
ส่วนที่ ๓ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

 

มิตทิี่ ๑ การสรา้งสงัคมที่ไม่ทนตอ่การทุจริต 

๑.๑ การสรา้งจิตส านึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งขา้ราชการการเมืองฝ่ายบริหาร 

ขา้ราชการการเมืองฝ่ายสภาทอ้งถิ่น และฝ่ายประจ าขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น 

๑.๑.๑ สรา้งจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบตัริาชการตามอ านาจหนา้ที่ใหบ้งัเกิด

ประโยชนสุ์ขแก่ประชาชนในทอ้งถิ่น 

โครงการที่ ๑ 

๑. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : โครงการบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาล 

๒. หลกัการและเหตผุล/ที่มาของโครงการ 

 หลกัธรรมาภิบาล หรือ การบริหารจดัการท่ีดี (Good Governance) เป็นหลกัส าคญัในการบริหาร

และการปฏิบัติงานจะต้องมีความสุจริต โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ รวมทั้งเป็นการเสริมสรา้ง

จิตส านึกในการท างานและความรบัผิดชอบต่อหน้าท่ีของตนเอง นอกจากน้ี ยงัตอ้งมีการส่งเสริมคุณธรรม

และจริยธรรมเพ่ือใหส้ามารถปฏิบติังานร่วมกนัไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ และน าไปสู่การพฒันาองคก์รอย่าง

ต่อเน่ือง อีกทั้งสามารถแกปั้ญหาความขดัแยง้ภายในองคก์รไดอี้กดว้ย จากสภาพปัญหาการทุจริตคอรปัชัน่

ท่ีเป็นปัญหาเร้ือรงัท่ีมีส่วนบัน่ทอนความเจริญของประเทศไทยมานาน จึงจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะตอ้งมีการ

ป้องกนัและแกไ้ขปัญหาการทุจริตคอรปัชัน่อย่างจริงจงั ในสถานการณ์วิกฤติปัญหาการทุจริตคอรปัชัน่ใน

สงัคมไทยดังกล่าว ทุกภาคส่วนในสงัคมไทยต่างเห็นพอ้งตรงกนัว่าการท่ีจะท าใหปั้ญหาการคอรปัชัน่ลด

น้อยลงและหมดไปไดใ้นท่ีสุดน้ัน ตอ้งน าหลกัธรรมาภิบาลไปปรบัใชก้บัทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นภาคส่วน

การเมือง ภาคราชการ ภาคธุรกิจเอกชน ตลอดจนภาคประชาสังคมอย่างเขม้งวดจริงจัง พรอ้มทั้งสรา้ง

ทศันคติใหม่ปลกูจิตส านึกของคนไทยร่วมตา้นภยัการทุจริต ควบคู่กบัการเปล่ียนแปลงค่านิยมไปในทิศทาง

ท่ีไม่เอ้ือหรือสนับสนุนการทุจริตคอรัปชัน่ ทั้งน้ี กลไกการน าหลักธรรมาภิบาล        ซ่ึงประกอบดว้ย 

ความชอบธรรม ความโปร่งใส ความรับผิดชอบและการตรวจสอบได้ ความมีประสิทธิภาพและประ

ประสิทธิผล และการมีส่วนร่วมของประชาชนไปเป็นแนวทางในการบริหารจัดการน้ัน ปรากฏอยู่ใน

บทบญัญติัของกฎหมายรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยฉบบัปัจจุบนั ซ่ึงไดว้างกรอบการน าหลกัธรรมาภิ

บาลไปเป็นแนวทางการปฏิรูปการบริหารการปกครองของหน่วยงานองค์กรต่างๆ ของภาครฐั จึงนับเป็น

การส่งสญัญาณเชิงบวกใหเ้ห็นว่าประเทศไทยมีพัฒนาการเปล่ียนแปลงไปในทางท่ีดีขึ้ นแลว้ แต่อย่างไรก็

ตาม ส าหรบักรอบการน าหลกัธรรมาภิบาลไปเป็นแนวทางการปฏิรูปการบริหารการปกครองของหน่วยงาน

หรือองค์กรภาครัฐน้ัน  ปัจจุบันยงัคงอยู่บนความหลากหลายในองค์ประกอบหลักของธรรมาภิบาลซ่ึง

ประกอบดว้ยหลกัความชอบธรรม (Legitimacy) หลกัความโปร่งใส (Transparency) หลกัความรบัผิดชอบ

และการตรวจสอบได้ (Accountability) หลักความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) และหลักการมีส่วนร่วม 

(Participation) ดังน้ัน การพิจารณาคัดเลือกน าองค์ประกอบหลักของธรรมาภิบาลเหล่าน้ันมาใชเ้ป็น

เคร่ืองมือกลไกในการสรา้งมาตรฐานดา้นความโปร่งใสส าหรับหน่วยงานหรืองค์กรใดๆ จะตอ้งค านึงถึง



 
 

                                                           แผนปฏิบตัิการป้องกนัการทุจรติ  
(พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๔) 

โดย องคก์ารบรหิารส่วนต าบลหัวทุ่ง อ าเภอพล จงัหวดัขอนแก่น 

 

กรอบเป้าหมาย วตัถุประสงคแ์นวทาง หรือวิธีการด าเนินงานท่ีหน่วยงานองคก์รสามารถปฏิบติั เพ่ือสรา้ง

ระบบบริหารกิจการบา้นเมืองและสงัคมท่ีดีไดต่้อไป 

 ดงัน้ัน เพ่ือประโยชน์ในการบริหารราชการขององคก์ารบริหารส่วนต าบลหวัทุ่ง องคก์ารบริหารส่วน

ต าบลหวัทุ่ง จึงจดัท าโครงการบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลขึ้ น 

๓. วตัถุประสงค ์

 ๑. เพ่ือใหผู้้บริหารท้องถ่ิน บุคลากรขององค์กรมีความรูค้วามเขา้ใจในเร่ืองหลักธรรมาภิบาล 

คุณธรรม และจริยธรรม 

 ๒. เพ่ือใหผู้้บริหารทอ้งถ่ิน บุคลากรมีความรูค้วามเขา้ใจและใหค้วามส าคัญกับการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ (Anti Corruption) 

 ๓. เพ่ือใหผู้้บริหารทอ้งถ่ิน บุคลากรมีความรูค้วามเขา้ใจในหลักและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงและสามารถน าไปประยุกตใ์ชใ้นการท างานและการด าเนินชีวิตได ้

 ๔. เพ่ือใหผู้บ้ริหารทอ้งถ่ิน บุคลากรสามารถน าองคค์วามรูต่้างๆ ไปประยุกตใ์ชใ้นการท างานใหก้บั

องคก์รไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

๔. เป้าหมาย 

 ผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน สมาชิกสภาทอ้งถ่ิน พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจา้ง 

๕. พ้ืนที่ด  าเนินการ 

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลหวัทุ่ง 

๖. วิธีด  าเนินการ 

 ๑. จดัท าโครงการเพ่ือขออนุมติัจากผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน 

 ๒. มอบงานใหก้บัผูร้บัผิดชอบโครงการ และผูท่ี้เก่ียวขอ้ง เพ่ือวางแผนและจดัเตรียมโครงการ 

 ๓. ประสานงานกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือจดัหาวิทยากร 

 ๔. จดัท าก าหนดการและหวัขอ้การอบรม 

 ๕. สรุปผลในภาพรวมและรายงานผลการด าเนินการตามโครงการใหผู้บ้ริหารทอ้งถ่ินทราบ 

๗. ระยะเวลาการด าเนินงาน 

 ๓ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔) 

๘. งบประมาณที่ใชใ้นการด าเนินการ 

 ไมใ่ชง้บประมาณในการด าเนินโครงการ 

๙. ผูร้บัผิดชอบโครงการ 

 ส านักปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบลหวัทุ่ง 

๑๐. ตวัช้ีวดั/ผลลพัธ ์

 ๑. ผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน บุคลากรขององค์กรมีความรูค้วามเขา้ใจในเร่ืองหลักธรรมาภิบาลคุณธรรม 

และจริยธรรม 

 ๒. ผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน บุคลากรมีความรูค้วามเขา้ใจและใหค้วามส าคญักบัการป้องกนัและปราบปราม

การทุจริตประพฤติมิชอบ (Anti Corruption) 



 
 

                                                           แผนปฏิบตัิการป้องกนัการทุจรติ  
(พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๔) 

โดย องคก์ารบรหิารส่วนต าบลหัวทุ่ง อ าเภอพล จงัหวดัขอนแก่น 

 

 ๓. ผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน บุคลากรมีความรูค้วามเขา้ใจในหลกัและแนวคิดปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง และ

สามารถน าไปประยุกตใ์ชใ้นการท างานและการด าเนินชีวิตได ้

 ๔. ผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน บุคลากรสามารถน าองคค์วามรูต่้างๆ ไปประยุกตใ์ชใ้นการท างานใหก้บัองคก์ร

ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

 

โครงการที่ ๒ 

๑. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : โครงการสมุดความดีพนกังาน 

๒. หลกัการและเหตผุล/ที่มาของโครงการ 

 การบนัทึกการปฏิบติังานประจ าวนั โดยเฉพาะบุคลากรในองคก์ร เป็นการสรา้งระเบียบวินัยในการ

ปฏิบติังาน ซ่ึงในแต่ละวนัหากมีการจดบนัทึกวา่ไดท้ าอะไรบา้ง จะเป็นการทบทวนและสามารถยอ้นกลบัมา

เพ่ือพิจารณาปรบัปรุงการท างานในแต่ละกิจกรรมได ้รวมถึงหวัหน้าผูบ้งัคบับญัชา สามารถใชเ้ป็นหลกัฐาน

ในการอา้งอิงท่ีใชใ้นการประเมินผลงาน ยงัส่งผลใหก้ารประเมินเป็นท่ียอมรบั ภารกิจท่ีไดร้บัมอบหมายได้

ปฏิบัติงานดว้ยความส าเร็จ ความซ่ือสัตย ์สุจริต ลุล่วงหรือไม่อย่างไร และหัวหน้างานสามารถวางแผน

ต่อไปได ้ประเมินทักษะและผลการปฏิบัติงานของพนักงานจา้งได ้ซ่ึงจะส่งผลใหเ้ห็นว่าค่าของคนอยู่ท่ีผล

ของงาน หรืออาจจะมีผูร้่วมงานอ่ืนมาอ่านแลว้มีกรณีศึกษาจากปัญหาท่ีเกิดขึ้ นคลา้ยกัน ท าใหท้ราบถึง

วิธีการแกไ้ข เกิดการแลกเปล่ียนความรูซ่ึ้งกนัและกนัในองคก์ร 

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลหวัทุ่ง เห็นความส าคญัของการบนัทึกประจ าวนัดงักล่าว จึงไดจ้ดัท าสมุด

ความดีพนักงานจา้ง โดยใหพ้นักงานจา้งมีการบันทึกการปฏิบัติงานประจ าวนั เพ่ือเป็นเคร่ืองมือในการ

ควบคุมดูแล การปฏิบติังานดว้ยความรบัผิดชอบ ซ่ึงเป็นงานท่ีไดร้บัมอบหมาย และเกิดประโยชน์แก่องคก์ร 

เป็นการสรา้งระเบียบวินัย ส่งเสริมการสรา้งจิตส านึกท่ีดีในการปฏิบติังาน ดว้ยความซ่ือสตัย ์สุจริต 

๓. วตัถุประสงค ์

 ๑. เพ่ือเป็นช่องทางในการส่ือสารระหวา่งหวัหนา้งาน ปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบล และพนักงาน 

 ๒. เพ่ือเป็นประโยชน์ในการติดตามงานท่ีพนักงานจา้งไดป้ฏิบติั 

 ๓. เพ่ือเป็นการสรา้งจิตส านึกในการปฏิบติังานดา้นความรบัผิดชอบ ซ่ือตรงซ่ือสตัย ์สุจริตต่องานท่ี

ไดร้บัมอบหมาย 

๔. เป้าหมาย 

 พนักงานส่วนต าบล  พนักงานจา้ง สงักดัองคก์ารบริหารส่วนต าบลหวัทุ่ง 

๕. ระยะเวลา 

 ๓ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔) 

๖. วิธีด  าเนินการ 

 ๑. ก าหนดให้พนักงานส่วนต าบลและพนักจา้งทุกคนเขียนสมุดการบ้าน โดยบันทึกผลการ

ปฏิบติังานประจ าทุกวนัและส่งใหห้วัหนา้ส่วนราชการทุกวนัจนัทร ์

 ๒. รวบรวมเป็นขอ้มลูส าหรบัผูบ้ริหารใหพิ้จารณาผลการปฏิบติังานพนักงานประจ าปี 

๗. งบประมาณ 

 ไมใ่ชง้บประมาณในการด าเนินโครงการ 



 
 

                                                           แผนปฏิบตัิการป้องกนัการทุจรติ  
(พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๔) 

โดย องคก์ารบรหิารส่วนต าบลหัวทุ่ง อ าเภอพล จงัหวดัขอนแก่น 

 

๘. สถานที่ด  าเนินการ 

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลหวัทุ่ง 

๙. ผูร้บัผิดชอบ 

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลหวัทุ่ง 

๑๐. ตวัช้ีวดั/ผลลพัธ ์

 ๑. มีการส่ือสารระหวา่งผูบ้งัคบับญัชาและพนักงานส่งเสริมใหป้ฏิบติังานเป็นไปตามเป้าหมาย 

 ๒. มีการติดตามผลงานท าใหส้ามารถทราบผลการท างานเมื่อเกิดปัญหาสามารถแกไ้ขได ้

 ๓. พนักงานจา้งท างานดว้ยความซ่ือสัตย ์สุจริตเกิดความรับผิดชอบในหน้าท่ีไดร้ับมอบหมายตาม

ก าหนด 

 

๑.๑.๒ สรา้งจติส านึกและความตระหนกัในการประพฤตติามประมวลจริยธรรม 

 

โครงการที่ ๑ 

๑. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมของผูบ้ริหาร สมาชิกสภา 

และพนกังาน 

๒. หลกัการและเหตผุล/ที่มาของโครงการ 

 ตามท่ี รฐับาลไดใ้หค้วามส าคญัเร่ืองคุณธรรมและจริยธรรมของรฐับาล และก าหนดแนวนโยบายไว ้

หลายแหล่งได้แก่ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐  มาตรา ๒๗๙ บัญญัติว่า 

มาตรฐานทางจริยธรรมของผูด้ ารงต าแหน่งทางการเมือง ขา้ราชการ หรือเจา้หน้าท่ีของรฐั แต่ละประเภท

ใหเ้ป็นไปตามประมวลจริยธรรมท่ีก าหนดขึ้ นในหมวดท่ี ๕ ลาตรา ๗๘ (๔) บัญญัติใหพ้ัฒนาระบบงาน

ภาครฐัโดยมุ่งเนน้การพฒันาคุณภาพ คุณธรรมและจริยธรรมของเจา้หนา้ท่ีของรฐัควบคู่ไปกบัการปรบัปรุง

รูปแบบ เพ่ือใหก้ารพฒันาราชการแผ่นดินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและส่งเสริมใหห้น่วยงานของรฐัใช้

หลกัการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี เป็นแนวทางการปฏิบติัราชการ 

 แผนบริหารราชการแผ่นดิน (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๘) นโยบายท่ี ๘ การบริหารจดัการท่ีดีระบุไวว้่า 

๘.๑.๓ พฒันาระบบงานและสมรรถนะของขา้ราชการและเจา้หนา้ท่ีของรฐัทุกระดบัอยา่งต่อเน่ืองเพื่อใหม้ีขีด

ความสามารถในการปฏิบติัราชการและการส่งมอบบริหารสาธารณะโดยจะเน้นการพัฒนาขา้ราชการใน

ต าแหน่งท่ีมีความส าคญัต่อยุทธศาสตรก์ารพฒันาประเทศและสรา้งผูน้ าการเปล่ียนแปลงในระบบราชการ

รวมทั้งจะวางมาตรการส าหรบัประเมินผล การปฏิบัติงานและจ่ายค่าตอบแทนท่ีเป็นธรรม ตามผลงาน

เพ่ือใหเ้กิดขวญัและก าลงัใจในการพัฒนาผลงาน และ ๘.๑๕ เสริมสรา้งมาตรฐานดา้นคุธรรมจริยธรรม

ใหแ้ก่ขา้ราชการและเจา้หน้าท่ีของรฐัและพฒันาความโปร่งใสในการปฏิบติังานของหน่วยงานภาครฐัพรอ้ม

ทั้งป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของขา้ราชการและเจา้หน้าท่ีของรัฐอย่างจริงจัง

เพ่ือใหภ้าคราชการเป็นท่ีเช่ือถือไวว้างใจแก่ประชาชน   

คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวนัท่ี ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๑ มีมติเห็นชอบในหลักการเก่ียวกับ

ยุทธศาสตรก์ารส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในภาครฐัไว ้๕ ยุทธศาสตรแ์ละยุทธศาสตร์ท่ี ๔ การส่งเสริม

คุณธรรม ในองค์กรเพ่ือเป็นตน้แบบใหข้า้ราชการไดเ้รียนรูแ้ละปฏิบัติตาม  โดยไดก้ าหนดแนวทางการ



 
 

                                                           แผนปฏิบตัิการป้องกนัการทุจรติ  
(พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๔) 

โดย องคก์ารบรหิารส่วนต าบลหัวทุ่ง อ าเภอพล จงัหวดัขอนแก่น 

 

ส่งเสริมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาขา้ราชการและเจา้หน้าท่ีของรัฐ  ตามกลุ่มเป้าหมาย ดว้ย

วิธีการและรูปแบบท่ีหลากหลาย และด าเนินการอยา่งต่อเน่ืองมีการวดัผลในเชิงรูปธรรม 

ปัจจุบันนโยบายรฐับาลของคณะรกัษาความสงบแห่งชาติ ไดก้ าหนดนโยบายส่งเสริมการบริหาร

ราชการแผ่นดินท่ีมีธรรมาภิบาลและการป้องกนัปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครฐั ยึด

หลกัการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี ประกอบกบัค่านิยมหลกัของคนไทย ๑๒ ประการ ไดแ้ก่  

ขอ้ ๒ การซ่ือสตัย ์เสียสละ อดทน มีอุดมการณใ์นส่ิงดีงามเพ่ือส่วนรวม 

ขอ้ ๖ มีศีลธรรม รกัษาความสตัย ์หวงัดีต่อผูอ่ื้น เผ่ือแผ่และแบ่งปัน 

ขอ้ ๑๑ มีความเขม้แข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพต่้ออ านาจฝ่ายต า่ หรือกิเลศ มีความละอาย 

เกรงกลวัต่อบาป ตามหลกัของศาสนา 

ขอ้ ๑๒ ค านึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม  และต่อชาติมากวา่ผลประโยชน์ของตนเอง 

และประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจงัหวดัปัตตานี เร่ือง หลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขเก่ียวกบั

การบริหารงานบุคคลขององคก์ารบริหารส่วนต าบล ลงวนัท่ี ๒๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๕  

ขอ้ ๒๖๗ ความวา่ การพฒันาผูใ้ตบ้งัคบับญัชาน้ัน ตอ้งพฒันาดา้นศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม ไดแ้ก่การ

พฒันาคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบติังาน 

 องค์การบริหารส่วนต าบลหัวทุ่ง ไดจ้ัดท าประมวลจริยธรรมของขา้ราชการองค์การบริหารส่วน

ต าบลหวัทุ่ง ทั้งน้ีเพ่ือใหพ้นักงานส่วนต าบลและพนักงานจา้ง ทุกคนประพฤติปฏิบติัตนเป็นแบบอย่างท่ีดี 

เป็นศรทัธา เช่ือถือไวว้างใจ ยกยอ่งและช่ืนชมของสงัคม และประชาชนทัว่ไป 

ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลหัวทุ่ง ไดเ้ห็นความส าคัญและความจ าเป็นในการน า

นโยบายเร่ืองคุณธรรมจริยธรรมตามท่ีรฐับาลและระเบียบกฎหมายก าหนดไว ้มาสู่การปฏิบติัใหบ้งั เกิดผล 

เป็นรูปธรรมซ่ึงแนวทางหน่ึงท่ีส าคญัคือการใหค้วามรู ้สรา้งความเขา้ใจและสรา้งทัศนคติเก่ียวกบัคุณธรรม 

จริยธรรม ยึดหลกัธรรมาภิบาล และการทุจริตคอรปัชัน่ จึงไดจ้ดัท าโครงการน้ีขึ้ นมา 

๓. วตัถุประสงค ์

๑. เพ่ือใหผู้เ้ขา้อบรมไดม้ีความรู ้ความเขา้ใจ  ความส าคญั ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรมและธรร

มาภิบาล ท่ีบญัญติัไวเ้ป็นขอ้กฎหมาย กฎและระเบียบ เห็นความส าคญัเสริมสรา้งภาพลกัษณข์องหน่วยงาน

ใหค้วามโปร่งใส 

๒. เพ่ือให้ผู ้เขา้รับการอบรมมีความรู ้ความเขา้ใจเก่ียวกับผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of 

Interest) ในการจดัซ้ือจดัจา้ง 

๓. เพ่ือปลูกจิตส านึกและสรา้งความตระหนักรูเ้ก่ียวกับการทุจริตคอรปัชัน่ใหก้บัพนักงานส่วนต าบล

และพนักงานจา้ง 

๔. เพ่ือส่งเสริมใหผู้เ้ขา้อบรม น าความรู ้ท่ีไดร้บั มาใชใ้นการด าเนินชีวิตประจ าวนั การท างานใหม้ี

คุณลกัษณะเป็นขา้ราชการยุคใหมที่มีคุณธรรม จริยธรรม 

๔. เป้าหมาย     

ประกอบดว้ย พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจา้ง   

     

๕. วิธีการด าเนินการ 



 
 

                                                           แผนปฏิบตัิการป้องกนัการทุจรติ  
(พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๔) 

โดย องคก์ารบรหิารส่วนต าบลหัวทุ่ง อ าเภอพล จงัหวดัขอนแก่น 

 

จดัฝึกอบรม ใหค้วามรูแ้ก่กลุ่มเป้าหมาย โดยวิธีการบรรยาย 

๖. ระยะเวลาการฝึกอบรม 

๓ ปี (ปีงบประมาณ ๒๕๖๒-๒๕๖๔) 

๗. ผูร้บัผิดชอบโครงการ 

ส านักงานปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบลหวัทุ่ง 

๘. สถานที่ด  าเนินการ 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลหวัทุ่ง  

๙. ผลที่คาดว่าจะไดร้บั 

๑. ผู้เขา้รับการอบรมไดม้ีความรู ้ความเขา้ใจ  ความส าคัญ ดา้นวินัย คุณธรรมจริยธรรมและ      

ธรรมาภิบาล ท่ีบัญญัติไวเ้ป็นขอ้กฎหมาย กฎและระเบียบ เห็นความส าคัญเสริมสรา้งภาพลักษณ์ของ

หน่วยงานใหค้วามโปร่งใส 

๒. ผูเ้ขา้รบัการอบรมไดม้ีความรู ้ความเขา้ใจเก่ียวกับผลประโยชน์ทับซอ้น (Conflict of Interest) 

ในการจดัซ้ือจดัจา้ง 

๓. ผูเ้ขา้รบัการอบรมมีจิตส านึกและตระหนักถึงผลเสียของการทุจริต คอรปัชัน่ ต่อประเทศชาติและ

ประชาชน  

๔. ผูเ้ขา้รบัการอบรม สามารถน าความรู ้ท่ีไดร้บั มาใชใ้นการด าเนินชีวิตประจ าวนั การท างานใหม้ี

คุณลกัษณะเป็นขา้ราชการยุคใหมที่มีคุณธรรม จริยธรรม 

๑๐. การประเมินผล 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลหวัทุ่งจะประเมินผลการอบรมก่อนและหลงัการฝึกอบรม โดยใช้

แบบทดสอบ 

 

๑.๑.๓ สรา้งจิตส านึกและความตระหนักที่จะไม่กระท าการอันเป็นการขัดกันแห่ง

ผลประโยชนห์รือการมีผลประโยชนท์บัซอ้น 

โครงการที่ ๑ 

๑. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : กิจกรรมใหค้วามรูผ้ลประโยชนท์ับซอ้นใหก้ับพนักงานส่วน

ต าบลและพนกังานจา้งขององคก์ารบริหารส่วนต าบลหวัทุ่ง 

๒. หลกัการและเหตผุล/ที่มาของโครงการ 

 ดว้ยสถานการณห์รือการกระท าของบุคคลมีผลประโยชน์ส่วนตนเขา้มาเก่ียวขอ้งจนส่งผลกระทบต่อ

การตดัสินใจหรือการปฏิบติัหนา้ท่ีในต าแหน่ง การกระท าดงักล่าวอาจเกิดขึ้ นโดยรูต้วัหรือไมรู่ต้วั ทั้งเจตนา

หรือไม่เจตนาหรือหรือบางเร่ืองเป็นการปฏิบติัสืบต่อกนัมาจนไม่เห็นว่าจะเป็นส่ิงผิดแต่อย่างใด พฤติกรรม

เหล่าน้ีเป็นการกระท าความผิดทางจริยธรรมของเจา้หน้าท่ีของรฐัท่ีตอ้งค านึงถึงผลประโยชน์สาธารณะ 

(ประโยชน์ของส่วนรวม) แต่กลบัตดัสินใจปฏิบติัหนา้ท่ีโดยค านึงถึงประโยชน์ของตนเองหรือพวกพอ้ง 

 “ผลประโยชน์ทับซอ้น” หมายถึง สถานการณ์ท่ีเจา้หน้าท่ีของรฐัมีผลประโยชน์ส่วนตนอยู่ และมี

การใชอิ้ทธิพลตามอ านาจหน้าท่ีละความรบัผิดชอบเพ่ือใหเ้กิดประโยชน์ส่วนตัว โดยก่อใหเ้กิดผลเสียต่อ

ผลประโยชน์ส่วนรวม  ผลประโยชน์ทบัซอ้นมีหลากหลายรูปแบบ ไมจ่ ากดัอยูใ่นรูปของตวัเงินหรือทรพัยสิ์น



 
 

                                                           แผนปฏิบตัิการป้องกนัการทุจรติ  
(พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๔) 

โดย องคก์ารบรหิารส่วนต าบลหัวทุ่ง อ าเภอพล จงัหวดัขอนแก่น 

 

เท่าน้ัน แต่รวมถึงผลประโยชน์อ่ืนๆ ท่ีไม่ใช่รูปตัวเงินหรือทรพัยสิ์นก็ได ้อาทิการแต่งตั้งพรรคพวกเขา้ไป

ด ารงต าแหน่งในองคก์รต่างๆ ทั้งในหน่วยราชการ รฐัวิสาหกิจ และบริษัทจ ากดั หรือการท่ีบุคคลผูม้ีอ านาจ

ท่ีตดัสินใจใหญ้าติพ่ีน้องหรือบริษัทท่ีตนมีส่วนไดส้่วนเสียไดร้บัสมัปทานหรือผลประโยชน์จากทางราชการ

โดยมิชอบ ทั้งน้ีหมายรวมถึงความขดัแยง้กนัระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม ซ่ึงใน

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๐ หน่วยงานภาครฐัทุกหน่วยงานตอ้งเขา้รบัการประเมินคุณธรรมและ

ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครฐั โดยก าหนดใหห้น่วยงานควรมีการประชุมหรือสมัมนา

ภายในองคก์ร เพื่อใหค้วามรูเ้ร่ืองการป้องกนัผลประโยชน์ทบัซอ้นแก่เจา้หนา้ท่ี เพ่ือป้องกนัผลประโยชน์ทบั

ซอ้น 

 ดังน้ัน องค์การบริหารส่วนต าบลหัวทุ่ง จึงได้จัดกิจกรรมให้ความรู ้ความเข้าใจการป้องกัน

ผลประโยชน์ทับซอ้น แก่บุคลากรในองคก์ารบริหารส่วนต าบลหวัทุ่ง  เพ่ือป้องกนัการทุจริตในการปฏิบัติ

ราชการ จึงไดจ้ดักิจกรรมป้องกนัผลประโยชน์ทบัซอ้น ผ่านการประชุมผูบ้ริหารกบัพนักงานส่วนต าบลหวัทุ่ง  

เพ่ือใหพ้นักงานทุกคนท างานโดยยึดถือระเบียบ กฎหมาย คุณธรรม จริยธรรม เพ่ือเป็นเคร่ืองก ากบัความ

ประพฤติของตน เพ่ือไมใ่หเ้กิดผลประโยชน์ทบัซอ้น 

๓. วตัถุประสงค ์

๑. เพ่ือใหค้วามรู ้ความเขา้ใจแก่พนักงานส่วนต าบล พนักงานจา้งเก่ียวกบัการป้องกนัผลประโยชน์

ทบัซอ้น 

๒. เพ่ือเสริมสรา้งพฤติกรรมและวิธีการท างานท่ีสุจริตโปร่งใสของขา้ราชการและเจา้หน้าท่ีของ

องคก์ารบริหารส่วนต าบลหวัทุ่ง 

๓. เพ่ือเสริมสรา้งใหข้า้ราชการและเจา้หน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวทุ่ง มีจิตส านึก 

ค่านิยม และวฒันธรรมเร่ืองความซ่ือสัตย ์สุจริต มุ่งมัน่ท างานอย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรมอันมัน่คง 

ส่งผลใหห้น่วยงานปลอดจากการทุจริตคอรปัชัน่ มุง่สู่การเป็นขา้ราชการทอ้งถ่ินไทยใสสะอาด 

๔. เป้าหมาย 

 พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจา้งองคก์ารบริหารส่วนต าบลหวัทุ่ง 

๕. พ้ืนที่ด  าเนินการ 

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลหวัทุ่ง 

๖. วิธีการด าเนินการ 

 จดัประชุมประจ าเดือน และใหค้วามรูเ้ร่ืองผลประโยชน์ทบัซอ้น 

๗. ระยะเวลาการด าเนินการ 

๓ ปี (ปีงบประมาณ ๒๕๖๒-๒๕๖๔) 

๘. งบประมาณในการด าเนินโครงการ 

 ไมใ่ชง้บประมาณ 

 

๙. ผูร้บัผิดชอบโครงการ 

 ส านักงานปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบลหวัทุ่ง 

๑๐. ตวัช้ีวดั/ผลลพัธ ์



 
 

                                                           แผนปฏิบตัิการป้องกนัการทุจรติ  
(พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๔) 

โดย องคก์ารบรหิารส่วนต าบลหัวทุ่ง อ าเภอพล จงัหวดัขอนแก่น 

 

 ตวัช้ีวดั 

 พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจา้งมีความเขา้ใจเร่ืองผลประโยชน์ทบัซอ้น 

 ผลลพัธ ์

 พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจา้งมีความรูเ้ก่ียวกับผลประโยชน์ทับซอ้น และมีความประพฤติ

ปฏิบติังานไมยุ่ง่เก่ียวกบัผลประโยชน์ทบัซอ้น 

 

๑.๒ การสรา้งจติส านึกและความตระหนกัแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในทอ้งถิ่น 

      ๑.๒.๑ สรา้งจติส านึกและความตระหนักในการตอ่ตา้นการทุจริต 

โครงการที่ ๑ 

๑.ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : กิจกรรมรณรงคแ์ละจดันิทรรศการในวนัตอ่ตา้นคอรร์ปัชัน่

สากล 

๒. หลกัการและเหตผุล/ที่มาของโครงการ 

จากสถานการณข์า้งตน้ จ าเป็นท่ีหน่วยงานภาครฐัตอ้งเร่งสรา้งองคค์วามรูใ้หบุ้คลากร ประชาชนใน

พ้ืนท่ีมีความพรอ้มท่ีจะเขา้ใจสาเหตุและปัจจัยท่ีน าสู่การคอรร์ัปชัน่ เพ่ือจะไดห้าทางป้องกันและปฏิบัติ

หน้าท่ีใหห้่างไกลจากตน้เหตุต่างๆ ท่ีน าไปสู่การทุจริตคอรปัชัน่  โดยเฉพาะในเร่ืองการปลูกฝังองคค์วามรู ้

ใหม้ีความเขา้ใจเก่ียวกับเก่ียวกับปัจจัยท่ีจะน าไปสู่การคอรร์ปัชัน่  รวมทั้งใหต้ระหนักถึงผลกระทบจาก

ปัญหาความขดัแยง้กนัระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม  ซ่ึงเป็นปัญหาเชิงโครงสรา้งท่ี

เก่ียวขอ้งกบัหลายมิติ ทั้งมิติดา้นสงัคม การเมืองและการบริหารท่ีส าคญัสะทอ้นถึงวฒันธรรมและค่านิยม

ในการบริหารท่ีดอ้ยพฒันา 

ดังน้ัน  องค์การบริหารส่วนต าบลหัวทุ่ง  จึงไดจ้ัดท ากิจกรรม รณรงค์และจัดนิทรรศการในวัน

ต่อตา้นคอรร์ปัชัน่สากล  เพ่ือสรา้งจิตส านึกและเสริมสรา้งจริยธรรมของบุคลากรในการท างานและเพ่ือให้

ประชาชนในต าบลหวัทุ่งไดต้ระหนักถึงความส าคญัของการทุจริต การคอรร์ปัชัน่ ไมม่องขา้มปัญหาหรือเคย

ชินไปกบัการทุจริต คอรร์ปัชัน่ 

๓. วตัถุประสงค ์

๑. เพ่ือใหป้ระชาชนในต าบลหัวทุ่งไดต้ระหนักถึงความส าคัญของการทุจริต การคอร์รัปชัน่ ไม่

มองขา้มปัญหาหรือเคยชินไปกบัการทุจริต คอรร์ปัชัน่ 

๒. เพ่ือสรา้งจิตส านึกและเสริมสรา้งจริยธรรมของบุคลากรในการท างาน 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 

 บุคลากร ผูน้ าชุมชน ประชาชนในต าบลหวัทุ่ง 

๕. พ้ืนที่ด  าเนินการ 

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลหวัทุ่ง 

๖. วิธีด  าเนินการ 

 ๑. วางแผน/การถ่ายทอดองคค์วามรู ้

 ๒. ออกแบบกิจกรรม 

 ๓. จดัเตรียมเอกสารเพ่ือเผยแพร่ 



 
 

                                                           แผนปฏิบตัิการป้องกนัการทุจรติ  
(พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๔) 

โดย องคก์ารบรหิารส่วนต าบลหัวทุ่ง อ าเภอพล จงัหวดัขอนแก่น 

 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 

  ๓ ปี (ปีงบประมาณ ๒๕๖๒-๒๕๖๔) 

๘. งบประมาณด าเนินการ 

 ไมใ่ชง้บประมาณ 

๙. ผูร้บัผิดชอบ 

 ส านักปลดั  องคก์ารบริหารส่วนต าบลหวัทุ่ง 

๑๐. ตวัช้ีวดั/ผลลพัธ ์

 บุคลากร ผูน้ าชุมชน ประชาชนในต าบลหวัทุ่ง  

 

 ๑.๒.๒ ในการรกัษาประโยชนส์าธารณะ  

โครงการที่ ๑ 

๑. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : โครงการปลกูตน้ไมเ้พื่อเฉลิมพระเกียรติฯ เพ่ือสรา้งจติส านึกให้

ประชาชนไดเ้ห็นถึงความส าคญัของสิ่งแวดลอ้ม 

๒. หลกัการและเหตผุล/ที่มาของโครงการ 

ปัจจุบันทรัพยากรป่าไม้ของประเทศมีจ านวนลดน้อยลง ซ่ึงส่งผลกระทบต่อธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอ้ม และวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน ก่อใหเ้กิดปัญหาภาวะโลกรอ้น ซ่ึงเป็นปัญหาส าคัญท่ี

ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งในระดับ ทอ้งถ่ิน ภูมิภาคและระดับประทศ การอนุรักษ์

ทรพัยากรป่าไม ้สามารถช่วยใหธ้รรมชาติมามีความสมดุลเพ่ิมมากขึ้ น รวมทั้งเป็นการลดภาวะโลกรอ้น  

“ดินและน ้า ลมและฟ้า ป่าและเขา รวมกนัเขา้ คือทรพัยสิ์น แผ่นดินแม่ ฝากลูกไทย รวมใจภกัด์ิ รกั

ดูแล เพ่ือมอบแก่หลานเหลนไทย ไปชัว่กาล” ค าขวญัพระราชทานท่ีสมเด็จพระนางเจา้ฯพระบรมราชินีนาถ 

ทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯพระราชการแก่ประชาชนชาวไทย ได้สะทอ้นเป็นอย่างดีถึงความเป็น “นัก

อนุรกัษ์”ทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม พระองคท์รงแสดงถึงพระปณิธานอนัแน่วแน่ในการอนุรกัษ์

ผืนป่าใหค้นไทยอาศัยอ านาจพระราชบญัญัติสภาต าบลและองคก์ารบริหารส่วนต าบล พ.ศ.๒๕๓๗ และท่ี

แกไ้ขเพ่ิมเติม ถึงฉบบัท่ี ๖ พ.ศ.๒๕๕๒ มาตรา ๖๗ (๗) โดยก าหนดใหอ้งคก์ารบริหารส่วนต าบลหนา้ท่ีตอ้ง

คุม้ครอง ดูแล และบ ารุงรกัษาทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม   

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลหวัทุ่ง ตระหนังถึงความส าคญั เก่ียวกบัปัญหาภาวะโลกร้อนและส่งเสริม

การอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงเป็นการสนองพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจา้

พระบรมราชินีนาถ ดังน้ัน  องคก์ารบริหารส่วนต าบลหัวทุ่งไดจ้ัดท า “โครงการปลูกตน้ไมเ้พ่ือเฉลิมพระ

เกียรติฯ  เพ่ือสรา้งจิตส านึกใหป้ระชาชนไดเ้ห็นถึงความส าคญัของส่ิงแวดลอ้ม”  

 

