงตามวตัถุประสงคแ์ละสอดคลอ้งกบันโยบาย 



๕. รายงานผลการตรวจสอบภายในและตดิตามประเมนิผลต่อผูบ้รหิารเพือ่น าขอ้มูลไปใชใ้นการ

ปรบัปรุงประสทิธภิาพการท างาน ลดโอกาสความรา้ยแรงและความเสีย่งทีอ่าจเกดิขึน้ และป้องกนัการทุจรติ 

รวมทัง้เพือ่เพิม่โอกาสของความส าเรจ็ของงาน  และเปิดเผยรายงานต่อสาธารณชน 

๗. ระยะเวลาการด าเนินการ 
 ๓  ปี  งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔  

๘. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใชง้บประมาณ 

๙. ผู้รบัผิดชอบโครงการ 
 ส านกัปลดั องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนิเหลก็ไฟ 
๑๐. ตวัช้ีวดั/ผลลพัธ ์
 ๑. มหีน่วยงานตรวจสอบภายใน/เจ้าหน้าที่ปฏบิตัิงานตรวจสอบภายใน ที่มคีวามเป็นอสิระในการ
ปฏบิตัหิน้าที ่
 ๒. มแีผนปฏบิตังิานตรวจสอบภายใน 
 ๓. มกีารน าผลการตรวจสอบภายในไปปรบัปรุงเพือ่ใหก้ารป้องกนัการทุจรติมปีระสทิธภิาพ 
 ๔. บุคลากรมีความเข้าใจและปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ อย่างเคร่งครดั โดยมุ่ง
ผลสมัฤทธิข์องงาน 
 ๕. เผยแพร่ผลการตรวจสอบภายในใหส้าธารณชนทราบ 

                                                       แผนปฏบิตักิารป้องกนัการทุจรติสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๔)ของอบต.หนิ
เหลก็ไฟ 

-๑๓๙- 

๑. ช่ือโครงการ : โครงการจดัท ารายงานการควบคมุภายใน 

๒.หลกัการและเหตุผล 
คณะกรรมการตรวจเงนิแผ่นดนิไดป้ระกาศใชร้ะเบยีบคณะกรรมการตรวจเงนิแผ่นดนิ ว่าดว้ยการ

ก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔   มผีลใชบ้งัคบัตัง้แต่วนัที ่๒๒  ตุลาคม  ๒๕๔๔  เป็นตน้
มา  อนัมผีลท าใหห้น่วยรบัตรวจตอ้งจดัวางระบบการควบคุมภายใน โดยใชม้าตรฐานการควบคุมภายใน
ตามระเบยีบดงักล่าว   ขอ้ ๕ เพือ่เป็นการสรา้งความมัน่ใจว่าการบรหิารและการปฏบิตังิานของหน่วยงานจะ
บรรลุวตัถุประสงคอ์ย่างมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล   รวมถงึการดแูลทรพัยส์นิ   การป้องกนั   หรอืลด
ความผดิพลาด    ความเสยีหาย   การรัว่ไหล   การสิน้เปลอืง  หรอืการทุจรติในหน่วยงาน   และภายหลงั
การจดัวางระบบการควบคุมภายในแลว้เสรจ็  กจ็ะตอ้งรายงานประจ าปีเกี่ยวกบัการควบคุมภายในต่อ
คณะกรรมการตรวจเงนิแผ่นดนิผูก้ ากบัดแูลและคณะกรรมการตรวจสอบเกีย่วกบัการควบคุมภายใน  โดย
รายงานปีละ ๑ ครัง้   ภายในเกา้สบิวนันบัจากวนัสิน้ปีงบประมาณ หรอืปีปฏทินิแลว้แต่กรณี  ซึง่เป็นการ
ปฏบิตัติามระเบยีบ ฯ ขอ้  ๖  ส านกังานตรวจเงนิแผ่นดนิไดก้ าหนดแนวทาง   การจดัวางระบบควบคุม
ภายในและการประเมนิผลการควบคุมภายใน ตามระเบยีบ ฯ  ดงักล่าวขึน้ใหม่ โดยมกีารปรบัปรุงเนื้อหา
การจดัวางระบบควบคุมภายในและการประเมนิผลการควบคุมภายในบางสว่น รวมทัง้ปรบัลดแบบฟอรม์
และรปูแบบการจดัท ารายงาน  เพือ่ใชแ้ทนค าแนะน า  การจดัท ารายงานการควบคุมภายใน  ตามระเบยีบ
คณะกรรมการตรวจเงนิแผ่นดนิ  ว่าดว้ยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ ฉบบัเดมิ 



องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนิเหลก็ไฟ จงึไดจ้ดัท าโครงการการจดัท ารายงานตามระเบยีบคณะกรรมการ
ตรวจเงนิแผ่นดนิว่าดว้ยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายในพ.ศ. ๒๕๔๔ เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพในการ
ด าเนินงานตามระเบยีบว่าดว้ยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายในเป็นคู่มอืใหอ้งคก์ารบรหิารสว่นต าบล
หนิเหลก็ไฟปฏบิตังิานใหเ้ป็นไปในแนวทางเดยีวกนัโดยเฉพาะในระดบัผูบ้รหิารของหน่วยงานจะสามารถ
เขา้ไปศกึษาในรายละเอยีดและด าเนินการจดัท ารายงานการควบคุมภายใน  ใหเ้กดิประสทิธภิาพสงูสุด 
            
๓.วตัถปุระสงค ์

๑. เพือ่ใหผู้บ้รหิาร และผูร้บัผดิชอบการด าเนินงานตามระเบยีบว่าดว้ยมาตรฐานการควบคุมภายใน 
มคีวามรู ้ความเขา้ใจ เกีย่วกบัการจดัท ารายงานตามระเบยีบฯ ขอ้  ๖  

๒. เพือ่ใหก้ารจดัท ารายงานตามระเบยีบฯ   ขอ้  ๖  ของหน่วยงานรบัตรวจ มคีวามถูกตอ้งรวดเรว็        
เป็นไปตามทีค่ณะกรรมการตรวจเงนิแผ่นดนิก าหนด 

๓. เพือ่ใหก้ารจดัท ารายงานของหน่วยรบัตรวจ  เป็นไปในทศิทางเดยีวกนั 

๕.พื้นท่ีด าเนินการ 
 องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนิเหลก็ไฟ  

๖.วิธีด าเนินการ 
 ๑. จดัท าโครงการเพือ่ขออนุมตัจิากผูบ้รหิารทอ้งถิน่                                                                  

                           

                                  แผนปฏิบตักิารป้องกนัการทุจรติสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๔)ของอบต.หนิ
เหลก็ไฟ 

                                                    -๑๔๐-                                                                              
๒. มอบงานใหก้บัผูร้บัผดิชอบโครงการ และผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง เพือ่วางแผนและจดัเตรยีมโครงการ                        
๓. ประสานงานกบัหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง เพือ่จดัหาวทิยากร 

 ๔. จดัท าก าหนดการและหวัขอ้การอบรม  
 ๕. สรุปผลในภาพรวมและรายงานผลการด าเนินการตามโครงการใหผู้บ้รหิารทอ้งถิน่ทราบ 

๗.ระยะเวลาด าเนินงาน 
 ๓ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๔) 

๘.งบประมาณท่ีใช้ในการด าเนินการ 
 ไม่ใชง้บประมาณ 
 
9.ผู้รบัผิดชอบโครงการ 
 ส านกัปลดั องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนิเหลก็ไฟ  

๑๐.ตวัช้ีวดั/ผลลพัธ ์
๑. ผู้บรหิาร และผู้รบัผดิชอบการด าเนินงานตามระเบียบว่าด้วยมาตรฐานการควบคุมภายใน  มี

ความรู ้  ความเขา้ใจ    
เกีย่วกบัการจดัท ารายงานตามระเบยีบฯ ขอ้ ๖  



๒. ไดจ้ดัท ารายงานตามระเบยีบฯ   ขอ้  ๖  ของหน่วยงานรบัตรวจมคีวามถูกตอ้งรวดเรว็เป็นไป
ตามที ่
คณะกรรมการตรวจเงนิแผ่นดนิก าหนด 

๓. รายงานของหน่วยรบัตรวจ  เป็นไปในทศิทางเดยีวกนั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

                                            แผนปฏบิตักิารป้องกนัการทุจรติสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๔)ของอบต.หนิ
เหลก็ไฟ 