๓. วตัถุประสงค ์                        

๑. เพ่ือใหเ้ยาวชน  ประชาชน ไดร้บัรูถึ้งสาเหตุของการเกิดภาวะโลกรอ้นและผลกระทบต่อคุณภาพ

ชีวิตของประชาชน 

๒. เพ่ือสรา้งกระบวนการมีส่วนร่วมดา้นการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มทั้งบรรเทา

ปัญหาสภาวะโลกรอ้นในพ้ืนท่ี 



 
 

                                                           แผนปฏิบตัิการป้องกนัการทุจรติ  
(พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๔) 

โดย องคก์ารบรหิารส่วนต าบลหัวทุ่ง อ าเภอพล จงัหวดัขอนแก่น 

 

๓. เพ่ือปลกูจิตส านึกในการอนุรกัษ์และหวงแหนทรพัยากรป่าไม ้

๔. เพ่ือเป็นการสนองพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจา้พระบรมราชินีนาถในการอนุรักษ์

ทรพัยากรธรรมชาติ 

๔. กลุ่มเป้าหมาย                  

เยาวชน ประชาชน ในพ้ืนท่ีต าบลหวัทุ่ง    

๕. วิธีการด าเนินการ 

  ด าเนินการฝึกอบรมโดยการบรรยายและปฏิบติั 

๖. ระยะเวลาด าเนินการ    

3 ปี (ปีงบประมาณ ๒๕๖๒-๒๕๖๔) 

๗. สถานที่จดักิจกรรมฝึกอบรม 

           (ป่าชุมชน,สองฝั่งล าหว้ย,ถนนสองขา้งทาง)  องคก์ารบริหารส่วนต าบลหวัทุ่ง  

๘. งบประมาณด าเนินการ 

          ใชง้บประมาณขององคก์ารบริหารส่วนต าบลหวัทุ่ง   ๒๐,๐๐๐.- บาท 

๙. ผูร้บัผิดชอบโครงการ 

           ส านักงานปลดั องคก์ารบริหารส่วนต าบลหวัทุ่ง 

๑๐. ผลที่คาดว่าจะไดร้บั                                    

๑. เยาชน  ประชาชน ไดร้บัรูถึ้งสาเหตุของการเกิดภาวะโลกรอ้นและผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของ

ประชาชน 

๒. เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมดา้นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มทั้งบรรเทา

ปัญหาสภาวะโลกรอ้นในพ้ืนท่ี 

๓. เยาวชน  ประชาชน  มีจิตส านึกในการอนุรกัษ์และหวงแหนทรพัยากรป่าไม ้

๔. เป็นการสนองพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจา้พระบรมราชินีนาถในการอนุรักษ์

ทรพัยากรธรรมชาติ 

 

โครงการที่ ๒ 

๑. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : โครงการณรงคป์ลกูหญา้แฝก (กิจกรรมอนุรกัษดิ์นและน ้า) 

๒. หลกัการและเหตผุล/ที่มาของโครงการ 

     การชะลา้งพงัทลายของดินเป็นปัญหาท่ีส าคญัอยา่งหน่ึงของประเทศ  ซ่ึงส่วนใหญ่เกิดจากการท่ีผิว

ดินถูกกดัเซาะจากฝนท่ีตกลงมาและน ้าท่ีไหลบ่า ท าใหสู้ญเสียดินท่ีอุดมสมบรูณ ์ มีผลต่อความเส่ือมโทรม

ของทรพัยากรดิน  พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัรชัการท่ี  ๙ ทรงตระหนักถึงความส าคญัและความจ าเป็น

ในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาจึงพระราชทานพระราชด าริใหม้ีการน า"หญา้แฝก" พืชมหศัจรรย ์ มาใชใ้น

การอนุรกัษ์ป้องกนัการชะลา้งพงัทลายของดินและปรบัปรุงสภาพแวดลอ้มใหดี้ขึ้ น  เน่ืองจากหญา้แฝก 

เป็นพืชท่ีมีประโยชน์ต่อการอนุรกัษ์ดินและน ้า รากหญา้แฝกลึกและยาวสาน กนัเป็นก าแพงธรรมชาติ อนั

แข็งแกร่ง  แผ่กระจายลงไปในดินตรงๆ ช่วยกรองตะกอน ลดความแรงของน ้าท่ีไหลบ่า รกัษาหนา้ดิน และ

ง่ายต่อการดูแลรกัษาดงัน้ัน เพ่ือเป็นการป้องกนัการพงัทลายของดิน โดยการนอ้มน าแนวพระราชกด าริ



 
 

                                                           แผนปฏิบตัิการป้องกนัการทุจรติ  
(พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๔) 

โดย องคก์ารบรหิารส่วนต าบลหัวทุ่ง อ าเภอพล จงัหวดัขอนแก่น 

 

ของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัในการน า"หญา้แฝก"มาใชใ้นการอนุรกัษ์ป้องกนัการชะลา้งพงัทลายของ

ดินและปรบัปรุงสภาพแวดลอ้มใหดี้ขึ้ น องคก์ารบริหารส่วนต าบลหวัทุ่ง จึงไดจ้ดัท าโครงการรณรงคป์ลกู

หญา้แฝกประจ าปี  (กิจกรรมอนุรกัษ์ดินและน ้า) ขึ้ น  

๓. วตัถุประสงค ์ 

๓.๑เพ่ือสนองแนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั  รชัการท่ี ๙   ในการรณรงคก์าร

ใชห้ญา้แฝกในการอนุรกัษ์ทรพัยากรดิน ทรพัยากรน ้า และส่ิงแวดลอ้ม  

๓.๒ เพ่ือป้องกนับริเวณท่ีมีแนวโน้มท่ีจะเกิดการเคล่ือนตวัของดิน การชะลา้ง และการ 

พงัทลายของดินไดสู้ง  

๓.๓ เพ่ือส่งเสริมใหป้ระชาชนเขา้มามีส่วนร่วมในการปลูกหญา้แฝกเพ่ืออนุรกัษ์ทรพัยากรดิน น ้า 

และส่ิงแวดลอ้ม  

๓.๔ เพ่ือด าเนินการตามนโยบายสาธารณะดา้นการจดัการทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

และเป็นการพฒันาขบัเคล่ือนมุ่งสู่ต าบลสุขภาวะขององคก์ารบริหารส่วนต าบลหวัทุ่ง                  

๔. เป้าหมาย  

คณะผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน , สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลหวัทุ่ง, ขา้ราชการ, 

พนักงานส่วนต าบล , เจา้หนา้ท่ีในสงักดั อบต.หวัทุ่ง, ส่วนราชการท่ีเก่ียวขอ้ง , ก านัน , ผูใ้หญ่บา้น , ผูน้ า

ชุมชน , กลุ่มสภาเด็ก และเยาวชนต าบลหวัทุ่ง, นักเรียน/นักศึกษา , กลุ่มผูสู้งอายุต าบลหวัทุ่ง, เจา้หนา้ท่ี 

อสม.ในพ้ืนท่ี และประชาชนทัว่ไปร่วมกนัปลกูหญา้แฝก  

๕. ระยะเวลาด าเนินการ  

๓ ปี (ปีงบประมาณ ๒๕๖๒-๒๕๖๔) 

๖. สถานที่ด  าเนินการ  

บริเวณทางขา้ดอนปู่ ตา  บึงทุ่งพึงพืด ต าบลหวัทุ่ง  อ าเภอพล จงัหวดัขอนแก่น 

 

๗. วิธีด  าเนินการ  

๑ เขียนโครงการเพ่ือเสนออนุมติั  

๒ ประสานงานกบัสวนพฤษศาสตรจ์งัหวดัขอนแก่น เพ่ือขอรบัสนับสนุนกลา้หญา้แฝก  

๓ ประชาสมัพนัธ ์และประสานงานกบัส่วนราชการ สถาบนัการศึกษา กลุ่มพลงัมวล และประชาชน

ในพ้ืนท่ีต าบลหวัทุ่ง 

๔ เตรียมสถานท่ี วสัดุอุปกรณ ์เพ่ือปลกูหญา้แฝก  

๕ ด าเนินการปลกูหญา้แฝกบริเวณพ้ืนท่ีถมดินใหมท่างเขา้ดอนปู่ ตา  บึงทุ่งพึงพืด 

๖ ดูแลรกัษาและติดตามผลโดยองคก์ารบริหารส่วนต าบลหวัทุ่ง 

๘. งบประมาณด าเนินการ 

          ใชง้บประมาณขององคก์ารบริหารส่วนต าบลหวัทุ่ง   ๕,๐๐๐.- บาท 

๙. ผูร้บัผิดชอบโครงการ 

ส านักงานปลดั องคก์ารบริหารส่วนต าบลหวัทุ่งร่วมกบัสวนพฤษศาสตรข์อนแก่น 

   ๑๐. ผลที่คาดว่าจะไดร้บั  



 
 

                                                           แผนปฏิบตัิการป้องกนัการทุจรติ  
(พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๔) 

โดย องคก์ารบรหิารส่วนต าบลหัวทุ่ง อ าเภอพล จงัหวดัขอนแก่น 

 

๑๐.๑สนองแนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั  รชัการท่ี ๙  ในการรณรงค ์

การใชห้ญา้แฝกในการอนุรกัษ์ทรพัยากรดิน ทรพัยากรน ้า และส่ิงแวดลอ้ม  

๑๐.๒ สามารถป้องกนัการพงัทลายของดินมีแนวโน้มท่ีจะเกิดการเคล่ือนตวัของดิน          

การชะลา้ง และการพงัทลายของดินไดแ้ละปรบัปรุงสภาพแวดลอ้มใหดี้ขึ้ น  

๑๐.๓ ประชาชนในพ้ืนท่ีมีส่วนร่วมในการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม และสรา้ง

ความเขม้แข็งของชุมชน  

 

๑.๓ การสรา้งจติส านึกและความตระหนกัแก่เด็กและเยาวชน 

๑.๓.๑ ในความซ่ือสตัยสุ์จริต 

โครงการที่ ๑ 

๑. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ   โครงการฝึกอบรมพุทธธรรมน าใจป้องกนัภยัเด็กและเยาวชน 

๒. หลกัการและเหตผุล 

    สังคมไทยปัจจุบัน นับวนัยิ่งจะทวีความรุนแรงขึ้ น ไม่ว่าจะเป็นสังคมเมืองหรือสังคมชนบท จาก

ขา่วสารต่าง ๆ ยงัมีเหตุการณ์ ปัญหาใหเ้ห็นอยู่ทุกวนั โดยเฉพาะเหตุการณ์และปัญหาท่ีเกิดขึ้ นกบัเด็กและ

เยาวชน ซ่ึงอนัจะเป็นก าลงัส าคญัของชาติในอนาคต เช่น เหตุการณย์กพวกตีกนั มัว่สุมเสพยาเสพติด การมี

เพศสมัพนัธก์่อนวยัอนัควร เหตุการณแ์ละปัญหาอ่ืน ๆ อีกมากมาย ส่วนใหญ่เป็นเพราะว่าเด็กและเยาวชน

ไทยขาดคุณธรรม จริยธรรม และห่างไกลจากวดัซ่ึงเป็นสถานท่ียึดเหน่ียวจิตใจ หากสงัคมไทยไม่ช่วยกัน 

อนาคตปัญหาต่าง ๆ จะตามมาอีกมากมาย  เด็กและเยาวชนถือว่าเป็นทรพัยากรส าคญัของชาติ จึงมีความ

จ าเป็นเร่งด่วนท่ีต้องได้รับการป้องกันแกไ้ขและส่งเสริมให้เด็กท่ีมีคุณภาพด้วยการใชห้ลักคุณธรรม

จริยธรรมเขา้มาป้องกนั และแกไ้ขปัญหาท่ีกระทบต่อเด็กเหล่าน้ันใหห้มดไปจากสงัคมไทย โดยการสรา้ง

รากฐานชีวิตของเด็กเยาวชนใหม้ัน่คงพัฒนาใหม้ีความรูแ้ละจริยธรรมเร่ิมตั้งแต่แรกเกิดโดยใหค้วามส าคญั

แก่การสรา้งสภาพแวดลอ้มท่ีเหมาะสม ครอบครวัท่ีอบอุ่น  การปลูกฝังความรูท่ี้ทนัโลกและส่งเสริมใหเ้ด็ก

เยาวชนเกิดการเรียนรูท่ี้ถูกตอ้ง มีคุณธรรม เอ้ืออาทรต่อผูอ่ื้นเป็นการใชว้ฒันธรรมในการพฒันาคนแกไ้ข

ปัญหาพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงคข์องเด็กและเยาวชน ยาเสพติด  โรคเอดส ์ ทอ้งก่อนวยัอนัควร  โรคการ

เสพติดสงัคมออนไลน์  (โซเซ่ียลลิซึม)โดยใชห้ลกัธรรมทางศาสนา  

  เพ่ือเป็นการปลูกจิตส านึกท่ีดีงามใหก้บัเด็กเยาวชน  ดว้ยเหตุน้ี  องคก์ารบริหารส่วนต าบลหวัทุ่ง

จึงอาศัยอ านาจ พระราชบญัญัติสภาต าบลและองคก์ารบริหารส่วนต าบล  พ.ศ. ๒๕๓๗  แกไ้ขเพ่ิมเติมถึง  

(ฉบบัท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖   มาตรา  ๖๗  ก าหนดใหอ้งคก์ารบริหารส่วนต าบลมีอ านาจหน้าท่ีในการพฒันา 

ดงัต่อไปน้ี (๕)ส่งเสริมการศึกษา  ศาสนาและวฒันธรรม  และ (๖) ส่งเสริมการพฒันาสตรี  เด็กเยาวชน  

ผูสู้งอายุ  และผูพิ้การและพระราชบญัญติัก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องคก์รปกครอง

ส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒  มาตรา  ๑๖  ก าหนดใหอ้งค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจและหน้าท่ีในการ

จดัระบบการบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในทอ้งถ่ินของตนเองดงัน้ี (๙)  การจดัการศึกษา  

และ(๑๐)  การสงัคมสงเคราะห ์ และการพฒันาคุณภาพชีวิตเด็ก  สตรี  คนชรา  และผูด้อ้ยโอกาส  จึงมี



 
 

                                                           แผนปฏิบตัิการป้องกนัการทุจรติ  
(พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๔) 

โดย องคก์ารบรหิารส่วนต าบลหัวทุ่ง อ าเภอพล จงัหวดัขอนแก่น 

 

นโยบายท่ีจะพัฒนาเด็กและเยาวชนในพ้ืนท่ีใหเ้ป็นบุคคลท่ีมีความรู ้ ความสามารถ  และปฏิบัติตนให้

เหมาะสมกบัสงัคมส่ิงแวดลอ้ม  รูจ้กัแยกผิดถูกชัว่ดีในการด าเนินชีวิต   

 องค์การบริหารส่วนต าบลหัวทุ่ง  ไดต้ระหนักถึงความส าคัญของเด็กและเยาวชน   เพ่ือส่งเสริม

พัฒนาคุณภาพชีวิตใหเ้ด็กและเยาวชน โดยใชห้ลกัธรรมน าใจทางศาสนามาใชใ้หเ้กิดความรูคู้่คุณธรรม 

และสรา้งเสริมคุณธรรม ท าใหส้งัคมมีคุณภาพและอยู่ร่วมกนัอย่างมีความสุข    จึงไดท้ าโครงการฝึกอบรม

พุทธธรรมน าใจป้องกนัภยัเด็กและเยาวชนขึ้ น  

๓. วตัถุประสงค ์

      ๑. เพ่ือใหเ้ด็กและเยาวชนไดน้อ้มน าหลกัธรรมค าสอนทางพระพุทธศาสนาไปปรบัเปล่ียนใชใ้นการ

ด าเนินชีวิตใหเ้ป็นไปอยา่งถูกตอ้ง                                                                                    

      ๒. เพ่ือเป็นการส่งเสริม พฒันา เด็กและเยาวชน ใหม้ีความพรอ้มและรูเ้ท่าทนัความเปล่ียนแปลง

ของ สงัคมปัจจุบนั                                                                                                                             

 ๓. เพ่ือสรา้งความตระหนักในการสรา้งสุขภาวะทางจิต สุขภาวะทางสงัคม และสุขภาวะทางจิต

วิญญาณ หรือปัญญา โดยใชห้ลกัธรรมเป็นเคร่ืองมือในการพฒันาคุณภาพชีวิต 

ทาฟลอูอไรดว์านิช เด็กและเยาวชน จากโรงเรียนในเขตพ้ืนท่ี  จ านวน ๓ โรงเรียน  คณะครู  ผูบ้ริหารและ

เจา้หนา้ท่ี อบต.  จ านวน  ๑๐๐  คน 

๔. ขั้นตอนการด าเนินการ  

 ๑. ติดต่อ ประสานงานกบัเจา้ของสถานท่ี ติดต่อวิทยากร 

 ๒. ประชุมปรึกษาหารือ  

 ๓. เสนอโครงการเพ่ือขออนุมติังบประมาณจาก องคก์ารบริหารส่วนต าบลหวัทุ่ง 

          ๔. ด าเนินโครงการตามวนั เวลา ท่ีก าหนด  

 ๕. ประเมินโครงการ ขอ้ดี ขอ้เสีย อุปสรรค ปัญหาท่ีพบ แลว้รายงานใหผู้บ้ริหารทราบต่อไป 

๕.  สถานที่ด  าเนินงาน 

                     หอ้งประชุมโรงเรียนสหราษฎรอ์นุกูล    ต าบลหวัทุ่ง  อ าเภอพล  จงัหวดัขอนแก่น  

๖. ระยะเวลาด าเนินโครงการ 

                   ๓ ปี (ปีงบประมาณ ๒๕๖๒-๒๕๖๔) 

๗.  งบประมาณ   

                    งบประมาณจ านวน  ๒๐,๐๐๐    บาท 

๗.  หน่วยงานที่รบัผิดชอบ 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลหวัทุ่ง 

๘.  ผลที่คาดว่าจะไดร้บั 

           ๑. เด็กและเยาวชนไดน้อ้มน าหลกัธรรมค าสอนทางพระพุทธศาสนาไปปรบัเปล่ียนใชใ้นการ

ด าเนินชีวิตให ้เป็นไปอยา่งถูกตอ้ง                                                                                                                   

 ๒. เด็กและเยาวชน มีความพรอ้มและรูเ้ท่าทนัความเปล่ียนแปลงของสงัคมปัจจุบนั                         



 
 

                                                           แผนปฏิบตัิการป้องกนัการทุจรติ  
(พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๔) 

โดย องคก์ารบรหิารส่วนต าบลหัวทุ่ง อ าเภอพล จงัหวดัขอนแก่น 

 

 ๓. เด็กไดร้บัการสรา้งสุขภาวะทางจิต สุขภาวะทางสงัคม และสุขภาวะทางจิตวิญญาณหรือปัญญา 

โดย ใชห้ลกัธรรมเป็นเคร่ืองมือในการพฒันาคุณภาพชีวิต           

 ๙.  การประเมินผลโครงการ 

 ตวัช้ีวดั 

 ๑  เด็กเยาวชนท่ีเขา้ร่วมการอบรมปฏิบติัตนในกรอบคุณธรรมจริยธรรมอนัดี 

 ๒  เด็กเยาวชนท่ีเขา้ร่วมการอบรมเผยแผ่หลกัค าสอนเร่ืองจริยธรรม  ศีลธรรม  คุณธรรมไดแ้ละ

เป็นแบบอยา่งท่ีดีต่อสาธารณชน 

 การประเมิน 

 ๑  การประชาสมัพนัธเ์ผยแพร่ความรูเ้ร่ืองคุณธรรมของผูเ้ขา้อบรม 

 ๒  สงัเกตพฤติกรรม 

 

๑.๓.๒ ใหมี้จติสาธารณะ 

โครงการที่ ๑ 

๑. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : การประกวดค าขวญัตอ่ตา้นการทุจริต 

๒. หลกัการและเหตผุล/ที่มาของโครงการ 

จากสถานการณข์า้งตน้ จ าเป็นท่ีหน่วยงานภาครฐัตอ้งเร่งสรา้งองคค์วามรูใ้หบุ้คลากร ประชาชนใน

พ้ืนท่ีมีความพรอ้มท่ีจะเขา้ใจสาเหตุและปัจจัยท่ีน าสู่การคอรร์ัปชัน่ เพ่ือจะไดห้าทางป้องกันและปฏิบัติ

หน้าท่ีใหห้่างไกลจากตน้เหตุต่างๆ ท่ีน าไปสู่การทุจริตคอรปัชัน่  โดยเฉพาะในเร่ืองการปลูกฝังองคค์วามรู ้

ใหม้ีความเขา้ใจเก่ียวกับเก่ียวกับปัจจัยท่ีจะน าไปสู่การคอรร์ปัชัน่  รวมทั้งใหต้ระหนักถึงผลกระทบจาก

ปัญหาความขดัแยง้กนัระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม  ซ่ึงเป็นปัญหาเชิงโครงสรา้งท่ี

เก่ียวขอ้งกบัหลายมิติ ทั้งมิติดา้นสงัคม การเมืองและการบริหารท่ีส าคญัสะทอ้นถึงวฒันธรรมและค่านิยม

ในการบริหารท่ีดอ้ยพฒันา 

ดังน้ัน  องค์การบริหารส่วนต าบลหัวทุ่ง  จึงไดจ้ัดท ากิจกรรม รณรงค์และจัดนิทรรศการในวัน

ต่อตา้นคอรร์ปัชัน่สากล  เพ่ือสรา้งจิตส านึกและเสริมสรา้งจริยธรรมของบุคลากรในการท างานและเพ่ือให้

ประชาชนในต าบลหวัทุ่งไดต้ระหนักถึงความส าคญัของการทุจริต การคอรร์ปัชัน่ ไมม่องขา้มปัญหาหรือเคย

ชินไปกบัการทุจริต คอรร์ปัชัน่ 

๓. วตัถุประสงค ์

๑. เพ่ือใหป้ระชาชนในต าบลหัวทุ่งไดต้ระหนักถึงความส าคัญของการทุจริต การคอร์รัปชั ่น ไม่

มองขา้มปัญหาหรือเคยชินไปกบัการทุจริต คอรร์ปัชัน่ 

๒. เพ่ือสรา้งจิตส านึกและเสริมสรา้งจริยธรรมของบุคลากรในการท างาน 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 

 บุคลากร ผูน้ าชุมชน ประชาชน นักเรียนในต าบลหวัทุ่ง 

๕. พ้ืนที่ด  าเนินการ 

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลหวัทุ่ง 

๖. วิธีด  าเนินการ 



 
 

                                                           แผนปฏิบตัิการป้องกนัการทุจรติ  
(พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๔) 

โดย องคก์ารบรหิารส่วนต าบลหัวทุ่ง อ าเภอพล จงัหวดัขอนแก่น 

 

 จดัประกวดแขง่ขนัการประกวดค าขวญัต่อตา้นการทุจริต 

 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 

  ๓ ปี (ปีงบประมาณ ๒๕๖๒-๒๕๖๔) 

๘. งบประมาณด าเนินการ 

  ๓,๐๐๐ บาท 

๙. ผูร้บัผิดชอบ 

 ส านักปลดั  องคก์ารบริหารส่วนต าบลหวัทุ่ง 

๑๐. ตวัช้ีวดั/ผลลพัธ ์

 บุคลากร ผูน้ าชุมชน ประชาชนในต าบลหวัทุ่ง  

 

 ๑.๓.๓  สรา้งจติส านึกและความตระหนกัใหมี้จติสาธารณะ 

๑. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : โครงการฝึกอบรมเพ่ือพฒันาศกัยภาพเด็กและเยาวชนต าบล

หวัทุ่ง 

๒. หลกัการและเหตผุล 

    สังคมไทยปัจจุบัน นับวนัยิ่งจะทวีความรุนแรงขึ้ น ไม่ว่าจะเป็นสังคมเมืองหรือสังคมชนบท จาก

ขา่วสารต่าง ๆ ยงัมีเหตุการณ์ ปัญหาใหเ้ห็นอยู่ทุกวนั โดยเฉพาะเหตุการณ์และปัญหาท่ีเกิดขึ้ นกบัเด็กและ

เยาวชน ซ่ึงอนัจะเป็นก าลงัส าคญัของชาติในอนาคต เช่น เหตุการณย์กพวกตีกนั มัว่สุมเสพยาเสพติด การมี

เพศสมัพนัธก์่อนวยัอนัควร เหตุการณแ์ละปัญหาอ่ืน ๆ อีกมากมาย ส่วนใหญ่เป็นเพราะว่าเด็กและเยาวชน

ไทยขาดคุณธรรม จริยธรรม และห่างไกลจากวดัซ่ึงเป็นสถานท่ียึดเหน่ียวจิตใจ หากสงัคมไทยไม่ช่วยกัน 

อนาคตปัญหาต่าง ๆ จะตามมาอีกมากมาย  เด็กและเยาวชนถือว่าเป็นทรพัยากรส าคญัของชาติ จึงมีความ

จ าเป็นเร่งด่วนท่ีต้องได้รับการป้องกันแกไ้ขและส่งเสริมให้เด็กท่ีมีคุณภาพด้วยการใชห้ลักคุณธรรม

จริยธรรมเขา้มาป้องกนั และแกไ้ขปัญหาท่ีกระทบต่อเด็กเหล่าน้ันใหห้มดไปจากสงัคมไทย โดยการสรา้ง

รากฐานชีวิตของเด็กเยาวชนใหม้ัน่คงพฒันาใหม้ีความรูแ้ละจริยธรรมเร่ิมตั้งแต่แรกเกิดโดยใหค้วามส าคญั

แก่การสรา้งสภาพแวดลอ้มท่ีเหมาะสม ครอบครวัท่ีอบอุ่น  การปลูกฝังความรูท่ี้ทนัโลกและส่งเสริมใหเ้ด็ก

เยาวชนเกิดการเรียนรูท่ี้ถูกตอ้ง มีคุณธรรม เอ้ืออาทรต่อผูอ่ื้นเป็นการใชว้ฒันธรรมในการพฒันาคนแกไ้ข

ปัญหาพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงคข์องเด็กและเยาวชน ยาเสพติด  โรคเอดส ์ ทอ้งก่อนวยัอนัควร  โรคการ

เสพติดสงัคมออนไลน์  (โซเซ่ียลลิซึม)โดยใชห้ลกัธรรมทางศาสนา  

  เพ่ือเป็นการปลูกจิตส านึกท่ีดีงามใหก้บัเด็กเยาวชน  ดว้ยเหตุน้ี  องคก์ารบริหารส่วนต าบลหวัทุ่ง

จึงอาศัยอ านาจ พระราชบญัญัติสภาต าบลและองคก์ารบริหารส่วนต าบล  พ.ศ. ๒๕๓๗  แกไ้ขเพ่ิมเติมถึง  

(ฉบบัท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖   มาตรา  ๖๗  ก าหนดใหอ้งคก์ารบริหารส่วนต าบลมีอ านาจหน้าท่ีในการพฒันา 

ดงัต่อไปน้ี (๕)ส่งเสริมการศึกษา  ศาสนาและวฒันธรรม  และ (๖) ส่งเสริมการพฒันาสตรี  เด็กเยาวชน  

ผูสู้งอายุ  และผูพิ้การและพระราชบญัญติัก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องคก์รปกครอง

ส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒  มาตรา  ๑๖  ก าหนดใหอ้งค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจและหน้าท่ีในการ



 
 

                                                           แผนปฏิบตัิการป้องกนัการทุจรติ  
(พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๔) 

โดย องคก์ารบรหิารส่วนต าบลหัวทุ่ง อ าเภอพล จงัหวดัขอนแก่น 

 

จดัระบบการบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในทอ้งถ่ินของตนเองดงัน้ี (๙)  การจดัการศึกษา  

และ(๑๐)  การสงัคมสงเคราะห ์ และการพฒันาคุณภาพชีวิตเด็ก  สตรี  คนชรา  และผูด้อ้ยโอกาส  จึงมี

นโยบายท่ีจะพัฒนาเด็กและเยาวชนในพ้ืนท่ีใหเ้ป็นบุคคลท่ีมีความรู ้ ความสามารถ  และปฏิบัติตนให้

เหมาะสมกบัสงัคมส่ิงแวดลอ้ม  รูจ้กัแยกผิดถูกชัว่ดีในการด าเนินชีวิต   

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลหวัทุ่ง  ไดต้ระหนักถึงความส าคญัของเด็กและเยาวชน  เพ่ือส่งเสริม

พฒันาคุณภาพชีวิตใหเ้ด็กและเยาวชน จึงไดท้ าโครงการฝึกอบรมเพ่ือพฒันาศกัยภาพเด็กและเยาวชนต าบล

หวัทุ่ง ขึ้ น 

๓. วตัถุประสงค ์   

      ๑. เพ่ือเป็นการส่งเสริม พฒันา เด็กและเยาวชน ใหม้ีความพรอ้มและรูเ้ท่าทนัความเปล่ียนแปลง

ของ สงัคมปัจจุบนั                                                                                                                             

 ๒. เพ่ือสรา้งความตระหนักในการสรา้งสุขภาวะทางจิต สุขภาวะทางสงัคม และสุขภาวะทางจิต

วิญญาณ หรือปัญญา  

๔. ขั้นตอนการด าเนินการ  

 ๑. ติดต่อ ประสานงานกบัเจา้ของสถานท่ี ติดต่อวิทยากร 

 ๒. ประชุมปรึกษาหารือ  

 ๓. เสนอโครงการเพ่ือขออนุมติังบประมาณจาก องคก์ารบริหารส่วนต าบลหวัทุ่ง 

          ๔. ด าเนินโครงการตามวนั เวลา ท่ีก าหนด  

 ๕. ประเมินโครงการ ขอ้ดี ขอ้เสีย อุปสรรค ปัญหาท่ีพบ แลว้รายงานใหผู้บ้ริหารทราบต่อไป 

๕.  สถานที่ด  าเนินงาน 

                องคก์ารบริหารส่วนต าบลหวัทุ่ง 

๖. ระยะเวลาด าเนินโครงการ 

                   ๓ ปี (ปีงบประมาณ ๒๕๖๒-๒๕๖๔) 

๗.  งบประมาณ   

                    งบประมาณจ านวน  ๓๐,๐๐๐    บาท 

๗.  หน่วยงานที่รบัผิดชอบ 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลหวัทุ่ง 

๘.  ผลที่คาดว่าจะไดร้บั 

 ๑. เด็กและเยาวชน มีความพรอ้มและรูเ้ท่าทนัความเปล่ียนแปลงของสงัคมปัจจุบนั                         

 ๒. เด็กไดร้บัการสรา้งสุขภาวะทางจิต สุขภาวะทางสงัคม และสุขภาวะทางจิตวิญญาณหรือปัญญา 

โดย ใชห้ลกัธรรมเป็นเคร่ืองมือในการพฒันาคุณภาพชีวิต           

 

มิตทิี่ ๒ การบริหารราชการเพ่ือป้องกนัการทุจริต 

๒.๑ แสดงเจตจ านงทางการเมืองในการตอ่ตา้นการทุจริตของผูบ้ริหาร 

โครงการที่ ๑ 



 
 

                                                           แผนปฏิบตัิการป้องกนัการทุจรติ  
(พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๔) 

โดย องคก์ารบรหิารส่วนต าบลหัวทุ่ง อ าเภอพล จงัหวดัขอนแก่น 

 

๑. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : กิจกรรม “ประกาศเจตจ านงต่อตา้นการทุจริตของผูบ้ริหาร

องคก์ารบริหารส่วนต าบลหวัทุ่ง” 

๒. หลกัการและเหตผุล/ที่มาของโครงการ 

 คณะกรรมการ ป.ป.ช. ไดจ้ดัท ายุทธศาสตรช์าติว่าดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตมาแลว้ 

๓ ฉบบั ปัจจุบนัท่ีใชอ้ยู่เป็นฉบบัท่ี ๓ เร่ิมจากปี พ.ศ. ๒๕๖๐ จนถึงปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ซ่ึงมุ่งสู่การเป็นประเทศท่ีมี

มาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสงัคมมิติใหม่ท่ีประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดย

ไดร้บัความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรฐั ตลอดจนประชาชน ในการพิทกัษ์รกัษาผลประโยชน์

ของชาติและประชาชนเพ่ือใหป้ระเทศไทยมีศักด์ิศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานา

อารยประเทศ โดยก าหนดวิสยัทศัน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติตา้นทุจริต” มีเป้าหมายหลกัเพื่อให้

ประเทศไทยไดร้บัการประเมินดัชนีการรบัรูก้ารทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่า

รอ้ยละ ๕๐ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ซ่ึงการท่ีระดับคะแนนจะสูงขึ้ นไดน้ั้น การบริหารงานภาครัฐตอ้งมีระดับ     

ธรรมาภิบาลท่ีสูงข้ึน เจา้หน้าท่ีของรฐัและประชาชนตอ้งมีพฤติกรรมแตกต่างจากท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบนั ไม่ใช้

ต าแหน่งหน้าท่ีในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได้ก าหนดยุทธศาสตร์การด าเนินงานออกเป็น ๖ 

ยุทธศาสตร ์ดงัน้ี 

ยุทธศาสตรท่ี์ ๑ สรา้งสงัคมท่ีไมท่นต่อการทุจริต 

ยุทธศาสตรท่ี์ ๒ ยกระดบัเจตจ านงทางการเมืองในการต่อตา้นการทุจริต 

ยุทธศาสตรท่ี์ ๓ สกดักั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 

ยุทธศาสตรท่ี์ ๔ พฒันาระบบป้องกนัการทุจริตเชิงรุก 

ยุทธศาสตรท่ี์ ๕ ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 

ยุทธศาสตรท่ี์ ๖ ยกระดบัคะแนนดชันีการรบัรูก้ารทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) 

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินเป็นหน่วยงานของรฐัภายใตโ้ครงสรา้งการจดัระเบียบบริหารราชการ

ตามหลกัการกระจายอ านาจการปกครอง ท่ีมุ่งเน้นการกระจายอ านาจจากส่วนกลางลงสู่ทอ้งถ่ินและเป็น

กลไกหน่ึงในการส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เป็นหน่วยงานหลักในการจัดท าบริการ

สาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในทอ้งถ่ิน การพัฒนาองค์กรปกครองส่วน

ทอ้งถ่ินใหเ้กิดความยัง่ยืนรฐัจะตอ้งใหค้วามเป็นอิสระแก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินโดยยึดหลกัแห่งการ

ปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในทอ้งถ่ิน และส่งเสริมใหอ้งค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินเป็น

หน่วยงานหลกัในการจดัท าบริการสาธารณะ รวมทั้งมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแกไ้ขปัญหาในระดับพ้ืนท่ี 

ส่วนการก ากบัดูแลองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินจะท าไดเ้ท่าท่ีจ าเป็นตามกรอบกฎหมายก าหนด และตอ้ง

เป็นไปเพื่อการคุม้ครองประโยชน์ของประชาชนในทอ้งถ่ิน 

ทั้งน้ี ตอ้งยอมรบัว่าปัญหาการทุจริตในองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินเป็นเร่ืองท่ีมีค าครหา ท่ีไดส้รา้ง

ความขมขื่นใจใหแ้ก่คนท างานในองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินมาเป็นเวลาชา้นาน ซ่ึงหากพิจารณาจ านวน

ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินประกอบกับมีปัจจัยนานัปการท่ีคอยยัว่ยวนใจ บัน่ทอนความมีคุณธรรม 

จริยธรรม ซ่ือสัตยสุ์จริต ของคนท างานราชการส่วนทอ้งถ่ินส่วนใหเ้หือดหายไป และหากจะว่ากนัไปแลว้ 

เร่ืองในท านองเดียวกนัน้ีก็สามารถเกิดขึ้ นกับคนท างานในหน่วยงานราชการอ่ืนไดเ้ช่นเดียวกัน เพียงแต่

คนท างานในองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีจ านวนมาก และมากกว่าคนท างานในหน่วยราชการอ่ืน ๆ จึงมี



 
 

                                                           แผนปฏิบตัิการป้องกนัการทุจรติ  
(พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๔) 

โดย องคก์ารบรหิารส่วนต าบลหัวทุ่ง อ าเภอพล จงัหวดัขอนแก่น 

 

โอกาสหรือความเป็นไปไดสู้งท่ีคนท างานในทอ้งถ่ิน อาจตอ้งถูกครหาในเร่ืองการใชอ้ านาจหน้าท่ีโดยมิชอบ

มากกวา่  

แมว้่าโอกาสหรือช่องทางท่ีคนท างานในทอ้งถ่ินจะใชอ้ านาจใหอ้อกนอกลู่นอกทาง จะมีไดไ้ม่มาก

เท่ากับท่ีคนท างานในหน่วยงานราชการอ่ืน และมูลค่าของความเสียหายของรัฐ ท่ีคนท างานในองค์กร

ปกครองส่วนทอ้งถ่ินไดก้่อใหเ้กิดขึ้ นก็อาจเป็นแค่เศษผงธุลีของความเสียหายท่ีเกิดจากการทุจริตของคน

นอกองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

 ดงัน้ัน  จึงมีความจ าเป็นท่ีผูบ้ริหารองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินตอ้งแสดงเจตจ านงทางการเมืองใน

การต่อตา้นการทุจริตอย่างเห็นชดัเป็นรูปธรรม ดว้ยการจดัท าแผนปฏิบติัการป้องกนัการทุจริต ส่งเสริมให้

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินบริหารงานดว้ยความโปร่งใส มีความเขม้แข็งในการบริหารราชการตามหลกัการ

บริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดีหรือหลกัธรรมาภิบาล บงัเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน และยกระดบัมาตรฐาน

ในการป้องกนัการทุจริตขององคก์รตนเองต่อไปใหค้รอบคลุมพ้ืนท่ีทัว่ประเทศต่อไป  

๓. วตัถุประสงค ์

 เพ่ือแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อตา้นการทุจริตของผูบ้ริหารองคก์ารบริหารส่วนต าบลหวั

ทุ่ง  ดว้ยการจดัท าแผนป้องกนัการทุจริตในองคก์รท่ีบริหาร 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 

๑. ประกาศเจตจ านงการต่อตา้นการทุจริตของผูบ้ริหาร อยา่งนอ้ย ๑ ฉบบั  

๒. มีการประกาศเจตจ านงการต่อตา้นการทุจริตของผูบ้ริหารต่อสาธารณะชน อยา่งนอ้ย ๑ ครั้ง 

๓. แผนปฏิบติัการป้องกนัการทุจริตขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ๔ ปี 

๕. พ้ืนที่ด  าเนินการ 

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลหวัทุ่ง 

๖. วิธีด  าเนินการ 

๑. ประกาศเจตจ านงทางการเมืองในการต่อตา้นการทุจริตของผูบ้ริหารองคก์ารบริหารส่วนต าบล 

๒. ประชุมหน่วยงาน/บุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง 

๓. จดัตั้งคณะท างานการจดัท าแผนปฏิบติัการป้องกนัการทุจริต 

๔. ประชุมคณะท างานจดัท าแผนปฏิบติัการป้องกนัการทุจริต 

๕. จดัท าแผนปฏิบติัการป้องกนัการทุจริต 

๖. ประกาศใชแ้ผนปฏิบติัการป้องกนัการทุจริต 

๗. ด าเนินการตามแผนปฏิบติัการป้องกนัการทุจริต 

๘. รายงานผลการด าเนินงาน 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 

 ๓ ปี (ปีงบประมาณ ๒๕๖๒-๒๕๖๔) 

๘. งบประมาณด าเนินการ 

 ไมใ่ชง้บประมาณ 

๙. ผูร้บัผิดชอบ  

 ส านักปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบลหวัทุ่ง 



 
 

                                                           แผนปฏิบตัิการป้องกนัการทุจรติ  
(พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๔) 

โดย องคก์ารบรหิารส่วนต าบลหัวทุ่ง อ าเภอพล จงัหวดัขอนแก่น 

 

๑๐. ตวัช้ีวดั/ผลลพัธ ์

๑. ผลผลิต 

- มีประกาศเจตจ านงการต่อตา้นการทุจริตของผูบ้ริหาร อยา่งน้อย ๑ ฉบบั  

- มีการประกาศเจตจ านงการต่อตา้นการทุจริตของผูบ้ริหารต่อสาธารณะชน อยา่งนอ้ย ๑ 

ครั้ง 

- มีแผนปฏิบติัการป้องกนัการทุจริตขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 3 ปีจ านวน ๑ ฉบบั 

 ๒. ผลลพัธ ์

- การบริหารราชการขององคก์ารบริหารส่วนต าบลหวัทุ่งมีความโปร่งใส สามารถป้องกนัการ

ทุจริตของบุคลากรองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินได ้

- ลดขอ้รอ้งเรียนการด าเนินงานขององคก์ารบริหารส่วนต าบลหวัทุ่ง 

 

๒.๒ มาตรการสรา้งความโปร่งใสในการปฏิบตัริาชการ 

 ๒.๒.๑ สรา้งความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลใหเ้ป็นไปตามหลักคุณธรรม ทั้งใน

เรื่องการบรรจุแตง่ตั้ง โยกยา้ย โอน เล่ือนต าแหน่ง/เงินเดือน และมอบหมายงาน 

 

โครงการที่ ๑ 

๑. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : มาตรการการสรา้งความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล   

๒. หลกัการและเหตผุล/ที่มาของโครงการ 

 พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวทุ่ง เป็นบุคลากรท่ีมี

ความส าคญัต่อองคก์ร โดยการขบัเคล่ือนการพฒันางานขององคก์รใหมี้ศกัยภาพ โดยมุ่งผลสมัฤทธ์ิของงาน

ใหเ้กิดประโยชน์ต่อองคก์ร และประชาชน การพฒันางานขององคก์รจะบรรลุผลไดต้อ้งเร่ิมมาจากบุคลากร

ผูป้ฏิบัติงาน ซ่ึงเป็นปัจจัยส าคัญในการพัฒนางานใหม้ีคุณภาพ จะตอ้งมีมาตรฐานในการท างานท่ีเป็น

รูปธรรมชดัเจน และมีมาตรการในการท างานท่ีโปร่งใส สามารถตรวจสอบการท างานได ้ดา้นการพฒันา

ระบบบริหารใหม้ีประสิทธิภาพ เป็นธรรม เพ่ือน าไปสู่การสรา้งมาตรฐานความโปร่งใส และการใหบ้ริการท่ี

เป็นธรรมตรวจสอบไดอ้ยา่งแทจ้ริงต่อไป 

 เพ่ือใหเ้ป็นไปตาม พระราชกฤษฎีกา ว่าดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวิธีการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี พ.ศ. 

๒๕๕๖ มาตรา ๖ ท่ีก าหนดใหก้ารบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดีน้ัน ตอ้งก่อใหเ้กิดประโยชน์สุขของประชาชน 

เกิดผลสมัฤทธ์ิต่อภารกิจของรฐั มีประสิทธิภาพเกิดความคุม้ค่าในเชิงภารกิจของรฐั   

 ดงัน้ัน เพ่ือเป็นการส่งเสริมการพฒันาคุณภาพการบริหารงานบุคคลใหม้ีประสิทธิภาพ เป็นไปตาม

หลกัคุณธรรม จริยธรรมในการท างาน มีความโปร่งใส และตรวจสอบการท างานได ้จึงไดจ้ดัใหม้ีมาตรการ

สรา้งความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลขึ้ น 

๓. วตัถุประสงค ์

๑. เพ่ือก าหนดมาตรการดา้นความโปร่งใสในการบริหารบุคคลขององคก์ารบริหารส่วนต าบลหวัทุ่ง 

๒. เพ่ือใหก้ารปฏิบัติงานบุคลากรมีรูปแบบ ขั้นตอนการปฏิบัติงานท่ีถูกตอ้ง โปร่งใสสามารถ

ตรวจสอบได ้



 
 

                                                           แผนปฏิบตัิการป้องกนัการทุจรติ  
(พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๔) 

โดย องคก์ารบรหิารส่วนต าบลหัวทุ่ง อ าเภอพล จงัหวดัขอนแก่น 

 

๓. เพ่ือเป็นการป้องกนัการทุจริตในการแสวงหาประโยชน์จากการปฏิบติังานดา้นบริหารงานบุคคล 

๔. เพ่ือปรบัปรุงกลไกการปฏิบติัราชการดา้นบริหารงานบุคคลของเทศบาลใหม้ีประสิทธิภาพไดค้น

ดี คนเก่งเขา้มาท างาน 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 

จดัท ามาตรการดา้นการบริหารบุคคลขององคก์ารบริหารส่วนต าบลหวัทุ่ง จ านวน ๑ มาตรการ 

๕. พ้ืนที่ด  าเนินการ 

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลหวัทุ่ง 

๖. วิธีด  าเนินการ 

๖.๑ ก าหนดหลักเกณฑ์ การบริหารงานบุคคลในเร่ืองการบรรจุ แต่งตั้ง โยกยา้ย โอนเล่ือน

ต าแหน่ง/เงินเดือน ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานองคก์ารบริหารส่วนต าบล   

๒. น าหลกัเกณฑก์ารบริหารงานบุคคลมาก าหนดเป็นมาตรการในการปฏิบติังานบุคคล 

๓. ประกาศเผยแพร่มาตรการการบริหารงานบุคคล 

๔. ด าเนินการบริหารงานบุคคลตามหลกัธรรมาภิบาล 

๕. สรุปผลการด าเนินการบริหารงาน 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 

 ๓ ปี (ปีงบประมาณ ๒๕๖๒-๒๕๖๔) 

๘. งบประมาณด าเนินการ 

 ไมใ่ชง้บประมาณ 

๙. ผูร้บัผิดชอบ  

 ส านักงานปลดั องคก์ารบริหารส่วนต าบลหวัทุ่ง 

๑๐. ตวัช้ีวดั/ผลลพัธ ์

๑. ผลผลิต 

 - มีมาตรการด าเนินงานดา้นบริหารงานบุคคลขององคก์ารบริหารส่วนต าบล  จ านวน ๑ 

มาตรการ 

 - เจา้หน้าท่ีงานบริหารงานบุคคลสามารถปฏิบัติงานเป็นไปตามาตรฐานและหลักธรรมา     

ภิบาล 

 ๒. ผลลพัธ ์

 - ลดขอ้รอ้งเรียนในการด าเนินการดา้นบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล ไม่

นอ้ยกวา่ ๙๐% 

 - บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลมีความพึงพอใจต่อระบบและมาตรฐานกา ร

บริหารงานบุคคลไมต่ า่กวา่ระดบั ๓ 

 - การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลมีความโปร่งใส สามารถป้องกันการ

ทุจริตของเจา้หนา้ท่ีได ้

 

โครงการที่ ๒ 



 
 

                                                           แผนปฏิบตัิการป้องกนัการทุจรติ  
(พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๔) 

โดย องคก์ารบรหิารส่วนต าบลหัวทุ่ง อ าเภอพล จงัหวดัขอนแก่น 

 

๑. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : มาตรการออกค าสัง่มอบหมายของนายก ปลดั และหวัหนา้ส่วน

ราชการ ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลหวัทุ่ง 

๒. หลกัการและเหตผุล/ที่มาของโครงการ 

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลหวัทุ่ง เป็นหน่วยงานบริหารราชการองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินรูปแบบ

หน่ึงท่ีมีอ านาจหน้าท่ีในการจัดท าบริการสาธารณะใหแ้ก่ประชาชนในท้องถ่ิน ตามอ านาจหน้าท่ี ตาม

พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒ 

และหน้าท่ีตามกฎหมายอ่ืนท่ีก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบล มีหน้าท่ีต้องท าอีกมากมายในการ

ใหบ้ริการสาธารณะแก่ประชาชน ผูม้ารบับริการติดต่อกบัหน่วยงานต่างๆ ขององคก์ารบริหารส่วนต าบล 

น้ัน มกัจะประสบปัญหาดา้นการอ านวยความสะดวกในการติดต่อราชการเน่ืองจากภารกิจมีมากมาย ไป

รวมอยูก่บัฝ่ายผูบ้ริหาร ไมม่ีการกระจายอ านาจ หรือมอบหมายอ านาจหน้าท่ีในการสัง่การ อนุมติั อนุญาต 

ไปยงัหวัหน้าหน่วยงาน ระดบัส านัก กอง   ซ่ึงเป็นอุปสรรคอย่างยิ่งต่อการใหบ้ริการ ท าใหก้ารบริการเกิด

ความล่าชา้ ประชาชนไม่ไดร้บัความสะดวกอนัอาจเป็นสาเหตุหน่ึงของการกระท าการทุจริตประพฤติมิชอบ

ในการปฏิบติัราชการของเจา้หนา้ท่ี ส่งผลใหร้ะบบการใหบ้ริการภาครฐัเส่ือมประสิทธิภาพ 

 เพ่ือใหเ้ป็นไปตามการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี ตามพระราชกฤษฎีกาว่าดว้ยหลกัเกณฑ์ และ

วิธีการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๖ และมาตรา ๓๗ ท่ีก าหนดใหก้ารบริหารราชการ

เพ่ือใหเ้กิดประโยชน์สุขของประชาชนและเกิดผลสมัฤทธ์ิต่อภารกิจของรฐั ไม่มีขั้นตอนการปฏิบติังานเกิน

ความจ าเป็น ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ การ

บริหารงานมีประสิทธิภาพ คุม้ค่า   

 ดงัน้ัน เพ่ือใหก้ารบริหารราชการเป็นไปตามหลกัการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี ตอบสนองความ

ตอ้งการของประชาชน ลดขัน้ตอนการใหบ้ริการและไมส่รา้งเง่ือนไขขั้นตอนท่ีมีความยุง่ยาก จึงจ าเป็นตอ้งมี

มาตรการ การมอบหมายอ านาจหนา้ท่ีขององคก์ารบริหารส่วนต าบลหวัทุ่ง ขึ้ น  

๓. วตัถุประสงค ์

๑. เพ่ือเป็นการลดขั้นตอนการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม

ตอบสนองความตอ้งการของประชาชน 

๒. เพ่ือใหป้ระชาชนมีความพึงพอใจในการบริการจากหน่วยงาน 

๓. เพ่ือเป็นการกระจายอ านาจการตดัสินใจในการสัง่ อนุญาต อนุมติัของผูบ้ริหารทุกระดบั 

๔. เพ่ือป้องกันการผูกขาดอ านาจหน้าท่ีในการใช้ดุลพินิจอันอาจเป็นเหตุแห่งการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบในต าแหน่งหนา้ท่ีราชการ 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 

 จัดท าค าสัง่มอบหมายงานของนายก  ปลัด  และหัวหน้าส่วนราชการ ขององค์การบริหารส่วน

ต าบล หวัทุ่ง จ านวน ๓ ฉบบั ประกอบดว้ย  

 (๑) นายก มอบหมายใหร้องนายก   

 (๒) นายก มอบหมายใหป้ลดัและหวัหนา้ส่วนราชการ  

 (๓) ปลดั  มอบหมายใหห้วัหนา้ส่วนราชการ 

๕. พ้ืนที่ด  าเนินการ 



 
 

                                                           แผนปฏิบตัิการป้องกนัการทุจรติ  
(พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๔) 

โดย องคก์ารบรหิารส่วนต าบลหัวทุ่ง อ าเภอพล จงัหวดัขอนแก่น 

 

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลหวัทุ่ง 

๖. วิธีด  าเนินการ 

๑. ออกค าสัง่มอบหมายงานในการสัง่ อนุญาต อนุมติั ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ขอ้บงัคบัและหนังสือ

สัง่การ 

๒. จดัท าหนังสือแจง้เวียนใหทุ้กส่วนราชการและผูร้ับมอบอ านาจใหป้ฏิบติัราชการแทนรบัทราบ

และถือปฏิบติั 

๓. จดัท าประกาศ ประชาสมัพนัธใ์หป้ระชาชนทราบ 

๔. ใหผู้ร้บัมอบหมายงานตามค าสัง่รายงานผลการปฏิบัติงานตามค าสัง่ท่ีไดร้บัมอบหมายในทุก

เดือน 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 

 ๓ ปี (ปีงบประมาณ ๒๕๖๒-๒๕๖๔) 

๘. งบประมาณด าเนินการ 

 ไมใ่ชง้บประมาณ 

๙. ผูร้บัผิดชอบ  

 ส านักปลดั องคก์ารบริหารส่วนต าบลหวัทุ่ง 

๑๐. ตวัช้ีวดั/ผลลพัธ ์

๑. ผลผลิต 

 - มีค าสัง่มอบหมายงานใหผู้ท่ี้เก่ียวขอ้งปฏิบติัราชการแทน จ านวนไมน่อ้ยกวา่ ๔ ฉบบั 

๒. ผลลพัธ ์

 - ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการท่ีไดร้บัอยูใ่นระดบัดี 

 - ประชาชนไดร้บัความสะดวก และลดการผูกขาดอ านาจหนา้ท่ีอนัเป็นช่องทางแห่งการทุจริต 

 

โครงการที่ ๓ 

๑. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : กิจกรรม “สรา้งความโปร่งใสในการพิจารณาเล่ือนขั้น

เงินเดือน” 

๒. หลกัการและเหตผุล/ที่มาของโครงการ/ที่มาของโครงการ 

 การพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือน เป็นกระบวนการหน่ึงของการ

บริหารผลการปฏิบติัราชการซ่ึงใชห้ลกัการการใหร้างวลัเป็นแรงจูงใจใหผู้ป้ฏิบติังานเกิดแรงกระตุน้ในการ

พัฒนาผลงาน ซ่ึงนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหัวทุ่ง ไดใ้หค้วามส าคัญในเร่ืองการพิจารณาความดี

ความชอบหรือการพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือนเป็นเร่ืองล าดับต้นๆ ของเร่ืองการบริหารงานบุคคล 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งเร่ืองการใช้ดุลพินิจของผู้บังคับบัญชาในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ

ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา   ดว้ยเหตุผลน้ีเองจึงเป็นท่ีมาของกิจกรรมการสรา้งความโปร่งใสในการพิจารณาเล่ือนขั้น

เงินเดือน 

๓. วตัถุประสงค ์



 
 

                                                           แผนปฏิบตัิการป้องกนัการทุจรติ  
(พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๔) 

โดย องคก์ารบรหิารส่วนต าบลหัวทุ่ง อ าเภอพล จงัหวดัขอนแก่น 

 

 เพ่ือใหก้ารบริหารงานบุคคลดา้นการเล่ือนขั้นเงินเดือนมีความโปร่งใส เป็นธรรมและสามารถ

ตรวจสอบได ้

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 

 พนักงานส่วนต าบลขององคก์ารบริหารส่วนต าบลหวัทุ่ง 

๕. พ้ืนที่ด  าเนินการ 

 ส านักงานปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบลหวัทุ่ง 

๖. วิธีด  าเนินการ 

๑. แต่งตั้งคณะกรรมการกลัน่กรองการประเมินผลการปฏิบติัราชการ  

๒. แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนต าบลองคก์ารบริหารส่วนต าบล  

๓. ประชุมคณะกรรมการกลัน่กรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของขา้ราชการองค์การ

บริหารส่วนต าบล เพ่ือกลัน่กรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการท่ีผู้บังคับบัญชาไดพิ้จารณาไวโ้ดย

เจา้หน้าท่ีใหค้ าปรึกษาและเสนอความเห็นเก่ียวกับมาตรฐานและความเป็นธรรมของการปริมนผลการ

ปฏิบติัราชการ 

๔. คณะกรรมการพิจารณากลัน่กรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนต าบล

องค์การบริหารส่วนต าบลหัวทุ่ง รวบรวมและเสนอผลการพิจารณากลัน่กรองการประเมินผลการปฏิบัติ

ราชการใหแ้ก่คณะกรรมการพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนต าบลองคก์ารบริหารส่วนต าบลหวัทุ่ง 

๕. คณะกรรมการพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนต าบลองคก์ารบริหารส่วนต าบลหัวทุ่ง

พิจารณาทบทวนผลการพิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามท่ีคณะกรรมการกลัน่กรองการ

ประเมินผลการปฏิบติัราชการของพนักงานส่วนต าบลองคก์ารบริหารส่วนต าบล เสนอมา   

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 

 ช่วงระยะเวลา  มีนาคม - เมษายน และ กนัยายน - ตุลาคม 

๘. งบประมาณด าเนินการ 

 ไมใ่ชง้บประมาณ 

๙. ผูร้บัผิดชอบ  

 ส านักปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบลหวัทุ่ง 

๑๐. ตวัช้ีวดั/ผลลพัธ ์

 มีการพิจารณาเล่ือนขัน้เงินเดือนท่ีโปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได ้

 

๒.๒.๒ สรา้งความโปร่งใสในการบริหารการเงิน งบประมาณ การจดัหาพัสดุ การใช้

ประโยชน์ในทรัพยส์ินของทางราชการ โดยยึดถือและปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ 

กฎเกณฑท์ี่เก่ียวขอ้งอยา่งเคร่งครดั 

โครงการที่ ๑ 

๑. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : กิจกรรม “ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามขอ้บญัญตัิงบประมาณ

รายจา่ยประจ าปี” 



 
 

                                                           แผนปฏิบตัิการป้องกนัการทุจรติ  
(พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๔) 

โดย องคก์ารบรหิารส่วนต าบลหัวทุ่ง อ าเภอพล จงัหวดัขอนแก่น 

 

๒. หลกัการและเหตผุล/ที่มาของโครงการ 

 เพ่ือใหก้ารบันทึกบัญชี การจัดท าทะเบียนคุมเงินรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็น

แนวทางเดียวกนัและสอดคลอ้งกบัการปฏิบติังานในระบบบญัชีคอมพิวเตอรข์ององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

จึงมีกิจกรรมควบคุมใหบุ้คลากรฝ่ายบญัชี กองคลงั องคก์ารบริหารส่วนต าบลหวัทุ่ง จดัท าทะเบียนคุมเงิน

รายจ่ายใหค้วามรูค้วามเขา้ใจในการปฏิบัติ ท าใหเ้กิดความคุม้ค่าและมีประสิทธิภาพลดขอ้ผิดพลาดในการ

เบิกจ่ายเงินตามขอ้บญัญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี และด าเนินงานตามขั้นตอนของระเบียบประกาศ

กระทรวงมหาดไทยและหนังสือสัง่การท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงถือเป็นเร่ืองส าคญัท่ีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินจะตอ้ง

ท าตามกฎหมาย ระเบียบ และมีความจ าเป็นต่อการบริหารงานขององคก์ารบริหารส่วนต าบลหวัทุ่ง 

๓. วตัถุประสงค ์

๑. เพ่ือใหบุ้คลากรฝ่ายบญัชี กองคลงั มีความรูค้วามเขา้ใจในการปฏิบติัตามระเบียบ ประกาศ และ

หนังสือท่ีเก่ียวขอ้ง 

๒. เพ่ือลดขอ้ผิดพลาดในการปฏิบติังาน ท่ีอาจจะท าใหเ้กิดความเสียหายแก่ทางราชการ 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 

กองคลงั องคก์ารบริหารส่วนต าบลหวัทุ่ง 

๕. พ้ืนที่ด  าเนินการ 

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลหวัทุ่ง 

๖. วิธีด  าเนินการ 

 จัดท าทะเบียนคุมเงินรายจ่ายตามงบประมาณแยกหมวดรายจ่าย แยกแผนงาน แยกประเภท

รายจ่ายตามงบประมาณท่ีตั้งไว ้

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 

 ๓ ปี (ปีงบประมาณ ๒๕๖๒-๒๕๖๔) 

๘. งบประมาณด าเนินการ 

 ไมใ่ชง้บประมาณ 

๙. ผูร้บัผิดชอบ  

 กองคลงั องคก์ารบริหารส่วนต าบลหวัทุ่ง 

๑๐. ตวัช้ีวดั/ผลลพัธ ์

๑. บุคลากรฝ่ายบญัชี กองคลงั มีความรูค้วามเขา้ใจในการปฏิบติัตามระเบียบ ประกาศและหนังสือ

สัง่การท่ีเก่ียวขอ้ง 

๒. ลดขอ้ผิดพลาดในการปฏิบติังาน ท่ีอาจจะท าใหเ้กิดความเสียหายแก่ทางราชการ และเป็นไปใน

ทิศทางเดียวกนั 

๓. เกิดความคุม้ค่าและมีประสิทธิภาพในการบริหารงบงบประมาณ 

 

 

 

 



 
 

                                                           แผนปฏิบตัิการป้องกนัการทุจรติ  
(พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๔) 

โดย องคก์ารบรหิารส่วนต าบลหัวทุ่ง อ าเภอพล จงัหวดัขอนแก่น 

 

 

โครงการที่ ๒ 

๑. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : กิจกรรมเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารดา้นการจดัซ้ือ – จดัจา้ง 

๒. หลกัการและเหตผุล/ที่มาของโครงการ 

 เน่ืองจากองคก์ารบริหารส่วนต าบลหวัทุ่ง มีฐานะเป็นนิติบุคคล มีอ านาจหน้าท่ีในการจดัท าบริการ

สาธารณะดว้ยตนเอง ทั้งในเร่ืองการจดัหารายไดแ้ละการใชจ้่ายเงินและการบริหารงานต่างๆ ตามภารกิจ

และการจดัท าบริการสาธารณะ แต่ตอ้งเป็นไปตามอ านาจหน้าท่ีและกฎหมายท่ีก าหนดไว ้ดังน้ัน การท่ี

องค์การบริหารส่วนต าบลหัวทุ่ง จะบริหารงานใหม้ีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน 

จะตอ้งบริหารงานดว้ยความซ่ือสตัย ์สุจริต มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบไดต้ามหลกัธรรมาภิบาล 

 เพ่ือใหเ้ป็นไป ตามพระราชบญัญัติขอ้มูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ และพระราชกฤษฎีกาว่า

ดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวิธีการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๒๓ ท่ีก าหนดใหก้ารจดัซ้ือจดั

จา้ง ใหส้่วนราชการด าเนินการโดยเปิดเผยและเท่ียงธรรม โดยพิจารณาถึงประโยชน์และผลเสียทางสงัคม 

ภาระต่อประชาชน คุณภาพ วตัถุประสงคท่ี์จะใช ้ราคา และประโยชน์ระยะยาวท่ีจะไดร้บัประกอบกนั 

 ดังน้ัน เพ่ือใหก้ารบริหารงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวทุ่ง เป็นไปอย่างโปร่งใส 

ตรวจสอบได ้เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในทอ้งถ่ิน จึงมีความจ าเป็นตอ้งจัด

โครงการเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารดา้นการจดัซ้ือ – จดัจา้ง เพ่ือใหป้ระชาชนไดเ้ขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกับ

การจดัซ้ือ – จดัจา้งขององคก์ารบริหารส่วนต าบลหวัทุ่ง ทุกโครงการและกิจกรรม 

๓. วตัถุประสงค ์

๑. เพ่ือให้ประชาชนได้รับทราบขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกับการจัดซ้ือ – จัดจา้งตามโครงการและ

กิจกรรมต่างๆ ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลหวัทุ่ง 

๒. เพ่ือเสริมสรา้งความโปร่งใสในการปฏิบติัราชการ สามารถตรวจสอบไดต้ามหลกัธรรมาภิบาล 

๓. เพ่ือป้องกนัการทุจริตในหน่วยงาน 

 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 

 เผยแพร่ขอ้มูลการจดัซ้ือ – จดัจา้ง ตามแผนงาน/โครงการต่างๆ ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลหวั

ทุ่งท่ีด าเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 

๒๕๓๕ แกไ้ขเพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี ๙) พ.ศ. ๒๕๕๓ จ านวน ๔ ช่องทาง ไดแ้ก่ ทางเว็บไซต ์บอรด์ประชาสมัพนัธ ์

หนังสือ ระบบกระจายเสียงไรส้าย 

๕. พ้ืนที่ด  าเนินการ 

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลหวัทุ่ง และชุมชนต่างๆ ภายในพ้ืนท่ีต าบลหวัทุ่ง 

๖. วิธีด  าเนินการ 

๑. รวบรวมขอ้มลูกระบวนการจดัหาพสัดุเพ่ือจดัท าประกาศ ดงัน้ี 

- ประกาศการจดัซ้ือ – จดัจา้ง 

- ประกาศการก าหนดราคากลางในการจดัซ้ือ – จดัจา้ง 

- ประกาศก าหนดวนั เวลา สถานท่ีในการตรวจรบังาน 



 
 

                                                           แผนปฏิบตัิการป้องกนัการทุจรติ  
(พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๔) 

โดย องคก์ารบรหิารส่วนต าบลหัวทุ่ง อ าเภอพล จงัหวดัขอนแก่น 

 

- ประกาศวนั เวลา สถานท่ีในการตรวจรบังาน 

- ประกาศรายช่ือผูผ่้านการคดัเลือกพรอ้มวงเงินการจดัซ้ือ – จดัจา้ง 

- ประกาศวนั เวลา สถานท่ีในการตรวจรบังาน 

๒. น าส่งประกาศไปเผยแพร่ประชาสมัพนัธต์ามช่องทางการประชาสมัพนัธข์ององคก์ารบริหารส่วน

ต าบลหวัทุ่ง  ไดแ้ก่ ทางเว็บไซต ์บอรด์ประชาสมัพนัธ ์ระบบกระจายเสียงไรส้าย หน่วยงานราชการ เป็นตน้  

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 

 ๓ ปี (ปีงบประมาณ ๒๕๖๒-๒๕๖๔) 

๘. งบประมาณด าเนินการ 

 ไมใ่ชง้บประมาณ 

๙. ผูร้บัผิดชอบ  

 กองคลงั  องคก์ารบริหารส่วนต าบลหวัทุ่ง 

๑๐. ตวัช้ีวดั/ผลลพัธ ์

๑. ผลผลิต 

- เผยแพร่ขอ้มลูขา่วสารเก่ียวกบัการจดัซ้ือจดัจา้งไมน่้อยกวา่ ๓ ช่องทาง 

๒. ผลลพัธ ์

- ประชาชนได้เขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจา้งไม่น้อยกว่ารอ้ยละ ๗๐ ของ

โครงการท่ีจดัซ้ือจดัจา้งทั้งหมด 

- การจดัหาพสัดุเป็นไปอยา่งโปร่งใส ตรวจสอบไดทุ้กขัน้ตอน 

- สามารถลดปัญหาการรอ้งเรียนการทุจริตในการจดัซ้ือจดัจา้งได ้

 

 

 

โครงการที่ ๓ 

๑. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : กิจกรรม “การพฒันาแผนและกระบวนการจดัหาพสัดุ” 

๒. หลกัการและเหตผุล/ที่มาของโครงการ 

 ตามพระราชกฤษฎีกาว่าดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวิธีการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี ซ่ึงก าหนดใหม้ีการ

บริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุม้ค่าในเชิงภารกิจของรัฐ และเกิดประโยชน์สูงสุดกับ

ประชาชนและการปฏิบัติใหเ้ป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการพัสดุ ปี ๒๕๓๕ และแกไ้ข

เพ่ิมเติมและกฎหมายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

๓. วตัถุประสงค ์

๑. เพ่ือปรบัปรุงการด าเนินงานดา้นจดัซ้ือจดัจา้ง 

๒. เพ่ือใชเ้ป็นขอ้มลูในการรายงานผูบ้ริหาร 

๓. เพ่ือใชเ้ป็นขอ้มลูในการวางแผนจดัซ้ือจดัจา้งของหน่วยงาน 

๔. เพ่ือใหท้ราบปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบติังาน 

๕. เพ่ือใชเ้ป็นแนวทางในการปรบัปรุงประสิทธิภาพของการจดัหาพสัดุ 



 
 

                                                           แผนปฏิบตัิการป้องกนัการทุจรติ  
(พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๔) 

โดย องคก์ารบรหิารส่วนต าบลหัวทุ่ง อ าเภอพล จงัหวดัขอนแก่น 

 

๖. เพ่ือเป็นขอ้มลูใหก้บัประชาชนสามารถตรวจสอบได ้

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 

๑. ผูอ้ านวยการกองคลงั 

๒. เจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังานดา้นพสัดุ 

๕. พ้ืนที่ด  าเนินการ 

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลหวัทุ่ง 

๖. วิธีด  าเนินการ 

๑. จดัเก็บขอ้มลูในการจดัซ้ือจดัจา้ง 

๒. จ าแนกวิธีการจัดซ้ือจัดจา้งและคิดเป็นรอ้ยละของจ านวนโครงการและรอ้ยละของจ านวน

งบประมาณ 

๓. สรุปผลการจดัซ้ือจดัจา้ง 

๔. สรุปปัญหาอุปสรรคในการปฏิบติังาน 

๕. รายงานผลการจดัซ้ือจดัจา้งประจ าปี 

๖. รายงานการวิเคราะหผ์ลการจดัซ้ือจดัจา้งประจ าปี 

๗. เผยแพร่ขอ้มลูใหป้ระชาชนไดร้บัทราบ 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 

 3 ปี(ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔) 

๘. งบประมาณด าเนินการ 

 ไมใ่ชง้บประมาณ 

๙. ผูร้บัผิดชอบโครงการ  

 กองคลงั องคก์ารบริหารส่วนต าบลหวัทุ่ง 

๑๐. ตวัช้ีวดั/ผลลพัธ ์

๑. ประชาชนไดร้บัทราบขอ้มลูในการบริหารงานของหน่วยงานดว้ยความโปร่งใสมีประสิทธิภาพ 

๒. ผูบ้ริหารมีขอ้มลูในการวางแผนการบริหารงานใหม้ีประสิทธิภาพ 

๓. ผูป้ฏิบติังานมีขอ้มูลในการพฒันาแผนและกระบวนการจดัซ้ือจดัจา้งใหม้ีประสิทธิภาพและเกิด

ความคุม้ค่าเป็นประโยชน์กบัประชาชน 

โครงการที่ ๔ 

๑. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : กิจกรรม “สรา้งความโปร่งใสในการใชจ้า่ยเงินงบประมาณ” 

๒. หลกัการและเหตผุล/ที่มาของโครงการ 

 พระราชบญัญติัประกอบรฐัธรรมนูญวา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๘ 

๓. วตัถุประสงค ์

๑. เพ่ือเป็นการปฏิบติังานใหโ้ปร่งใส สามารถตรวจสอบได ้

๒. เพ่ือใหห้น่วยงานมีระบบป้องกนัผลประโยชน์ทบัซอ้น 

๓. เพ่ือเป็นการป้องกนัการใชจ้่ายเงิน เพ่ือส่งเสริมธุรกิจของตนและพวกพอ้ง 



 
 

                                                           แผนปฏิบตัิการป้องกนัการทุจรติ  
(พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๔) 

โดย องคก์ารบรหิารส่วนต าบลหัวทุ่ง อ าเภอพล จงัหวดัขอนแก่น 

 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 

 เจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังานดา้นพสัดุ 

๕. พ้ืนที่ด  าเนินการ 

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลหวัทุ่ง 

 

๖. วิธีด  าเนินการ 

๑. จดัท าคู่มือการปฏิบัติงานในการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงาน ถึงความเก่ียวขอ้งกบัผูเ้สนอ

งานในการจดัหาพสัดุ 

๒. ปรบัปรุงขั้นตอนการรายงานผลการจัดหาพัสดุ โดยมีการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานถึง

ความเก่ียวขอ้งกบัผูเ้สนองานในการจดัหาพสัดุ เพ่ือป้องกนัผลประโยชน์ทบัซอ้น 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 

 ๓ ปี (ปีงบประมาณ ๒๕๖๒-๒๕๖๔) 

๘. งบประมาณด าเนินการ 

 ไมใ่ชง้บประมาณ 

๙. ผูร้บัผิดชอบ  

 กองคลงั องคก์ารบริหารส่วนต าบลหวัทุ่ง 

๑๐. ตวัช้ีวดั/ผลลพัธ ์

๑. มีระบบป้องกนัผลประโยชน์ทบัซอ้น 

๒. มีการป้องกนัการใชจ้่ายเงิน เพ่ือส่งเสริมธุรกิจของตนและพวกพอ้ง 

๓. มีการปฏิบติังานท่ีมีประสิทธิภาพ โปร่งใสตรวจสอบได ้

 

๒.๒.๓ สรา้งความโปร่งใสในการใหบ้ริการสาธารณะ/บริการประชาชน เพื่อใหเ้กิดความ

พึงพอใจแก่ประชาชนโดยทดัเทียมกนัและโดยไม่เลือกปฏิบตัิ 

 

โครงการที่ ๑ 

๑. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : โครงการจา้งที่ปรึกษาส ารวจความพึงพอใจของผูร้บับริการ 

๒. หลกัการและเหตผุล/ที่มาของโครงการ 

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลหวัทุ่ง มีหน้าท่ีในการจดัท าบริการสาธารณะใหแ้ก่ประชาชนในทอ้งถ่ิน

ตามอ านาจหนา้ท่ี  และหน้าท่ีตามพระราชบญัญติัก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องคก์ร

ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และหน้าท่ีอ่ืนตามท่ีกฎหมายก าหนดใหเ้ป็นหน้าท่ีของเทศบาลและใน

การปฏิบติัหน้าท่ีน้ันตอ้งเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน โดยค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนใน

การจดัท าแผนพฒันาเทศบาล การจดัท างบประมาณการจดัซ้ือจดัจา้ง การตรวจสอบ การประเมินผลการ

ปฏิบติังาน และการเปิดเผยขอ้มูลข่าวสาร ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั จากภารกิจหน้าท่ีใน

การจดัท าบริการ    สารธารณะใหแ้ก่ประชาชนในพ้ืนท่ี น้ัน องคก์ารบริหารส่วนต าบลในฐานะผูใ้หบ้ริการก็



 
 

                                                           แผนปฏิบตัิการป้องกนัการทุจรติ  
(พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๔) 

โดย องคก์ารบรหิารส่วนต าบลหัวทุ่ง อ าเภอพล จงัหวดัขอนแก่น 

 

จะไม่ทราบวา่ภารกิจท่ีใหบ้ริการไปน้ัน ประชาชนไดร้บัประโยชน์ หรือเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนมาก

นอ้ยเพียงใด การใหบ้ริการมีคุณภาพเพียงใด ตอบสนองความตอ้งการผูร้บับริการหรือไม่ การท่ีจะทราบถึง

ความพึงพอใจจากผูร้บับริการ จึงตอ้งมีโครงการส ารวจความพึงพอใจของผูร้บับริการ 

 เพ่ือใหเ้ป็นไปตามวิธีการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน การ

ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบติัราชการ และการเปิดเผยขอ้มูลข่าวสาร ตามพระราชกฤษฎีกาว่าดว้ย

หลกัเกณฑแ์ละวิธีการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๖ ท่ีก าหนดใหก้ารบริหารกิจการ

บา้นเมืองท่ีดีน้ัน จะตอ้งก่อใหเ้กิดประโยชน์สุขของประชาชนเกิดผลสมัฤทธ์ิต่อภารกิจของรฐัมีประสิทธิภาพ

และเกิดความคุม้ค่าในเชิงภารกิจของรฐั ประชาชนไดร้บัการอ านวยความสะดวก และได้รบัการตอบสนอง

ความตอ้งการ ประกอบกบัจงัหวดั แจง้ใหอ้งคก์ารบริหารส่วนต าบลด าเนินการส ารวจความพึงพอใจจาก

ประชาชน ผูม้าขอรบับริการสาธารณะจากองคก์ารบริหารส่วนต าบลหวัทุ่ง ของตวัช้ีวดัท่ี ๑ มิติท่ี ๒ มิติดา้น

คุณภาพการใหบ้ริการ เพ่ือประโยชน์ในทอ้งถ่ิน ลูกจา้งและพนักงานจา้ง อีกทั้งเพ่ือเป็นการสรา้งความ

โปร่งใสในการใหบ้ริการสาธารณะประโยชน์ใหป้ระชาชนเกิดความพึงพอใจ จึงจ าเป็นตอ้งมีโครงการน้ีขึ้ นมา  