-๑๔๑- 

๔.๑.๒ มีการจดัท าและรายงานการจดัท าระบบควบคมุภายใน 

๑. ช่ือโครงการ : กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคมุภายใน 

๒. หลกัการและเหตุผล 
 ระบบการควบคุมภายในเป็นกลไกทีส่ าคญัและเป็นเครื่องมอืในการบรหิารงานในหน่วยงานไม่ว่าจะ
เป็นในภาครฐั หรอืเอกชนทัง้ขนาดเลก็และขนาดใหญ่ ระบบการควบคุมภายในจะช่วยควบคุมหรอืลดความ
เสีย่งของหน่วยงานใหอ้ยู่ในระดบัทีย่อมรบัไดซ้ึง่จะท าใหป้ฏบิตังิานและการจดัการของหน่วยงานบรรลุตาม
วตัถุประสงค ์ ในอดตีทีผ่่านมาการบรหิารงานของหน่วยงานภาครฐั ไดม้กีารควบคุมภายในตามที่
กระทรวงการคลงัประกาศใหใ้ชเ้ป็นเรื่องๆ ไป ซึง่อาจอยู่ในรูปของกฎหมาย ระเบยีบ ระบบบญัช ีหนงัสอืสัง่
การ และหนงัสอืตอบขอ้หารอืต่างๆ โดยสว่นใหญ่ จะเน้นไปทีก่ารควบคุมดา้นการเงนิและบญัชแีละการ
ปฏบิตัใิหถู้กตอ้งตามระเบยีบหรอืกฎเกณฑท์ีท่างราชการก าหนดไว ้ ซึง่ไม่ครอบคลุมถงึการจดัการดา้นอื่นๆ 
นอกเหนือจากดา้นการเงนิและบญัชใีนหน่วยงาน จงึไม่สามารถสะทอ้นภาพถงึผลการด าเนินงานใน
ภาพรวมของหน่วยงานได ้ ระบบการควบคุมภายในทีด่ ี ควรเป็นระบบการควบคุมทีค่รอบคลุมงานทุกดา้น
และสามารถสะทอ้นภาพใหเ้หน็เป็นองคร์วมของหน่วยงานนัน้ๆ ว่ามกีารด าเนินงานทีม่ปีระสทิธภิาพและ
ประสทิธผิลหรอืไม่เพยีงใด การทีร่ะบบการควบคุมภายในของรฐัยงัไม่ครอบคลุมทุกระบบงาน อาจเป็น
ช่องทางรัว่ไหลท าใหเ้กดิความเสยีหายในหน่วยงานและการด าเนินงานไม่สมัฤทธิผ์ล ทัง้นี้ สาเหตุสว่นหน่ึง



อาจเกดิจากการก าหนดหน้าทีแ่ละมอบหมายงานในหน่วยงานไม่เหมาะสมการมอบหมายการปฏบิตังิานทัง้
กระบวนการใหบุ้คคลใดบุคคลหนึ่งเพยีงคนเดยีวการควบคุมสอบทานและการตรวจสอบยงัไม่มี
ประสทิธภิาพเพยีงพอตลอดจนขาดการประเมนิและการบรหิารความเสีย่งการควบคุมภายในของหน่วยงาน
ทีก่ าหนดขึน้ และพฒันาใหร้ะบบการควบคุมภายในดงักล่าวทนัสมยัอยู่เสมอ 
 เพือ่ใหอ้งคก์รมแีนวทางในการก าหนดระบบการควบคุมภายในใหเ้ป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพและ
เหมาะสมกบัการปฏบิตังิานในหน่วยงาน จงึไดก้ าหนดกจิกรรมการตดิตามประเมนิผลการควบคุมภายในขึน้ 

๓. วตัถปุระสงค ์
 ๑. เพื่อใหก้ารปฏบิตังิานเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล ท าใหก้ารใชท้รพัยากรเป็นไป
อย่างประหยัดและคุ้มค่า โดยลดขัน้ตอนการปฏิบัติงานที่ซ ้าซ้อนหรือไม่จ าเป็น ลดความเสี่ยงหรือผล
เสยีหายดา้นการเงนิหรอืดา้นอื่นๆ ทีอ่าจมขีึน้ 
 ๒. เพื่อให้มีข้อมูลและรายงานทางการเงนิที่ถูกต้องครบถ้วนและเชื่อถือได้ สร้างความมัน่ใจแก่
ผูบ้รหิารในการตดัสนิใจเกีย่วกบัการบรหิารและการปฏบิตังิาน และบุคคลภายนอกทีเ่กีย่วขอ้ง 
 ๓. เพื่อให้บุคลากรมกีารปฏบิตัติามนโยบาย กฎหมาย เงื่อนไขสญัญา ขอ้ตกลง ระเบยีบขอ้บงัคบั
ต่างๆ ของหน่วยงานอย่างถูกตอ้งและครบถว้น 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 เพือ่ใหก้ารควบคุมภายในขององคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนิเหลก็ไฟ  เป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ
และเหมาะสมกบัการปฏบิตังิานในหน่วยงาน อกีทัง้ยงัเป็นการควบคุมหรอืลดความเสีย่งของหน่วยงานให้
อยู่ในระดบัทีย่อมรบัได ้ซึง่จะท าใหก้ารปฏบิตังิานและการจดังานของหน่วยงานบรรลุตามวตัถุประสงค์ 

                                                       แผนปฏบิตักิารป้องกนัการทุจรติสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๔)ของอบต.หนิ
เหลก็ไฟ 

-๑๔๒- 

๕. พื้นท่ีด าเนินการ 
 องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนิเหลก็ไฟ 

๖. วิธีด าเนินการ 
๑. แต่งตัง้คณะท างานตดิตามประเมนิผลการควบคุมภายใน  ตามระเบยีบคณะกรรมการตรวจเงนิ

แผ่นดนิว่าดว้ยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ ขอ้ ๖ 
 ๒. ประชุมคณะท างานเพื่อปรบัปรุงพฒันาระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การปฏบิตัิ
ตามภารกิจและตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และตามแผนพัฒนาเป็นไปอย่างมี
ประสทิธภิาพและประสทิธผิล 

๓. การรวบรวมผลการตดิตามและประเมนิผลการควบคุมภายในใหค้ณะท างานฯ เพือ่สรุปขอ้มลู 
 ๔. รายงานผลการปฏบิตังิาน ความคดิเหน็และอุปสรรคต่างๆ ใหผู้บ้รหิารทราบ 
 ๕. น าผลการประเมนิไปปรบัปรุงงานและระบบควบคุมภายใน เพือ่ใหเ้กดิประสทิธภิาพมากขึน้ 
 ๖. เผยแพร่รายงานการควบคุมภายในให้สาธารณชนได้ทราบ ณ ที่ท าการ และเว็บไซต์ของ
หน่วยงานและสือ่สงัคมออนไลน์ของหน่วยงาน 

๗. ระยะเวลาการด าเนินการ  
 ๓  ปี  งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔  



๘. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใชง้บประมาณด าเนินการ 

๙. ผู้รบัผิดชอบโครงการ 
 องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนิเหลก็ไฟ 

๑๐. ตวัช้ีวดั/ผลลพัธ ์
 ๑. มรีายงานการประเมนิผลการควบคุมภายในที่มคีวามเป็นอสิระในการปฏบิตังิาน ตามมาตรฐาน 
ขอ้ ๖ ทีเ่สรจ็ตามก าหนดเวลา 
 ๒. สรุปขอ้มูลผลการควบคุมภายในและจดัท าแผนปรบัปรุงงานใหม้ปีระสทิธภิาพในการป้องกนัการ
ทุจรติ โดยกจิกรรมการควบคุมภายใน รอ้ยละ ๘๐ ไดด้ าเนินการแกไ้ข 
 ๓. ระดบัความพงึพอใจของผูท้ีเ่กีย่วขอ้งในการจดัท ารายงานการประเมนิผลการควบคุมภายใน 
(รอ้ยละ ๘๐ ในระดบัมาก) 
 ๔. การเผยแพร่รายงานการควบคุมภายในใหส้าธารณชนไดท้ราบ 
  

 

 

 

                                            แผนปฏบิตักิารป้องกนัการทุจรติสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๔)ของอบต.หนิ
เหลก็ไฟ 

-๑๔๓- 

๔.๒ การสนับสนุนให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบติั หรือการบริหารราชการตาม
ช่องทางท่ีสามารถด าเนินการได้ 
๔.๒.๑ ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ ก ากบั ดแูลการบริหารงานบุคคล เก่ียวกบัการ
บรรจ ุแต่งตัง้ โอน ย้ายข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง 

๑. ช่ือโครงการ : มาตรการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม ตรวจสอบ ก ากบั ดแูลการบริหารงาน
บุคคล 

๒. หลกัการและเหตุผล 
 การบรหิารงานบุคคลเป็นกระบวนการเกีย่วกบับุคคลถอืว่าเป็นสิง่ส าคญัหรอืเป็นหวัใจขององคก์รจงึ
มกัจะก าหนดหน้าทีข่องงานเป็นเรื่องๆ การวางนโยบาย การวางแผน การวางระเบยีบและขอ้บังคบัที่
ปฏบิตังิานในองคก์รหรอืหน่วยงาน เพือ่ใหม้ปีระสทิธภิาพและเพือ่ใหก้ารปฏบิตังิานบรรลุตามวตัถุประสงค์ 
 องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่จงึไดก้ าหนดมาตรการสง่เสรมิใหป้ระชาชนมสีว่นร่วม ตรวจสอบ ก ากบั 
ดแูลการบรหิารงานบุคคล เพือ่เกดิการมสีว่นร่วมตรวจสอบการบรหิารงานบุคคลขององคก์รปกครองสว่น
ทอ้งถิน่ ในเรื่องการบรรจุ แต่งตัง้ การโอน ยา้ย การเลื่อนระดบั และการเลื่อนขัน้เงนิเดอืน สรา้งความ
โปร่งใสในการบรหิารงานบุคคลเป็นไปอย่างโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ 