๓. วตัถุประสงค ์

๑. เพ่ือเป็นการสรา้งความโปร่งใสในการใหบ้ริการสาธารณะการใหบ้ริการประชาชนใหเ้กิดความ

พึงพอใจ 

๒. เพ่ือเป็นการสรา้งจิตส านึกความตระหนักให้แก่บุคลากรผู้ให้บริการ ปฏิบัติหน้าท่ีในการ

ใหบ้ริการ โดยยึดประโยชน์สุขของประชาชน 

๓. เพ่ือเป็นการปรบัปรุงและพฒันางานดา้นบริการใหม้ีคุณภาพ และประสิทธิภาพ 

๔. เพ่ือเป็นการป้องกนัปัญหารอ้งเรียน การทุจริตประพฤติมิชอบในหน่วยงาน 

 

 

 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 

 จดัจา้งสถาบนัการศึกษาระดับอุดมศึกษาของรฐัท่ีมีการสอนในระดับปริญญาตรีขึ้ นไปภายในเขต

จงัหวดัหรือนอกเขตจงัหวดั ท าการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนในเขตองคก์ารบริหารส่วนต าบลหวั

ทุ่ง จ านวน ๑ ครั้ง ต่อปี 

๕. พ้ืนที่ด  าเนินการ 

 พ้ืนท่ีในเขตต าบลหวัทุ่ง 

๖. วิธีด  าเนินการ 

๑. ขออนุมติัด าเนินการตามโครงการ และด าเนินการจดัจา้งสถาบนัอุดมศึกษาของรฐัในเขตพ้ืนท่ี

จงัหวดัหรือนอกเขตจงัหวดัตามระเบียบพสัดุฯ 

๒. ด าเนินการส ารวจความพึงพอใจจากประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลตามรูปแบบท่ี

ก าหนด 

๓. สรุปประมวลผลการส ารวจความพึงพอใจแจง้ใหอ้งคก์ารบริหารส่วนต าบลทราบ 

๔. ด าเนินการเบิกจ่ายเงินใหแ้ก่สถาบนัผูท้ าการประเมิน 



 
 

                                                           แผนปฏิบตัิการป้องกนัการทุจรติ  
(พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๔) 

โดย องคก์ารบรหิารส่วนต าบลหัวทุ่ง อ าเภอพล จงัหวดัขอนแก่น 

 

๕. ปิดประกาศผลส ารวจความพึงพอใจใหป้ระชาชนทราบ 

๖. น าผลการประเมินมาปรบัปรุงการท างานดา้นบริการสาธารณะ เพ่ือประโยชน์สุขแก่ประชาชน  

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 

 ๓ ปี (ปีงบประมาณ ๒๕๖๒-๒๕๖๔) 

๘. งบประมาณด าเนินการ 

 เบิกจ่ายตามงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  แผนงานบริหารงานทั ่วไป งานบริหารทั ่วไป 

งบด าเนินการ หมวดค่าใชส้อย ประเภทรายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบติัราชการท่ีไม่เขา้ลกัษณะรายจ่าย

หมวดอ่ืนๆ โครงการจา้งส ารวจความพึงพอใจของผูร้บับริการ   

๙. ผูร้บัผิดชอบ  

 ส านักปลดั องคก์ารบริหารส่วนต าบลหวัทุ่ง 

๑๐. ตวัช้ีวดั/ผลลพัธ ์

๑. ผลผลิต 

- ผลการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการบริหารงานขององค์การบริหารส่วน

ต าบลหวัทุ่ง จ านวน ๑ ฉบบั 

๒. ผลผลิต 

- ประชาชนผูร้บับริการมีความพึงพอใจไมต่ า่กวา่รอ้ยละ ๘๐ 

- การใหบ้ริการสาธารณะมีความโปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน  

โครงการที่ ๒ 

๑. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : กิจกรรมการจดับริการสาธารณะและการบริการประชาชน

เพ่ือใหเ้กิดความพึงพอใจแก่ประชาชนโดยทดัเทียมกนัและไม่เลือกปฏิบตัิ 

๒. หลกัการและเหตผุล/ที่มาของโครงการ 

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลหัวทุ่ง บริหารจดัการโดยการอ านวยความสะดวกและตอบสนองความ

ตอ้งการของประชาชน และใหป้ระชาชนสามารถตรวจสอบไดต้ามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ

บา้นเมืองท่ีดี โดนด าเนินการจัดตั้งศูนย์บริการร่วมหรือศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว ( One Stop 

Service) ณ ส านักงานองคก์ารบริหารส่วนต าบลหวัทุ่ง เป็นศูนยบ์ริการประชาชนในการติดต่อ สอบถาม

ขอ้มูล ยื่นค าขออนุมติั อนุญาตในเร่ืองท่ีเป็นอ านาจหน้าท่ีและภารกิจขององคก์ารบริหารส่วนต าบลหวัทุ่ง 

ติดตามความคืบหน้า และแจง้ผลการด าเนินการใหป้ระชาชนผูร้บับริการทราบ โดยมีการปรบัระบบการ

ท างานแต่ละกระบวนงานเพ่ือใหม้ีระบบบริการท่ีเช่ือมต่อระหวา่งศูนยบ์ริการร่วมกบัหน่วยงานเจา้ของเร่ือง 

ทั้งในดา้นเอกสาร การส่งต่องาน ระบบการรบัเงิน และก าหนดระยะเวลาด าเนินการของแต่ละกระบวนงาน 

ใชร้ะบบเทคโนโลยีสารสนเทศช่วยอ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน ใชร้ะบบบัตรคิวอัตโนมติั เพ่ือ

ใหบ้ริการตามล าดับ จัดสถานท่ี ส่ิงอ านวยความสะดวกอ่ืนๆ เพ่ือใหบ้ริการท่ีดีกับประชาชน เพ่ืออ านวย

ความสะดวกแก่ประชาชน ใหไ้ดร้บัความพึงพอใจโดยทดัเทียมกนัและไมเ่ลือกปฏิบติั 

 นอกจากน้ีองคก์ารบริหารส่วนต าบล ยงับริหารจดัการบริการสาธารณะตามเกณฑม์าตรฐาน

การปฏิบติัราชการของกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ไดม้าตรฐานทั้ง ๑๗ ประเด็น (ดา้นถนน ทางเดิน 



 
 

                                                           แผนปฏิบตัิการป้องกนัการทุจรติ  
(พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๔) 

โดย องคก์ารบรหิารส่วนต าบลหัวทุ่ง อ าเภอพล จงัหวดัขอนแก่น 

 

และทางเทา้, ดา้นไฟฟ้าสาธารณะ, ดา้นระบบระบายน ้า, ดา้นน ้าเพ่ือการบริโภค, ดา้นการพฒันาเด็กและ

เยาวชน, ด้านการส่งเสริมกีฬา, ด้านการส่งเสริมผู้สูงอายุ, ด้านการส่งเสริม ผูด้อ้ยโอกาส, ดา้นงาน

สาธารณสุข, ดา้นการส่งเสริมการพฒันาสตรี, ดา้นการส่งเสริมอาชีพ, ดา้นการป้องกนัและบรรเทาสา

ธารณภัย, ดา้นการส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วฒันธรรม ประเพณีทอ้งถ่ิน, ดา้นการส่งเสริมการท่องเท่ียว, 

ดา้นการจัดการทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม, ดา้นศึกษา และดา้นการจดับริการสาธารณะ ตาม

นโยบายเร่งด่วนของรฐับาล (การแกไ้ขปัญหาไฟป่าและหมอกควนั การก าจดัผักตบชวาและวชัพืชในแหล่ง

น ้า การลดและคดัแยกขยะมูลฝอยตั้งแต่แหล่งก าเนิด การจดัการน ้าเสีย แผนพฒันาเศรษฐกิจพอเพียง และ

กิจกรรมเพื่อป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติดในพื้ นท่ี) โดยในขั้นตอน กระบวนปฏิบติัภารกิจ ค านึงถึงการ

อ านวยความสะดวกแก่ประชาชน สรา้งความโปร่งใสในการบริการสาธารณะ ใหป้ระชาชนไดร้บัความพึง

พอใจโดยทดัเทียมกนัและไมเ่ลือกปฏิบติั และเพ่ือเป็นมาตรการในการป้องกนัการทุจริตคอรปัชัน่    

๓. วตัถุประสงค ์

๑. สรา้งความโปร่งใสในการบริการสาธารณะ ใหป้ระชาชนไดร้ับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันไม่

เลือกปฏิบติั 

๒. เพ่ือเป็นมาตรการในการป้องกนัการทุจริตคอรปัชัน่ 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 

 ทุกส านัก/กอง/  ด าเนินการปฏิบัติงานบริการสาธารณะ ใหป้ระชาชนไดร้ับความพึงพอใจโดย

ทดัเทียมกนัและไมเ่ลือกปฏิบติั 

๕. พ้ืนที่ด  าเนินการ 

 ทุกส านัก/กอง/ องคก์ารบริหารส่วนต าบลหวัทุ่ง 

๖. วิธีด  าเนินการ 

๑. ด าเนินการปฏิบติังานบริการสาธารณะ ใหป้ระชาชนไดร้บัความพึงพอใจโดยทดัเทียมกนัและไม่

เลือกปฏิบติัใหไ้ดม้าตรฐานทั้ง ๑๗ ประเด็น (ดา้นถนน ทางเดิน และทางเทา้, ดา้นไฟฟ้าสาธารณะ, ดา้นระบบ

ระบายน ้า, ดา้นน ้าเพ่ือการบริโภค, ดา้นการพฒันาเด็กและเยาวชน, ดา้นการส่งเสริมกีฬา, ดา้นการส่งเสริม

ผูสู้งอายุ, ดา้นการส่งเสริมผูด้อ้ยโอกาส, ดา้นงานสาธารณสุข, ดา้นการส่งเสริมการพฒันาสตรี, ดา้นการ

ส่งเสริมอาชีพ, ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย, ด้านการส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 

ประเพณีทอ้งถ่ิน, ดา้นการส่งเสริมการท่องเท่ียว, ดา้นการจดัการทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม, ดา้น

ศึกษา และดา้นการจดับริการสาธารณะ ตามนโยบายเร่งด่วนของรฐับาล (การแกไ้ขปัญหาไฟป่าและหมอก

ควนั การก าจัดผักตบชวาและวชัพืชในแหล่งน ้ า การลดและคัดแยกขยะมูลฝอยตั้งแต่แหล่งก าเนิด การ

จดัการน ้าเสีย แผนพฒันาเศรษฐกิจพอเพียง และกิจกรรมเพ่ือป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติดในพ้ืนท่ี) 

๒. ประเมินมาตรฐาน/รายงานผลการด าเนินกิจกรรม  

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 

 ๓ ปี (ปีงบประมาณ ๒๕๖๒-๒๕๖๔) 

๘. งบประมาณด าเนินการ 

 ใชจ้่ายจากงบประมาณรวมในค่าวสัดุ/ค่าใชส้อยฯ 

๙. ผูร้บัผิดชอบ  



 
 

                                                           แผนปฏิบตัิการป้องกนัการทุจรติ  
(พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๔) 

โดย องคก์ารบรหิารส่วนต าบลหัวทุ่ง อ าเภอพล จงัหวดัขอนแก่น 

 

 ทุกส านัก/กอง องคก์ารบริหารส่วนต าบลหวัทุ่ง 

๑๐. ตวัช้ีวดั/ผลลพัธ ์

๑. สรา้งความโปร่งใสในการบริการสาธารณะใหป้ระชาชนไดร้บัความพึงพอใจโดยทดัเทียมกนัและ

ไมเ่ลือกปฏิบติั 

๒. ไมม่ีการทุจริตคอรปัชัน่ในกระบวนการสาธารณะแก่ประชาชน 

 

โครงการที่ ๓ 

๑. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  : กิจกรรมการใชบ้ตัรคิวในการตดิตอ่ราชการ 

๒. หลกัการและเหตผุล/ที่มาของโครงการ 

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลหวัทุ่ง เป็นหน่วยงานบริหารราชการองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินรูปแบบ

หน่ึงท่ีมีอ านาจหน้าท่ีในการจดัท าบริการสาธารณะใหแ้ก่ประชาชนในทอ้งถ่ิน ตามอ านาจหน้าท่ีขององคก์าร

บริหารส่วนต าบล  หน้าท่ีตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องค์กร

ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และหน้าท่ีตามกฎหมายอ่ืนท่ีก าหนดใหอ้งค์การบริหารส่วนต าบลมี

หน้าท่ีตอ้งท าอีกมากมาย ในการใหบ้ริการสาธารณะแก่ประชาชนผูม้าขอรบับริการติดต่อกับหน่วยงาน

ต่างๆ    มกัจะประสบปัญหาดา้นการอ านวยความสะดวกอย่างเสมอภาค เป็นธรรม     อันเน่ืองมาจาก

ภารกิจ และผู้มาขอรับบริการเป็นจ านวนมากซ่ึงเจา้หน้าท่ีไม่สามารถใหบ้ริการไดอ้ย่างทันท่วงที การ

ตอบสนองความตอ้งการเกิดความล่าชา้ไม่เป็นธรรม และการใหบ้ริการไม่เป็นระบบมีการลัดคิว ซ่ึงเป็น

ช่องทางหน่ึงในการทุจริต ประพฤติมิชอบของเจา้หน้าท่ีถือเป็นพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์ ทั้งผูม้าขอรับ

บริการและผูใ้หบ้ริการ ส่งผลต่อมาตรฐานการใหบ้ริการภาครฐัเส่ือมประสิทธิภาพ 

 เพ่ือ การปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าท่ีขององคก์ารบริหารส่วนต าบล ตอ้งเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุข

ของประชาชน โดยใชว้ิธีการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี และใหค้ านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ

ตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบติังานและการเปิดเผยขอ้มูลข่าวสารอย่างโปร่งใสตามพระราชกฤษฎีกา

ว่าดว้ยหลักเกณฑแ์ละวิธีการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๖ ท่ีก าหนดใหก้ารบริหาร

กิจการบา้นเมืองท่ีดี ไดแ้ก่ การบริหารราชการเพ่ือบรรลุเป้าหมายโดยก่อใหเ้กิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน 

มีประสิทธิภาพและเกิดความคุม้ค่าในเชิงภารกิจของรฐั ไม่มีขั้นตอนการปฏิบติังานเกิดความจ าเป็น และ

ประชาชนไดร้บัการอ านวยความสะดวก และไดร้บัการตอบสนองความตอ้งการ ทั้งน้ี ตามพระราชบญัญัติ

การอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 ดงัน้ัน องคก์ารบริหารส่วนต าบลหวัทุ่ง ไดมุ้่งเน้นท่ีจะใหบ้ริการประชาชนแลว้เสร็จในระยะเวลาท่ี

เหมาะสม ใหบ้ริการโดยจดัล าดับก่อน – หลงั เพ่ือเป็นการสรา้งความพึงพอใจ และความทัดเทียมกันใน

การใหบ้ริการประชาชน โดยไม่เลือกปฏิบติั จึงไดจ้ดักิจกรรมการใชบ้ตัรคิวในการติดต่อราชการส าหรบัผูม้า

ติดต่อราชการ 

๓. วตัถุประสงค ์

๑. เพ่ือสรา้งกลไกในการปฏิบติัราชการดา้นการอ านวยความสะดวก ความเสมอภาค เป็นธรรมต่อ

ผูม้ารบับริการ 



 
 

                                                           แผนปฏิบตัิการป้องกนัการทุจรติ  
(พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๔) 

โดย องคก์ารบรหิารส่วนต าบลหัวทุ่ง อ าเภอพล จงัหวดัขอนแก่น 

 

๒. เพ่ือใหป้ระชาชนผูม้าขอรบับริการไดร้บัความสะดวก รวดเร็ว สามารถตอบสนองความตอ้งการ

ของประชาชน 

๓. เพ่ือใหป้ระชาชนมีความพึงพอใจในการบริการท่ีใหแ้ละเกิดความคุม้ค่าในการขอรบับริการ 

๔. เพ่ือเป็นเกราะป้องกนัในการปฏิบติัหน้าท่ีของเจา้หน้าท่ีมิใหก้ระท าการแสวงหาประโยชน์หรือ

กระท าการประพฤติมิชอบต่อต าแหน่งหนา้ท่ี อนัเป็นเหตุแห่งการทุจริตต่อหนา้ท่ี 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 

 การจดัท าบตัรคิวในการใหบ้ริการแก่ประชาชนทัว่ถึงเป็นธรรม 

๕. พ้ืนที่ด  าเนินการ 

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลหวัทุ่ง 

๖. วิธีด  าเนินการ 

๑. จดัท าค าสัง่คณะท างานเพ่ือก าหนดตวับุคลากร ผูร้บัผิดชอบ ในการดูแล ก ากบัการใหบ้ริการ 

๒. ประชุมช้ีแจง แนวทาง ก าหนดรูปแบบวิธีการ ขัน้ตอนการปฏิบติั 

๓. จดัท าบตัรคิวในรูปแบบต่างๆ ตามความจ าเป็นและเหมาะสม 

๔. ปิดประกาศประชาสมัพนัธใ์หป้ระชาชนทราบถึงขั้นตอนการรบับริการบัตรคิว และการใชบ้ริการ

ตามล าดบัคิว 

๕. จดัท าแบบประเมินผลความพึงพอใจของผูม้าขอรบับริการ 

๖. สรุปผลการใหบ้ริการตามแบบประเมินความพึงพอใจเป็นรายสัปดาห์/รายเดือน เพ่ือน ามา

ปรบัปรุง แกไ้ขการใหบ้ริการอยา่งมีคุณภาพ  

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 

 ๓ ปี (ปีงบประมาณ ๒๕๖๒-๒๕๖๔) 

๘. งบประมาณด าเนินการ 

 ไมไ่ดเ้บิกจ่ายงบประมาณ 

 

๙. ผูร้บัผิดชอบ  

 ทุกส านัก/กอง ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลหวัทุ่ง 

๑๐. ตวัช้ีวดั/ผลลพัธ ์

๑. ผลผลิต 

- มีการใชบ้ัตรคิวส าหรับให้บริการแก่ประชาชนตามล าดับก่อนหลัง ส าหรับหน่วยงานท่ี

ใหบ้ริการ 

๒. ผลผลิต 

- ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการท่ีให ้ไมน่อ้ยวา่รอ้ยละ ๗๐ ของผูม้าขอรบับริการ 

- การใหบ้ริการเกิดความโปร่งใส ลดขอ้รอ้งเรียนการทุจริตต่อหนา้ท่ี  

โครงการที่ ๔ 

๑. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : มาตรการ “ยกระดบัคุณภาพการบริการประชาชน” 



 
 

                                                           แผนปฏิบตัิการป้องกนัการทุจรติ  
(พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๔) 

โดย องคก์ารบรหิารส่วนต าบลหัวทุ่ง อ าเภอพล จงัหวดัขอนแก่น 

 

๒. หลกัการและเหตผุล/ที่มาของโครงการ 

 ดว้ยประชาชนในพ้ืนท่ีเขตองคก์ารบริหารส่วนต าบลหวัทุ่ง มีความหลากหลายทางวฒันธรรม กล่าว

ไดว้่าเป็นสงัคมพหุวฒันธรรม องคก์ารบริหารส่วนต าบลหวัทุ่ง จึงไดใ้หค้วามส าคญัในการสรา้งความเป็น

ธรรม/ไม่เลือกปฏิบัติในการใหบ้ริการสาธารณะ/บริการประชาชนใหเ้กิดขึ้ นในพ้ืนท่ีมากท่ีสุด โดยน า

แนวทางตามหลักการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) หรือหลักการบริหาร

กิจการบา้นเมืองท่ีดีมาประยุกต์ใช ้โดยเฉพาะหลักความโปร่งใส (Transparency) และหลักเสมอภาค 

(Equity) โดยไม่แบ่งแยกดา้น เพศ ถ่ินก าหนด เช้ือชาติ ภาษา อายุ ความพิการ สภาพทางกายภาพหรือ

สุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและสงัคม ความเช่ือทางศาสนา การศึกษา การฝึกอบรมและ

อ่ืนๆ สอดคลอ้งกบัมาตรา ๘ แห่งพระราชกฤษฎีกาวา่ดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวิธีการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี 

พ.ศ. ๒๕๔๖ ท่ีไดก้ าหนดใหส้่วนราชการจะตอ้งด าเนินการโดยถือว่าประชาชนเป็นศูนยก์ลางท่ีจะไดร้บัการ

บริการจากรฐัและการปฏิบติัภาคกิจของส่วนราชการตอ้งเป็นไปโดยความซ่ือสตัย ์สุจริต สามารถตรวจสอบ

ได ้

 ดงัน้ัน เพ่ือใหห้น่วยงานมีการใชร้ะบบหรือเกณฑท่ี์ชัดเจน องคก์ารบริหารส่วนต าบลหวัทุ่ง จึงมีการ

น าเทคโนโลยีมาช่วยในการปฏิบัติงาน เพ่ือลดการใชดุ้ลยพินิจของเจา้หน้าท่ี มีการแสดงขั้นตอนการ

ใหบ้ริการแก่ประชาชนอย่างชดัเจน มีระบบการป้องกนัหรือการตรวจสอบเพ่ือป้องกนัการละเวน้การปฏิบติั

หน้าท่ีในการใหบ้ริการ รวมถึงการอ านวยความสะดวกและการตอบสนองความตอ้งการของประชาชน 

เพ่ือใหเ้กิดความพึงพอใจแก่ประชาชนโดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ ซ่ึงจะช่วยใหก้ารบริการของ

หน่วยงานมีความเป็นธรรมโปร่งใสยิ่งขึ้ น 

๓. วตัถุประสงค ์

๑. เพ่ือใหเ้จา้หน้าท่ีผูป้ฏิบัติงานในภารกิจตามท่ีกฎหมายก าหนดของหน่วยงานใหบ้ริการอย่างมี

ความเป็นธรรมและไมเ่ลือกปฏิบติั 

๒. เพ่ือใหป้ระชาชนผูม้ารบับริการเกิดความพึงพอใจต่อคุณภาพการใหบ้ริการ 

  

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 

 ความพึงพอใจเฉล่ียของประชาชนผูร้บับริการ รอ้ยละ ๘๐ 

๕. พ้ืนที่ด  าเนินการ 

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลหวัทุ่ง 

๖. วิธีด  าเนินการ 

๑. จัดให้มีระบบ เกณฑ์หรือเคร่ืองมือการปฏิบัติงานท่ีมีความเป็นธรรม/ไม่เลือกปฏิบัติเป็น

มาตรฐานเดียวกนั โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ ไดแ้ก่ ระบบบตัรคิวในการใหบ้ริการ ระบบการใหบ้ริการ

ออนไลน์ เป็นตน้ 

๒. จัดใหม้ีการแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงาน อัตราค่าบริการ (ถา้มี) และระยะเวลาท่ีใชใ้นการ

ด าเนินการใหผู้ใ้ชบ้ริการหรือผูม้ีส่วนไดส้่วนเสียทราบอยา่งชดัเจน 

๓. จดัใหม้ีระบบการป้องกนัหรือการตรวจสอบเพ่ือป้องกนัการละเวน้การปฏิบติัหน้าท่ี ไดแ้ก่ จดัให้

มีกลอ้งวงจรปิดภายในสถานท่ีใหบ้ริการ 



 
 

                                                           แผนปฏิบตัิการป้องกนัการทุจรติ  
(พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๔) 

โดย องคก์ารบรหิารส่วนต าบลหัวทุ่ง อ าเภอพล จงัหวดัขอนแก่น 

 

๔. จดัใหม้ีสถานท่ีส าหรบัผูสู้งอายุและผูพิ้การโดยไมเ่ลือกปฏิบติั ไดแ้ก่ ทางลาดชนัหอ้งน ้าส าหรบัผู้

พิการ 

๕. จดัใหม้ีป้ายสามภาษา ไดแ้ก่ ภาษาไทย ภาษาองักฤษ ภาษามาลายูกลาง 

๖. มีการน าระบบออนไลน์ ซอฟต์แวร์ สกอร์คาร์ด สมาร์ท บ๊อกซ์ (Scorecard Smart Box) มา

ประยุกตใ์ชใ้นการประเมินผลการใหบ้ริการประชาชน (Services Level Agreement : SLA)  

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 

 ๓ ปี (ปีงบประมาณ ๒๕๖๒-๒๕๖๔) 

๘. งบประมาณด าเนินการ 

 ไมไ่ดเ้บิกจ่ายงบประมาณ 

๙. ผูร้บัผิดชอบโครงการ  

  ทุกส านัก/กอง ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลหวัทุ่ง 

 ๑๐. ตวัช้ีวดั/ผลลพัธ ์

 รอ้ยละความพึงพอใจของประชาชนผูร้บับริการ  

 

๒.๓ มาตรการการใช้ดุลยพินิจและใช้อ  านาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการ

บา้นเมืองที่ดี 

๒.๓.๑ มีการจัดท าแผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาการด าเนินการเก่ียวกับการบริการ

ประชาชนรายละเอียดที่เก่ียวขอ้งในแต่ละขั้นตอน เปิดเผย ณ ที่ท  าการและในระบบเครือข่าย

สารสนเทศขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น 

โครงการที่ ๑ 

๑. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : โครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบตัริาชการ 

๒. หลกัการและเหตผุล/ที่มาของโครงการ 

 ในมาตรา ๓/๑ แห่งพระราชบญัญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ ซ่ึง

เป็นกฎหมายท่ีเป็นท่ีมาของการปฏิรูประบบราชการเพ่ือวางกรอบแนวทางการบริหารราชการไวว้่า “การ

บริหารราชการต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจของรัฐ ความมี

ประสิทธิภาพ ความคุม้ค่าในเชิงภารกิจแห่งรฐั การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิก

หน่วยงานท่ีไม่จ าเป็น การกระจายอ านาจตัดสินใจ การอ านวยความสะดวกและตอบสนองความตอ้งการ

ของประชาชน” และเพ่ือใหก้ารด าเนินการดงักล่าวเป็นไปตามกรอบรวมทั้งทิศทางและแนวทางการบริหาร

ราชการดังกล่าว จึงได้มีการประกาศใชพ้ระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ

บา้นเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖ โดยก าหนดใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินจดัท าหลกัเกณฑ์การบริหารกิจการ

บา้นเมืองท่ีดีตามแนวทางพระราชกฤษฎีกาน้ี โดยอย่างน้อยตอ้งมีหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัการลดขั้นตอนการ

ปฏิบติังานและการอ านวยความสะดวกในการตอบสนองต่อความตอ้งการของประชาชน 

 องค์การบริหารส่วนต าบลหัวทุ่ง เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินรูปแบบหน่ึง ปฏิบัติงานตาม

อ านาจหนา้ท่ีขององคก์ารบริหารส่วนต าบล ตอ้งเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน ดงัน้ันงานใหบ้ริการ



 
 

                                                           แผนปฏิบตัิการป้องกนัการทุจรติ  
(พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๔) 

โดย องคก์ารบรหิารส่วนต าบลหัวทุ่ง อ าเภอพล จงัหวดัขอนแก่น 

 

จึงเป็นงานบริการแบบหน่ึงของระบบการบริการสาธารณะ ท่ีผูบ้ริหารและพนักงานทุกท่านจะตอ้งร่วมกนั

ปรบัปรุงและแกไ้ขกระบวนการท างานเพ่ือสามารถตอบสนองความตอ้งการของประชาชนไดม้ากท่ีสุด เมื่อ

ประชาชนมารบับริการแลว้เกิดความประทบัใจและพึงพอใจ รวมถึงการลดขัน้ตอนและระยะเวลาการปฏิบติั

ราชการ ท าใหเ้กิดความรวดเร็วในการตอบสนองความตอ้งการของประชาชน อ านวยความสะดวกเพ่ืองาน

บริการท่ีมีคุณภาพ ทัว่ถึงและแกไ้ขปัญหาต่างๆ ท่ีเกิดขึ้ นในเขตต าบลหัวทุ่ง ใหก้ับประชาชนไดอ้ย่างมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

๓. วตัถุประสงค ์

๑. เพ่ือใหป้ระชาชนไดร้บัการบริการไดอ้ยา่งสะดวกรวดเร็วและถูกตอ้ง 

๒. เพ่ือใหส้ามารถตรวจสอบความตอ้งการของประชาชน รบัรูส้ภาพปัญหาและแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึน

ได ้

๓. เพ่ือปรับทัศนคติ วิธีคิด วิธีการท างานของบุคลากรให้ค านึงถึงผลลัพธ์ในด้านการบริการ

ประชาชนผูม้าติดต่อขอรบับริการ 

๔. เพ่ือใหก้ารปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะท่ีชัดเจน มีความโปร่งใสสามารถ

วดัผลการด าเนินงานได ้

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 

 ประชาชนในเขตต าบลหวัทุ่ง และผูท่ี้มาติดต่อราชการกบัองคก์ารบริหารส่วนต าบลหวัทุ่ง 

๕. พ้ืนที่ด  าเนินการ 

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลหวัทุ่ง 

๖. วิธีด  าเนินการ 

๑. จดัท าโครงการเพ่ือขออนุมติั 

๒. จดัใหม้ีการประชุมคณะท างานปรบัปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบติัราชการ 

๓. จดัท าประกาศกระบวนงานบริการปรบัลดระยะเวลาการปฏิบติัราชการและประกาศใหป้ระชาชน

ทราบโดยทัว่กนั 

๔. ด าเนินการจดัท ากิจกรรมอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน 

- ปรบัปรุงแผนผงัก าหนดผูร้บัผิดชอบใหเ้ป็นปัจจุบนั 

- ปรบัปรุงป้ายแสดงขัน้ตอนและระยะเวลาการใหบ้ริการแก่ประชาชน 

- จดัท าเอกสาร/แผ่นพบัประชาสมัพนัธเ์ผยแพร่ขอ้มลูขา่วสารต่างๆ 

- จดัใหม้ีกล่อง/ตูร้บัความคิดเห็นของประชาชน 

- จดัท า/เตรียมแบบฟอรม์ค ารอ้งต่างๆ พรอ้มตวัอยา่งการกรอกแบบฟอรม์ทุกงานบริการ 

- จัดท าค าสัง่การให้บริการประชาชนนอกเวลาราชการ โดยจัดใหม้ีการใหบ้ริการแก่

ประชาชนทั้งเวลาท าการ ช่วงพกักลางวนัและในวนัหยุดราชการ 

- การมอบอ านาจการตดัสินใจ การอนุญาต การอนุมติั การรกัษาราชการแทน 

๕. มีการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการใหบ้ริการ 



 
 

                                                           แผนปฏิบตัิการป้องกนัการทุจรติ  
(พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๔) 

โดย องคก์ารบรหิารส่วนต าบลหัวทุ่ง อ าเภอพล จงัหวดัขอนแก่น 

 

๖. มีการติดตามประเมินผลโครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการใหบ้ริการ เพ่ือน าจุดบกพร่องใน

การจัดท าโครงการมาปรับปรุงแกไ้ขวิธีการ ขั้นตอนหรือระยะเวลาในการให้บริการใหดี้ยิ่งขึ้ นอย่างมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 

 ตลอดปีงบประมาณ 

๘. งบประมาณด าเนินการ 

 ๓ ปี (ปีงบประมาณ ๒๕๖๒-๒๕๖๔) 

๙. ผูร้บัผิดชอบโครงการ 

 ส านักปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบลหวัทุ่ง 

๑๐. ตวัช้ีวดั/ผลลพัธ ์

๑. ประชาชนไดร้บัการบริการไดอ้ยา่งสะดวกรวดเร็วและถูกตอ้ง 

๒. สามารถตรวจสอบความตอ้งการของประชาชน รบัรูส้ภาพปัญหาและแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนได ้

๓. มีทศันคติ วิธีคิด วิธีการท างานของบุคลากรค านึงถึงผลลพัธ์ ในดา้นการบริการประชาชนผูม้า

ติดต่อขอรบับริการ 

๔. การปฏิบติัราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะท่ีชดัเจน มีความโปร่งใสสามารถวดัผลการ

ด าเนินงานได ้

 

๒.๓.๒ มีการกระจายอ านาจการตดัสินใจเก่ียวกับการสัง่ อนุญาต อนุมัติ ปฏิบตัิราชการ

แทนหรือการด าเนินการอื่นใดของผูมี้อ  านาจในองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น 

 

โครงการที่ ๑ 

๑. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : มาตรการ การมอบอ านาจอนุมตั ิอนุญาต สัง่การ เพื่อลด

ขั้นตอนการปฏิบตัริาชการ 

๒. หลกัการและเหตผุล/ที่มาของโครงการ 

 การมอบหมายอ านาจหน้าท่ีใหก้บัผูใ้ตบ้งัคบับญัชาในการบริหารงานในดา้นต่างๆ  ภายในองคก์ร

น้ัน ก็เพ่ือเป็นการช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพของการปฏิบติังานใหเ้กิดความคล่องตวั รวดเร็ว ซ่ึงการพิจารณา

เลือก/มอบหมายภารกิจและขอบขา่ยของความรับผิดชอบท่ีจะมอบหมายใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชา จะพิจารณาถึง

ความส าคญั คุณสมบติั ความรู ้ความสามารถในการท่ีจะด าเนินการเร่ืองน้ันเป็นอย่างดี ดว้ยความรอบคอบ

และเหมาะสม เพ่ือใหก้ารบริหารงานก่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ 

 ดงัน้ัน การด าเนินการของหน่วยงานตอ้งมีการปรบัใหเ้ขา้กบัสภาพสงัคมและทันต่อสถานการณ์ท่ี

การบริหารราชการตอ้งเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจของรฐั ความมี

ประสิทธิภาพ ความคุม้ค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การกระจายอ านาจการ

ตัดสินใจ การอ านวยความสะดวก และการตอบสนองความต้องการของประชาชน แต่ทั้ งน้ีต้องมี

ผูร้บัผิดชอบต่อผลของงานซ่ึงเป็นหลกัการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี 



 
 

                                                           แผนปฏิบตัิการป้องกนัการทุจรติ  
(พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๔) 

โดย องคก์ารบรหิารส่วนต าบลหัวทุ่ง อ าเภอพล จงัหวดัขอนแก่น 

 

๓. วตัถุประสงค ์

 เพ่ือใหก้ารบริหารราชการขององคก์ารบริหารส่วนต าบลหัวทุ่ง ภายใตก้รอบอ านาจหน้าท่ีตามท่ี

กฎหมายก าหนดใหเ้ป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ รวดเร็วและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ 

๔. เป้าหมาย 

 คณะผูบ้ริหาร ปลดั หรือหวัหนา้ส่วนราชการ 

๕. พ้ืนที่ด  าเนินการ 

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลหวัทุ่ง 

๖. วิธีด  าเนินการ 

๑. จดัท าบนัทึกเสนอเพ่ือพิจารณาขออนุมติั อนุญาต สัง่การ แต่งตั้ง มอบหมาย คณะผูบ้ริหาร ปลดั    

หรือหวัหนา้ส่วนราชการ เพ่ือลดขัน้ตอนการปฏิบติัราชการ 

๒. ด าเนินการออกค าสัง่ฯ 

๓. ส าเนาค าสัง่ฯ แจง้คณะผูบ้ริหาร  ปลัด  หรือหัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน ท่ีไดร้บัมอบหมาย

ทราบ 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 

 ๓ ปี (ปีงบประมาณ ๒๕๖๒-๒๕๖๔) 

๘. งบประมาณด าเนินการ 

 ไมใ่ชง้บประมาณ 

๙. ผูร้บัผิดชอบโครงการ 

 ส่วนราชการทุกส่วน 

๑๐. ตวัช้ีวดั/ผลลพัธ ์

 การบริหารราชการ การด าเนินงาน การปฏิบัติงานเกิดความคล่องตัวและรวดเร็ว ตลอดจนการ

อ านวยความสะดวกและการใหบ้ริการประชาชน/บริการสาธารณะไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

 

๒.๔ การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลในการด าเนินกิจการ การประพฤติปฏิบัติตนใหเ้ป็นที่

ประจกัษ ์

       ๒.๔.๑  ยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/บุคคลที่มีความซ่ือสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม 

จริยธรรม 

โครงการที่ ๑ 

๑. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : กิจกรรมเชิดชูเกียรติพนกังานส่วนต าบลและพนกังานจา้งของ

องคก์ารบริหารส่วนต าบลหวัทุ่ง ผูมี้คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบตัริาชการและการใหบ้ริการ

ประชาชน (พนกังานดีเด่นประจ  าเดือน) 

๒. หลกัการและเหตผุล/ที่มาของโครงการ 

 ในปัจจุบนัสงัคมไทยใหค้วามส าคญักบัการมีส่วนร่วมของประชาชนและการบริการสาธารณะแบบมี

ส่วนร่วมตามท่ีบญัญัติไวใ้นรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย นอกจากน้ียงัเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติ



 
 

                                                           แผนปฏิบตัิการป้องกนัการทุจรติ  
(พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๔) 

โดย องคก์ารบรหิารส่วนต าบลหัวทุ่ง อ าเภอพล จงัหวดัขอนแก่น 

 

บุคคล เด็ก เยาวชนและองค์กรท่ีใหก้ารสนับสนุนการด าเนินกิจกรรมดา้นศาสนา ศิลปะและวฒันธรรม    

ท่ีเป็นประโยชน์แก่ชุมชน สังคมและประเทศชาติ เพ่ือเป็นขวญัก าลังใจใหบุ้คคลหรือองคก์รมีความมุ่งมัน่ 

ตั้งใจ ร่วมเป็นแกนน าในการส่งเสริม สนับสนุน และอนุรกัษ์มรดกทางศิลปวฒันธรรมของชาติสืบไป 

 ส านักปลดั ไดจ้ดัท ากิจกรรมเชิดชูเกียรติพนักงานท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม เพ่ือเป็นขวญัก าลงัใจ 

 ใหพ้นักงานท่ีมีความมุง่มัน่ ในการปฏิบติังาน ปฏิบติังานโดยใชห้ลกัคุณธรรม จริยธรรม เป็นแบบอยา่ง 

ต่อบุคคลอ่ืนในหน่วยงาน 

๓. วตัถุประสงค ์

๑.  เพ่ือเป็นขวญัก าลงัใจใหพ้นักงานท่ีมีความมุ่งมัน่ในการปฏิบัติงาน ปฏิบัติงานโดยใชห้ลกัคุณธรรม 

จริยธรรม  

๒. เพ่ือเป็นแบบอยา่งต่อบุคคลอ่ืนในหน่วยงาน  

๔. เป้าหมาย 

 พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจา้ง 

๕. สถานที่ด  าเนินการ 

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลหวัทุ่ง 

๖. วิธีด  าเนินการ 

๑. ประชาสมัพนัธกิ์จกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผูม้ีคุณธรรม จริยธรรม 

๒. จดัท าเอกสารผูม้ีคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบติังานเพ่ือเสนอผูบ้งัคบับญัชา   

๔. ด าเนินการจดัท ากิจกรรมเชิดชูเกียรติ 

๕. สรุปผลการจัดท ากิจกรรมเชิดชูเกียรติผู้มีคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงานเพ่ือเสนอ

ผูบ้งัคบับญัชา   

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 

 ๓ ปี (ปีงบประมาณ ๒๕๖๒-๒๕๖๔) 

 

๘. งบประมาณด าเนินการ 

 ไมใ่ชง้บประมาณ 

๙. ผูร้บัผิดชอบโครงการ 

 ส านักปลดั  

๑๐. ตวัช้ีวดั/ผลลพัธ ์

 ผูท้ าคุณประโยชน์ไดร้บัการเชิดชูเกียรติประชาชนผูม้ีคุณธรรม จริยธรรม เพ่ือใหเ้ป็นแบบอย่างกบั

ประชาชน 

 

๒.๔.๒ ยกยอ่งเชิดชูเกียรตทิี่ใหค้วามช่วยเหลือกิจการสาธารณะของทอ้งถิ่น 

 

โครงการที่ ๑ 



 
 

                                                           แผนปฏิบตัิการป้องกนัการทุจรติ  
(พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๔) 

โดย องคก์ารบรหิารส่วนต าบลหัวทุ่ง อ าเภอพล จงัหวดัขอนแก่น 

 

๑. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผูมี้จติสาธารณะ 

๒. หลกัการและเหตผุล/ที่มาของโครงการ 

 ในปัจจุบนัสงัคมไทยใหค้วามส าคญักบัการมีส่วนร่วมของประชาชนและการบริการสาธารณะแบบมี

ส่วนร่วมตามท่ีบญัญัติไวใ้นรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย นอกจากน้ียงัเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติ

บุคคล เด็ก เยาวชนและองคก์รท่ีใหก้ารสนับสนุนการด าเนินกิจกรรมดา้นศาสนา ศิลปะและวฒันธรรม ท่ี

เป็นประโยชน์แก่ชุมชน สังคมและประเทศชาติ เพ่ือเป็นขวญัก าลังใจใหบุ้คคลหรือองค์กรมีความมุ่งมัน่ 

ตั้งใจ ร่วมเป็นแกนน าในการส่งเสริม สนับสนุน และอนุรกัษ์มรดกทางศิลปวฒันธรรมของชาติสืบไป 

 ส านักปลัด จดัท ากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผูม้ีจิตสาธารณะ เพ่ือน าผูท่ี้ไดร้ับการคัดเลือกระดับ   

หมู่บา้นเขา้รับใบประกาศเชิดชูเกียรติและเน่ืองในวันสืบสานประเพณี วันสงกรานต์ และวนัผู้สูงอายุในทุก

ปีงบประมาณ เพ่ือเป็นขวญัก าลงัใจ ใหป้ระชาชนมีความมุ่งมัน่ ช่วยเหลือสงัคม และเป็นแบบอย่างต่อบุคคลอ่ืน

ในชุมชน 

๓. วตัถุประสงค ์

๑. เพ่ือยกย่องบุคคล เด็กและเยาวชน ท่ีให้การสนับสนุนการด าเนินการกิจกรรมดา้นศาสนา 

ศิลปวฒันธรรม ท่ีเป็นประโยชน์แก่ชุมชน สงัคม และประเทศชาติอยา่งต่อเน่ืองใหส้งัคมไดร้บัรู ้

๒. เพ่ือประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานของผูท่ี้ไดร้ับรางวลัใหเ้ป็นตัวอย่างท่ีดีแก่สาธารณชน

ต่อไป 

๓. เพ่ือเป็นขวญัและก าลงัใจใหบุ้คคล เด็กและเยาวชน ร่วมสนับสนุนและส่งเสริมการด าเนินงาน

ดา้นศาสนา ศิลปะ และวฒันธรรมอยา่งต่อเน่ืองและกวา้งขวางยิ่งข้ึน 

๔. เป้าหมาย 

 เด็ก เยาวชน และประชาชนในพ้ืนท่ีต าบลหวัทุ่ง 

๕. สถานที่ด  าเนินการ 

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลหวัทุ่ง 

 

๖. วิธีด  าเนินการ 

๑. ประชาสมัพนัธกิ์จกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผูม้ีจิตสาธารณะ 

๒. ประสานก านัน ผูใ้หญ่บา้น และสมาชิก อบต. เพ่ือคดัเลือกบุคคลผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมเชิดชูเกียรติ

ประชาชนผูม้ีจิตสาธารณะ 

๓. จดัท าเอกสารผูท้ าคุณประโยชน์ดา้นต่างๆ เพ่ือเสนอผูบ้งัคบับญัชา   

๔. ด าเนินการจดัท ากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผูม้ีจิตสาธารณะ 

 ๕. สรุปผลการจดัท ากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผูม้ีจิตสาธารณะเพ่ือเสนอผูบ้งัคบับญัชา 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 

 ๓ ปี (ปีงบประมาณ ๒๕๖๒-๒๕๖๔) 

๘. งบประมาณด าเนินการ 

 ไมใ่ชง้บประมาณ 

๙. ผูร้บัผิดชอบโครงการ 



 
 

                                                           แผนปฏิบตัิการป้องกนัการทุจรติ  
(พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๔) 

โดย องคก์ารบรหิารส่วนต าบลหัวทุ่ง อ าเภอพล จงัหวดัขอนแก่น 

 

 ส านักปลดั ศาสนาและวฒันธรรม 

๑๐. ตวัช้ีวดั/ผลลพัธ ์

 ผู ้ท าคุณประโยชน์ได้รับการเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ เพ่ือให้เป็นแบบอย่างกับ

ประชาชน 

 

๒.๔.๓ ยกยอ่งเชิดชูเกียรตทิี่ด  ารงตนตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียง 

 

โครงการที่ ๑ 

๑. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผูป้ฏิบตัิตามปรชัญาเศรษฐกิจ

พอเพียง 

๒. หลกัการและเหตผุล/ที่มาของโครงการ 

 เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาท่ีพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวทรงมีพระราชด ารัสช้ีแนะแนว

ทางการด าเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกว่า ๒๕ ปี ตั้งแต่ก่อนวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจ 

และเมื่อภายหลังไดท้รงเน้นย ้าแนวทางการแกไ้ขเพ่ือใหร้อดพน้และสามารถด ารงอยู่ไดอ้ย่างมัน่คงและ

ยัง่ยืนภายใตก้ระแสโลกาภิวฒัน์และความเปล่ียนแปลงต่างๆ ซ่ึงการเกษตรในสมยัก่อน เกษตรกรจะท าการ

ผลิตเพ่ือการบริโภคโดยอาศยัธรรมชาติตามสภาพแวดลอ้มมีการปลูกพืชหลากหลายชนิดคละกนั ทั้งพืชผัก 

ไมผ้ล ไมย้ืนตน้ พืชสมุนไพร พืชใชส้อย ในลกัษณะของสวนผสม ต่อมามีการพฒันาเป็นการเกษตรเพ่ือการ

บริโภคและจ าหน่าย ท าใหต้อ้งใชท้รัพยากรจากภายนอกมากขึ้ น ตน้ทุนการผลิตสูงขึ้ นประกอบกับเกิด

วิกฤติทางเศรษฐกิจของประเทศ ท าใหต้อ้งหนักลบัมาท าการเกษตรเพ่ือการบริโภคและจ าหน่ายในลกัษณะ

เศรษฐกิจพอเพียงอีกครั้ง การปลูกผักสวนครัวรั้วกินไดจึ้งเป็นอีกแนวทางหน่ึงท่ีน่าสนใจ เน่ืองจากเป็น

การเกษตรแบบพ่ึงพาตนเองเป็นการใชพ้ื้นท่ีเล็กๆ ใหเ้กิดประโยชน์ ปลอดภัยจากการใชส้ารเคมีและ

สารพิษตกคา้ง ท าใหส้ภาพแวดลอ้มของบริเวณบา้นน่าอยู่น่าอาศัย และท่ีส าคัญสามารถใชบ้ริโภค ใน

ครวัเรือนเป็นการลดรายจ่ายของครอบครวัแทนท่ีจะซ้ือจากตลาด และเหลือจากการบริโภคในครวัเรือน

สามารถขายเป็นการเพ่ิมรายไดใ้หแ้ก่ครอบครวัอีกดว้ย 

 องค์การบริหารส่วนต าบลหัวทุ่ง ได้เห็นความส าคัญของการส่งเสริมการด าเนินชีวิตตามหลัก

เศรษฐกิจพอเพียงเร่ิมจากการด าเนินชีวิตในครวัเรือนเป็นล าดบัแรก จึงไดร้่วมกบัศูนยบ์ริการและถ่ายทอด

เทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบลหวัทุ่ง  คดัเลือกประชาชนท่ีปฏิบติัตนตามปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง ท่ี

สามารถลดการใชท้รพัยากรน ้าและตน้ทุนในการใชจ้่ายลงได ้และสามารถน าผลิตผลท่ีเหลือจากการบริโภค

ไปเพ่ิมราบได้อีกทางหน่ึง โดยเฉพาะเกษตรกรในเขตชลประทาน ท่ีมีการบริหารจัดการน ้ าในพ้ืนท่ี

เพาะปลกูพืชฤดูแลง้ใหส้อดคลอ้งกบัปริมาณน ้าตน้ทุนและสถานการณท่ี์เก่ียวขอ้งเพ่ือเป็นตวัอยา่ง ตลอดจน

สามารถถ่ายทอดความรูเ้พ่ือช่วยเหลือเกษตรกรท่ีไดร้บัผลกระทบจากภัยแลง้ใหม้ีรายไดจ้ากกิจกรรมอ่ืน

ทดแทนอย่างยัง่ยืน จึงไดจ้ดัท ากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผูป้ฏิบติัตามปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง และ

แต่งตั้งใหเ้ป็นวิทยากรประจ าศูนยเ์รียนรูโ้ครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ ศูนยส์าธิตเกษตรผสมผสาน 

อีกทั้งยงัเป็นตวัอย่างใหแ้ก่เกษตรกรไดน้้อมน าแนวทางปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง มาใชใ้นการด าเนินชีวิต

อีกดว้ย 



 
 

                                                           แผนปฏิบตัิการป้องกนัการทุจรติ  
(พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๔) 

โดย องคก์ารบรหิารส่วนต าบลหัวทุ่ง อ าเภอพล จงัหวดัขอนแก่น 

 

๓. วตัถุประสงค ์

 เพ่ือเชิดชูเกียรติประชาชนผูป้ฏิบติัตามปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง ใหเ้ป็นตวัอยา่งและเป็นวิทยากร   

ถ่ายทอดใหแ้ก่เกษตรกร 

๔. สถานที่ด  าเนินการ 

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลหวัทุ่ง 

๕. วิธีด  าเนินการ 

 ๑. ประชุมคณะกรรมการศูนยบ์ริการฯ ประจ าต าบลหวัทุ่ง 

 ๒. ด าเนินโครงการเศรษฐกิจพอเพียง   

 ๓. มอบใบประกาศนียบตัร   

 ๔. ประชาสมัพนัธ ์ศูนยส์าธิตเกษตรผสมผสาน 

 ๕. สรุปและรายงานผลการด าเนินงานตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียง 

๖. ระยะเวลาด าเนินการ 

 ๓ ปี (ปีงบประมาณ ๒๕๖๒-๒๕๖๔) 

๗. งบประมาณด าเนินการ 

 เป็นเงินงบประมาณทั้งส้ิน  ๑,๐๐๐.-บาท 

๘. ผูร้บัผิดชอบโครงการฯ 

   ส านักปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบลหวัทุ่ง 

๙. ตวัช้ีวดั 

 ๑. ตัวช้ีวดัท่ี ๑ ระดับความส าเร็จของเกษตรกรสมคัรใจเขา้ร่วมโครงการเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือ

สนองพระราชด าริ ตามหลกัปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 ๒. ตัวช้ีวัดท่ี  ๒ ระดับความส าเร็จกิจกรรมถ่ายทอดให้ความรู ้ของศูนย์เรียนรู ้โครงการอัน

เน่ืองมาจากพระราชด าริ ศูนย์สาธิตเศรษฐกิจพอเพียง และศูนย์เรียนรูเ้กษตรผสมผสาน โดยวดัจาก

เป้าหมายเกษตรกรและบุคคลทัว่ไปท่ีสนใจขอเขา้ศึกษาโครงการฯ   

๑๐. ผลลพัธ ์

 ๑. เกษตรกรท่ีผ่านการอบรมสมัครใจเขา้ร่วมโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือสนองพระราชด าริ 

ตามหลกัปรชัญาเศรษฐกิจ และน ากลบัไปด าเนินการอยา่งเป็นรูปธรรม 

 ๒. ศูนยส์าธิตเศรษฐกิจพอเพียง  ด าเนินงานอยา่งเป็นรูปธรรมและเป็นศูนยเ์รียนรูม้ีชีวิตของต าบล  

   

๒.๕ มาตรการจดัการในกรณีไดท้ราบ หรือรบัแจง้หรือตรวจสอบพบการทุจริต 

๒.๕.๑ ด าเนินการใหมี้ขอ้ตกลงระหว่างบุคลากรในองคก์รไดป้ฏิบัติหนา้ที่ราชการดว้ย

ความซ่ือสตัย ์สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม และการบริหารราชการกิจการบา้นเมืองที่ดี 

 

โครงการที่ ๑ 

๑. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : มาตรการ “จดัท าขอ้ตกลงการปฏิบตัริาชการ” 



 
 

                                                           แผนปฏิบตัิการป้องกนัการทุจรติ  
(พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๔) 

โดย องคก์ารบรหิารส่วนต าบลหัวทุ่ง อ าเภอพล จงัหวดัขอนแก่น 

 

๒. หลกัการและเหตผุล/ที่มาของโครงการ 

 จากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครฐัไดก้ าหนดดชันี

ในการประเมินท่ีค านึงถึงหลกัธรรมาภิบาล จรรยาบรรณสากล และวฒันธรรมของประเทศไทยเป็นหลัก

รวมถึงขอ้เท็จจริงของการทุจริตท่ีเกิดขึ้ นภายในหน่วยงานของภาครัฐ สาเหตุส่วนมากเกิดจากการ

ด าเนินงานของระดบับุคคล หรือเกิดจากปัจจยัทางวฒันธรรมขององคก์ร หรือเกิดจากลกัษณะงานและการ

รบัส่ิงของต่างๆ ท่ีเอ้ือใหเ้กิดการทุจริต ดงัน้ัน วิธีการบริหารจดัการภายในองคก์รท่ีน าไปสู่การปรบัเปล่ียน

พฤติกรรม ค่านิยมและวฒันธรรมขององคก์รใหก้ลายเป็นส่ิงท่ียอมรบัไดข้องผูบ้ริหารและเจา้หน้าท่ีภายใน

องคก์ร โดยการสรา้งความตระหนักถึงความรบัผิดชอบและการมีส่วนร่วมในการต่อตา้นการทุจริตภายใน

องค์กร ของผู้บริหารและเจา้หน้าท่ีถึงแมจ้ะเป็นส่ิงท่ียากต่อการด าเนินงานก็ตาม แต่เป็นส่ิงส าคัญท่ี

หน่วยงานต้องสรา้งให้เกิดการเปล่ียนแปลงเพ่ือน าไปสู่องค์กรท่ีมีคุณธรรมและความโปร่งใสในการ

ด าเนินงาน ตลอดจนเป็นการสรา้งแนวร่วมในการต่อตา้นการทุจริตอันจะส่งผลต่อสังคม ชุมชน และ

ประเทศเกิดความตระหนักถึงภยัจากากรทุจริตและปฏิเสธการทุจริตในทุกรูปแบบ 

 ดงัน้ัน องคก์ารบริหารส่วนต าบลหวัทุ่ง จึงไดจ้ดัท ามาตรการ “จดัท าขอ้ตกลงการปฏิบติัราชการ” 

ท่ีก าหนดดัชนีในการประเมินการปฏิบติัราชการดว้ยความซ่ือสตัย ์สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการ

บา้นเมืองท่ีดี ขึ้ น เพ่ือเป็นการพฒันาวิธีการด าเนินงานภายในองคก์รท่ีจะน าไปสู่การยกระดบัคุณธรรมและ

ความโปร่งใสในการด าเนินงานใหสู้งขึ้ น 

๓. วตัถุประสงค ์

 ๑. เพ่ือใหบุ้คลากรปฏิบัติราชการดว้ยความซ่ือสัตย ์สุจริต มีคุณธรรม ตามแนวทางการบริหาร

กิจการบา้นเมืองท่ีดี 

 ๒. เพ่ือใหทุ้กส่วนราชการ (ส านัก/กอง) น าไปยึดถือและปฏิบติั 

 ๓. เพ่ือเสริมสรา้งวฒันธรรมองคก์รท่ีมีความโปร่งใส มีคุณธรรม 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 

 บุคลากรในองคก์รปฏิบติัตามเกณฑต์วัช้ีวดัขอ้ตกลงการปฏิบติัราชการ 

๕. พ้ืนที่ด  าเนินการ  

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลหวัทุ่ง 

๖. วิธีด  าเนินการ 

 ๑. จดัท าขอ้ตกลงในการปฏิบติัราชการของทุกส่วนราชการระหวา่งส่วนราชการกบัผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน

ท่ีมีดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการด้วยความซ่ือสัตย์ สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการ

บา้นเมืองท่ีดี 

 ๒. รวบรวมรายงานขอ้ตกลงการปฏิบติัราชการของทุกส่วนราชการเสนอผูบ้ริหารทราบ 

 ๓. ประชาสมัพนัธพ์รอ้มแจง้ใหทุ้กส่วนราชการถือปฏิบติั 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 

 ๓ ปี (ปีงบประมาณ ๒๕๖๒-๒๕๖๔) 

๘. งบประมาณด าเนินการ 

 ไมใ่ชง้บประมาณ 



 
 

                                                           แผนปฏิบตัิการป้องกนัการทุจรติ  
(พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๔) 

โดย องคก์ารบรหิารส่วนต าบลหัวทุ่ง อ าเภอพล จงัหวดัขอนแก่น 

 

๙. ผูร้บัผิดชอบโครงการ 

 ทุกส านัก/กอง ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลหวัทุ่ง 

๑๐. ตวัช้ีวดั/ผลลพัธ ์

 มีการจดัท าขอ้ตกลงการปฏิบติัราชการ 

 

โครงการที่ ๒ 

๑. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : กิจกรรม “การจดัท าขอ้ตกลงการปฏิบตัริาชการขององคก์าร

บริหารส่วนต าบลหวัทุ่ง” 

๒. หลกัการและเหตผุล 

 ตามพระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบบัท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๓/๑ บญัญติั

วา่การปฏิบติัหน้าท่ีของส่วนราชการตอ้งใชว้ิธีการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งใหค้ านึงถึง

ความรบัผิดชอบของผูป้ฏิบติังานการมีส่วนร่วมของประชาชนการเปิดเผยขอ้มลู การติดตาม ตรวจสอบ และ

การประเมินผลการปฏิบติังาน ทั้งน้ี ตามความเหมาะสมของแต่ละภารกิจ ประกอบกบั พระราชกฤษฎีกาว่า

ดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวิธีการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๑๒ ก าหนดไวว้่า เพ่ือประโยชน์ใน

การปฏิบัติราชการใหเ้กิดผลสัมฤทธ์ิ ก.พ.ร. อาจเสนอต่อคณะรฐัมนตรีเพ่ือก าหนดมาตรการก ากับการ

ปฏิบัติราชการ โดยวิธีการจดัท าความตกลงเป็นลายลักษณ์อกัษร หรือโดยวิธีการอ่ืนใด เพ่ือแสดงความ

รบัผิดชอบในการปฏิบติัราชการ รวมทั้งมาตรา ๔๕ ก าหนดใหส้่วนราชการ จดัใหม้ีคณะผูป้ระเมินอิสระ

ด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการเก่ียวกับผลสัมฤทธ์ิของภารกิจ คุณภาพการ

ใหบ้ริการ ความพึงพอใจของประชาชนผูร้บับริการ ความคุม้ค่าในภารกิจ ทั้งน้ีตามหลกัเกณฑ ์วิธีการ และ

ระยะเวลาท่ีก าหนด 

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลหวัทุ่ง จึงไดจ้ดัใหม้ีการจดัท าขอ้ตกลงและติดตามผลการปฏิบติัราชการ 

โดยมีการลงนามในขอ้ตกลงการปฏิบัติราชการระหว่างนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหัวทุ่ง กับปลัด

องค์การบริหารส่วนต าบลหัวทุ่ง และหัวหน้าส านักปลัด/ผู้อ านวยการกอง และใหม้ีการลงนามจัดท า

ขอ้ตกลงทุกปี เพ่ือประเมินผลการปฏิบติัราชการตามค ารบัรองการปฏิบติัราชการขององคก์ารบริหารส่วน

ต าบลหวัทุ่ง 

๓. วตัถุประสงค ์

 ๑. เพ่ือใหก้ารปฏิบติัราชการตามขอ้ตกลงการปฏิบติัราชการของหน่วยงานระดบัส านัก/กอง/ฝ่าย 

เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสมัฤทธ์ิตามท่ีก าหนด 

 ๒. เพ่ือใหห้น่วยงานระดับส านัก/กอง/ฝ่าย มีความเขา้ใจเก่ียวกบัขั้นตอน วิธีการ และรายละเอียด

การประเมินผลการปฏิบติัราชการตามกรอบและแนวทางการประเมินผลการปฏิบติัราชการ 

 ๓. เพ่ือใชเ้ป็นแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับส านัก/กอง/ฝ่าย ตามขอ้ตกลง

การปฏิบติัราชการ   

 ๔. เพ่ือใหห้น่วยงานระดบัส านัก/กอง/ฝ่าย สามารถจดัเตรียมเอกสาร และหลกัฐานของตวัช้ีวดัผล

การปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ เพ่ือเป็นขอ้มูลประกอบการประเมินผลการปฏิบัติ

ราชการ 



 
 

                                                           แผนปฏิบตัิการป้องกนัการทุจรติ  
(พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๔) 

โดย องคก์ารบรหิารส่วนต าบลหัวทุ่ง อ าเภอพล จงัหวดัขอนแก่น 

 

๔. การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามขอ้ตกลงการปฏิบัติราชการของหน่วยงานระดับส านัก/

กอง/ฝ่าย 

 องค์การบริหารส่วนต าบลหัวทุ่ง ไดท้ าขอ้ตกลงผลงานกบัผูใ้ตบ้ังคับบัญชาเป็นลายลักษณ์อักษร

อย่างชดัเจน โดยจดัท าขอ้ตกลงการปฏิบติัราชการ ในระดับส านัก/กอง/ฝ่าย เพ่ือใหก้ารด าเนินงานตาม

ขอ้ตกลงการปฏิบติัราชการดังกล่าวบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสมัฤทธ์ิ

ตามท่ีก าหนด และรบัส่ิงจูงใจตามระดบัผลงาน โดยไดม้ีการลงนามบนัทึกขอ้ตกลงการปฏิบติัราชการระหว่าง

นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลกบัปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบล และปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบลกบั

หวัหน้าหน่วยงานในสงักดั พรอ้มคณะท างานไดร้่วมกนัพิจารณาและเลือกตวัช้ีวดัในประเด็นการประเมินผล

การปฏิบติัราชการแต่ละมิติ ดงัน้ี 

๑.การบริหารราชการเพ่ือใหเ้กิดประโยชน์สุขของประชาชน 

๒.การบริหารราชการเพ่ือใหเ้กิดผลสมัฤทธ์ิต่อภารกิจ 

๓.การบริหารราชการอยา่งมีประสิทธิภาพและเกิดความคุม้ค่าในเชิงภารกิจ 

๔.การลดขัน้ตอนการปฏิบติังาน 

๕.การอ านวยความสะดวกและการตอบสนองความตอ้งการของประชาชน 

๖.การพฒันาความรูแ้ละการประเมินผลการปฏิบติัราชการ 

๕. การตดิตามและประเมินผลการปฏิบตัริาชการ 

 วิธีติดตามและประเมินผลการปฏิบติัราชการ 

 ๑. ช้ีแจงส านัก/กอง/ฝ่ายต่างๆ และผูป้ฏิบัติงานทราบ และท าความเขา้ใจเก่ียวกับตัวช้ีวดั และ

กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการ

บ้านเมืองท่ีดี    พ.ศ. ๒๕๔๖ และหนังสือกระทรวงมหาดไทยท่ี มท ๐๘๙๒.๔/ว ๔๓๕ ลงวันท่ี ๑๑ 

กุมภาพนัธ ์๒๕๔๘ 

 ๒. ติดตามผลการปฏิบติังานตามตวัช้ีวดัใหม้ีผลการปฏิบติัราชการอย่างเหมาะสม เช่น  

- ศึกษาขอ้มูล และเอกสารหลกัฐานต่างๆ เช่น รายงานผลการปฏิบติัราชการตามค ารบัรอง

การปฏิบติัราชการรอบ ๖ เดือน ๙ เดือน และ ๑๒ เดือน และเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกับการด าเนินการตาม

ตวัช้ีวดั เป็นตน้ 

- ติดตามผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวดั โดยการประสานงานกับผูก้ ากับดูแลตัวช้ีวดั และผู้

จดัเก็บขอ้มูล เพ่ือใหก้ารด าเนินการเป็นไปตามเป้าหมายท่ีก าหนด และการมีส่วนร่วมของผูบ้ริหารของ

หน่วยงานในการก ากบัดูแลและติดตามผลการด าเนินงานดงักล่าว 

 ๓. รบัฟังความคิดเห็นของหน่วยงานท่ีรบัผิดชอบตวัช้ีวดั เพ่ือใหก้ารด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย

หรือตวัช้ีวดัท่ีก าหนด 

 ๔. วดัผลลพัธท่ี์ไดจ้ากการปฏิบติังานเปรียบเทียบกบัค่าเป้าหมาย และเกณฑก์ารใหค้ะแนน 

 ๕. ประสานงานกบัหน่วยงานท่ีรบัผิดชอบตวัช้ีวดัผลการปฏิบติัราชการ กรณีท่ีการประเมินผลการ

ปฏิบติัราชการในเบ้ืองตน้ไมเ่ป็นไปตามเป้าหมายท่ีก าหนด เพ่ือหาแนวทางแกไ้ขใหก้ารปฏิบติังานบรรลุผล

สมัฤทธ์ิตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้

๖. การค านวณผลการประเมินการปฏิบตัริาชการ 



 
 

                                                           แผนปฏิบตัิการป้องกนัการทุจรติ  
(พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๔) 

โดย องคก์ารบรหิารส่วนต าบลหัวทุ่ง อ าเภอพล จงัหวดัขอนแก่น 

 

 

ผลการประเมิน ระดบัคะแนนที่ไดร้บั 

มีผลการปฏิบติัราชการอยูใ่นระดบัดีเลิศ/ดีเยี่ยม ๕ 

มีผลการปฏิบติัราชการอยูใ่นระดบัดีมาก ๔ 

มีผลการปฏิบติัราชการอยูใ่นระดบัดี ๓ 

มีผลการปฏิบติัราชการอยูใ่นระดบัพอใช ้ ๒ 

มีผลการปฏิบติัราชการอยูใ่นระดบัปรบัปรุง ๑ 

 

 

๒.๕.๒ มีการใหค้วามร่วมมือกับหน่วยงานราชการ จงัหวัด อ าเภอ ที่ไดด้  าเนินการตาม

อ านาจหนา้ที่เพื่อการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบตัริาชการขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น 

โครงการที่ ๑ 

๑. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : กิจกรรม ใหค้วามร่วมมือกบัหน่วยตรวจสอบที่ไดด้  าเนินการ

ตามอ านาจหนา้ที่เพื่อการตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบตัริาชการขององคก์ารบริหารส่วนต าบล

หวัทุ่ง 

๒. หลกัการและเหตผุล/ที่มาของโครงการ 

 องค์การบริหารส่วนต าบลหัวทุ่ง ใหค้วามร่วมมือกบัหน่วยตรวจสอบท่ีไดด้ าเนินการตามอ านาจ

หน้าท่ีเพ่ือการตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการขององคก์ารบริหารส่วนต าบลหวัทุ่ง เน่ืองจาก

เห็นความส าคัญของการตรวจสอบท่ีจะเป็นปัจจัยส าคัญช่วยใหก้ารด าเนินงานตามภารกิจขององค์การ

บริหารส่วนต าบล เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ช่วยป้องกันหรือลดความเส่ียงจากการ

ด าเนินงานท่ีผิดพลาดและลดความเสียหายท่ีอาจจะเกิดขึ้ น ซ่ึงนอกจากจะใหค้วามร่วมมือกับหน่วย

ตรวจสอบภายนอก (ป.ป.ช., สตง.,จงัหวดั, อ าเภอ) แลว้ องคก์ารบริหารส่วนต าบล ยงัใหค้วามส าคญักบั

การตรวจสอบภายในดว้ย โดยใหม้ีเจา้หน้าท่ีตรวจสอบภายในท าหน้าท่ีตรวจสอบภายในโดยอิสระ/มี

แผนการตรวจสอบภายใน และรายงานผลการตรวจสอบภายในทุกส่วนราชการ 

 การให้ความร่วมมือกับส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ในการตรวจสอบบัญชีและงบการเงิน

ประจ าปี ไดม้อบหมายใหห้น่วยงานผูเ้บิก/หวัหน้าหน่วยคลัง มีหนา้ท่ีใหค้ าช้ีแจงและอ านวยความสะดวกแก่

เจา้หน้าท่ีของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน กรณีไดร้ับขอ้ทักทว้งใหห้ัวหน้าหน่วยงานผู้เบิก/หัวหน้า

หน่วยงานคลังปฏิบัติตามขอ้ทักทว้งโดยเร็ว อย่างชา้ไม่เกิน ๔๕ วนั     นับจากวนัท่ีไดร้ับแจง้ขอ้ทักทว้ง 

กรณีท่ีช้ีแจงขอ้ทักทว้งไปยงั สตง.แลว้ แต่ สตง.ยืนยนัว่ายงัไม่มีเหตุผลท่ีจะลา้งขอ้ทักทว้ง ก็จะด าเนินการ

ช้ีแจงเหตุผลและรายงานใหผู้ว้่าราชการจงัหวดัใหเ้สร็จส้ินภายใน ๔๕ วนั นับจากวนัท่ีไดร้บัทราบผลการ

วินิจฉยั ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการรบัเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรกัษาเงิน 

และการตรวจเงินขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗ แกไ้ขเพ่ิมเติมถึง (ฉบบัท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๘ 

 ในกรณีท่ีมีการตรวจสอบการทุจริต มีการมอบหมายใหง้านสอบสวนและด าเนินการทางวินัย ฝ่าย

นิติการและด าเนินการทางวินัย กองวิชาการและแผนงาน มีหน้าท่ีด าเนินการใหเ้ป็นไปตามระเบียบ



 
 

                                                           แผนปฏิบตัิการป้องกนัการทุจรติ  
(พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๔) 

โดย องคก์ารบรหิารส่วนต าบลหัวทุ่ง อ าเภอพล จงัหวดัขอนแก่น 

 

กฎหมายโดยเคร่งครดั เท่ียงธรรม ไม่เลือกปฏิบติั กรณีมีเร่ืองรอ้งเรียนกล่าวหาบุคลากรท่ีปฏิบติัราชการ

ตามอ านาจหนา้ท่ีโดยมิชอบ 

 นอกจากน้ี ยงัใหค้วามร่วมมือกบัส านักงาน ป.ป.ช./ส านักงาน ป.ป.ช. จงัหวดั ท่ีไดด้ าเนินการตาม

อ านาจหน้าท่ีเพ่ือการตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบติัราชการขององคก์ารบริหารส่วนต าบลหวัทุ่ง เพ่ือ

ความโปร่งใส และป้องกนัการทุจริต และผลการบริหารงานท่ีผ่านมาในรอบ ๑๐ ปี ไมพ่บการทุจริตแต่อยา่ง

ใด 

๓. วตัถุประสงค ์

 ๑. เพ่ือใหเ้ป็นมาตรการจดัการ กรณีไดร้บัทราบหรือรบัแจง้ หรือตรวจสอบพบการทุจริต 

 ๒. เพ่ือความโปร่งใส และป้องกนัการทุจริต ตามหลกัการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 

 ทุกส านัก/กอง/ฝ่าย จดัท าขอ้ตกลงการปฏิบติัราชการต่อผูบ้ริหาร 

๕. พ้ืนที่ด  าเนินการ 

 ทุกส านัก/กอง ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลหวัทุ่ง 

๖. วิธีด  าเนินการ 

 - ทุกส านัก/กอง ใหค้วามร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบท่ีไดด้ าเนินการตามอ านาจหน้าท่ีเพ่ือการ

ตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบติัราชการขององคก์ารบริหารส่วนต าบลหวัทุ่ง 

 - ปฏิบติัตามขอ้ทกัทว้งฯ ตามระเบียบ ฯ ภายในก าหนด 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 

 ๓ ปี (ปีงบประมาณ ๒๕๖๒-๒๕๖๔) 

๘. งบประมาณด าเนินการ 

 ใชจ้่ายงบประมาณรวมในหมวดค่าตอบแทน ค่าใชส้อย และวสัดุ 

๙. ผูร้บัผิดชอบโครงการ 

 ทุกส านัก/กอง/ องคก์ารบริหารส่วนต าบลหวัทุ่ง 

๑๐. ตวัช้ีวดั/ผลลพัธ ์

 ๑. องคก์ารบริหารส่วนต าบลหวัทุ่ง มีมาตรการจดัการ กรณีไดร้บัทราบหรือรบัแจง้ หรือตรวจสอบ

พบการทุจริต 

 ๒. องค์การบริหารส่วนต าบลหัวทุ่ง มีความโปร่งใส และป้องกันการทุจริต ตามหลักการบริหาร

กิจการบา้นเมืองท่ีดี 

โครงการที่ ๒ 

๑. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : มาตรการ “ใหค้วามร่วมมือกบัหน่วยงานตรวจสอบทั้งภาครฐั

และองคก์รอิสระ” 

๒. หลกัการและเหตผุล/ที่มาของโครงการ 

 กลไกการก ากับดูแลองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นตามกฎหมาย องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินแต่

ละประเภทไดใ้หอ้ านาจขา้ราชการในหน่วยงานกระทรวงมหาดไทย ทั้งผูว้่าราชการจงัหวดัและนายอ าเภอ



 
 

                                                           แผนปฏิบตัิการป้องกนัการทุจรติ  
(พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๔) 

โดย องคก์ารบรหิารส่วนต าบลหัวทุ่ง อ าเภอพล จงัหวดัขอนแก่น 

 

ก ากับดูแลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินกิจการเป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดและมี

ประสิทธิภาพตามอ านาจหนา้ท่ีท่ีก าหนดไวใ้นกฎหมาย 

 กลไกองคก์รอิสระเพื่อตรวจสอบการใชอ้  านาจขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น  ซ่ึงในแง่ของ

การทุจริตจะเก่ียวขอ้งกับการใชจ้่ายเงินไปโดยชอบดว้ยกฎหมายระเบียบขอ้บังคบัหรือไม่ หรือตรวจสอบ

เพ่ือใหนั้กการเมืองทอ้งถ่ินและองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินด าเนินกิจการต่างๆ อย่างโปร่งใสและสุจริต ซ่ึง

หน่วยงานทั้งส านักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) และคณะกรรมการป้องกนัและปราบปราม

การทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เป็นองคก์รท่ีมีหนา้ท่ีส าคญั 

 ดงัน้ัน องคก์ารบริหารส่วนต าบลหวัทุ่ง จึงไดม้าตรการ “ใหค้วามร่วมมือกบัหน่วยงานตรวจสอบ” 

ขึ้ น เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหน่วยงานภาครฐัและองค์กรอิสระท่ีมีหน้าท่ีตรวจสอบ

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินใหม้ีประสิทธิภาพ 

๓. วตัถุประสงค ์

 เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระท่ีมีหน้าท่ี

ตรวจสอบองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินใหม้ีประสิทธิภาพ 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 

 การตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบติัราชการขององคก์ารบริหารส่วนต าบลหวัทุ่ง จากหน่วยงาน

ภาครฐัและองคก์รอิสระเป็นอยา่งมีประสิทธิภาพ 

๕. พ้ืนที่ด  าเนินการ 

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลหวัทุ่ง 

 

๖. วิธีด  าเนินการ 

ใหค้วามร่วมมือกบัหน่วยงานตรวจสอบทั้งจากผูก้ ากบัดูแลและองคก์รอิสระ อาทิ 

 - การรบัการตรวจจากส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน 

 - การรับการตรวจจากคณะท างานตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการประจ าปี หรือ

คณะท างาน LPA จงัหวดั 

 - การรบัการตรวจจากส านักงาน ป.ป.ท. ตามโครงการ ITA 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 

 ๓ ปี (ปีงบประมาณ ๒๕๖๒-๒๕๖๔) 