๓. วตัถปุระสงค ์



 ๑. เพื่อใหป้ระชาชนมสี่วนร่วม การตรวจสอบ ก ากบั ดูแลการบรหิารงานบุคคลใหเ้ป็นไปดว้ยความ
โปร่งใสและเป็นธรรม 
 ๒. เพื่อใหเ้ป็นแนวทางในการตรวจสอบ ก ากบั ดูแลการบรหิารงานบุคคลเกี่ยวกบัการแต่งตัง้ การ
โอน ยา้ย การเลื่อนระดบั และการเลื่อนขัน้เงนิเดอืน 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนมสีว่นร่วม การตรวจสอบ ก ากบั ดแูลการบรหิารงานบุคคล 

๕. พื้นท่ีด าเนินการ 
 องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนิเหลก็ไฟ 

๖. วิธีการด าเนินการ 
 ตรวจสอบ ก ากบั ดแูลการบริหารงานบุคคล 
 - แต่งตัง้กรรมการจากภาคประชาชนให้มสี่วนร่วม ตรวจสอบ ก ากบั ดูแลบรหิารงานบุคคลในการ
บรรจุแต่งตัง้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ด าเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบงัคบัที่เกี่ยวข้องอย่าง
เคร่งครดั 
 - การสรรหาการบรรจุแต่งตัง้ได้มีการประชาสัมพันธ์ต่อสาธารณชน รวมถึงประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนภายในชุมชนทราบโดยการประกาศเสยีงตามสายภายในหมู่บา้น 
 - มกีารประชาสมัพนัธล์งในเวบ็ไซตข์ององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
 - มกีารตดิประกาศประชาสมัพนัธท์ีบ่อรด์ประชาสมัพนัธข์ององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
 - ในการบรรจุแต่งตัง้ได้มกีารแต่งตัง้คณะกรรมการจากหน่วยงานอื่นเป็นกรรมการ รวมถึงมกีาร
แต่งตัง้ประชาชนเพือ่ตรวจสอบขัน้ตอนการด าเนินการในการบรรจุแต่งตัง้ 

                                                       แผนปฏบิตักิารป้องกนัการทุจรติสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๔)ของอบต.หนิ
เหลก็ไฟ 

-๑๔๔- 

 - การบรรจุแต่งตัง้จะตอ้งไดร้บัการตรวจสอบคุณสมบตัแิละความเหน็ชอบจากคณะกรรมการองคก์ร
ปกครองสว่นทอ้งถิน่ก่อน 

 การเลื่อนระดบั/เลื่อนต าแหน่ง 
 - แต่งตัง้กรรมการจากภาคประชาชนให้มสี่วนร่วม ตรวจสอบ ก ากบั ดูแลการบรหิารงานบุคคลใน
การเลื่อนระดบั/การเลื่อนต าแหน่ง องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ไดด้ าเนินการตามกฎหมาย ระเบยีบ หนังสอื
สัง่การขอ้บงัคบัทีเ่กีย่วขอ้ง อย่างเคร่งครดั 
 - มกีารแต่งตัง้คณะกรรมการจากหน่วยงานอื่นเขา้ร่วมเป็นกรรมการประเมนิผลงานการเลื่อนระดบั/
การเลื่อนต าแหน่งเพือ่ความโปร่งใส 
 - มกีารออกค าสัง่แต่งตัง้คณะกรรมการในการด าเนินการอย่างชดัเจน 
 - น าผลการประเมนิความพงึพอใจของประชาชนมาประกอบการพจิารณาการบรหิารงานบุคคล 

 การเล่ือนขัน้เงินเดือน 
 - แต่งตัง้กรรมการจากภาคประชาชนใหม้สี่วนร่วม ตรวจสอบ ก ากบั ดแูลบรหิารงานบุคคลในการที่
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ไดด้ าเนินการเลื่อนขัน้เงนิเดอืนตามกฎหมาย ระเบยีบ หนังสอืสัง่การ ขอ้บงัคบั
ทีเ่กีย่วขอ้ง อย่างเคร่งครดั 



 - มกีารจดัท าประกาศหลกัเกณฑ์หรอืแนวทางนากรปฏบิตังิาน และประกาศเผยแพร่หลกัเกณฑ์ให้
บุคลากรทราบ 
 - มกีารแต่งตัง้คณะกรรมการกลัน่กรองการประเมนิผลการปฏิบตังิานและคณะกรรมการพจิารณา
การเลื่อนขัน้เงนิเดอืน เพือ่พจิารณาการเลื่อนขัน้เงนิเดอืนใหเ้ป็นไปอย่างยุตธิรรม 
 - มกีารประชุมคณะกรรมการกลัน่กรองการประเมนิผลการปฏบิตังิาน และคณะกรรมการพจิารณา
การเลื่อนขัน้เงินเดือน มีการน าข้อมูลมาใช้ประกอบการตัดสินใจ เพื่อประกอบการพิจารณาความดี
ความชอบ เช่น ขอ้มูลประสทิธภิาพและประสทิธผิลของการปฏิบตังิาน ความสามารถและความอุตสาหะ 
การรกัษาวนิยั การปฏบิตัตินเหมาะสม และขอ้มลูการลา เป็นตน้ 
 - น าผลการประเมนิความพงึพอใจของประชาชนมาประกอบการพจิารณาการบรหิารงานบุคคล 
 - นายกองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ออกค าสัง่การเลื่อนขัน้เงนิเดอืนตามมตคิณะกรรมการพจิารณา
การเลื่อนขัน้เงนิเดอืน และมกีารตดิประกาศผลการเลื่อนขัน้เงนิเดอืนใหพ้นกังานทราบโดยทัว่กนั 

๗. ระยะเวลาการด าเนินการ 
 ๓  ปี  งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ 

๘. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใชง้บประมาณ 

๙. ผู้รบัผิดชอบโครงการ 
 งานบุคคล องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนิเหลก็ไฟ 
 

                                                       แผนปฏบิตักิารป้องกนัการทุจรติสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๔)ของอบต.หนิ
เหลก็ไฟ 

-๑๔๕- 

๑๐. ตวัช้ีวดั/ผลลพัธ ์
 ๑. ประชาชนมสีว่นร่วมในการตรวจสอบ ก ากบั ดูแลการบรหิารงานบุคคล โดยใหน้ าผลการประเมนิ
ความพงึพอใจของประชาชนมาประกอบการพจิารณาการบรหิารงานบุคคล 

๒. มแีนวทางในการปฏบิตังิานอย่างชดัเจน พรอ้มทัง้เปิดเผยขอ้มลูขา่วสารการบรหิารงานบุคคลต่อ
สาธารณชน 
และสามารถอธบิายผลทีเ่กดิขึน้ดงักล่าว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

     แผนปฏบิตักิารป้องกนัการทุจรติสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๔)ของอบต.หนิเหลก็ไฟ 
 

-๑๔๖- 

๔.๒.๒ ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ ก ากบั ดแูลการบริหารงบประมาณ การรบั-
จ่ายเงิน การหาประโยชน์จากทรพัยสิ์นของทางราชการ 

๑. ช่ือโครงการ : กิจกรรมการรายงานผลการใช้จ่ายเงินให้ประชาชนได้รบัทราบ  

๒. หลกัการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ   
การปฏบิตังิานดา้นการคลงัเป็นการท างานทีต่อ้งอาศยัระเบยีบกฎหมาย หนงัสอืสัง่การ ตลอดจนมติ

คณะรฐัมนตรวีธิกีารท างานตอ้งอยู่ในกรอบและตอ้งมรีะบบการบรกิารทีร่วดเรว็ ถูกตอ้ง ประชาชนหรอื
ผูร้บับรกิารเกดิความพงึพอใจสรา้ง ความสะดวกให้แก่ประชาชนมากทีสุ่ดถูกตอ้งทัง้ระเบยีบกฎหมาย
ขอ้เทจ็จรงิ ไม่มขีอ้ผดิพลาดบรกิารดว้ยความเสมอภาคกนั ไม่เลอืกปฏบิตัเิสรมิสรา้งความโปร่งใสในการ
ปฏบิตังิาน การบรหิารการเงนิการคลงัเกดิความโปร่งใสไม่เกดิการทุจรติคอรร์ปัชัน่มกีารท างานมี
กระบวนการทีโ่ปร่งใสสามารถตรวจสอบได ้ รายงานการเงนิจากหน่วยงานภายในและภายนอกไม่พบ
ขอ้บกพร่อง มกีระบวนการทางการคลงัทีเ่ปิดเผยขอ้มลูอื่นต่อประชาชน  

๓. วตัถปุระสงค ์  
๓.๑ เพือ่ใหเ้กดิความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได ้  

๓.๒ การใชง้บประมาณอย่างคุม้ค่าและเปิดโอกาสใหป้ระชาชนสามารถซกัถามและตรวจสอบได ้  

๓.๓ ปฏบิตังิานถูกตอ้งตามระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง   



๓.๔ ในการบรหิารจดัการต้องท าอย่างเปิดเผยสามารถตรวจสอบได ้จงึต้องมกีารปรบัปรุงแกไ้ขการ

ท างานขององค์กร ให้มีความโปร่งใส สามารถเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร เปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถ

ตรวจสอบความถูกตอ้งได ้ 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต   
ประชาชนในเขตองคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนิเหลก็ไฟ  

๕. พื้นท่ีด าเนินการ   
องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนิเหลก็ไฟ  

๖. วิธีด าเนินการ   
จดัท างบแสดงฐานะการเงนิและงบอื่นๆตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการรบัเงนิการเบกิ

จ่ายเงนิ การฝากเงนิ การเกบ็รกัษาเงนิและการตรวจเงนิขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. ๒๕๔๗ และ
ทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ โดยเปิดเผยเพือ่ให ้ ประชาชนทราบ ณ ส านกังานองคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนิเหลก็ไฟ
ภายในเกา้สบิวนันับแต่วนัสิน้ปีและจดัท ารายงานแสดงผลการด าเนินงานตามทีก่รมสง่เสรมิการปกครอง
ทอ้งถิน่ก าหนดเพือ่น าเสนอผูบ้รหิารทอ้งถิน่ และประกาศส าเนารายงานดงักล่าวโดยเปิดเผย เพือ่ให้
ประชาชนทราบทุกสามเดอืน  

๗. ระยะเวลาด าเนินการ   
ตลอดปีงบประมาณ ๒๕๖๑ และด าเนินการอย่างต่อเนื่อง  

 

                                            แผนปฏิบตักิารป้องกนัการทุจรติสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๔)ของอบต.หนิ

เหลก็ไฟ 
-๑๔๗- 

๘. งบประมาณด าเนินการ   
ไม่ใชง้บประมาณ  

๙. ผู้รบัผิดชอบโครงการ   
กองคลงัองคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนิเหลก็ไฟ  

๑๐.ตวัช้ีวดั/ผลลพัธ ์  
๑๐.๑ มกีารพฒันาการบรหิารดา้นการเงนิการคลงัและงบประมาณอย่างมปีระสทิธภิาพ   

๑๐.๒ มกีารเบกิจ่ายถูกตอ้ง รวดเรว็ เกดิความประหยดั   

            ๑๐.๓ มกีารเสรมิสรา้งการมสีว่นร่วมของประชาชนในพืน้ทีห่รอืผูร้บับรกิาร 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                              แผนปฏบิตักิารป้องกนัการทุจรติสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๔)ของอบต.หนิเหลก็ไฟ 

-๑๔๘- 

๔.๒.๓ ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ ก ากบั ดแูลการจดัหาพดั ุ

๑. ช่ือโครงการ : กิจกรรมส่งเสริมประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ ก ากบั ดแูลการจดัซ้ือจดั
จ้าง 

๒. หลกัการและเหตุผล 
 องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ยดึหลกัการบรหิารราชการแบบมสีว่นร่วมตามเจตนารมณ์ของ
รฐัธรรมนูญ พระราชบญัญตัริะเบยีบบรหิารราชการแผ่นดนิ (ฉบบัที ่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ พระราชกฤษฎกีาว่า
ดว้ยหลกัเกณฑก์ารบรหิารกจิการบา้นเมอืงทีด่ ี พ.ศ. ๒๕๔๖ จงึไดด้ าเนินการสง่เสรมิการมสีว่นร่วมของ
ประชาชน โดยการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนเขา้ร่วมสงัเกตการณ์จดัซือ้จดัจา้ง เพือ่ใหป้ระชาชนเขา้มามสีว่น
ร่วมในกระบวนการขัน้ตอนจดัซือ้จดัจา้งขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ โดยตอ้งจดัใหม้ขีอ้มลูขา่วสารการ
ด าเนินโครงการและการใชง้บประมาณ เพือ่สง่เสรมิการบรหิารราชการแบบมสีว่นร่วมหรอืการบรหิาร
ราชการในระบบเปิดจากการปฏบิตัจิรงิ และสามารถพฒันาระดบัการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนเขา้มามสีว่น
ร่วมกบัภาครฐัมากขึน้ เพือ่กระตุน้การปรบัเปลีย่นสูก่ารบรหิารราชการทีเ่ปิดเผย โปร่งใส เน้นการมสีว่นร่วม
ของประชาชน และพฒันาระบบราชการเพือ่ตอบสนองความตอ้งการและเพือ่ประโยชน์ของประชาชนเป็น
ส าคญั 

๓. วตัถปุระสงค ์



 ๑. เพือ่สนบัสนุนใหต้วัแทนภาคประชาชนมสีว่นร่วมในการตรวจสอบ ก ากบั ดแูลการจดัซือ้จดัจา้ง
ขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
 ๒.  เพือ่สรา้งองคค์วามรูเ้กีย่วขอ้งกบัการพสัดุใหแ้ก่ประชาชน 
 ๓.  เพือ่เผยแพร่ขอ้มลูการด าเนินการจดัซือ้จดัจา้งทุกขัน้ตอนต่อสาธารณชน ผ่านทางเวบ็ไซด ์และ
ทีท่ าการองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

๔. เป้าหมาย 
 เผยแพร่ขอ้มลูการด าเนินการจดัซือ้จดัจา้งทุกขัน้ตอนต่อสาธารณชน 

๕. พื้นท่ีด าเนินการ 
 องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนิเหลก็ไฟ 

๖. วิธีด าเนินการ 
 ๖.๑ คัดเลือกตัวแทนชุมชนจากการประชุมประชาคม เพื่อเลือกตัวแทนชุมชนเข้าร่วมเป็นผู้
สงัเกตการณ์ในขัน้ตอนการจดัซือ้จดัจา้ง  
 ๖.๒ จดัประชุมใหค้วามรูค้วามเขา้ใจแก่ประชาชนทัว่ไปและผูเ้ขา้ร่วมสงัเกตการณ์เกี่ยวขอ้งกบัพสัดุ 
เมื่อมกีารจดัซื้อจดัจ้างทุกครัง้ เพื่อให้เจ้าหน้าที่และผู้เข้าร่วมสงัเกตการณ์ตวัแทนชุมชนมคีวามเข้าใจใน
บทบาทหน้าที ่และทราบกระบวนการจดัซือ้จดัจา้งและตรวจการจา้งอย่างละเอยีดและถูกตอ้ง 
 ๖.๓. ประกาศรายงานผลการด าเนินการโครงการที่ส าคญัทุกขัน้ตอนให้ประชาชนทราบ ผ่านทาง
เวบ็ไซด ์และทีท่ าการองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
 
 

                                                       แผนปฏบิตักิารป้องกนัการทุจรติสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๔)ของอบต.หนิ
เหลก็ไฟ 
       -๑๔๙- 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ๓  ปี  งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ 

๘. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใชง้บประมาณ  

๙. ผู้รบัผิดชอบโครงการ 
กองคลงัองคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนิเหลก็ไฟ  

๑๐. ผลลพัธ ์
 ประชาชนมสีว่นร่วมตรวจสอบในกระบวนการจดัซือ้จดัจา้ง และไม่เกดิปญัหาการทุจรติการจดัซือ้จดั
จา้งในองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่  
 
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                         แผนปฏบิตักิารป้องกนัการทุจรติสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๔)ของอบต.หนิ
เหลก็ไฟ 
 

                                                                    -๑๕๐- 

๔.๓ การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถ่ิน 
๔.๓.๑ ส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพสมาชิกสภาท้องถ่ินให้มีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบติัหน้าท่ี
ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบท่ีเก่ียวข้องได้ก าหนดไว้ 

๑. ช่ือโครงการ : โครงการอบรมให้ความรู้ด้านระเบียบ กฎหมายท้องถ่ิน ผู้บริหาร และสมาชิกสภา
ท้องถ่ิน  

๒. หลกัการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ   
ในการบรหิารจดัการขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่มกีฎหมาย ระเบยีบ ประกาศ ค าสัง่ เงือ่นไข 

และหลกัเกณฑ ์ ต่างๆ ทีส่มาชกิสภาทอ้งถิน่และผูบ้รหิารทอ้งถิน่ไดร้บัการเลอืกตัง้มาจากประชาชนตอ้งรู้

และยดึเป็นแนวทางการปฏบิตัหิน้าทีก่ารด าเนินการอย่างเคร่งครดัปญัหาทีเ่กดิขึน้เป็นประจ าไม่ไดเ้กดิจาก

เรื่องขาดความรอบคอบ ความช านาญ ประสบการณ์ หรอืขาดความรู ้ กฎหมาย ระเบยีบ ประกาศ ค าสัง่ 

เงือ่นไข และหลกัเกณฑต์่างๆ ทีม่กัมกีารปรบัปรุงเปลีย่นแปลงหรอืเพิม่เตมิเสนอเท่านัน้ หากแต่เกดิจาก

ความรูค้วามเขา้ใจหรอืการตคีวามขอ้กฎหมาย ระเบยีบ หรอืกฎเกณฑ ์เงือ่นไขทีเ่กีย่วขอ้งอย่าง ผดิๆ สง่ผล

ใหส้มาชกิสภาทอ้งถิน่และผูบ้รหิารทอ้งถิน่ โดยเฉพาะผูบ้รหิารทอ้งถิน่ตอ้งตกเป็นผูก้ระท าผดิกฎหมาย

ก่อใหเ้กดิความเสยีหายแก่องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ และท าใหก้ารแกไ้ขปญัหาของประชาชนหรอืการ

พฒันาทอ้งถิน่ขาดประสทิธภิาพ ประสทิธผิล สง่ผลใหก้ารพฒันาขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ตอ้งล่าชา้ 



เพราะไม่ตอบสนองความตอ้งการของประชาชน อย่างแทจ้รงิ จากปญัหาดงักล่าวขา้งตน้จงึจ าเป็นทีส่มาชกิ

สภาทอ้งถิน่และผูบ้รหิารทอ้งถิน่ตอ้งมคีวามรูค้วามเขา้ใจระเบยีบ กฎหมาย ค าสัง่ และหลกัเกณฑต์่างๆ ที่

ส าคญัและเกีย่วขอ้งกบัการบรหิารงานขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ อนัมผีลใหเ้กดิ ประสทิธภิาพและ

เกดิผลดตี่อองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ รวมทัง้สมาชกิสภาทอ้งถิน่และผูบ้รหิารทอ้งถิน่ไม่ตอ้งเสีย่งกบัการ 

กระท าผดิกฎหมายหรอืถูกตรวจสอบ  ดงันัน้ เพือ่ใหผู้บ้รหิาร และสมาชกิสภาองคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนิ

เหลก็ไฟ เพิม่พนูความรู ้ ความเขา้ใจ ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ย ขอ้บงัคบัการประชุมสภาทอ้งถิน่ 

พ.ศ. ๒๕๔๗ มคีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัการยื่นบญัชแีสดงรายการทรพัยส์นิและหน้ีสนิ  มคีวามรูค้วาม

เขา้ใจมใิหด้ าเนินกจิการทีเ่ป็นการขดักนัระหว่างประโยชน์สว่นบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมตามมาตรา ๑๐๐ 

แห่งกฎหมายประกอบรฐัธรรมนูญว่าดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติ และมคีวามรูค้วามเขา้ใจแนว

ทางการปฏบิตั ิ ส าหรบัเจา้หน้าทีข่องรฐัเรื่องการรบัทรพัยส์นิหรอืประโยชน์อื่นใดของเจา้หน้าทีข่องรฐั ตาม

มาตรา ๑๐๓ แห่งกฎหมายประกอบ รฐัธรรมนูญว่าดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติ งานกฎหมาย

และคด ี ส านกัปลดัองคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนิเหลก็ไฟ จงึไดจ้ดัท าโครงการอบรมใหค้วามรู ้ ดา้นระเบยีบ 

กฎหมายทอ้งถิน่ ผูบ้รหิาร และสมาชกิสภาทอ้งถิน่ 

๓. วตัถปุระสงค ์  
๓.๑ เพือ่ใหผู้บ้รหิาร และสมาชกิสภาองคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนิเหลก็ไฟ เพิม่พนูความรูค้วาม

เขา้ใจระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ย ขอ้บงัคบัการประชุมสภาทอ้งถิน่ พ.ศ. ๒๕๔๗ 

                                            แผนปฏบิตักิารป้องกนัการทุจรติสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๔)ของอบต.หนิ

เหลก็ไฟ       
                                             -๑๕๑- 

๓.๒ เพือ่ใหผู้บ้รหิาร และสมาชกิสภาองคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนิเหลก็ไฟความรูค้วามเขา้ใจ

เกีย่วกบัการยื่นบญัชแีสดงรายการทรพัยส์นิ และหน้ีสนิ   

๓.๓เพือ่ใหผู้บ้รหิาร และสมาชกิสภาองคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนิเหลก็ไฟมคีวามรูค้วามเขา้ใจมใิห้

ด าเนินกจิการทีเ่ป็นการขดักนัระหว่าง ประโยชน์สว่นบุคคลและประโยชน์สว่นรวมตามมาตรา ๑๐๐ แห่ง

กฎหมายประกอบรฐัธรรมนูญว่าดว้ยการป้องกนัและ ปราบปรามการทุจรติ   

๓.๔เพือ่ใหผู้บ้รหิารและสมาชกิสภาองคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนิเหลก็ไฟมคีวามรูค้วามเขา้ใจใน

แนวทางการปฏบิตัสิ าหรบัเจา้หน้าทีข่องรฐัเรื่องการทรพัยส์นิหรอืประโยชน์อื่นใดของเจา้หน้าทีข่องรฐั ตาม

มาตรา ๑๐๓  แห่งกฎหมายประกอบรฐัธรรมนูญว่าดว้ยการ ป้องกนัและปราบปรามการทุจรติ  

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต   

ผูบ้รหิารองคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนิเหลก็ไฟ จ านวน  ๔  คน และสมาชกิสภาองคก์ารบรหิารสว่น

ต าบลหนิเหลก็ไฟ จ านวน  ๑๔  คน รวม ๑๘ คน  

๕. พื้นท่ีด าเนินการ   
องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนิเหลก็ไฟ 



๖. วิธีด าเนินการ   
๖.๑  จดัท าโครงการ/แผนงาน   

๖.๒ ประชาสมัพนัธโ์ครงการ วนั เวลา และสถานทีใ่หแ้ก่ผูบ้รหิาร และสมาชกิสภาองคก์ารบรหิาร

สว่นต าบลหนิเหลก็ไฟหนิเหลก็ไฟหนิเหลก็ไฟหนิเหลก็ไฟหนิเหลก็ไฟหนิเหลก็ไฟหนิเหลก็ไฟเขา้รบัการ

อบรม   

๖.๓ อบรมใหค้วามรูโ้ดยวทิยากร พรอ้มแจกเอกสารประกอบการอบรม   

๖.๔ ประเมนิผลและสรุปผลการด าเนินการ  

๗. ระยะเวลาด าเนินการ   
๓ ปี  งบประมาณ  ๒๕๖๒ -๒๕๖๔ 

๘. งบประมาณด าเนินการ   
๑๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งหมื่นบาทถว้น) 

๙. ผู้รบัผิดชอบโครงการ   
ส านกัปลดัองคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนิเหลก็ไฟ  

๑๐. ตวัช้ีวดั/ผลลพัธ ์  
๑๐.๑   ผูบ้รหิาร และสมาชกิสภาองคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนิเหลก็ไฟไดเ้พิม่พูนความรูค้วาม

เขา้ใจระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยขอ้บงัคบั การประชุมสภาทอ้งถิน่ พ.ศ. ๒๕๔๗   

                                    แผนปฏบิตักิารป้องกนัการทุจรติสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๔)ของอบต.หนิเหลก็ไฟ 

-๑๕๒- 

๑๐.๒ ผูบ้รหิาร และสมาชกิสภาองคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนิเหลก็ไฟมคีวามรูค้วามเขา้ใจเกี่ยวกบั

การยื่นบญัชแีสดงรายการทรพัยส์นิและ หนี้สนิ   

๑๐.๓ ผู้บรหิาร และสมาชิกสภาองค์การบรหิารส่วนต าบลหินเหล็กไฟมีความรู้ความเข้าใจมิให้

ด าเนินกิจการที่เป็นการขดักนัระหว่างประโยชน์ ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมตามมาตรา 100 แห่ง

กฎหมายประกอบรฐัธรรมนูญว่าดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการ ทุจรติ   

๑๐.๔ ผู้บรหิาร และสมาชิกสภาองค์การบรหิารส่วนต าบลหินเหล็กไฟมีความรู้ความเข้าใจแนว

ทางการปฏบิตัสิ าหรบัเจา้หน้าทีข่องรฐัเรื่องการ รบัทรพัยส์นิหรอืประโยชน์อื่นใดของเจา้หน้าทีข่องรฐั ตาม

มาตรา ๑๐๓ แห่งกฎหมายประกอบรฐัธรรมนูญว่าดว้ยการป้องกนั และปราบปรามการทุจรติ 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

                                                                         แผนปฏบิตักิารป้องกนัการทุจรติสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๔)ของอบต.หนิ

เหลก็ไฟ 

-๑๕๓- 

๔.๓.๒ ส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถ่ินให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบติังานของฝ่ายบริหารตาม
กระบวนการ และวิธีการท่ีกฎหมาย ระเบียบท่ีเก่ียวข้องได้ก าหนดไว้ โดยไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด 

๑. ช่ือโครงการ : กิจกรรมส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพสมาชิกสภาท้องถ่ิน 