๘. งบประมาณด าเนินการ 

 ไมใ่ชง้บประมาณ 

๙. ผูร้บัผิดชอบโครงการ 

 ทุกส านัก/กอง องคก์ารบริหารส่วนต าบลหวัทุ่ง 

๑๐. ตวัช้ีวดั/ผลลพัธ ์

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลหวัทุ่ง ใหค้วามร่วมมือในการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบติัราชการ

ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลหวัทุ่ง จากหน่วยงานภาครฐั และองคก์รอิสระ 

 



 
 

                                                           แผนปฏิบตัิการป้องกนัการทุจรติ  
(พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๔) 

โดย องคก์ารบรหิารส่วนต าบลหัวทุ่ง อ าเภอพล จงัหวดัขอนแก่น 

 

๒.๕.๓ ด าเนินการใหมี้เจา้หนา้ที่ที่รบัผิดชอบด าเนินการใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย กรณีมี

เรื่องรอ้งเรียนกล่าวหาบุคลากรในองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นที่ปฏิบตัริาชการตามอ านาจหนา้ที่โดยมิ

ชอบ 

โครงการที่ ๑ 

๑. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : มาตรการ “แตง่ตั้งผูร้บัผิดชอบเก่ียวกบัเรื่องรอ้งเรียน” 

๒. หลกัการและเหตผุล/ที่มาของโครงการ 

 ดว้ยองคก์ารบริหารส่วนต าบลหวัทุ่ง มีนโยบายใชห้ลกัธรรมาภิบาลส่งเสริมใหภ้าคประชาชนเขา้มา

มีส่วนร่วมโดยเปิดโอกาสใหป้ระชาชนสามารถเสนอเร่ืองรอ้งเรียน แจง้เบาะแส เสนอขอ้คิดเห็น ซ่ึงสามารถ

ยื่นค ารอ้งเรียนผ่านช่องทางต่างๆ ไดแ้ก่ ระบบอินเตอรเ์น็ต ทางโทรศพัท ์หรือแจง้เบาะแสดว้ยตนเอง 

 ฉะน้ัน เพ่ือใหก้ารด าเนินการรับเร่ืองรอ้งเรียนเป็นไปดว้ยความเรียบรอ้ย  สามารถแกไ้ขความ

เดือดรอ้นของประชาชนไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ จึงไดแ้ต่งตั้งคณะท างานรบัผิดชอบการรบัเร่ืองรอ้งเรียน

ประจ าองคก์ารบริหารส่วนต าบลหวัทุ่ง รวมถึงจดัท าคู่มือด าเนินการเร่ืองรอ้งเรียนขององคก์ารบริหารส่วน

ต าบลหัวทุ่งขึ้ น เพ่ือด าเนินการมาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือรับแจง้เร่ืองรอ้งเรียนต่างๆ 

เจา้หนา้ท่ีรบัผิดชอบไดถื้อปฏิบติัใหเ้ป็นแนวทางเดียวกนั 

๓. วตัถุประสงค ์

 ๑. เพ่ือจดัใหม้ีเจา้หนา้ท่ีผูร้บัผิดชอบด าเนินการรบัแจง้เร่ืองรอ้งเรียนต่างๆ  

 ๒. เพ่ือจดัใหม้ีมาตรการจดัการในกรณีไดร้บัทราบหรือรบัแจง้หรือตรวจสอบพบการทุจริตเป็นไป

ตามขัน้ตอนการปฏิบติังานท่ีสอดคลอ้งกบักฎหมาย ระเบียบและหลกัเกณฑเ์ก่ียวขอ้งอยา่งถูกตอ้ง 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 

 มีการมอบหมายแต่งตั้งเจา้หนา้ท่ีรบัผิดชอบด าเนินการเก่ียวกบัเร่ืองรอ้งเรียน 

๕. พ้ืนที่ด  าเนินการ 

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลหวัทุ่ง 

๖. วิธีด  าเนินการ 

 ๑. ก าหนดผูร้บัผิดชอบเร่ืองรอ้งเรียน 

 ๒. จดัท าคู่มือด าเนินการเร่ืองรอ้งเรียนขององคก์ารบริหารส่วนต าบลหวัทุ่ง 

 ๓. จดัประชุมใหค้วามรูเ้จา้หน้าท่ีผูร้บัผิดชอบเร่ืองรอ้งเรียนเพ่ือใชเ้ป็นมาตรฐานในการปฏิบติังาน

และด าเนินการแกไ้ขปัญหาเร่ืองรอ้งเรียนท่ีได้รับจากช่องทางการรอ้งเรียนต่างๆ ใหเ้ป็นไปในทิศทาง

เดียวกนั โดยโปร่งใสและเป็นธรรม 

 ๔. เผยแพร่กระบวนการและขั้นตอนในการด าเนินงานเก่ียวกับเร่ืองรอ้งเรียนขององค์การบริหารส่วน

ต าบลหัวทุ่ง ใหผู้ร้บับริการ ผูม้ีส่วนไดเ้สีย คู่สญัญา ประชาชนทัว่ไป หน่วยงานภายนอกตลอดจนบุคลากร

ภายในหน่วยงาน สามารถเขา้ใจและใชป้ระโยชน์จากกระบวนการและขั้นตอนดังกล่าว ไดต้รงกับความ

ตอ้งการ 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 

 ๓ ปี (ปีงบประมาณ ๒๕๖๒-๒๕๖๔) 



 
 

                                                           แผนปฏิบตัิการป้องกนัการทุจรติ  
(พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๔) 

โดย องคก์ารบรหิารส่วนต าบลหัวทุ่ง อ าเภอพล จงัหวดัขอนแก่น 

 

๘. งบประมาณด าเนินการ 

 ไมใ่ชง้บประมาณ 

๙. ผูร้บัผิดชอบโครงการ 

 ส านักปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบลหวัทุ่ง 

๑๐. ตวัช้ีวดั/ผลลพัธ ์

 เจา้หน้าท่ีรบัผิดชอบด าเนินการเก่ียวกบัเร่ืองรอ้งเรียนด าเนินการจัดการเร่ืองรอ้งเรียนขององคก์าร

บริหารส่วนต าบลหวัทุ่ง 

โครงการที่ ๒ 

๑. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : มาตรการ “ด าเนินการเก่ียวกับเรื่องรอ้งเรียน กรณีมี

บุคคลภายนอกหรือประชาชนกล่าวหาเจา้หนา้ที่ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลหวัทุ่ง  ว่าทุจริตและ

ปฏิบตัริาชการตามอ านาจหนา้ที่ โดยมิชอบ” 

๒. หลกัการและเหตผุล/ที่มาของโครงการ 

 สืบเน่ืองจากค าสัง่คณะรกัษาความสงบแห่งชาติ ท่ี ๖๙/๒๕๕๗ เร่ือง มาตรการป้องกนัและแกไ้ข

ปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบไดก้ าหนดใหทุ้กส่วนราชการและหน่วยงานของรฐั  ก าหนดมาตรการหรือ

แนวทางป้องกนัและแกไ้ขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรฐั โดยมุ่งเน้น

การสรา้งธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบเฝ้า

ระวงั เพ่ือสกดักั้นมิใหเ้กิดการทุจริตประพฤติมิชอบได ้ประกอบกบันโยบายของพลเอกประยุทธ ์จนัทรโ์อชา 

นายกรฐัมนตรี ไดแ้ถลงนโยบายของรฐับาลต่อสภานิติบญัญติัแห่งชาติ เมื่อวนัท่ี ๑๒ กนัยายน ๒๕๕๗ ก็ได้

ก าหนดใหม้ีการบริหารราชการแผ่นดินท่ีมีธรรมาภิบาลและการป้องกนัปราบปรามการทุจริตและประพฤติ

มิชอบในภาครฐั เป็นนโยบายส าคัญของรฐับาล เพ่ือใหก้ารขบัเคล่ือนนโยบายของรฐับาลและคณะรกัษา

ความสงบแห่งชาติ ในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ใน

การน้ีองค์การบริหารส่วนต าบลหวัทุ่ง จึงไดจ้ดัท ามาตรการการด าเนินการเก่ียวกับเร่ืองรอ้งเรียน กรณีมี

บุคคลภายนอกหรือประชาชนกล่าวหาเจา้หน้าท่ีขององคก์ารบริหารส่วนต าบลหวัทุ่ง ว่าปฏิบตัิราชการ

ตามอ านาจหน้าที่โดยมิชอบขึ้ น ทั้งน้ี เพื่อใหป้ระชาชนหรือผูม้ีส่วนไดเ้สียไดท้ราบช่องทางการรอ้งเรียน

แนวทางการพิจารณารบัเร่ืองรอ้งเรียน และการตอบสนองต่อขอ้รอ้งเรียนในเร่ืองการทุจริตหรือประพฤติมิ

ชอบของขา้ราชการ และเป็นการสรา้งเครือข่ายภาคประชาชนในการช่วยสอดส่องและเฝ้าระวังมิให้

เจา้หนา้ท่ีกระท าการทุจริตหรือประพฤติมิชอบนอกเหนืออ านาจท่ีตนมีไดอี้กทางหน่ึงดว้ย 

๓. วตัถุประสงค ์

 ๑. เพ่ือสรา้งจิตส านึกใหแ้ก่พนักงานส่วนต าบล  พนักงานจา้งตามภารกิจและลูกจา้งขององค์การ

บริหารส่วนต าบลหวัทุ่ง ยึดมัน่ในคุณธรรมจริยธรรมท่ีดีและตระหนักถึงความส าคญัของภัยของการทุจริต

และประพฤติมิชอบ 

 ๒. เพ่ือใหก้ารตรวจสอบเร่ืองรอ้งเรียนเก่ียวกบัการทุจริตและประพฤติมิชอบ เป็นไปอย่างรวดเร็ว 

โปร่งใส เป็นธรรม 

๔. เป้าหมาย 



 
 

                                                           แผนปฏิบตัิการป้องกนัการทุจรติ  
(พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๔) 

โดย องคก์ารบรหิารส่วนต าบลหัวทุ่ง อ าเภอพล จงัหวดัขอนแก่น 

 

   พนักงานส่วนต าบล พนักงานจา้งตามภารกิจและลกูจา้งขององคก์ารบริหารส่วนต าบลหวัทุ่ง 

๕. พ้ืนที่ด  าเนินการ 

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลหวัทุ่ง 

๖. วิธีด  าเนินการ 

 ๑. ด าเนินการก าหนดหลักเกณฑ์และแนวทางในการพิจารณาเร่ืองรอ้งเรียนว่ามีมูลและเขา้

องคป์ระกอบความผิดการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือไม่ 

 ๒. แต่งตั้งคณะกรรมการสอบขอ้เท็จจริง กรณีมีเจา้หน้าท่ีทุจริตและปฏิบติัราชการตามอ านาจหน้าท่ีโดย

มิชอบ 

 ๓. ก าหนดช่องทางการรอ้งเรียน แจง้เบาะแสขอ้มูลเก่ียวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบและ

พฒันาช่องทางการรอ้งเรียนใหง้่าย สะดวกและวิธีการคุม้ครองผูใ้หข้อ้มูล เพ่ือเป็นหลักประกันและสรา้ง

ความมัน่ใจแก่ผูใ้หข้อ้มลู ในการใหข้อ้มลูท่ีเป็นประโยชน์แก่หน่วยงาน 

 ๔. แจง้ผลการพิจารณาใหผู้ร้อ้งเรียนทราบผลและความคืบหนา้ของการด าเนินการ ภายใน ๕ วนั  

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 

 ๓ ปี (ปีงบประมาณ ๒๕๖๒-๒๕๖๔) 

๘. งบประมาณด าเนินการ 

 ไมใ่ชง้บประมาณ 

๙. ผูร้บัผิดชอบโครงการ 

   ส านักปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบลหวัทุ่ง 

๑๐. ตวัช้ีวดั/ผลลพัธ ์

 ๑. ตวัช้ีวดั 

- รอ้ยละของเร่ืองรอ้งเรียนของเจา้หนา้ท่ีท่ีมีการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 ๒. ผลลพัธ ์

- ภาคประชาชนมีบทบาทในการเฝ้าระวงั และติดตาม ตรวจสอบการท างานของเจา้หนา้ท่ี 

 

มิตทิี่ ๓ การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 

 ๓.๑ จดัใหมี้และเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน

ไดมี้ส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบตัริาชการตามอ านาจหนา้ที่ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นไดทุ้ก

ขั้นตอน 

๓.๑.๑ จดัใหมี้ศูนยข์อ้มูลข่าวสารตามกฎหมายว่าดว้ยขอ้มูลข่าวสารของทางราชการ 

โครงการที่ ๑ 

๑. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : กิจกรรม “การออกระเบียบจดัตั้งศูนยข์อ้มูลข่าวสารของ

องคก์ารบริหารส่วนต าบลหวัทุ่ง” 

๒. หลกัการและเหตผุล/ที่มาของโครงการ 



 
 

                                                           แผนปฏิบตัิการป้องกนัการทุจรติ  
(พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๔) 

โดย องคก์ารบรหิารส่วนต าบลหัวทุ่ง อ าเภอพล จงัหวดัขอนแก่น 

 

 อาศยัอ านาจตามมาตรา ๙ แห่งพระราชบญัญัติขอ้มูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ซ่ึงบญัญัติ

ไวว้่าภายใตบ้งัคบัมาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๕ หน่วยงานของรฐัตอ้งจดัใหม้ีขอ้มูลข่าวสารของราชการอย่าง

นอ้ยดงัต่อไปน้ีไวใ้หป้ระชาชนเขา้ตรวจดูได ้ทั้งน้ี ตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ีคณะกรรมการก าหนด 

 และเพ่ือใหเ้ป็นไปตามพระราชบัญญัติการบริหาราชการท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖ เร่ืองหลกัธรรมาภิบาล 

ความโปร่งใส การมีส่วนร่วม สามารถตรวจสอบได ้

๓. วตัถุประสงค ์

 ๑. เพื่อใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย จึงจดัท าระเบียบองคก์ารบริหารส่วนต าบล xxx ว่าดว้ยขอ้มูล

ข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๕๖ และประกาศองคก์ารบริหารส่วนต าบลหวัทุ่ง เร่ือง ค่าธรรมเนียมการท า

ส าเนาและการรบัรองส าเนาขอ้มูลข่าวสารของศูนยข์อ้มลูข่าวสารองคก์ารบริหารส่วนต าบลหวัทุ่งขึ้ น 

 ๒. เพ่ือใหบ้ริการขอ้มูลข่าวสารของราชการไวใ้หป้ระชาชนเขา้ตรวจดู ศึกษา คน้ควา้ ตลอดจน

เผยแพร่ จ าหน่าย จ่ายแจก รวมทั้งปฏิบติัหนา้ท่ีใหเ้ป็นไปตามระเบียบน้ี 

 ๓. เพ่ืออ านวยความสะดวกใหก้บัประชาชนในการจดัระบบขอ้มูลข่าวสาร ดงัน้ี 

- ขอ้มลูขา่วสารท่ีลงพิมพใ์นราชกิจจานุเบกษา 

- ขอ้มลูขา่วสารท่ีตอ้งจดัไวใ้หป้ระชาชนตรวจดูได ้

- ขอ้มลูขา่วสารอ่ืน 

- ขอ้มลูขา่วสารส่วนบุคคล 

๔. เป้าหมาย 

 ๑. จดัเตรียมสถานท่ีจดัตั้งศูนยข์อ้มลูข่าวสารของราชการ จ านวน ๑ แห่ง 

 ๒. ระเบียบองคก์ารบริหารส่วนต าบลหวัทุ่งวา่ดว้ยขอ้มลูข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 จ านวน ๑ ชุด 

 ๓. ประกาศองคก์ารบริหารส่วนต าบล เร่ืองค่าธรรมเนียมการท าส าเนาและการบัรองส าเนาขอ้มูล

ขา่วสารของศูนยข์อ้มลูขา่วสารองคก์ารบริหารส่วนต าบลหวัทุ่ง จ านวน ๑ ฉบบั 

 ๔. แบบค ารอ้งขอตรวจดูขอ้มลูขา่วสาร จ านวน ๑ ฉบบั 

๕. พ้ืนที่ด  าเนินการ 

 ภายในองคก์ารบริหารส่วนต าบลหวัทุ่ง 

๖. วิธีการด าเนินงานโครงการ 

 ๑. จดัท าบนัทึกขออนุมติัจดัตั้งศูนยข์อ้มูลข่าวสารของราชการ 

 ๒. เมื่ออนุมติัแลว้ แจง้เวียนทราบภายในทุกส่วนราชการ 

 ๓. จดัท าร่างระเบียบฯ วา่ดว้ยขอ้มูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๖๑ เสนอต่อผูบ้ริหารเพ่ือพิจารณา

อนุมติั 

 ๔. จดัท าร่างประกาศฯ เร่ืองค่าธรรมเนียมการท าส าเนาและการรบัรองส าเนาขอ้มูลข่าวสาร เสนอ

ต่อผูบ้ริหารเพ่ือพิจารณาอนุมติั 

 ๕. จดัท าร่างแบบค ารอ้งขอตรวจดูขอ้มลูขา่วสาร เสนอต่อผูบ้ริหารเพ่ือพิจารณาอนุมติั 

 ๖. จดัเตรียมสถานท่ี โต๊ะ ตูเ้อกสาร และจดัวางเอกสารตามกฎหมายก าหนด 

๗. ระยะเวลาและสถานที่ด  าเนินการ 



 
 

                                                           แผนปฏิบตัิการป้องกนัการทุจรติ  
(พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๔) 

โดย องคก์ารบรหิารส่วนต าบลหัวทุ่ง อ าเภอพล จงัหวดัขอนแก่น 

 

 ๓ ปี (ปีงบประมาณ ๒๕๖๒-๒๕๖๔) 

๘. งบประมาณ 

 ไมใ่ชง้บประมาณ 

๙. หน่วยงานที่รบัผิดชอบ 

 ส านักงานปลดั องคก์ารบริหารส่วนต าบลหวัทุ่ง 

๑๐.ตวัช้ีวดั/ผลลพัธ ์

 ๑. มีการจัดตั้งศูนย์ขอ้มูลข่าวสารของราชการ องค์การบริหารส่วนต าบลหัวทุ่ง ณ ส านักงาน

องคก์ารบริหารส่วนต าบลหวัทุ่ง 

 ๒. มีการจดัระบบขอ้มลูขา่วสารท่ีครบถว้น ไวส้ าหรบัอ านวยความสะดวกใหก้บัประชาชน 

 ๓. มีประชาชนขอตรวจดูขอ้มลูข่าวสารทางราชการ 

โครงการที่ ๒ 

๑. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : เผยแพรข่อ้มูลข่าวสารผ่ายเว็ปไซต ์อบต. 

๒. หลกัการและเหตผุล/ที่มาของโครงการ 

 ตามมาตรา ๙ แห่งพระราชบญัญติัขอ้มลูข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ บญัญติัใหห้น่วยงานของ

รฐัตอ้งจดัใหม้ีขอ้มูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยตามท่ีกฎหมายก าหนดไวใ้หป้ระชาชนเขา้ตรวจดู โดยมี

เจตนารมณใ์หป้ระชาชนมีโอกาสอยา่งกวา้งขวางในการไดร้บัข่าวสารเก่ียวกบัการด าเนินการต่างๆ ของรฐั 

 ดงัน้ัน เพ่ือใหก้ารด าเนินการดังกล่าวเป็นไปตามท่ีกฎหมายก าหนด องคก์ารบริหารส่วนต าบลหวั

ทุ่งจึงไดใ้หม้ีสถานท่ีส าหรบัประชาชนเขา้ตรวจดูขอ้มูลข่าวสารซ่ึงไดร้วบรวมไว ้    เพ่ือท่ีประชาชนจะได้

สามารถรับรูสิ้ทธิและหน้าท่ีของตนอย่างเต็มท่ีในการแสดงความคิดเห็นและใชสิ้ทธิทางการเมืองไดโ้ดย

ถูกตอ้งตรงกบัความเป็นจริง ในการรกัษาประโยชน์ของตนต่อไป 

๓. วตัถุประสงค ์

 ๑. เพ่ือเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารอนัเป็นประโยชน์แก่ประชาชนอย่างครบถว้น ถูกตอ้งและไม่บิดเบือน

ขอ้เท็จจริง  

 ๒. เพ่ือเพ่ิมช่องทางใหป้ระชาชนไดม้ีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบติังานขององคก์ารบริหาร

ส่วนต าบลหวัทุ่ง 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 

 เว็ปไซตอ์งคก์ารบริหารส่วนต าบล จ านวน ๑ เว็ปไซต ์

๕. พ้ืนที่ด  าเนินการ 

  องคก์ารบริหารส่วนต าบลหวัทุ่ง   

๖. วิธีด  าเนินการ 

 มีบริการอินเตอรเ์น็ตส าหรับใหบ้ริการประชาชนทัว่ไปและมี การจัดเก็บสถิติผูม้ารับบริการและ

สรุปผลเสนอผูบ้ริหาร 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 

 ๓ ปี (ปีงบประมาณ ๒๕๖๒-๒๕๖๔) 



 
 

                                                           แผนปฏิบตัิการป้องกนัการทุจรติ  
(พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๔) 

โดย องคก์ารบรหิารส่วนต าบลหัวทุ่ง อ าเภอพล จงัหวดัขอนแก่น 

 

๘. งบประมาณด าเนินการ 

          ไมใ่ชง้บประมาณ 

๙. ผูร้บัผิดชอบโครงการ 

 ส านักงานปลดั องคก์ารบริหารส่วนต าบลหวัทุ่ง 

๑๐. ตวัช้ีวดั/ผลลพัธ ์  

เว็ปไซตข์ององคก์ารบริหารส่วนต าบลหวัทุ่ง 

โครงการที่ ๓ 

๑. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : กิจกรรม “อบรมใหค้วามรูใ้หแ้ก่พนกังานส่วนต าบลและ

ประชาชนทัว่ไปเรื่อง พ.ร.บ. ขอ้มูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐” 

๒. หลกัการและเหตผุล/ที่มาของโครงการ 

พระราชบัญญัติขอ้มูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ ไดก้ าหนดหน้าท่ีใหห้น่วยงานของรฐั ตอ้ง

ปฏิบัติอยู่หลายประการ เช่น หน้าท่ีด าเนินการเพ่ือเปิดเผยขอ้มูลข่าวสารแก่ประชาชนตามท่ีกฎหมาย

ก าหนดในการจดัหาขอ้มูลขา่วสารใหป้ระชาชนท่ีขอเป็นการเฉพาะราย หนา้ท่ีตอ้งแจง้ให้ผูข้อขอ้มูลขา่วสาร

ของราชการทราบ เหตุผลท่ีหน่วยงานมีค าสัง่มิใหเ้ปิดเผยขอ้มลูขา่วสาร หนา้ท่ีท่ีจะไม่เปิดเผยขอ้มลูข่าวสาร

ส่วนบุคคล โดยปราศจากความยินยอมของเจา้ของขอ้มูล และในเร่ืองการคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพของ

ประชาชน  

ประกอบกบักรมส่งเสริมการปกครองส่วนทอ้งถ่ิน กระทรวงมหาดไทย น ามติคณะรฐัมนตรีเมื่อวนัท่ี 

๒๘ ธนัวาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ ก าหนดใหห้น่วยงานของรฐัน าขอ้มูลขา่วสารเก่ียวกบัประกาศประกวดราคาและ

สอบ ราคา   รวมทั้งผลการพิจารณาการจัดซ้ือจัดจา้งในรอบเดือนเผยแพร่ทางเว็บไซด์ของหน่วยงาน 

รวมทั้งการน าเร่ืองความโปร่งใส เร่ืองการเปิดเผยขอ้มูลข่าวสาร เร่ืองการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็น

เคร่ืองมือในการประเมินประสิทธิภาพของหน่วยงานส่วนทอ้งถ่ินทุกแห่ง 

การท่ีผูบ้ริหารและเจา้หน้าท่ีในหน่วยงานต่างๆ ของรฐัไดม้ีความรู ้ความเขา้ใจ และถือปฏิบติัให้

เป็นไปตามท่ีกฎหมายบญัญัติไว ้และเพ่ือใหป้ระชาชนมีโอกาสอย่างกวา้งขวางในการไดร้บัรูข้อ้มูลข่าวสาร

เก่ียวกบัการด าเนินการต่างๆของรฐั เพ่ือประชาชนจะสามารถแสดงความคิดเห็นและใชสิ้ทธิทางการเมือง

ไดโ้ดยถูกตอ้งกบัความเป็นจริง รวมทั้งมีส่วนร่วมในกระบวนการบริการและการตรวจสอบการใชอ้ านาจรฐั 

อนัจะเป็นการส่งเสริมใหม้ีรฐับาลท่ีบริหารบา้นเมืองอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส เป็นไปเพ่ือประโยชน์ของ

ประชาชนมากยิ่งขึ้ น 

 ดังน้ัน เพ่ือใหพ้นักงานส่วน พนักงานจา้งองค์การบริหารส่วนต าบลหัวทุ่ง มีความรู ้ความเขา้ใจ 

และปฏิบัติงานเป็นไปตามพระราชบัญญัติขอ้มูลข่าวสารของราชการ  พ.ศ.๒๕๔๐ อย่างถูกต้อง   และ

ประชาชนในต าบลหวัทุ่ง ไดรู้ถึ้งสิทธิของตน   องคก์ารบริหารส่วนต าบลหวัทุ่ง จึงไดจ้ดัท า      

๓. วตัถุประสงค ์                        

๑. เพ่ือใหพ้นักงานส่วนต าบล  พนักงานจา้ง องคก์ารบริหารส่วนต าบลหวัทุ่ง  และประชาชนทัว่ไป 

มีความรู ้ความเขา้ใจ เก่ียวกบัพระราชบญัญติัขอ้มลูขา่วสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐    

๒. เพ่ือใหพ้นักงานส่วนต าบล  พนักงานจา้ง องค์การบริหารส่วนต าบลหัวทุ่ง  สามารถปฏิบัติ

หนา้ท่ีตามพระราชบญัญติัขอ้มลูขา่วสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 



 
 

                                                           แผนปฏิบตัิการป้องกนัการทุจรติ  
(พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๔) 

โดย องคก์ารบรหิารส่วนต าบลหัวทุ่ง อ าเภอพล จงัหวดัขอนแก่น 

 

๓. เพ่ือใหป้ระชาชนทัว่ไปในต าบลหวัทุ่ง ไดรู้ถึ้งสิทธิของตน ตามพระราชบญัญติัขอ้มูลข่าวสารของ

ราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐    

๔. กลุ่มเป้าหมาย                  

พนักงานส่วนต าบล พนักงานจา้ง องคก์ารบริหารส่วนต าบลหวัทุ่ง และประชาชนทัว่ไปในต าบล หวั

ทุ่ง     

๕. วิธีการด าเนินการ 

 จดัอบรมใหค้วามรูด้ว้ยวิธีการบรรยาย                  

๖. ระยะเวลาด าเนินการ     

๓ ปี (ปีงบประมาณ ๒๕๖๒-๒๕๖๔) 

๗. สถานที่จดักิจกรรมฝึกอบรม 

           หอ้งประชุมสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลหวัทุ่ง 

๘. งบประมาณด าเนินการ 

          ไมใ่ชง้บประมาณ 

๙. ผูร้บัผิดชอบโครงการ 

  ส านักงานปลดั องคก์ารบริหารส่วนต าบลหวัทุ่ง 

๑๐. ผลทีค่าดว่าจะไดร้บั                                    

๑. พนักงานส่วนต าบล พนักงานจา้งองค์การบริหารส่วนต าบลหวัทุ่ง และประชาชนทัว่ไปในต าบล

หวัทุ่ง มีความรู ้ความเขา้ใจ เก่ียวกบั พระราชบญัญติัขอ้มลูขา่วสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ 

๒. พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจา้งองคก์ารบริหารส่วนต าบลหวัทุ่ง สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีตาม

พระราชบญัญติัขอ้มลูขา่วสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

๓. ประชาชนในต าบลหวัทุ่ง ไดรู้ถึ้งสิทธิของตน ตามพระราชบญัญติัขอ้มูลขา่วสารของราชการ พ.ศ.

๒๕๔๐ 

 

๓.๑.๒ มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล  การบริหาร

งบประมาณ การเงิน การจดัหาพัสดุ การค านวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบตัิงาน เป็นไปตาม

หลักเกณฑ ์วิธีการที่กฎหมาย ระเบียบ กฎขอ้บังคับ ที่ก  าหนดใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นตอ้ง

เผยแพร่ใหป้ระชาชนทราบและตรวจสอบได ้

โครงการที่ ๑ 

๑. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : กิจกรรม “การเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารดา้นการเงิน การคลัง 

พสัดุ และทรพัยส์ินขององคก์ารบริหารส่วนต าบลหัวทุ่ง และการรบัเรื่องรอ้งเรียนเก่ียวกับการเงิน

การคลงั” 

๒. หลกัการและเหตผุล/ที่มาของโครงการ 

 การบริหารงานราชการในปัจจุบนั ภาคประชาชนไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมและมีบทบาทอยา่งมากในการ

บริหารงานของราชการส่วนทอ้งถ่ินในดา้นต่างๆ การบริหารงานราชการส่วนทอ้งถ่ินตอ้งสามารถตรวจสอบ



 
 

                                                           แผนปฏิบตัิการป้องกนัการทุจรติ  
(พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๔) 

โดย องคก์ารบรหิารส่วนต าบลหัวทุ่ง อ าเภอพล จงัหวดัขอนแก่น 

 

ได ้ตอ้งมีความโปร่งใส ตอ้งใหป้ระชาชนไดร้บัทราบขอ้มูล ข่าวสาร ในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ เพ่ือเป็น

การป้องกนัมิใหเ้กิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพ่ือใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดแก่ภาครฐัและภาคประชาชน 

๓. วตัถุประสงค ์

 เพ่ือเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารในการปฏิบติังานใหป้ระชาชนไดร้บัรู ้เพ่ือประชาสมัพนัธก์ารปฏิบติังาน

ของภาครฐัเพื่อส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริตประพฤติ

มิชอบในภาครฐัเสริมสรา้งและพัฒนาเครือข่ายในการติดตามและตรวจสอบการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ในภาครฐัใหม้ีความเขม้แข็งเพ่ือใหม้ีระบบ และกลไกในการป้องกนัและตรวจสอบมิใหเ้กิดการทุจริต หรือ

การปฏิบติัหนา้ท่ีโดยมิชอบในภาครฐั 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 

 ประชาชนภายในต าบลหวัทุ่ง 

๕. พ้ืนที่ด  าเนินการ 

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลหวัทุ่ง 

๖. วิธีด  าเนินการ 

 เผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบังบประมาณ รายการบญัชีรบัจ่ายเงินประจ าปี และการจดัซ้ือจดัจา้ง 

จดัหาพสัดุต่างๆ รวมถึงการประชาสมัพนัธเ์ก่ียวกบัการช าระภาษีทอ้งถ่ิน และการรบัเร่ืองรอ้งเรียนทางดา้น

การเงินการคลัง ผ่านทางเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวทุ่ง และปิดประกาศขอ้มูลดังกล่าวท่ี

บอรด์ประชาสมัพนัธข์ององคก์ารบริหารส่วนต าบลหวัทุ่ง 

 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 

 ๓ ปี (ปีงบประมาณ ๒๕๖๒-๒๕๖๔) 

๘. งบประมาณด าเนินการ 

 ไมใ่ชง้บประมาณ 

๙. ผูร้บัผิดชอบโครงการ 

 กองคลงั องคก์ารบริหารส่วนต าบลหวัทุ่ง 

๑๐. ตวัช้ีวดั/ผลลพัธ ์

 ประชาชนได้รับรูข้อ้มูลข่าวสารท่ีส าคัญของทางราชการ ประชาชนมีโอกาสได้ตรวจสอบการ

บริหารงานขององคก์ารบริหารส่วนต าบลหวัทุ่ง ท าใหล้ดการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีความโปร่งใสใน

การปฏิบติังาน 

๓.๑.๓ มีการปิดประกาศ เผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัการปฏิบตัริาชการที่เป็น

ประโยชนก์บัการมีส่วนร่วมตรวจสอบของประชาชน  

โครงการที่ ๑ 

๑. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : โครงการจดัท าสื่อ ประชาสมัพนัธอ์งคก์ารบริหารส่วนต าบลหวั

ทุ่ง 

๒. หลกัการและเหตผุล/ที่มาของมาตรการ 



 
 

                                                           แผนปฏิบตัิการป้องกนัการทุจรติ  
(พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๔) 

โดย องคก์ารบรหิารส่วนต าบลหัวทุ่ง อ าเภอพล จงัหวดัขอนแก่น 

 

 ในภาวะสังคมปัจจุบัน ความเจริญกา้วหน้าดา้นวิชาการ และเทคโนโลยีต่างๆ กา้วหน้าไปมาก

เคร่ืองมือส่ือสารอิเล็กทรอนิกสต่์างๆ ท่ีทนัสมยั และมีประสิทธิภาพสูง การน าเอาเทคโนโลยีต่างๆ เขา้มาใช้

ในการด าเนินงานผ่านส่ือการประชาสมัพนัธ ์เพ่ือใหบ้รรลุผลส าเร็จ และรวดเร็วยิ่งขึ้ น โดยเฉพาะการสรุป

เพ่ือใหค้วามรูค้วามเขา้ใจไดง้่ายในช่วงระยะเวลาสั้นๆ หรือช่วงระยะเวลาอันจ ากัดน้ันเป็นเร่ืองท่ีตอ้งปู

พ้ืนฐาน สรา้งความน่าเช่ือถือ และน่าสนใจใหก้ับกิจกรรม/โครงการขององค์การบริหารส่วนต าบล ให้

สามารถมองเห็นภาพหรือเห็นความเก่ียวโยงกนัของกิจกรรม/โครงการต่างๆ ไดช้ดัเจนถูกตอ้ง ฉะน้ันการ

สรา้งความสมัพนัธก์บัประชาชนตอ้งการใหป้ระชาชนเขา้ถึงและมีส่วนร่วมรบัรูใ้นภารกิจขององคก์ารบริหาร

ส่วนต าบล จึงจ าเป็นตอ้งพิจารณาในการเลือกส่ือใหเ้หมาะสมกบัสภาวการณ์น้ันๆ การใชส่ื้อเทคนิคและ

วิธีการเป็นอย่างไรบา้ง ในแต่ละขั้นตอนท่ีต่างกนัเป็นส่ิงส าคญั ทั้งน้ีเพ่ือใหป้ระชาชนยอมรบัและใหค้วาม

ร่วมมือสนับสนุน ซ่ึงจะมีผลต่อการพฒันาตามภารกิจ บทบาท หนา้ท่ี อยา่งโปร่งใสและยุติธรรม 

๓. วตัถุประสงค ์

 ๑. เพ่ือประชาสมัพนัธก์ารด าเนินงานขององคก์ารบริหารส่วนต าบลหวัทุ่งใหป้ระชาชนไดร้บัทราบ  

 ๒. เพ่ือสรา้งจิตส านึกใหเ้กิดการเรียนรู ้รบัรูแ้ละเขา้ใจในภารกิจการปฏิบติังานขององคก์ารบริหาร

ส่วนต าบลอยา่งถูกตอ้งและโปร่งใส 

 ๓. เพ่ือส่งเสริมใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมและรบัผิดชอบในภารกิจขององคก์ารบริหารส่วนต าบลหวัทุ่ง 

 ๔. เพ่ือใหเ้กิดความหวงแหนและภาคภูมิใจในทอ้งถ่ินของตน 

 ๕. เพ่ือน าเสนอผลงาน/โครงการโดดเด่น ใหเ้ป็นท่ีทราบกนัอยา่งแพร่หลาย 

 ๖. เพ่ือความสมัพนัธท่ี์ดีและเช่ือมความสามคัคีระหวา่งองคก์ารบริหารส่วนต าบลและประชาชน 

๔. เป้าหมาย 

 จดัท าส่ือประชาสมัพนัธผ์ลการด าเนินงาน 

๕. พ้ืนที่ด  าเนินการ 

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลหวัทุ่ง 

๖. วิธีด  าเนินการ 

 ๑. เสนออนุมติัโครงการ 

 ๒. ด าเนินการประชุม 

 ๓. มอบหมายงาน/จดัท าการร่วมน าเสนอร่างรูปแบบ 

 ๔. ผลิตส่ือ  

 ๕. ติดตามและประเมินผลโครงการ 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 

 ๓ ปี (ปีงบประมาณ ๒๕๖๒-๒๕๖๔) 

๘. งบประมาณด าเนินการ 

 งบประมาณจากองคก์ารบริหารส่วนต าบลหวัทุ่ง ๕๐,๐๐๐.- บาท 

๙. ผูร้บัผิดชอบโครงการ 

 ส านักงานปลดั องคก์ารบริหารส่วนต าบลหวัทุ่ง 

๑๐. ตวัช้ีวดั/ผลลพัธ ์



 
 

                                                           แผนปฏิบตัิการป้องกนัการทุจรติ  
(พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๔) 

โดย องคก์ารบรหิารส่วนต าบลหัวทุ่ง อ าเภอพล จงัหวดัขอนแก่น 

 

 ใชแ้บบสอบถามความพึงพอใจในการด าเนินงานขององคก์ารบริหารส่วนต าบลหวัทุ่ง ซ่ึงออกแบบ

โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นตัวช้ีวดั โดยก าหนด

ตวัช้ีวดั ดงัน้ี 

 - ประชาชนไดร้บัทราบเขา้ใจถึงบทบาท ภารกิจขององคก์ารบริหารส่วนต าบลและมีความพึงพอใจ

ในส่ือเอกสารในการประชาสมัพนัธ ์ไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ ๖๐ 

 

๓.๒ การรบัฟังความคิดเห็น การรบัและตอบสนองเรื่องรอ้งเรียน/รอ้งทุกขข์องประชาชน 

๓.๒.๑ มีกระบวนการรบัฟังความคิดเห็นของประชาชน ในการด าเนินกิจการตามอ านาจ

หนา้ที่ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น โดยเฉพาะการด าเนินกิจการที่จะมีผลกระทบต่อความเป็นอยู ่

และสุขอนามยัของประชาชนในทอ้งถิ่น 

โครงการที่ ๑  

๑. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : โครงการสมัมนาเชิงปฏิบตักิารเพ่ือทบทวนบูรณาการจดัท า

แผนพฒันาและแผนชุมชนขององคก์ารบริหารส่วนต าบลหวัทุ่ง  (ออกประชาคมหมู่บา้นเพื่อแกไ้ข

ปัญหาที่มีผลกระทบตอ่สุขอนามยั) 

๒. หลกัการและเหตผุล/ที่มาของโครงการ 

   องคก์ารบริหารส่วนต าบล มีหน้าท่ีในการพฒันาต าบลทั้งในดา้นเศรษฐกิจ สงัคม และวฒันธรรม 

ตามมาตรา ๖๖  แห่งพระราชบญัญติัสภาต าบลและองคก์ารบริหารส่วนต าบล พ.ศ.๒๕๓๗ แกไ้ขเพ่ิมเติมถึง 

(ฉบบัท่ี ๖ )พ.ศ. ๒๕๕๒ โดยใชแ้ผนพฒันาขององคก์ารบริหารส่วนต าบล เป็นเคร่ืองมือน าสู่การปฏิบติัและ

เป็นกรอบในการท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี และงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม โดยอาศัยอ านาจ

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (ฉบับท่ี ๒ )    

พ.ศ.๒๕๕๙  ขอ้ ๗ (๑) คณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ินจัดประชุมประชาคมท้องถ่ิน  ส่วนราชการและ

รฐัวิสาหกิจท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือจา้งแนวทางการพัฒนาทอ้งถ่ิน รบัทราบปัญหา ความตอ้งการ ประเด็น การ

พัฒนาและประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งตลอดจนความช่วยเหลือทางวิชาการ และแนวทางปฏิบัติท่ีเหมาะสมกับ

สภาพพ้ืนท่ีเพ่ือน ามาก าหนดแนวทางการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี โดยใหน้ าขอ้มูลพ้ืนฐานในการ

พฒันาจากหน่วยงานต่างๆ และขอ้มูลในแผนพฒันาหมู่บา้นหรือแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจดัท า

แผนพฒันาทอ้งถ่ินส่ีปี 

 ดงัน้ัน เพ่ือใหเ้กิดธรรมาภิบาลในการพฒันาทอ้งถ่ิน โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนใน

สงัคม หมู่บา้น ชุมชน ใหม้ากท่ีสุด อีกทั้งเป็นการเสริมสรา้งกระบวนการ การเรียนรูใ้นเร่ืองของการจดัท า

แผนพัฒนาชุมชน ท่ีสอดคลอ้งกบัยุทธศาสตรแ์ละแนวทางการพฒันาขององคก์ารบริหารส่วนต าบล โดย

แผนพฒันาชุมชนไดส้นองตอบปัญหาความตอ้งการของประชาชนอย่างแทจ้ริง และยงัเป็นการลดขั้นตอน

กระบวนการและความซ ้าซอ้นในการจดัท าแผนขององค์การบริหารส่วนต าบล ท่ีอาจเชิญคณะกรรมการ 

หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งในการจดัท าแผนพฒันาองคก์ารบริหารส่วนต าบล มาเขา้ร่วมประชุมประชาคมทอ้งถ่ิน

ในการจดัท าแผนชุมชน พรอ้มกนัทีเดียว และเพ่ือใหเ้ป็นไปตามท่ีกระทรวงมหาดไทยไดม้ีหนังสือ ด่วนท่ีสุด 

ท่ีมท ๐๘๑๐.๒/๐๖๐๐  ลงวันท่ี ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ ก าหนดแนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและ

ประสานแผนพฒันาทอ้งถ่ินขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 



 
 

                                                           แผนปฏิบตัิการป้องกนัการทุจรติ  
(พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๔) 

โดย องคก์ารบรหิารส่วนต าบลหัวทุ่ง อ าเภอพล จงัหวดัขอนแก่น 

 

 องคก์ารบริการส่วนต าบลหวัทุ่ง จึงไดจ้ดัท า “โครงการสมัมนาเชิงปฏิบติัการเพ่ือทบทวนบรูณาการ

จดัท าแผนพฒันาและแผนชุมชน ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลหวัทุ่ง” ขึ้ น 

๓. วตัถุประสงค ์

๑. เพ่ือรบัทราบ ความตอ้งการ สภาพปัญหาของชุมชน ระดมความคิดพรอ้มทั้งแลกเปล่ียนความ

คิดเห็นจากหลายฝ่าย ล าดับความส าคัญ และน าขอ้สรุปประกอบการจัดท าแผนพัฒนาทอ้งถ่ินส่ีปีของ

องคก์ารบริหารส่วนต าบลหวัทุ่ง 

๒. เพ่ือใหอ้งคก์ารบริหารส่วนต าบลหวัทุ่งน าแผนพฒันาชุมชน ท่ีสอดคลอ้งเช่ือมโยงกบัยุทธศาสตร์

และแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวทุ่ง น าไปสู่การจดัท าแผนพัฒนาทอ้งถ่ินส่ีปีท่ีมี

ประสิทธิภาพ และใช้เป็นกรอบในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวทุ่ง ภายใต้การ

บริหารงาน โดยใชห้ลกัธรรมาภิบาล 

๓. เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชนของตนเองและเรียนรูข้ั้นตอน

กระบวนการจดัท าแผนพฒันาชุมชน 

๔. เป้าหมาย 

๑.  คณะผูบ้ริหารองคก์ารบริหารส่วนต าบลหวัทุ่ง   

๒.  ผูน้ าชุมชน (ก านัน,ผูใ้หญ่บา้น,กรรมการหมูบ่า้น,โต๊ะอิหมา่ม และสมาชิกสภา อบต.) 

๓.  ส่วนราชการ รฐัวิสาหกิจ  

 ๔.  ผูแ้ทนกลุ่มประชาชนและประชาชนในพ้ืนท่ี 

 ๕.  เจา้หนา้ท่ีท่ีไดร้บัมอบหมายใหป้ฏิบติัหน้าท่ี    

๕. ระยะเวลาการด าเนินการ 

     ๓ ปี (ปีงบประมาณ ๒๕๖๒-๒๕๖๔) 

๖. วิธีการด าเนินการ 

๑. จดัท าหนังสือแจง้กลุ่มเป้าหมาย 

๒. แจง้ประสานขอความร่วมมือจากก านัน ผูใ้หญ่บา้น ประชาสมัพนัธโ์ครงการ 

๓. ประชุมประชาคมต าบล เพ่ือน าปัญหาความตอ้งการจากประชุมประชาคมหมู่บา้นจัดล าดับ 

ความส าคญัและลงมติเห็นชอบพิจารณาบรรจุลงในแผนพฒันาทอ้งถ่ินส่ีปี 

๔. ประเมินผลโครงการ 

๗. งบประมาณ 

 ไมม่ีการใชง้บประมาณ 

๘. สถานที่ด  าเนินการ 

หอ้งประชุมสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลหวัทุ่ง 

๙. ผูร้บัผิดชอบโครงการ 

- ส านักงานปลดั องคก์ารบริหารส่วนต าบลหวัทุ่ง 

- ส านักงานพฒันาชุมชนอ าเภอพล 

- ศูนยสุ์ขภาพชุมชนประจ าต าบลหวัทุ่ง    

๑๐. ประโยชนท์ี่คาดว่าจะไดร้บั 



 
 

                                                           แผนปฏิบตัิการป้องกนัการทุจรติ  
(พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๔) 

โดย องคก์ารบรหิารส่วนต าบลหัวทุ่ง อ าเภอพล จงัหวดัขอนแก่น 

 

๑. สามารถรบัทราบ ความตอ้งการ สภาพปัญหาของชุมชน ระดมความคิดพรอ้มทั้งแลกเปล่ียน

ความคิดเห็นจากหลายฝ่าย ล าดบัความส าคญั และน าขอ้สรุปประกอบการจดัท าแผนพฒันาทอ้งถ่ินส่ีปีของ

องคก์ารบริหารส่วนต าบลหวัทุ่ง 

๒. องค์การบริหารส่วนต าบลหัวทุ่งสามารถน าแผนพัฒนาชุมชน ท่ีสอดคล้องเช่ือมโยงกับ

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวทุ่ง น าไปสู่การจัดท าแผนพัฒนา

ทอ้งถ่ินส่ีปีท่ีมีประสิทธิภาพ และใชเ้ป็นกรอบในการบริหารงานขององคก์ารบริหารส่วนต าบลหวัทุ่ง ภายใต้

การบริหารงาน โดยใชห้ลกัธรรมาภิบาล 

๓. สามารถส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพฒันาชุมชนของตนเองและเรียนรูข้ั้นตอน

กระบวนการจดัท าแผนพฒันาชุมชน 

๑๑. การตดิตามและประเมินผล 

๑. จ านวนผูเ้ขา้ร่วมประชุมตามประกาศสดัส่วนประชาคมต าบล ไม่นอ้ยกวา่รอ้ยละ๖๐   

  ๒. แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลโครงการ โดยใชแ้บบติดตามประเมินผล   

 

 

 

 

๓.๒.๒ มีช่องทางใหป้ระชาชนในทอ้งถิ่นสามารถรอ้งเรียน/รอ้งทุกขไ์ดโ้ดยสะดวก 

โครงการที่ ๑ 

๑. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : โครงการ อบต.สญัจรพบประชาชน 

๒. หลกัการและเหตผุล/ที่มาของโครงการ 

 องค์การบริหารส่วนต าบลหัวทุ่ง เป็นหน่วยงานภาครัฐท่ีเน้นการให้บริการประชาชน และมี

เป้าหมายใหม้ีการบริการประชาชนในดา้นต่างๆ ท่ีอยู่ในอ านาจหน้าท่ีดว้ยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ 

และเกิดประโยชน์ต่อประชาชนผูร้บับริการโดยตรง โดยถือวา่ประชาชนเป็นศูนยก์ลางท่ีจะไดร้บัการบริการ

อยา่งสะดวกรวดเร็วและลดภาระของประชาชนเป็นส าคญั 

 ดังน้ัน เพ่ือใหก้ารด าเนินงานดา้นบริการประชาชนเป็นไปอย่างต่อเน่ืองและเป็นการใหบ้ริการใน

เชิงรุก จึงไดจ้ดัท าโครงการองคก์ารบริหารส่วนต าบลหวัทุ่งเคล่ือนท่ี เพ่ือส ารวจความตอ้งการของประชาชน

ตามครัวเรือนว่าต้องการใหอ้งค์การบริหารส่วนต าบลหัวทุ่ง ด าเนินการใหบ้ริการในด้านใดบา้ง และ

ใหบ้ริการงานดา้นต่างๆ ซ่ึงอยูใ่นอ านาจหน้าท่ี อาจด าเนินการดว้ยตนเองหรือร่วมมือกบัองคก์รเอกชนโดย

เน้นใหบ้ริการฟรีแก่ประชาชน หรือหากจ าเป็นตอ้งคิดว่าบริการก็ใหคิ้ดในอตัราถูกท่ีสุด เพ่ือใหป้ระชาชน

เดือดรอ้นนอ้ยท่ีสุดร่วมกบัการประชุมเวทีประชาคมท าแผนพฒันาชุมชน 

๓. วตัถุประสงค ์

 ๑. เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ประชาชนโดยไม่ตอ้งเดินทางมารบับริการ ณ องคก์ารบริหารส่วน

ต าบลหวัทุ่ง ซ่ึงอาจเสียค่าใชจ้่ายหรือเสียเวลาเพ่ิมข้ึน 

 ๒. เพ่ือรบัทราบปัญหาความเดือดรอ้นของประชาชนในพ้ืนท่ี และจะไดแ้กไ้ขปัญหาไดอ้ย่างถูกตอ้ง

หรือน ามาเป็นขอ้มลูในการท าแผนงาน โครงการแกไ้ขปัญหาต่อไป 



 
 

                                                           แผนปฏิบตัิการป้องกนัการทุจรติ  
(พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๔) 

โดย องคก์ารบรหิารส่วนต าบลหัวทุ่ง อ าเภอพล จงัหวดัขอนแก่น 

 

 ๓. เพ่ือเสริมสรา้งความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวทุ่งกับ

ประชาชนในพ้ืนท่ี 

๔. เป้าหมาย/ผลลพัธ ์

 น าบริการในหน้าท่ีของทุกส่วนงานขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวทุ่ง ออกไปใหบ้ริการแก่

ประชาชนหมุนเวียนชุมชนต่างๆ ในพ้ืนท่ีทั้งหมด ร่วมกบัการประชุมเวทีประชาคมท าแผนพฒันาชุมชน  

๕. พ้ืนที่ด  าเนินการ 

 ก าหนดใหอ้อกเคล่ือนท่ีร่วมกบัการประชุมเวทีประชาคมท าแผนพฒันาชุมชน ในเขตต าบลหวัทุ่ง   

๖. วิธีด  าเนินการ 

 ๑. จดัท าร่างโครงการเสนอคณะผูบ้ริหารพิจารณาอนุมติั 

 ๒. จดัหางบประมาณเพ่ือสนับสนุนโครงการใหบ้รรลุผลตามเป้าหมาย 

 ๓. ประสานงานกับทุกกองทุกฝ่าย เพ่ือคดัเลือกกิจกรรมและงานในหน้าท่ีท่ีจะน าไปใหบ้ริการแก่

ประชาชนในเขตองคก์ารบริหารส่วนต าบลหวัทุ่งทั้งหมด 

 ๔. ก าหนดสถานท่ี วนั เวลา ในการออกใหบ้ริการเคล่ือนท่ี   

 ๕. ประสานงานกบัทุกส่วนงาน 

 ๖. วิธีด าเนินการ 

- จดัท าร่างโครงการเสนอคณะผูบ้ริหารพิจารณาอนุมติั 

- จดัหางบประมาณเพ่ือสนับสนุนโครงการใหบ้รรลุผลตามเป้าหมาย 

- ประสานงานกบัทุกกองทุกฝ่าย   

- ก าหนดสถานท่ี วนั เวลา ในการออกใหบ้ริการเคล่ือนท่ี   

- ประสานงานกบัทุกส่วนการงาน 

- ประชาสมัพนัธใ์หป้ระชาชนทราบล่วงหนา้ทางเสียงตามสาย และรถประชาสมัพนัธเ์คล่ือนท่ี 

- น ากิจกรรมงานในหนา้ท่ีออกบริการประชาชน 

- ประเมินผลการปฏิบติังาน 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 

 ๓ ปี (ปีงบประมาณ ๒๕๖๒-๒๕๖๔)  ก าหนดออกใหอ้งค์การบริหารส่วนต าบลหัวทุ่งเคล่ือนท่ี

ร่วมกบัการประชุมเวทีประชาคมท าแผนพฒันาชุมชน   

๘. งบประมาณด าเนินการ 

 ไมใ่ชง้บประมาณ 

๙. ผูร้บัผิดชอบโครงการ 

 ส านักปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบลหวัทุ่ง 

๑๐. ตวัช้ีวดั/ผลลพัธ ์

 ๑. มีสถิติจ านวนประชาชนทุกชุมชนท่ีอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหัวทุ่ง ซ่ึงได้เขา้ร่วม

โครงการฯ ไดร้บับริการท่ีสะดวก รวดเร็ว ประหยดั พรอ้มทั้งไดร้บัทราบนโยบายต่างๆ ขององคก์ารบริหาร

ส่วนต าบลหวัทุ่ง อยา่งทัว่ถึง 



 
 

                                                           แผนปฏิบตัิการป้องกนัการทุจรติ  
(พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๔) 

โดย องคก์ารบรหิารส่วนต าบลหัวทุ่ง อ าเภอพล จงัหวดัขอนแก่น 

 

 ๒. ประชาชนทุกชุมชนท่ีอยู่ในพ้ืนท่ีองคก์ารบริหารส่วนต าบลหวัทุ่ง มีโอกาสไดแ้สดงความคิดเห็น

โดยมีเจา้หนา้ท่ีขององคก์ารบริหารส่วนต าบลหวัทุ่งร่วมรบัฟัง ทั้งในเร่ืองการด าเนินงานขององคก์ารบริหาร

ส่วนต าบลหวัทุ่ง และความตอ้งการดา้นสาธารณูปโภคของประชาชน 

 

๓.๒.๓ มีรายงานหรือแจง้เป็นลายลักษณ์อักษรใหป้ระชาชนผูร้อ้งเรียน/รอ้งทุกข ์ได้

ทราบถึงการไดร้บัเรื่อง ระยะเวลา และผลการด าเนินการเก่ียวกบัเรื่องรอ้งเรียน/รอ้งทุกข ์

โครงการที่ ๑ 

๑. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : กิจกรรม รายงานผลการตรวจสอบขอ้เท็จจริงใหผู้ร้อ้งเรียน/

รอ้งทุกขร์บัทราบ 

๒. หลกัการและเหตผุล/ที่มาของโครงการ 

 การแต่งตั้งเจา้หนา้ท่ีในการรบัเร่ืองรอ้งเรียน รอ้งทุกข ์เป็นส่ิงส าคญัเพราะการปฏิบัติหนา้ท่ีราชการ

ทุกครั้งจะต้องมีการตรวจสอบ กลัน่กรองการใชอ้ านาจ โดยการเปิดโอกาสใหทุ้กภาคส่วนไดร้ับทราบ

ขอ้เท็จจริง ขอ้กฎหมายท่ีถูกต้อง และต้องเป็นธรรมกับทุกฝ่าย เมื่อด าเนินการตามขั้นตอนเร่ืองการ

รอ้งเรียนรอ้งทุกขเ์สร็จแลว้ใหแ้จง้ผูร้อ้งรบัทราบโดยเร็วไมเ่กิน ๑๕ วนั 

๓. วตัถุประสงค ์

 ๑. เพ่ือปฏิบติัตามระเบียบ กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งเคร่งครดัลดปัญหาทุจริต 

 ๒. เพ่ือใหเ้กิดการปฏิบติัหนา้ท่ีราชการอย่างถูกตอ้งโดยการน าขอ้เสนอแนะจากหน่วยตรวจสอบมา

ปฏิบติั 

 ๓. เพ่ือใหผู้้รอ้งไดร้ับทราบขั้นตอนของการด าเนินการเร่ืองรอ้งเรียนรอ้งทุกขแ์ละส่งเสริมภาค

ประชาชนร่วมตรวจสอบการด าเนินงานของทางราชการ 

๔. เป้าหมายการด าเนินการ 

 ผูร้อ้งเรียนรอ้งทุกขทุ์กราย 

๕. พ้ืนที่ด  าเนินการ 

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลหวัทุ่ง 

๖. วิธีการด าเนินการ 

 ตรวจสอบขอ้เท็จจริงแลว้เสร็จแจง้ผูร้อ้งโดยเร็วไมเ่กิน ๑๕ วนัท าการ 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 

 ๓ ปี (ปีงบประมาณ ๒๕๖๒-๒๕๖๔) 

๘. ผูร้บัผิดชอบโครงการ 

 ส านักปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบลหวัทุ่ง 

๙. งบประมาณด าเนินการ 

 ไมใ่ชง้บประมาณ 

๑๐.ตวัช้ีวดั/ผลลพัธ ์

 ๑. การปฏิบติัหนา้ท่ีราชการถูกตอ้งตามระเบียบ กฎหมาย เป็นธรรมกบัทุกฝ่าย 



 
 

                                                           แผนปฏิบตัิการป้องกนัการทุจรติ  
(พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๔) 

โดย องคก์ารบรหิารส่วนต าบลหัวทุ่ง อ าเภอพล จงัหวดัขอนแก่น 

 

 ๒. ใชเ้ป็นแนวทางปฏิบติังานดา้นการรอ้งเรียนรอ้งทุกข ์

 

 

๓.๓ การส่งเสริมใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น 

๓.๓.๑ ด าเนินการใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในการจดัท าแผนพฒันา การจดัท างบประมาณ 

โครงการที่ ๑ 

๑.ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : โครงการประชาคมเพื่อจดัท าแผนพฒันาทอ้งถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 

๒๕๖๑    – ๒๕๖๔) ประจ  าปีงบประมาณ  ๒๕๖๑ 

๒.  หลกัการและเหตผุล 

 ตามพระราชบญัญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

พ.ศ. ๒๕๔๒  หมวด ๒  การก าหนดอ านาจและหน้าท่ีในการจดัระบบบริการสาธารณะ  มาตรา ๑๖ และ

พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗  และแกไ้ขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน   

หมวด  ๒  องคก์ารบริหารส่วนต าบล ส่วนท่ี ๓ อ านาจหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนต าบล มาตรา ๖๖, 

มาตรา ๖๗, มาตรา ๖๘, มาตรา ๖๙, และมาตรา ๖๙/๑ ไดใ้หอ้ านาจหน้าท่ีแก่องคก์ารบริหารส่วนต าบล

ในการพฒันาต าบลในดา้น เศรษฐกิจ สงัคม โครงสรา้งพ้ืนฐาน และวฒันธรรม เพ่ือประโยชน์ของประชาชน

ในต าบลและใหค้ านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจดัท าแผนพฒันาทอ้งถ่ิน ประกอบกบัระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย  ว่าดว้ยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. 

๒๕๕๙  ขอ้ ๗  ก าหนดใหก้ารจดัท าแผนพัฒนาทอ้งถ่ินส่ีปี ใหม้ีการจัดเวทีประชาคมขึ้ น  เพ่ือรบัทราบ

ปัญหา  ความตอ้งการของประชาชนในชุมชน  

ดงัน้ัน  เพ่ือใหก้ารจดัท าแผนพฒันาทอ้งถ่ินส่ีปี  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  ขององคก์ารบริหารส่วน
ต าบลหวัทุ่ง  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  เป็นไปดว้ยความถูกตอ้งตามกฎหมายดังกล่าว  องคก์าร

บริหารส่วนต าบลหัวทุ่ง  จึงจัดท าโครงการประชาคมเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาทอ้งถ่ินส่ีปี  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – 

๒๕๖๔)  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๖๑ ขึ้ น   
๒. วตัถุประสงค ์

๒.๑ เพ่ือจดัท าหรือทบทวนแผนพัฒนาทอ้งถ่ินส่ีปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ขององค์การบริหาร

ส่วนต าบลหวัทุ่ง 
๒.๒ เพ่ือจดัประชุมประชาคมระดบัต าบลเพ่ือส่งเสริมใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในการร่วมคิด  ร่วมท า 

ร่วมตดัสินใจ ร่วมแกปั้ญหาส าหรบัการพฒันาทอ้งถ่ิน  
๓. เป้าหมาย 

๓.๑  จ านวน ๑๐๐  คน  ประกอบดว้ยคณะผูบ้ริหาร  สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบล  
คณะกรรมการพฒันาองคก์ารบริหารส่วนต าบลหวัทุ่ง  คณะกรรมการสนับสนุนการจดัท าแผนพฒันา

องคก์ารบริหารส่วนต าบลหวัทุ่ง ส่วนราชการ  ผูน้ าชุมชน  กรรมการชุมชน  ผูช้่วยผูใ้หญ่บา้น  สารวตัร
ก านัน  แพทยป์ระจ าต าบล  อสม.  อปพร. กรรมการกองทุนหมูบ่า้น กลุ่มแมบ่า้น  กลุ่มสตรี  กลุ่มเกษตร 
ผูท้รงคุณวุฒิ  ปราชญห์มูบ่า้น   ประปาชนผูมี้สิทธ์ิเลือกตั้ง       
๔. วิธีด  าเนินการ 



 
 

                                                           แผนปฏิบตัิการป้องกนัการทุจรติ  
(พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๔) 

โดย องคก์ารบรหิารส่วนต าบลหัวทุ่ง อ าเภอพล จงัหวดัขอนแก่น 

 

ขั้นตอน/กิจกรรม 

๑. เสนอโครงการฯ เพ่ือขออนุมติัโครงการจากนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลหวัทุ่ง 

๒. ประชาสมัพนัธก์ารจดัเวทีประชาคมระดบัทอ้งถ่ินในระดบัต าบล 

๓. ประชุมประชาคมทอ้งถ่ินระดบัต าบล  
      - เพ่ือเสนอปัญหาและน าเสนอผลการจดัล าดบัความส าคญัของปัญหาแต่ละหมูบ่า้น 
     - ระดมความคิด จดัล าดบัความส าคญัของปัญหาในระดบัต าบลเพ่ือจดัท าโครงการฯ 
    - สรุปโครงการเพ่ือจดัท าแผน 

๔. ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจดัท าแผนพฒันาองคก์ารบริหารส่วนต าบลหวัทุ่ง  เพ่ือจดัท าร่าง
แผนพฒันาทอ้งถ่ินส่ีปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

๕. ประชุมคณะกรรมการพฒันาองคก์ารบริหารส่วนต าบลหวัทุ่งเพ่ือพิจารณาร่างแผนพฒันาทอ้งถ่ินส่ีปี 

(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

๖. ประชุมสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลหวัทุ่งเพ่ือพิจารณาเห็นชอบร่างแผนพฒันาทอ้งถ่ินส่ีปี (พ.ศ. 

๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

๗. นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลหวัทุ่งอนุมติัและประกาศใชแ้ผนฯ     

๘. ประชาสมัพนัธก์ารประกาศใชแ้ผนพฒันาทอ้งถ่ินส่ีปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

 

๕. ระยะเวลาด าเนินการ 
   ประชุมประชาคมหมูบ่า้น  เดือนกุมภาพนัธ ์  ๒๕๖๑ 
  ประชุมประชาคมระดบัต าบล  เดือนมีนาคม  ๒๕๖๑    
๖. หน่วยงานที่รบัผิดชอบ 
  ส านักงานปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบลหวัทุ่ง  อ าเภอพล  จงัหวดัขอนแก่น 

๗. งบประมาณ 
  ๒๐,๐๐๐.-  บาท    

๘. ผลที่คาดว่าจะไดร้บั 
 ๘.๑  องคก์ารบริหารส่วนต าบลหัวทุ่งมีแผนพฒันาทอ้งถ่ินส่ีปีท่ีสามารถเป็นกรอบในการจัดท า

งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม  และงบประมาณจากเงินสะสมในช่วงของแผน

น้ัน    
 ๘.๒  ประชาชนมีส่วนร่วมในการจดัท าแผนพฒันาทอ้งถ่ินของตนเอง 
 

โครงการที่ ๒  

๑. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : มาตรการแตง่ตั้งคณะกรรมการการจดัท าแผนพฒันาองคก์าร

บริหารส่วนต าบลหวัทุ่ง 

๒. หลกัการและเหตผุล/ที่มาของโครงการ 



 
 

                                                           แผนปฏิบตัิการป้องกนัการทุจรติ  
(พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๔) 

โดย องคก์ารบรหิารส่วนต าบลหัวทุ่ง อ าเภอพล จงัหวดัขอนแก่น 

 

 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยการจดัท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 

๒๕๔๘ หมวด ๑ องคก์รจดัท าแผนพัฒนา ขอ้ ๗  - ขอ้ ๑๒ ก าหนดใหม้ีองคก์รและโครงสรา้งขององคก์ร

จดัท าแผนพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในรูปของคณะกรรมการ 

 ดงัน้ัน เพ่ือใหอ้งคก์ารบริหารส่วนต าบลหวัทุ่ง  ในฐานะองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินรูปแบบองคก์าร

บริหารส่วนต าบล มีองค์กรในการจัดท าแผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยการจัดท า

แผนพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘   จึงแต่งตั้งคณะกรรมการการจดัท าแผนพฒันา

องคก์ารบริหารส่วนต าบลหวัทุ่ง ขึ้ น 

๓. วตัถุประสงค ์

 เพ่ือส่งเสริมใหบุ้คลากรขององคก์ารบริหารส่วนต าบลหวัทุ่งและตวัแทนประชาชนจากทุกภาคส่วน

ไดม้ีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็นในการจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี ใหส้อดคลอ้งกับประเด็น

หลกัการพฒันาท่ีประชาคมองคก์ารบริหารส่วนต าบลหวัทุ่ง และคณะกรรมการพฒันาทอ้งถ่ิน ก าหนดดว้ย

ความถูกตอ้ง โปร่งใส และสุจริต 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 

 ๑. คณะกรรมการสนับสนุนการจดัท าแผนพฒันาทอ้งถ่ิน 

 ๒. คณะกรรมการพฒันาทอ้งถ่ิน 

๕. พ้ืนที่ด  าเนินการ 

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลหวัทุ่ง 

๖. วิธีด  าเนินการ 

 ๑. จดัประชุมคณะกรรมการชุมชน เพ่ือคดัเลือกผูแ้ทนประชาคม  

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 

 ๓ ปี (ปีงบประมาณ ๒๕๖๒-๒๕๖๔) 

๘. งบประมาณด าเนินการ 

 ไมใ่ชง้บประมาณ 

๙. ผูร้บัผิดชอบโครงการ 

  ส านักปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบลหวัทุ่ง   

๑๐. ตวัช้ีวดั/ผลลพัธ ์

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลหวัทุ่ง มีคณะกรรมการการจดัท าแผนพฒันาทอ้งถ่ินส่ีปี  

 

โครงการที่ ๓ 

๑. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : ประชุมประชาคมหมู่บา้นและประชาคมต าบล ประจ าปี 

๒. หลกัการและเหตผุล/ที่มาของโครงการ 

 กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการกระจายอ านาจและองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน เป็นกฎหมายท่ีค่อนขา้ง

ใหม่และมีจ านวนหลายฉบบัดว้ยกนั ท าใหป้ระชาชนยงัไม่อาจไดร้บัทราบถึงความส าคญัของการกระจาย

อ านาจและการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการกระจายอ านาจ องคก์ารบริหารส่วนต าบลหวัทุ่งจึงไดจ้ดัท า

โครงการประชุมประชาคมหมูบ่า้นและประชาคมต าบลประจ าปี   ขึ้ น เพ่ือให้ประชาชนมีความรูค้วามเขา้ใจ



 
 

                                                           แผนปฏิบตัิการป้องกนัการทุจรติ  
(พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๔) 

โดย องคก์ารบรหิารส่วนต าบลหัวทุ่ง อ าเภอพล จงัหวดัขอนแก่น 

 

และตระหนักถึงความส าคัญของการกระจายอ านาจการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการพัฒนาทอ้งถ่ิน

ตนเอง 

๓. วตัถุประสงค ์

 เพ่ือใหก้ารบริหารจดัการเป็นไปตามหลกัการมีส่วนร่วมของประชาชน โปร่งใส และตรวจสอบได้

เพ่ือเผยแพร่ความรูใ้หก้บัประชาชนถึงการมีส่วนร่วมในการบริหารงานขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน เพ่ือ

รบัฟังความคิดเห็น ขอ้เสนอแนะในการพฒันาทอ้งถ่ิน และรายงานการด าเนินงานประจ าปีงบประมา อีก

ทางหน่ึงดว้ย 

๔. เป้าหมาย 

 ผูน้ าองคก์รประชาชน เช่น ก านัน ผูใ้หญ่บา้น ผูช้่วยผูใ้หญ่บา้น สารวตัรก านัน ผูน้ าชุมชนแพทย์

ประจ าต าบล อาสาสมคัรสาธารณสุข สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล กลุ่มอาชีพต่างๆ ตลอดจน

ประชาชนทัว่ไป   

๕. วิธีด  าเนินการ 

 ๑. ติดต่อ ประสานงานกบัเจา้ของสถานท่ี 

 ๒. แต่งตั้งคณะท างาน 

 ๓. วางแผนก าหนด วนั เวลา สถานท่ี การฝึกอบรม พรอ้มก าหนดตารางการฝึกอบรม 

 ๔. เสนอโครงการเพ่ือขออนุมติังบประมาณจากองคก์ารบริหารส่วนต าบลหวัทุ่ง 

 ๕. ด าเนินโครงการตามวนั เวลา ท่ีก าหนด 

๖. ระยะเวลาการด าเนินการ 

 ๓ ปี (ปีงบประมาณ ๒๕๖๒-๒๕๖๔) 

๗. งบประมาณ 

 ไมใ่ชง้บประมาณ 

๘. ผูร้บัผิดชอบโครงการ 

 ส านักปลดั องคก์ารบริหารส่วนต าบลหวัทุ่ง 

๙. ตวัช้ีวดั/ผลลพัธ ์

 ผู ้เข ้าร่วมประชุมประชาคมสามารถเข้าใจการบริหารงานแบบการมีส่วนร่วม ตระหนักถึง

ความส าคัญของการกระจายอ านาจและเป็นการสรา้งทัศนคติท่ีดีระหว่างประชาชนและหน่วยการบริหาร

ราชการส่วนทอ้งถ่ิน 

 

โครงการที่ ๔ 

๑. ช่ือโครงการ : การส่งเสริมและสนบัสนุนการจดัท าแผนชุมชน 

๒. หลกัการและเหตผุล/ที่มาของโครงการ 

 การพัฒนาและสรา้งการเรียนรู ้เพ่ือมุ่งเน้นยกระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการพัฒนา

ทอ้งถ่ินเป็นส าคญั จึงควรใหค้ณะกรรมการชุมชนซ่ึงถือวา่เป็นประชาชนกลุ่มหน่ึงในชุมชน สรา้งแผนชุมชน

ขึ้ นมาดว้ยตนเอง ดังความหมายของแผนแม่บทชุนท่ีว่า “แผนชุมชนเป็นการท างานเพ่ือตอ้งการใหชุ้มชน

สามารถบริหารจดัการเอง ก าหนดทิศทางของตนเอง” การสรา้งภูมิคุม้กนั ป้องกนัเง่ือนไขจากภายนอกเขา้



 
 

                                                           แผนปฏิบตัิการป้องกนัการทุจรติ  
(พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๔) 

โดย องคก์ารบรหิารส่วนต าบลหัวทุ่ง อ าเภอพล จงัหวดัขอนแก่น 

 

ไปท าใหชุ้มชนเปล่ียนแนวคิดวฒันธรรมดั้งเดิม และวิ่งตามกระแสเงิน ท าใหชุ้มชนไดร้บัการเรียนรู ้รูจ้ ัก

ชุมชนของตนเองสามารถคน้หาทรพัยากรและศกัยภาพของตนเอง ตลอดจนการท าโครงการแกไ้ขปัญหาใน

อนาคตได ้และการประสานกบัหน่วยงานทุกภาคส่วน เพ่ือใหเ้กิดความร่วมมือเป็นพลงัส าคญัในการแกไ้ข

ปัญหาท่ีตอบมนองความตอ้งการของชุมชน ในปัจจุบนัและป้องกนัปัญหาท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตได ้

๓. วตัถุประสงค ์

 เพ่ือใหค้นในชุมชนไดแ้ลกเปล่ียนเรียนรูร้่วมกนัไดเ้ห็นขอ้เด่น ขอ้ดี โอกาสและขอ้จ ากดัของชุมชนใน

การพัฒนาอย่างมีเป้าหมายมีช่องทางในการแกไ้ขปัญหาของชุมชนได้อย่างเหมาะสมและครอบคลุม

สามารถก าหนดกิจกรรมท่ีตอบสนองความตอ้งการของชุมชนไดคิ้ดเป็นและกลา้ท่ีจะตดัสินใจดว้ยตนเองได ้

๔. เป้าหมาย 

 ทุกหมูบ่า้นในเขตองคก์ารบริหารส่วนต าบลหวัทุ่ง 

๕. วิธีด  าเนินการ 

 ๑. ประชุมผูบ้ริหาร ก านันผูใ้หญ่บา้น เจา้หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือวางแผนการด าเนินงาน 

 ๒. ประชาสมัพนัธ์โครงการพรอ้มใหค้วามรูแ้ก่ประชาชนในพ้ืนท่ี โดยใชห้อกระจายข่าวและเสียง

ตามสายในหมูบ่า้น 

 ๓. ด าเนินการจดัท าแผนชุมชนของทุกหมูบ่า้นตามก าหนดการ 

 ๔. ส่งแผนชุมชนใหห้น่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

๖. ระยะเวลาการด าเนินการ 

 ๓ ปี (ปีงบประมาณ ๒๕๖๒-๒๕๖๔) 

๗. งบประมาณด าเนินการ 

 ไมใ่ชง้บประมาณ 

๘. ผูร้บัผิดชอบโครงการ 

 ส านักปลดั องคก์ารบริหารส่วนต าบลหวัทุ่ง 

๙. ตวัช้ีวดั/ผลลพัธ ์

 ชุมชนสามารถวางแผนจดัการกบัทรพัยากรหรือทุนในชุมชน ทั้งทุนบุคคลและทุนสงัคมท่ีมีอยู่ได้

อย่างเหมาะสมสอดคลอ้งกบัสภาพชุมชนคนในชุมชนไดร้บัผลประโยชน์ร่วมกันอย่างทัว่ถึงและเท่าเทียม

ความร่วมมือกนัของคนในชุมชนจะก่อใหเ้กิดทศันคติท่ีดี เอ้ืออาทรต่อกนัได ้รวมทั้งปลกูฝังทศันคติ ค่านิยม

ท่ีดีใหก้บัลกูหลานสามารถหาแนวร่วมในการท างานเพ่ือพฒันาชุมชนทอ้งถ่ินของตนเองได ้

 

๓.๓.๒ ด าเนินการใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ  และประเมินผลการปฏิบตัิงาน 

โครงการที่ ๑ 

๑. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : กิจกรรมการประเมินผลการปฏิบตัริาชการขององคก์ารบริหาร

ส่วนต าบลหวัทุ่ง 

๒. หลกัการและเหตผุล/ที่มาของโครงการ 



 
 

                                                           แผนปฏิบตัิการป้องกนัการทุจรติ  
(พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๔) 

โดย องคก์ารบรหิารส่วนต าบลหัวทุ่ง อ าเภอพล จงัหวดัขอนแก่น 

 

 ดว้ยกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ินก าหนดใหอ้งคก์ารบริหารส่วนต าบลในฐานะองคก์รปกครอง