๒. หลกัการและเหตุผล 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมบีทบาทความส าคญัยิง่ต่อการพฒันาทางการเมอืง เศรษฐกิจ และ
สงัคม ด้วยเหตุผลดงักล่าวการพฒันาศกัยภาพทกัษะและความรูข้องสมาชกิสภาทอ้งถิน่ให้มคีวามพรอ้มที่
จะปฏิบตัหิน้าในภารกจิการตรวจสอบการปฎิบตังิานของฝ่ายบรหิาร มคีวามรู้ในขอ้บงัคบัการประชุมสภา 
วธิกีารตรวจสอบของสภา การตัง้กะทู ้และระเบยีบกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง   
 การส่งเสรมิสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มบีทบาทในการตรวจสอบการปฏิบตัิงานของฝ่ายบรหิาร เป็น
กลไกส าคญัที่ใช้ส าหรบัติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบรหิาร ซึ่งอ านาจในการ
บรหิารปจัจุบนัองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่มอีสิระเตม็ที่ในการด าเนินงาน มงีบประมาณเป็นของตนเอง แต่
ถงึแม้จะเป็นอสิระ ส่วนกลางกจ็ะคอยควบคุมดูแลการด าเนินงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ให้
เป็นไปโดยความเรยีบร้อยและถูกต้อง เพื่อก าหนดแนวทางการพฒันาร่วมกัน นอกจากจะท าให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมบีรรยากาศการท างานแบบมสี่วนร่วมและมปีระสทิธิภาพ ยงัสร้างความน่าเชื่อถือ
ใหก้บัองคก์ร สามารถน าไปสูค่วามโปร่งใสในองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่และลดการทุจรติ 
 องค์การบรหิารส่วนต าบลหนิเหล็กไฟ  จงึได้มกีารจดักจิกรรมส่งเสรมิและพฒันาศกัยภาพสมาชกิ
สภาทอ้งถิน่ เพื่อเป็นการเพิม่ประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานสามารถน าความรูไ้ปใชใ้หเ้ป็นประโยชน์ต่อการ



ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล  เกิดกลไกการปฏิบัติงานโปร่งใสและสามารถ
ตรวจสอบ ช่วยลดปญัหาการทุจรติ สง่ผลต่อการพฒันาองคก์ร  

๓. วตัถปุระสงค ์
 ๑. เพื่อส่งเสริมศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่นในการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการ
ปฏบิตังิานของฝา่ยบรหิาร 
 ๒. เพือ่สรา้งความรูค้วามเขา้ใจทีเ่กีย่วขอ้งกบับทบาทและอ านาจหน้าทีข่องสมาชกิสภาทอ้งถิน่  

๔. เป้าหมาย 
 สมาชกิสภาองคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนิเหลก็ไฟ 

๕. พื้นท่ีด าเนินการ 
 องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนิเหลก็ไฟ 

๖. วิธีการด าเนินงาน 
 ๑. จดัท าคู่มอืระเบยีบกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งเพือ่ใหส้มาชกิสภาทอ้งถิน่ใชส้ าหรบัการประชุม 
 ๒. จดัอบรมใหค้วามรูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบับทบาทและอ านาจหน้าทีข่องสมาชกิสภาทอ้งถิน่ และความรูใ้น 
 

                                               แผนปฏบิตักิารป้องกนัการทุจรติสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๔)ของอบต.หนิเหลก็ไฟ 

-๑๕๔- 

ขอ้บงัคบัการประชุมสภา วธิกีารตรวจสอบของสภา การตัง้กะทู ้และระเบยีบกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง อย่างน้อย
ปีละ ๑ ครัง้  
 ๓. แต่งตัง้สมาชกิสภาท้องถิน่เป็นคณะกรรมการตรวจสอบการด าเนินการต่างๆ เช่น การจดัซื้อจดั
จ้างโครงการต่างๆ การแปรญัตติร่างข้อบัญญัติประจ าปี การตรวจรายงานการประชุม การติดตามและ
ประเมนิผลแผนพฒันา การจดัท าแผนปฎบิตักิารป้องกนัการทุจรติขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่  

๗. ระยะเวลาด าเนินงาน 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ 

๘. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใชง้บประมาณ 

๙. ผู้รบัผิดชอบโครงการ 
 องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนิเหลก็ไฟ 

๑๐. ผลลพัธ ์
๑. สมาชกิสภาทอ้งถิน่มคีวามรูค้วามเขา้ใจ บทบาทและอ านาจหน้าที ่และสามารถปฏบิตัภิารกจิได้

ถูกตอ้งไปตามระเบยีบ กฎหมาย 
 ๒ . สมาชิกสภาท้องถิ่นสามารถน าองค์ความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในการตรวจสอบ ติดตาม และ
ประเมนิผลการปฏบิตังิานของฝา่ยบรหิาร ดว้ยความเป็นธรรม ตรงไปตรงมา 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                       แผนปฏบิตักิารป้องกนัการทุจรติสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๔)ของอบต.หนิ
เหลก็ไฟ 

-๑๕๕- 

๑. ช่ือโครงการ : กิจกรรมส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถ่ินให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบติังาน
ของฝ่ายบริหาร          

๒. หลกัการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ   
การสง่เสรมิสมาชกิสภาทอ้งถิน่ใหม้บีทบาทในการตรวจสอบการปฏบิตังิานของฝา่ยบรหิาร เป็น

กลไกส าคญัทีใ่ช ้ ส าหรบัตดิตาม ตรวจสอบ ประเมนิผลการปฏบิตังิานของฝา่ยบรหิาร ซึง่อ านาจในการ
บรหิารปจัจุบนัองคก์รปกครองสว่น ทอ้งถิน่มอีสิระเตม็ทีใ่นการด าเนินงาน มงีบประมาณเป็นของตนเอง แต่
ถงึแมจ้ะเป็นอสิระ สว่นกลางกจ็ะคอยควบคุมดแูลการ ด าเนินงานต่างๆ ขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ให้
เป็นไปโดยความเรยีบรอ้ยและถูกตอ้ง เพือ่ก าหนดแนวทางการพฒันา ร่วมกนั นอกจากจะท าใหอ้งคก์าร
บรหิารสว่นต าบลหนิเหลก็ไฟมบีรรยากาศการท างานแบบมสีว่นร่วมและมปีระสทิธภิาพ ยงัสรา้งความ 
น่าเชื่อถอืใหก้บัองคก์ร สามารถน าไปสูค่วามโปร่งใสในองคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนิเหลก็ไฟและลดการ
ทุจรติ  องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนิเหลก็ไฟ  จงึไดด้ าเนินกจิกรรมสง่เสรมิสมาชกิสภาทอ้งถิน่ใหม้บีทบาท
ในการตรวจสอบการ ปฏบิตังิานของฝา่ยบรหิารขึน้ เพือ่ก าหนดบทบาทของสมาชกิสภาทอ้งถิน่ในการเป็น
หน่วยตรวจสอบ โดยใหส้มาชกิสภาร่วม เป็นคณะกรรมการในการด าเนินงานขององค์การบรหิารสว่นต าบล
เพือ่ใหก้ารปฏบิตังิานโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได ้  อกีทัง้ยงัเป็นการช่วยลดปญัหาการทุจรติได ้ 

๓. วตัถปุระสงค ์  
๓.๑ เพือ่เป็นกลไกส าหรบัตรวจสอบ ตดิตาม และประเมนิผลการปฏบิตังิานของฝา่ยบรหิาร   
๓.๒ เพือ่ใหเ้กดิความโปร่งใสและลดการทุจรติ สามารถตรวจสอบได ้  
๓.๓ สมาชกิสภาทอ้งถิน่เขา้ใจบทบาท หน้าทีข่องตนเองมากขึน้  

๔. เป้าหมาย   



สมาชกิสภาองคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนิเหลก็ไฟ จ านวน   ๑๘  คน  

๕. พื้นท่ีด าเนินการ   
องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนิเหลก็ไฟ  

๖. วิธีการด าเนินงาน   

๖.๑ จดัท าคู่มอืระเบยีบกฎหมายทีเ่กี่ยวขอ้งเพือ่ใหส้มาชกิสภาทอ้งถิน่ใชส้ าหรบัการประชุม  

๖.๒ แต่งตัง้สมาชกิสภาทอ้งถิน่เป็นคณะกรรมการตรวจสอบการด าเนินการต่างๆ เช่น การจดัซือ้จดั

จ้างโครงการ ต่างๆ การแปรญัตติร่างข้อบัญญัติประจ าปี การตรวจรายงานการประชุม การติดตามและ

ประเมนิผลแผนพฒันา ฯลฯ   

๖.๓ สมาชิกสภาท้องถิ่นตัง้กระทู้ถามการบรหิารงานในการประชุมสภาองค์การบรหิารส่วนต าบล        

หนิเหลก็ไฟ  

 

                                           แผนปฏิบตัิการป้องกนัการทุจรติสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๔)ของอบต.หิน

เหลก็ไฟ 

                                                  -๑๕๖- 

๗. ระยะเวลาด าเนินงาน   

๓ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ – 25๖๔)  

๘. งบประมาณด าเนินการ   

ไม่ใชง้บประมาณ  

๙. ผู้รบัผิดชอบโครงการ   

งานกจิการสภา ส านกังานปลดั องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนิเหลก็ไฟ  

๑๐. ผลลพัธ ์  

๑๐.๑ สมาชกิสภาทอ้งถิน่เขา้ใจบทบาทหน้าที ่และร่วมตรวจสอบการปฏบิตังิานของฝา่ยบรหิาร   

๑๐.๒ การปฏบิตังิานต่างๆ มคีวามโปร่งใส ตรวจสอบได ้ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                   แผนปฏบิตักิารป้องกนัการทุจรติสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๔)ของอบต.หนิเหลก็
ไฟ 

-๑๕๗- 

๑. ช่ือโครงการ:กิจกรรมการมีส่วนร่วมในการปฏิบติังานของสมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบล
หินเหลก็ไฟ  

๒. หลกัการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ   
การสง่เสรมิและการพฒันาความเขม้แขง็ขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ เกีย่วขอ้งกบัหลาย

องคป์ระกอบ และหลาย ฝา่ยโดยเฉพาะอย่างยิง่บุคลากรทอ้งถิน่ อนัไดแ้ก่ ฝา่ยบรหิารและฝ่ายสภาของ
องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ทีม่าจากการเลอืกตัง้ฝา่ยขา้ราชการองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่บุคลากรเหล่าน้ี
มบีทบาทและตอ้งท าหน้าทีข่องตนอย่างเขม้แขง็ เพือ่เสรมิสรา้ง แนวคดิประชาธปิไตยและการมสีว่นร่วม
โดยใหม้กีระบวนการสอดคลอ้งกบัการปกครองระบอบประชาธปิไตยใหม้กีารกระจายอ านาจการตดัสนิใจ
และแกไ้ขปญัหาภายในต าบลและตอบสนองความตอ้งการของประชาชน ตลอดจนมกีารถ่วงดุลอ านาจ 
ระหว่างฝ่ายสภากบัฝ่ายบรหิาร และทีส่ าคญัสง่เสรมิการมสีว่นร่วมในการเสนอแกป้ญัหา รวมถงึการ
ตรวจสอบการปฏบิตังิาน ขององคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนิเหลก็ไฟ   

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนิเหลก็ไฟเลง็เหน็ถงึความส าคญัของบทบาทของสภาทอ้งถิน่เกีย่วกบั
การมสีว่นร่วมในการปฏบิตังิานจงึไดด้ าเนินกจิกรรมการมสีว่นร่วมในการปฏบิตังิานของสมาชกิสภาทอ้งถิน่
ในเรื่องต่างๆ เพือ่เป็นการส่งเสรมิใหส้มาชกิสภาทอ้งถิน่มคีวามเขม้แขง็ในการใชอ้ านาจหรอืปฏบิตัหิน้าทีใ่ห้
เกดิความสมดุลในการบรหิารงาน  

๓. วตัถปุระสงค ์  
๓.๑ เพือ่เป็นการสง่เสรมิใหส้มาชกิสภาองคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนิเหลก็ไฟ มบีทบาทในการ

ปฏบิตังิาน และการมสีว่นร่วมในการท างาน   
๓.๒ เพือ่เป็นการตรวจสอบการปฏบิตังิานของฝา่ยบรหิาร  
๓.๓  เพือ่เป็นการบรรเทาความเดอืดรอ้นของประชาชน  

๔. เป้าหมาย   



สมาชกิสภาองคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนิเหลก็ไฟ จ านวน  ๑๔ คน  

๕. พื้นท่ีด าเนินงาน   
องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนิเหลก็ไฟ  

๖. วิธีด าเนินงาน   

๖.๑ แต่งตัง้สมาชกิสภาองค์การบรหิารส่วนต าบลเป็นคณะกรรมการร่วมในการปฏบิตังิานในเรื่อง

ต่างๆ เช่น   

 - แต่งตัง้คณะอนุกรรมการปฏิบตัภิารกิจถ่ายโอนของกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมอืงแร่ 

เพื่อร่วมตดิตามและ ตรวจเกี่ยวกบัสิง่แวดล้อมและมลพษิในการประกอบกจิการตาม พ.ร.บ.แร่ จ านวน ๕ 

คน  

 - แต่งตัง้เป็นคณะกรรมการศูนยย์ุตธิรรมชุมชน ร่วมกบัส านกังานยุตธิรรมจงัหวดั จ านวน 2 คน   

 - แต่งตัง้เป็นคณะกรรมการควบคุมการระบาดโรคไขเ้ลอืดออก จ านวน  ๑๔ คน   

                                            แผนปฏิบตักิารป้องกนัการทุจรติสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๔)ของอบต.หนิ

เหลก็ไฟ 
                                                             -๑๕๘-                                                                                                                               

- แต่งตัง้เป็นคณะกรรมการศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ก่อนวยัเรยีน จ านวน ๒ ศูนย ์รวม ๔ คน 

๖.๒ สมาชกิสภาองค์การบรหิารส่วนต าบลหนิเหลก็ไฟที่ได้รบัการแต่งตัง้ เขา้ร่วมปฏบิตัหิน้าที่น า

ขอ้มลูแจง้ในทีป่ระชุมสภาองคก์าร บรหิารสว่นต าบลหนิเหลก็ไฟ เพื่อท าการปรบัปรุงระบบการปฏบิตังิานใน

สว่นทีป่ระชาชนไดร้บัความเดอืดรอ้นและตอ้งการของประชาชน  

๗. ระยะเวลาด าเนินการ  

๓ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔)  

๘. งบประมาณด าเนินการ   

ไม่ใชง้บประมาณ  

๙. ผู้รบัผิดชอบโครงการ   

งานกจิการสภา ส านกัปลดั องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนิเหลก็ไฟ  

๑๐. ผลลพัธ ์  
การพฒันาองคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนิเหลก็ไฟเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ตอบสนองความต้องการของ

ประชาชน เกดิทศันคตทิีด่ ี

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

                                          แผนปฏิบัติการป้องกนัการทุจรติสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๔)ของอบต.หิน

เหลก็ไฟ 

 

-๑๕๙- 

๔. การเสริมพลงัการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการ
ทุจริต 

๔.๔.๑ ส่งเสริมให้มีการด าเนินการเฝ้าระวงัการทุจริต 

๑. ช่ือโครงการ :กิจกรรมส่งเสริมชุมชนเฝ้าระวงัการทุจริต 

๒. หลกัการและเหตุผล 
 ค่านิยมและวฒันธรรมของสงัคมไทยในปจัจุบนัเป็นปญัหาและอุปสรรคส าคญัในการป้องกนัและ
ปราบปรามการทุจรติ เนื่องจากโครงสรา้งทางสงัคมเป็นระบบอุปถมัภ ์ การเลง็เหน็ผลประโยชน์ของตนหรอื
พวกพอ้งดกีว่าสว่นรวม การยกย่องเชดิชคูนรวย  การแสวงหาผลประโยชน์จากการเป็นพรรคพวกของ
นกัการเมอืงหรอืผูม้อีทิธพิล  รวมถงึความเสือ่มของจติส านึกและค่านิยมของประชาชนสว่นหนึ่งทีล่ดน้อย
ถอยลง  และยงัมองเหน็ว่าการทุจรติเป็นเรื่องปกตทิัว่ไปทีไ่ดร้บัผลตอบแทนคุม้ค่า หรอืในบางกรณีกล็ะเลย
เพกิเฉย และไม่อยากเขา้ไปยุ่งเกี่ยว นอกจากนัน้สภาพปญัหาบางสว่นกม็กัเกดิจากการใชอ้ านาจของ
เจา้หน้าทีข่องรฐัทีมุ่่งแสวงหาผลประโยชน์   ปญัหาการทุจรติเป็นปญัหาทีส่ง่ผลกระทบต่อระบบเศรษฐกจิ  
สงัคม  และความมัน่คงของประเทศ  กระบวนการแกไ้ขปญัหาดงักล่าวใหส้มัฤทธผิลอย่างมปีระสทิธภิาพ  
จงึจ าเป็นตอ้งอาศยัความร่วมมอืจากทุกภาคสว่นในการทีจ่ะป้องกนัและปราบปรามการทุจรติอย่างจรงิจงั
และต่อเนื่อง โดยเฉพาะภาคประชาชน 
 เพือ่สง่เสรมิการมสีว่นร่วมของภาคประชาชนในการเฝ้าระวงั ตดิตาม ตรวจสอบการทุจรติ จงึได้
จดัท ากจิกรรมสง่เสรมิชุมชนเฝ้าระวงัการทุจรติเพือ่สง่เสรมิองคค์วามรูก้ารต่อตา้นการทุจรติใหก้บัภาค
ประชาชน รวมถงึสง่เสรมิสทิธใินการรบัรูแ้ละเขา้ถงึขอ้มลูขา่วสารเพือ่ใหม้สีว่นร่วมในการป้องกนัและ
ปราบปรามการทุจรติ   

๓. วตัถปุระสงค ์
 ๑. เพือ่สง่เสรมิองคค์วามรูใ้นการต่อตา้นการทุจรติใหภ้าคประชาชน 



 ๒. สง่เสรมิการสรา้งชุมชนเฝ้าระวงัการทุจรติ 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนในชุมชนองคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนิเหลก็ไฟ 

๕. พื้นท่ีด าเนินการ 
 องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนิเหลก็ไฟ 

๖. วิธีด าเนินการ 
 ๑. จดัท าสื่อประชาสมัพันธ์ และเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับต่อต้านการทุจรติ ผ่านช่องทางสื่อ
ประชาสมัพนัธ์ของหน่วยงาน ได้แก่ บอร์ดประชาสมัพนัธ์ ณ ชุมชนต่างๆ  บอร์ดประชาสมัพนัธ์ ณ ที่ท า
การ  เวบ็ไซตข์องหน่วยงาน 
 ๒. จดัอบรมใหค้วามรูเ้กี่ยวกบัการต่อต้านการทุจรติตามเวทชีาวบ้านในโอกาสต่างๆ หรอืกจิกรรม
ต่างๆ ของหน่วยงาน 
 ๓. สง่เสรมิใหม้กีารจดัตัง้ชุมชนเฝ้าระวงั ตดิตาม ตรวจสอบการทุจรติในหน่วยงานของรฐั 
 ๔. สนบัสนุนการด าเนินการในกจิกรรมของชุมชนเฝ้าระวงัการทุจรติ 

                                            แผนปฏิบตักิารป้องกนัการทุจรติสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๔)ของอบต.หนิ

เหลก็ไฟ 
 

-๑๖๐- 

 ๕. เชญิผูแ้ทนของชุมชนเฝ้าระวงัการทุจรติ เป็นร่วมสงัเกตการณ์ในขัน้ตอนต่างๆ ของกระบวนการ
บรหิารงบประมาณ  การจดัซือ้จดัจา้ง การบรหิารงานบุคคลขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่   

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ๓  ปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔  

๘. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใชง้บประมาณ  

๙. ผู้รบัผิดชอบโครงการ 
 องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนิเหลก็ไฟ 

๑๐. ตวัช้ีวดั/ผลลพัธ ์
 ๑. มกีารเผยแพร่องคค์วามรูเ้กีย่วกบัต่อตา้นการทุจรติใหภ้าคประชาชน ผ่านช่องทางสือ่
ประชาสมัพนัธข์องหน่วยงาน อย่างน้อย ๓ แห่ง 
 ๒. มชุีมชนเฝ้าระวงัการทุจรติเกดิขึน้ 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            แผนปฏิบตักิารป้องกนัการทุจรติสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๔)ของอบต.หนิ

เหลก็ไฟ 
 
-๑๖๑- 

๑. ช่ือโครงการ : กิจกรรมการติดป้ายประชาสมัพนัธก์รณีพบเหน็การทุจริต 

๒.หลกัการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
    ปญัหาการทุจรติทีเ่กดิขึน้ในหน่วยงานภาครฐัไดสง่ผลเสยีหายกบัประเทศชาตอิย่างมาก จ าเป็นที่
ทุกภาคสว่นในสงัคมจะตอ้งตระหนกัและร่วมกนัแกไ้ขจดัการปญัหาโดยการเขา้ไปมสีว่นร่วมเป็นเครอืข่ายใน
การขบัเคลื่อนต่างๆ ใหเ้กดิการเฝ้าระวงัป้องปรามการทุจรติ ในรปูแบบการกระตุน้ใหทุ้กภาคสว่นในจงัหวดั
ไดต้ระหนกัถงึปญัหาการทุจรติคอรร์ปัชัน่และมสีว่นร่วมในการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติ 

๓. วตัถปุระสงค ์
   ๓.๑ เพือ่ใหป้ระชาชนมสี่วนร่วมในการป้องกนัการทุจรติ 
   ๓.๒ เพือ่แสดงเจตนารมณ์ในการแกไ้ขปญัหาการทุจรติ 

๔. เปาหมาย/ผลผลิต 
    ประชาชนในเขตองคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนิเหลก็ไฟ 

๕. พื้นท่ีด าเนินการ 
    องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนิเหลก็ไฟ 

๖. วิธีด าเนินการ 
   ๖.๑ ขออนุมตัจิดัท าป้ายประชาสมัพนัธ์ 
   ๖.๒ ปิดประกาศประชาสมัพนัธ ์ 
   ๖.๓ จดัเจา้หน้าทีร่บัผดิชอบรบัแจง้เหตุทางโทรศพัท์ 
   ๖.๔ บนัทกึเรื่องรองเรยีน รอ้งทุกข์ 
   ๖.๕ เสนอผูบ้รหิารพจิารณาสัง่การ 



   ๖.๖ ด าเนินการปรบัปรุงแกไ้ขเรื่องทีไ่ดรบัการรอ้งเรยีน 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
    ๓ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒– ๒๕๖๔) 

๘. งบประมาณด าเนินการ 
    ๕,๐๐๐.-  บาท (หา้พนับาทถว้น) 

๙. ผู้รบัผิดชอบโครงการ 
องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนิเหลก็ไฟ 

๑๐. ตวัช้ีวดั/ผลลพัธ์ 
    ๑๐.๑ จ านวนเรื่องรอ้งเรยีนเกีย่วกบัการทุจรติ 
    ๑๐.๒ น าเรื่องทีไ่ดรบัการรอ้งเรยีนไปด าเนินการปรบัปรุงแกไ้ข 

                                            แผนปฏิบตักิารป้องกนัการทุจรติสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๔)ของอบต.หนิ

เหลก็ไฟ 
-๑๖๒- 

๔.๔.๒ บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต 

๑. ช่ือโครงการ : กิจกรรมบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต 

๒. หลกัการและเหตุผล 
 ปญัหาการทุจรติเป็นปญัหาทีส่่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกจิ  สงัคม  และความมัน่คงของประเทศ  
กระบวนการแก้ไขปญัหาดงักล่าวใหส้มัฤทธผิลอย่างมปีระสทิธภิาพ จงึจ าเป็นตอ้งอาศยัความร่วมมอืจากทุก
ภาคส่วนในการที่จะป้องกนัและปราบปรามการทุจรติอย่างจรงิจงัและต่อเน่ือง  ส่งเสรมิการมสี่วนร่วมของ
ภาคประชาชนในการตดิตาม ตรวจสอบ การทุจรติ 
 การจะแก้ไขปญัหาการทุจรติได้บรรลุผลต้องเกดิจากการบูรณาการทุกภาคส่วน  ให้มสี่วนร่วมใน
การป้องกนัการทุจรติ   ร่วมรบัผดิชอบต่อปญัหาการทุจรติ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่จงึไดจ้ดัท ากจิกรรม
บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต   เพื่อร่วมสร้างกลไกให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมกันส่งเสริม  
สนับสนุน   และสรา้งค่านิยมในการต่อต้านการทุจรติ  จนเกดิเครอืข่ายและความร่วมมอืในการต่อต้านการ
ทุจรติอย่างเขม้แขง็ต่อไป  

๓. วตัถปุระสงค ์
 ๑. เพือ่สรา้งกลไกในการบูรณาการทุกภาคสว่นไดร้่วมกนัสง่เสรมิ สนบัสนุน และสรา้งค่านิยมในการ
ต่อตา้นทุจรติ 
 ๒. เพือ่พฒันาเครอืขา่ยและสรา้งความร่วมมอืกบัทุกภาคสว่นในการต่อตา้นการทุจรติอย่างเขม้แขง็  

๔. เป้าหมาย 
 ภาครฐั ภาคเอกชน ภาครฐัวสิาหกิจ สถานศึกษา และภาคประชาชน ในเขตองค์การบรหิารส่วน
ต าบลหนิเหลก็ไฟ 

๕. สถานท่ีด าเนินการ 
 องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนิเหลก็ไฟ 



๖. วิธีด าเนินงาน 
 ๑. จดัตัง้คณะท างานเพือ่บูรณาการทุกภาคสว่นเพือ่ต่อตา้นการทุจรติ จากภาครฐั ภาคเอกชน ภาค
รฐัวสิาหกจิ สถานศกึษา และภาคประชาชนในเขตองคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนิเหลก็ไฟ 
 ๒. ก าหนดแนวทาง หรอืแผนงานในการบูรณาการเพือ่ต่อตา้นการทุจรติ ร่วมกบัภาครฐั 
ภาคเอกชน ภาครฐัวสิาหกจิ สถานศกึษา และภาคประชาชนในเขตองคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนิเหลก็ไฟ 
 ๓. หน่วยงานบูรณาการต่อตา้นการทุจรติ จดักจิกรรมเพือ่สง่เสรมิ สนบัสนุน และสรา้งค่านิยมใน
การต่อตา้นทุจรติใหบุ้คลากรในหน่วยงานของตน และประชาชน 
 ๔. หน่วยงานบูรณาการต่อตา้นการทุจรติ สง่เสรมิ และสนบัสนุนกนัและกนัในการขบัเคลื่อนตาม
แนวทาง แผนงาน กจิกรรมในการบูรณาการเพือ่ต่อตา้นการทุจรติ 
 ๕. สรุปรายงานผลต่อผูบ้รหิาร และเผยแพร่รายงานผลต่อสาธารณชน 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ๓ ปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔  

                                            แผนปฏิบตักิารป้องกนัการทุจรติสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๔)ของอบต.หนิ

เหลก็ไฟ 
-๑๖๓- 

๘. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใชง้บประมาณ 

๙. ผู้รบัผิดชอบโครงการ 
องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนิเหลก็ไฟ 

๑๐. ตวัช้ีวดั/ผลลพัธ ์
 ๑. มกีารบูรณาการทุกภาคสว่นเพือ่สง่เสรมิ สนบัสนุน และสรา้งค่านิยมในการต่อตา้นทุจรติ 
 ๒. เกดิเครอืขา่ยและความร่วมมอืกบัทุกภาคสว่นในการต่อตา้นการทุจรติ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

                                         แผนปฏบิตักิารป้องกนัการทุจรติสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๔)ของอบต.หนิเหลก็ไฟ 
 
 
 
 
 
 
 

                 ภาคผนวก 
 

 