ส่วนทอ้งถ่ินตอ้งด าเนินการประเมินผลการปฏิบติัราชการ ซ่ึงเป็นกระบวนการวดัผลการบริหารและปฏิบติั

ราชการขององคก์ารบริหารส่วนต าบลว่าสมัฤทธ์ิผลตามเป้าหมายหรือไม่ ตลอดจนเป็นการตรวจสอบการ

ปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล เพ่ือน าผลท่ีไดจ้ากการประเมินมาใชใ้นการปรบัปรุง แกไ้ข 

ส่งเสริม พฒันา ขยายหรือยุติการด าเนินภารกิจต่างๆ ขององคก์ารบริหารส่วนต าบล ต่อไป 

 ดังน้ัน อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๙(๓) และมาตรา ๔๕ แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย

หลกัเกณฑแ์ละวิธีการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖  องคก์ารบริหารส่วนต าบลหวัทุ่ง จึงไดจ้ดัท า

โครงการการปฏิบติัราชการขององคก์ารบริหารส่วนต าบลหวัทุ่ง   

 เพ่ือใหก้ารประเมินผลการปฏิบติัราชการขององคก์ารบริหารส่วนต าบลหวัทุ่ง มีการขบัเคล่ือนอย่าง

เป็นรูปธรรม ซ่ึงจะส่งเสริมใหเ้ทศบาลมีมาตรฐานในการปฏิบติัราชการ ลดขัน้ตอนการปฏิบติังาน และการ

อ านวยความสะดวกและการตอบสนองความตอ้งการของประชาชน เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนโดยใช้

วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี และให้ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการ

ประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยขอ้มูลข่าวสาร โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ี

กฎหมายก าหนด 

๓. วตัถุประสงค ์

 ๑. เพ่ือติดตามประเมินผลการปฏิบติัราชการไดอ้ยา่งถูกตอ้งตามมาตรฐานการปฏิบติัราชการ 

 ๒. เพ่ือใหเ้กิดกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ

องค์การบริหารส่วนต าบลหัวทุ่ง และเป็นการเฝ้าระวังการทุจริตในการบริหารจัดการตามภารกิจของ

องคก์ารบริหารส่วนต าบลหวัทุ่ง 

 ๓. เพ่ือด าเนินงานใหเ้ป็นไปตามนโยบายของผูบ้ริหารทอ้งถ่ินองคก์ารบริหารส่วนต าบลหวัทุ่ง 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 

 คณะท างานและเจา้หน้าท่ีผูร้บัผิดชอบการประเมินผลการปฏิบติัราชการขององคก์ารบริหารส่วน

ต าบลหวัทุ่ง 

๕. พ้ืนที่ด  าเนินการ 

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลหวัทุ่ง 

๖. วิธีด  าเนินการ  

 ๑. จดัท าโครงการและขออนุมติัโครงการ 

 ๒. จดัท าประกาศประชาสมัพนัธก์ารด าเนินโครงการ 

 ๓. จดัท าค าสัง่แต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะท างานและเจา้หน้าท่ีผูร้บัผิดชอบการประเมินผลการ

ปฏิบติัราชการของเทศบาล   

 ๔. ประชุมคณะกรรมการ/คณะท างานและเจา้หนา้ท่ีผูร้บัผิดชอบการประเมินผลการปฏิบติัราชการ 

 ๕. การจดัท าแผนการด าเนินงาน 

 ๖. การด าเนินโครงการใหเ้ป็นไปตามแผนการด าเนินงาน 

 ๗. จัดท าแบบสอบถามวดัความพึงพอใจในการปฏิบัติราชการของหน่วยงานต่างๆขององค์การ

บริหารส่วนต าบลหวัทุ่ง  



 
 

                                                           แผนปฏิบตัิการป้องกนัการทุจรติ  
(พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๔) 

โดย องคก์ารบรหิารส่วนต าบลหัวทุ่ง อ าเภอพล จงัหวดัขอนแก่น 

 

 ๘. การติดตามและประเมินผล 

 ๙. การจดัท าสรุปรายงานผลการด าเนินโครงการฯ แลว้รายงานใหผู้บ้ริหารพิจารณาทราบปรบัปรุง

ด าเนินการแกไ้ขต่อไป 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 

 ๓ ปี (ปีงบประมาณ ๒๕๖๒-๒๕๖๔) 

๘. งบประมาณด าเนินการ 

 ไมใ่ชง้บประมาณ 

๙. ผูร้บัผิดชอบโครงการ 

 ส านักปลดั องคก์ารบริหารส่วนต าบลหวัทุ่ง 

๑๐. ตวัช้ีวดั/ผลลพัธ ์

 ผลการปฏิบติัราชการขององคก์ารบริหารส่วนต าบลหวัทุ่ง ดีขึ้ นเมื่อเปรียบเทียบกบัปีท่ีผ่านมา 

 

โครงการที่ ๒ 

๑. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : กิจกรรมการประเมินผลการปฏิบตัริาชการขององคก์ารบริหาร

ส่วนต าบลหวัทุ่ง  

๒. หลกัการและเหตผุล/ที่มาของโครงการ 

 ตามท่ีองคก์ารบริหารส่วนต าบลหวัทุ่ง ไดด้ าเนินการตามขอ้บญัญติังบประมาณรายจ่ายประจ าปีใน

ดา้นการจดัซ้ือจัดจา้งขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในรอบปีงบประมาณ และส่งเสริมใหภ้าคประชาชน 

(ประชาคม) ใหม้ีส่วนร่วมอย่างแข็งขนักบัมาตรการการป้องกนัการทุจริตในองคก์ารบริหารส่วนต าบลหวั

ทุ่ง 

๓. วตัถุประสงค ์

 เพ่ือเป็นกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผ่านการประชาคม) ในการมีส่วนร่วมกบัองค์การบริหารส่วน

ต าบลหัวทุ่ง อย่างแข็งขนัส าหรับการท างานขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวทุ่ง ไดม้ีกฎหมาย ระเบียบ 

ขอ้บงัคบั ก าหนดใหภ้าคประชาชนและส่งเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผ่านการประชาคม) ใหม้ีส่วน

ร่วมอย่างแข็งขนั กบัมาตรการการป้องกนัการทุจริตในองคก์ารบริหารส่วนต าบลนัน่คือไดท้ าหน้าท่ีอย่าง

ถูกตอ้ง 

๔. เป้าหมาย 

 ตวัแทนประชาคมหมูบ่า้นทั้ง ๕ หมูบ่า้น 

๕. วิธีการด าเนินการ 

 ๑. ส่งเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยผ่านการประชาคม) ใหม้ีส่วนร่วมกับองค์การบริหารส่วน

ต าบลหัวทุ่ง อย่างแข็งขนัส าหรบัการท างานขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวทุ่ง ไดม้ีกฎหมายระเบียบ 

ขอ้บงัคบั ก าหนดใหภ้าคประชาสงัคม (ตัวแทนประชาคม) ตอ้งไปมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัองคก์ารบริหารส่วน

ต าบลหวัทุ่ง ในหลายๆ ส่วน เช่น ใหต้ัวแทนประชาคมมีส่วนร่วมเป็นกรรมการตามระเบียบฯ ว่าดว้ยการ



 
 

                                                           แผนปฏิบตัิการป้องกนัการทุจรติ  
(พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๔) 

โดย องคก์ารบรหิารส่วนต าบลหัวทุ่ง อ าเภอพล จงัหวดัขอนแก่น 

 

พสัดุ เช่น เป็นกรรมการเปิดซองสอบราคาเป็นกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาเป็นคณะกรรมการ

ตรวจรบัพสัดุเป็นกรรมการตรวจการจา้ง ฯลฯ 

 ๒. มีการฝึกอบรมตัวแทนประชาคมใหม้ีความรูค้วามเขา้ใจเร่ืองระเบียบฯว่าดว้ยการพัสดุ เพ่ือ

เรียนรูท้ าความเขา้ใจระเบียบต่างๆ จะไดป้ฏิบติัไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

๖. ระยะเวลาการด าเนินการ 

 ด าเนินการทุกปีงบประมาณ 

๗. งบประมาณด าเนินการ 

 ไมใ่ชง้บประมาณ 

๘. ผูร้บัผิดชอบโครงการ 

 ส านักปลดัและกองคลงั องคก์ารบริหารส่วนต าบลหวัทุ่ง 

๙. ตวัช้ีวดั/ผลลพัธ ์

 ๑. ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการด าเนินงานและตรวจสอบการด าเนินงานขององค์การบริหาร

ส่วนต าบลหวัทุ่ง 

 ๒. ภาคประชาชนทราบและตระหนักถึงสิทธิ หนา้ท่ีและบทบาทในการมีส่วนร่วมและตรวจสอบการ

ด าเนินงานของหน่วยงานทอ้งถ่ินของตนเอง 

 

โครงการที่ ๓ 

ช่ือโครงการ       โครงการส่งเสริมและสนบัสนุนการบริหารจดัการที่ดีแก่องคก์รปกครองส่วน 

๑.   หลกัการและเหตผุล 

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลหวัทุ่ง    เป็นรูปแบบองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  และเป็นไปตาม พ.ร.บ.

สภาต าบลและองคก์ารบริหารส่วนต าบล    พ.ศ.  ๒๕๓๗   ทั้งน้ี     โดยวตัถุประสงคเ์พ่ือใหป้ระชาชนไดร้บั

การบริการสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้ น   ใหเ้ป็นหน่วยงานท่ีช่วยเหลือแกไ้ขปัญหาความเดือดรอ้นความตอ้งการ

ของประชาชนไดต้รงจุดมากท่ีสุด   และการใหบ้ริการประชาชนไดม้าตรฐานท่ีไม่แตกต่างไปจากรฐับาล

กลาง   และท่ีส าคัญคือใหป้ระชาชนร่วมรับผิดชอบในการปกครองตนเอง    ดังน้ันจึงไดจ้ัดตั้งองค์กร

ปกครองส่วนทอ้งถ่ินขึ้ น   ซ่ึงมีเป้าหมายใหป้ระชาชนในทอ้งถ่ินมีส่วนร่วมในการบริหารจดัการ     แต่ใน

สถานการณ์ปัจจุบันการบริหารองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน   ไม่เป็นไปตามวตัถุประสงคข์องทางราชการ   

มีปัญหาอุปสรรคและขอ้จ ากดัหลายประการ เช่น   ในเร่ืองงบประมาณ   ความพรอ้มของบุคลากรในพ้ืนท่ี   

และประการส าคญัความพรอ้มในการมีส่วนร่วมของประชาชนในพ้ืนท่ี   ปัญหาอุปสรรคเหล่าน้ีหน่วยงานท่ี

เก่ียวขอ้งทุกฝ่าย   ไดเ้ร่งระดมสรรพก าลงัแกไ้ขปัญหาโดยเฉพาะกระทรวงมหาดไทยไดต้ระหนักถึงปัญหา

เป็นอย่างดีจึงไดน้ ายุทธศาสตร ์“การบริหารจดัการท่ีดีแก่องคป์กครองส่วนทอ้งถ่ิน”  เป็นแนวทางในการ

แกไ้ขปัญหาดังกล่าวซ่ึงเป็นไปตาม  พ.ร.บ.  ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับท่ี  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๐๕   

มาตรา  ๓/๑   ไดก้ าหนดว่าในการปฎิบติัหน้าท่ีของส่วนราชการตอ้งใชว้ิธีการบา้นเมืองท่ีดี   และพระราช

กฤษฎีกาวา่ดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวิธีการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี    พ.ศ.  ๒๕๔๖ 



 
 

                                                           แผนปฏิบตัิการป้องกนัการทุจรติ  
(พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๔) 

โดย องคก์ารบรหิารส่วนต าบลหัวทุ่ง อ าเภอพล จงัหวดัขอนแก่น 

 

 ดังน้ัน   เพ่ือเป็นการน ายุทธศาสตรก์ารบริหารจัดการท่ีดีแก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน   ของ

กระทรวงมหาดไทยไปปฎิบติัใหบ้ังเกิดรูปธรรม   ตลอดทั้งเพ่ือใหก้ารบริหารจดัการองค์กรปกครองส่วน

ทอ้งถ่ินในรูปแบบขององคก์ารบริหารส่วนต าบลหวัทุ่ง     ด าเนินไปดว้ยความเรียบรอ้ยบรรลุวตัถุประสงค์

ของทางราชการ   ตลอดทั้งบังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน   จึงได้ด าเนินการจัดโครงการเปิดเวที

สาธารณะ   ประชุมประชาคมต าบลส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารท่ีดีแก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน   

และเสริมสรา้งความรูเ้ก่ียวกบัประชาธิปไตยสภาพสงัคมในปัจจุบนัและการมีส่วนร่วมของประชาชน   ขึ้ น 

๒.  วตัถุประสงค ์

 ๑.   เพ่ือใหส้นองและสอดคลอ้ง “โครงการทอ้งถ่ินไทยใสสะอาด”   ของกระทรวงมหาดไทย 

 ๒.   เพ่ือสนองและสอดคลอ้งกับยุทธศาสตร์จังหวดัขอนแก่น  ขอ้ท่ี  ๗  ดา้นการพัฒนาระบบ

บริหารจดัการท่ีดี 

 ๓.  เพ่ือเสริมสรา้งประสบการณเ์รียนรูใ้นเร่ือง “การบริหารจดัการท่ีดีตามหลกัธรรมาภิบาล”  และ

สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบล,ประชาคมต าบล,ประชาชนทัว่ไป 

 ๔.  เพ่ือเสริมสรา้งจิตส านึกในการมีส่วนร่วมของประชาชนและจิตส านึกในภารกิจหนา้ท่ีของสมาชิก

สภา อบต.ตลอดทั้งสนับสนุนและส่งเสริมการเมืองแบบประชาธิปไตย  

 ๕.  เพ่ือเป็นการเสริมสรา้งความรูเ้ก่ียวกับประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชนใน

องคก์ารบริหารส่วนต าบลหวัทุ่ง 

 ๖.  เพ่ือใหป้ระชาชนเขา้มามีส่วนร่วมในการบริหารจดัการองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

 ๗.  เพ่ือใหเ้กิดประโยชน์เป็นเคร่ืองมือในการนิเทศติดตามประเมินผลการด าเนินงานขององคก์ร

ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

 ๘.  เพ่ือเป็นการเสริมสรา้งความสมัพนัธ์สรา้งความสมานฉันท์ระหว่างองคก์ารบริหารส่วนต าบล

หวัทุ่งกบัประชาคมหมูบ่า้นและประชาชนทัว่ไป 

๓.  เป้าหมาย 

 เชิงคุณภาพ 

 ผูบ้ริหาร,สมาชิกองคก์ารบริหารส่วนต าบล,ผูน้ าชุมชน,พนักงานส่วนต าบลและลูกจา้ง,ประชาชน,

ตัวแทนประชาคมหมู่บา้นทั้ง   ๘    หมู่บา้น   ในเขตพ้ืนท่ีองคก์ารบริหารส่วนต าบลหัวทุ่ง   ไดม้ีความรู ้

ความเขา้ใจในหลกัการบริหารท่ีดีตามหลกัธรรมาภิบาลและกฎหมาย    ระเบียบหนังสือสัง่การท่ีเก่ียวขอ้ง

กับองค์การบริหารส่วนต าบลหัวทุ่ง,พัฒนากร,เกษตรต าบล,สาธารณสุขต าบล,ประธานและตัวแทน

ประชาคมหมูบ่า้น  ซ่ึงมีผูเ้ขา้ร่วมรวมทั้งส้ิน ๑๓๐ คน  ประกอบดว้ย 

 ๑.  คณะผูบ้ริหารและพนักงาน/ลกูจา้ง อบต.หวัทุ่ง    

 ๒.  สมาชิกสภา  อบต.หวัทุ่ง      

 ๓.  ผูน้ าหมูบ่า้นต าบลหวัทุ่ง      

 ๔.  ผูบ้ริหารสถานศึกษาในพ้ืนท่ีต าบลหวัทุ่ง     

 ๕.  หวัหนา้สถานีอนามยัต าบลหวัทุ่ง     

 ๖.  เกษตรประจ าต าบลหวัทุ่ง      

 ๗.  พฒันากรผูร้บัผิดชอบต าบลหวัทุ่ง     



 
 

                                                           แผนปฏิบตัิการป้องกนัการทุจรติ  
(พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๔) 

โดย องคก์ารบรหิารส่วนต าบลหัวทุ่ง อ าเภอพล จงัหวดัขอนแก่น 

 

 ๘.  ตวัแทนจากศูนยก์ารเรียนชุมชน (กศน.)     

 ๙.  ตวัแทนภาคประชาชนต าบลหวัทุ่ง   

 ๑๐.ตวัแทนเยาวชน          

๔.   ขั้นตอนและวิธีการด าเนินงาน 

 ๔.๑  ขั้นเตรียมการ 

  ๑.  จดัประชุมปรึกษาหารือผูบ้ริหารและสมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบล  พนักงาน

ส่วนทอ้งถ่ิน  เพ่ือร่วมวางในการจดัท าแผนงานโครงการ  ตลอดทั้งรวบรวมปัญหาอุปสรรคต่างๆก าหนด

ขอบเขตแผนงาน   โครงการกิจกรรม 

  ๒.  จดัท าโครงการเพ่ือเสนอขอความเห็นชอบจากนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลหวัทุ่ง 

  ๓.  ประสานงานกบัวิทยากรเพื่อใหค้วามรูก้บัผูเ้ขา้ร่วมอบรม 

  ๔.   แจง้แผนงาน/โครงการ/วันเวลาท่ีจัดประชุม  ใหผู้้น าชุมชนทราบเพ่ือจัดเตรียม

ตวัแทนประชาชนเขา้ร่วมประชุมในวนัเวลาดงักล่าว 

  ๕.  จดัเตรียมสถานท่ีในการรองรบัประชาชนเขา้ร่วมประชุม 

๔.๒   ขั้นด าเนินการตามโครงการ 

  ๑.  จดัการประชุม/เวทีสาธารณะ  ตามก าหนดการโดยมอบหมายใหผู้บ้ริหารทอ้งถ่ินเป็น

ประธานในท่ีประชุมและวิทยากร  เป็นผูด้ าเนินการประชุมต่อไป 

  ๒.  ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมเน้ือหาสาระการประชุมโดยสรุป

ประกอบดว้ย 

  -   เร่ืองท่ีหวัหนา้ส่วนราชการต่างๆท่ีจะแจง้ใหท่ี้ประชุมทราบ 

  -   เร่ืองรายงานผลการบริหารจดัการองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน   

  -   การอบรมเสริมสรา้งความรูเ้ก่ียวกบัประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชนใน อปท. 

  -   เร่ือง ถาม-ตอบ  ปัญหาอุปสรรคในการบริหารจดัการองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

  -   เร่ืองอ่ืนๆ 

๕.  สถานที่ด  าเนินการ 

 หอ้งประชุมองคก์ารบริหารส่วนต าบลหวัทุ่ง 

๖.  ระยะเวลาด าเนินการ 

     ๓ ปี (ปีงบประมาณ ๒๕๖๒-๒๕๖๔) 

๗.   งบประมาณด าเนินการ 

     ๒๐,๐๐๐  บาท 

๘.   ผลที่คาดว่าจะไดร้บั 

 ๑.  ประชาชนมีจิตส านึกในการมีส่วนร่วมในการองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

 ๒.   ลดความขดัแยง้ภายในองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน   และความขดัแยง้ระหว่างองคก์รปกครอง

ส่วนทอ้งถ่ินกบับุคคลภายนอก 



 
 

                                                           แผนปฏิบตัิการป้องกนัการทุจรติ  
(พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๔) 

โดย องคก์ารบรหิารส่วนต าบลหัวทุ่ง อ าเภอพล จงัหวดัขอนแก่น 

 

 ๓.  องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีการพฒันาเป็นไปตามเกณฑคุ์ณภาพ การบริหารกิจการบา้นเมือง

ท่ีดี 

๙.  การตดิตามและประเมินโครงการ 

 ๑. ประเมินโดยใชแ้บบสอบถามตามโครงการดงักล่าว 

 ๒. พฤติกรรมการแสดงความคิดเห็น 

 

มิตทิี่ ๔ การเสริมสรา้งและปรบัปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบตัริาชการขององคก์รปกครอง

ส่วนทอ้งถิ่น 

๔.๑ มีการจดัวางระบบและรายงานการควบคุมภายใน ตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน

ก าหนด 

๔.๑.๑ มีการจดัท าและรายงานการจดัท าระบบควบคุมภายในใหผู้ก้  ากบัดูแล 

โครงการที่ ๑ 

๑. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : โครงการจดัท าแผนการตรวจสอบภายในประจ  าปี   

๒. หลกัการและเหตผุล/ที่มาของโครงการ 

 การตรวจสอบภายในเป็นปัจจัยส าคัญท่ีจะช่วยใหก้ารด าเนินงานตามภารกิจขององค์การบริหาร

ส่วนต าบลหวัทุ่ง เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทั้งยงัช่วยป้องกนัหรือลดความเส่ียงจากการ

ด าเนินงานผิดพลาดและลดความเสียหายท่ีอาจเกิดขึ้ น ซ่ึงการตรวจสอบภายในน้ันยงัถือเป็นส่วนประกอบ

ส าคญัท่ีแทรกอยู่ในการปฏิบติังานตามปกติ ซ่ึงจะตอ้งมีการกระท าอย่างเป็นขั้นตอนท่ีถูกตอ้งตามระเบียบ 

และกฎหมายท่ีก าหนด โดยผูบ้ริหารสามารถน าแผนการตรวจสอบภายในมาใชโ้ดยรวมเป็นส่วนหน่ึงของ

กระบวนการบริหาร เพ่ือให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการด าเนินงานอีกทั้งยังเป็นแนวทางการ

ปฏิบติังาน ซ่ึงเป็นแนวทางการตรวจสอบภายในท่ีชดัเจน ดงัน้ัน การจดัท าแผนการตรวจสอบภายในอยา่งมี

มาตรฐานประกอบกบัมีระเบียบ ขอ้บงัคบั ตลอดจนกฎหมายต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งจะท าใหก้ารปฏิบติังานของ

องคก์ารบริหารส่วนต าบลหวัทุ่ง เป็นไปอยา่งถูกตอ้งและเป็นไปตามวตัถุประสงคข์องทางราชการ 

๓. วตัถุประสงค ์

 ๑. เพ่ือจัดวางระบบการควบคุมภายในตามระเบียบ สตง. ว่าดว้ยการก าหนดมาตรฐานควบคุม

ภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ 

 ๒. เพ่ือพิสูจน์ความถูกตอ้งและเช่ือถือไดข้องขอ้มูลและตัวเลขต่างๆ ทางดา้นการบัญชี และดา้น

อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

 ๓. เพ่ือตรวจสอบการปฏิบติังานของหน่วยรบัตรวจวา่เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั ค าสัง่ 

มติคณะรฐัมนตรี และนโยบายท่ีก าหนด 

 ๔. เพ่ือตรวจสอบหาระบบการควบคุมภายในของหน่วยรบัตรวจวา่เพียงพอ และเหมาะสม 

 ๕. เพ่ือเป็นหลกัประกนัการใชแ้ละระวงัทรพัยสิ์นต่างๆ ของส่วนราชการเป็นไปอยา่งเหมาะสม 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 

 พนักงานส่วนต าบลทุกหน่วยงาน ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลหวัทุ่ง 



 
 

                                                           แผนปฏิบตัิการป้องกนัการทุจรติ  
(พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๔) 

โดย องคก์ารบรหิารส่วนต าบลหัวทุ่ง อ าเภอพล จงัหวดัขอนแก่น 

 

๕. พ้ืนที่ด  าเนินการ 

  องคก์ารบริหารส่วนต าบลหวัทุ่ง 

๖. วิธีการด าเนินการ 

 ๑. จดัท าแผนปฏิบติังานตรวจสอบภายใน 

 ๒. ตรวจสอบความถูกต้องและเช่ือถือได้ของขอ้มูลและตัวเลขต่างๆ ด้วยเทคนิค และวิธีการ

ตรวจสอบท่ียอมรบัโดยทัว่ไป ปริมาณมากน้อยตามความจ าเป็นและเหมาะสม โดยค านึงถึงประสิทธิภาพ

ของระบบการควบคุมภายในและความส าคัญของเร่ืองท่ีตรวจสอบ รวมทั้งวิเคราะห์และประเมินผลการ

บริหารและการปฏิบติังานของหน่วยรบัตรวจ 

 ๓. ตรวจสอบการปฏิบติังานเก่ียวกบัการบริหารงบประมาณ การเงิน การพสัดุและทรพัยสิ์น รวมทั้ง

การบริหารงานด้านอ่ืนๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้อง ถ่ิน ใหเ้ป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ 

ขอ้บังคับ ค าสัง่ และมติคณะรัฐมนตรี ตลอดจนตรวจสอบระบบการดูแลรักษา และความปลอดภัยของ

ทรพัยสิ์น และการใชท้รพัยากรทุกประเภท วา่เป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยดั 

 ๔. สอบทานระบบการปฏิบติังานตามมาตรฐาน และ/หรือ ระเบียบ ขอ้บงัคบั ค าสัง่ท่ีทางราชการ

ก าหนด เพื่อใหม้ัน่ใจไดว้า่สามารถน าไปสู่การปฏิบติังานท่ีตรงตามวตัถุประสงคแ์ละสอดคลอ้งกบันโยบาย 

 ๕. รายงานผลการตรวจสอบและติดตามประเมินผล 

๗. ระยะเวลาการด าเนินการ 

 ๓ ปี (ปีงบประมาณ ๒๕๖๒-๒๕๖๔) 

๘. งบประมาณด าเนินการ 

 ไมใ่ชง้บประมาณ 

๙. ผูร้บัผิดชอบโครงการ 

 หน่วยงานตรวจสอบภายใน องคก์ารบริหารส่วนต าบลหวัทุ่ง 

๑๐. ตวัช้ีวดั/ผลลพัธ ์

 ๑. บุคลากรมีความเขา้ใจและปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บังคับ โดยมุ่งผลสัมฤทธ์ิของงาน

มากขึ้ น 

 ๒. ความเส่ียงในการเบิกจ่ายเงินลดนอ้ยลง 

 ๓. การใชท้รพัยากรของส านัก/กอง/หน่วยงาน ท่ีมีอยูอ่ยา่งคุม้ค่า ประหยดั 

 

โครงการที่ ๒ 

๑. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : โครงการจดัท ารายงานการควบคุมภายใน 

๒. หลกัการและเหตผุล/ที่มาของโครงการ 

 ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าดว้ยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 

๒๕๔๔ ก าหนดใหห้น่วยรบัตรวจติดตามประเมินผลการควบคุมภายในท่ีไดก้ าหนดไว ้รายงานต่อผูก้ ากบั

ดูแลและคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน อย่างน้อยปีละหน่ึงครั้ง ภายในเก้าสิบวันนับจากวันส้ิน

ปีงบประมาณ 



 
 

                                                           แผนปฏิบตัิการป้องกนัการทุจรติ  
(พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๔) 

โดย องคก์ารบรหิารส่วนต าบลหัวทุ่ง อ าเภอพล จงัหวดัขอนแก่น 

 

 ดงัน้ัน เพ่ือใหก้ารปฏิบติัถูกตอ้งและเป็นไปตามท่ีระเบียบฯ ก าหนด องคก์ารบริหารส่วนต าบลหวั

ทุ่งจึงไดม้ีการจัดท าและรายงานการควบคุมภายในตามท่ีคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินก าหนด เป็น

ประจ าทุกปี 

๓. วตัถุประสงค ์

 ๑. เพ่ือติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดบัองคก์รขององคก์ารบริหารส่วนต าบลหวัทุ่ง 

 ๒. เพ่ือสรุปรายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายในใหน้ายกทราบตามแบบท่ีระเบียบฯ 

ก าหนด 

 ๓. เพ่ือรายงานการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในต่อผูก้ ากับดูแลและคณะกรรมการ

ตรวจเงินแผ่นดิน ตามก าหนด 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 

 ส่วนราชการทุกหน่วยงานขององคก์ารบริหารส่วนต าบลหวัทุ่ง 

๕. พ้ืนที่ด  าเนินการ 

 ส่วนราชการทุกหน่วยงานขององคก์ารบริหารส่วนต าบลหวัทุ่ง 

 

๖. วิธีด  าเนินการ 

 ๑. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดบัองคก์ร 

 ๒. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดบัหน่วยงานยอ่ย 

 ๓. ผูบ้ริหารมีหนังสือแจง้ใหทุ้กส่วนราชการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน 

 ๔. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย ด าเนินการ

ประเมินองคป์ระกอบ ตามแบบ ปย.๑ และประเมินผลการปรบัปรุงการควบคุมภายในตามแบบ ปย.๒ 

 ๕. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดบัองคก์ร ด าเนินการรวบรวม เพ่ือ

จดัท ารายงานการควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ขอ้ ๖ ระดับองค์กร และน าเสนอผูบ้ริหาร พรอ้มจดัส่ง

รายงานใหผู้ก้ ากบัดูแลและคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 

๗. ระยะเวลาการด าเนินการ 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – พ.ศ.๒๕๖๔ 

๘. งบประมาณด าเนินการ 

 ไมใ่ชง้บประมาณด าเนินการ 

๙. ผูร้บัผิดชอบโครงการ 

 ส านักงานปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบลหวัทุ่ง 

๑๐. ตวัช้ีวดั/ผลลพัธ ์

 ๑. บุคลากรมีความรูค้วามเขา้ใจในการปฏิบติังานเพ่ือใหเ้กิดประสิทธิภาพสูงสุด 

 ๒. ลดโอกาสความผิดพลาด ป้องกนัและลดความเส่ียงต่อการปฏิบติังาน 

 ๓. เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองคก์รและประชาชนโดยรวม 

 



 
 

                                                           แผนปฏิบตัิการป้องกนัการทุจรติ  
(พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๔) 

โดย องคก์ารบรหิารส่วนต าบลหัวทุ่ง อ าเภอพล จงัหวดัขอนแก่น 

 

๔.๑.๒ มีการตดิตามประเมินระบบควบคุมภายใน โดยด าเนินการใหมี้การจดัท าแผนการ

ปรบัปรุงหรือบริหารความเสี่ยง และรายงานผลการตดิตามการปฏิบตัติามแผนการปรบัปรุงควบคุม

ภายในใหผู้ก้  ากบัดูแล 

โครงการที่ ๑ 

๑. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 

๒. หลกัการและเหตผุล/ที่มาของโครงการ 

 ระบบการควบคุมภายในเป็นกลไกท่ีส าคญัและเป็นเคร่ืองมือในการบริหารงานในหน่วยงานไมว่า่จะ

เป็นในภาครฐั หรือเอกชนทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ระบบการควบคุมภายในจะช่วยควบคุมหรือลดความ

เส่ียงของหน่วยงานใหอ้ยูใ่นระดบัท่ียอมรบัไดซ่ึ้งจะท าใหป้ฏิบติังานและการจดัการของหน่วยงานบรรลุตาม

วัตถุประสงค์ ในอดีตท่ีผ่านมาการบริหารงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้มีการควบคุมภายในตามท่ี

กระทรวงการคลงัประกาศใหใ้ชเ้ป็นเร่ืองๆ ไป ซ่ึงอาจอยู่ในรูปของกฎหมาย ระเบียบ ระบบบญัชี หนังสือสัง่

การ และหนังสือตอบขอ้หารือต่างๆ โดยส่วนใหญ่ จะเน้นไปท่ีการควบคุมด้านการเงินและบัญชีและการ

ปฏิบติัใหถู้กตอ้งตามระเบียบหรือกฎเกณฑท่ี์ทางราชการก าหนดไว ้ซ่ึงไม่ครอบคลุมถึงการจดัการดา้นอ่ืนๆ 

นอกเหนือจากด้านการเงินและบัญชีในหน่วยงาน จึงไม่สามารถสะท้อนภาพถึงผลการด าเนินงานใน

ภาพรวมของหน่วยงานได ้ระบบการควบคุมภายในท่ีดี ควรเป็นระบบการควบคุมท่ีครอบคลุมงานทุกดา้น

และสามารถสะทอ้นภาพใหเ้ห็นเป็นองคร์วมของหน่วยงานน้ันๆ ว่ามีการด าเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลหรือไม่เพียงใด การท่ีระบบการควบคุมภายในของรฐัยงัไม่ครอบคลุมทุกระบบงาน อาจเป็น

ช่องทางรัว่ไหลท าใหเ้กิดความเสียหายในหน่วยงานและการด าเนินงานไม่สมัฤทธ์ิผล ทั้งน้ี สาเหตุส่วนหน่ึง

อาจเกิดจากการก าหนดหน้าท่ีและมอบหมายงานในหน่วยงานไม่เหมาะสม การมอบหมายการปฏิบติังาน

ทั้งกระบวนการให้บุคคลใดบุคคลหน่ึงเพียงคนเดียว การควบคุมสอบทานและการตรวจสอบยังไม่มี

ประสิทธิภาพเพียงพอตลอดจนขาดการประเมินและการบริหารความเส่ียงการควบคุมภายในของหน่วยงาน

ท่ีก าหนดข้ึน และพฒันาใหร้ะบบการควบคุมภายในดงักล่าวทนัสมยัอยูเ่สมอ 

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลxxxพิจารณาแลว้เห็นว่าเพ่ือใหอ้งคก์รมีแนวทางในการก าหนดระบบการ

ควบคุมภายใน    ใหเ้ป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกบัการปฏิบติังานในหน่วยงานจึงไดก้ าหนด

กิจกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในขององคก์ารบริหารส่วนต าบลหวัทุ่ง ขึ้ น 

๓. วตัถุประสงค ์

 ๑. เพ่ือใหก้ารปฏิบติังานเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ท าใหก้ารใชท้รพัยากรเป็นไป

อย่างประหยัดและคุม้ค่า โดยลดขั้นตอนการปฏิบัติงานท่ีซ ้าซอ้นหรือไม่จ าเป็น ลดความเส่ียงหรือผล

เสียหายดา้นการเงินหรือดา้นอ่ืนๆ ท่ีอาจมีขึ้ น 

 ๒. เพ่ือใหม้ีขอ้มูลและรายงานทางการเงินท่ีถูกตอ้งครบถว้นและเช่ือถือได ้สรา้งความมัน่ใจแก่

ผูบ้ริหารในการตดัสินใจเก่ียวกบัการบริหารและการปฏิบติังาน และบุคคลภายนอกท่ีเก่ียวขอ้ง 

 ๓. เพ่ือใหบุ้คลากรมีการปฏิบติัตามนโยบาย กฎหมาย เง่ือนไขสญัญา ขอ้ตกลง ระเบียบขอ้บงัคบั

ต่างๆ ของหน่วยงานอยา่งถูกตอ้งและครบถว้น 

 

 



 
 

                                                           แผนปฏิบตัิการป้องกนัการทุจรติ  
(พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๔) 

โดย องคก์ารบรหิารส่วนต าบลหัวทุ่ง อ าเภอพล จงัหวดัขอนแก่น 

 

๔. เป้าหมาย 

 เพ่ือใหก้ารควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวทุ่ง เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ

เหมาะสมกบัการปฏิบติังานในหน่วยงาน อีกทั้งยงัเป็นการควบคุมหรือลดความเส่ียงของหน่วยงานใหอ้ยู่ใน

ระดบัท่ียอมรบัได ้ซ่ึงจะท าใหก้ารปฏิบติังานและการจดังานของหน่วยงานบรรลุตามวตัถุประสงค์ 

๕. วิธีด  าเนินการ 

 ๑. แต่งตั้งคณะท างานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงิน

แผ่นดินวา่ดว้ยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ ขอ้ ๖ 

 ๒. ประชุมคณะท างานเพ่ือปรบัปรุงพฒันาระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเน่ืองเพ่ือใหก้ารปฏิบติั

ตามภารกิจและตามนโยบายของรฐับาล กระทรวงมหาดไทย และตามแผนพฒันาองคก์ารบริหารส่วนต าบล  

หวัทุ่งเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 ๓. การรวบรวมผลการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในใหค้ณะท างานฯ เพ่ือสรุปขอ้มลู 

 ๔. รายงานผลการปฏิบติังาน ความคิดเห็นและอุปสรรคต่างๆ ใหน้ายกองคก์ารบริหารส่วนต าบล

และผูบ้ริหารทราบ 

 

๖. สถานที่/ระยะเวลาด าเนินการ 

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลหวัทุ่ง   ๓ ปี (ปีงบประมาณ ๒๕๖๒-๒๕๖๔) 

๗. หน่วยงานรบัผิดชอบ 

 ทุกกอง/ส านัก ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลหวัทุ่ง 

๘. งบประมาณด าเนินการ 

 ไมใ่ชง้บประมาณ 

๙. ประโยชนท์ี่คาดว่าจะไดร้บั 

 ๑. การด าเนินงานของหน่วยงานบรรลุวตัถุประสงคท่ี์วางไวอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

 ๒. การใชท้รพัยากรเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ ประหยดั และคุม้ค่า 

 ๓. มีขอ้มูลและรายงานทางการเงินท่ีถูกต้อง ครบถ้วนและเช่ือถือได้ สามารถน าไปใชใ้นการ

ตดัสินใจ 

 ๔. การปฏิบัติในหน่วยงานเป็นไปอย่างมีระบบและอยู่ในกรอบของกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบัท่ี

วางไว ้

 ๕. เป็นเคร่ืองมือช่วยผูบ้ริหารในการก ากบัดูแลการปฏิบติังานดีอยา่งดียิ่ง 

๑๐. ตวัช้ีวดั/ผลลพัธ ์

 ๑. มีรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามมาตรฐาน ขอ้ ๖ ท่ีเสร็จตามก าหนดเวลา 

 ๒. กิจกรรมการควบคุมภายใน รอ้ยละ ๘๐ ไดด้ าเนินการแกไ้ข 

 ๓. รอ้ยละของหน่วยงานรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในครบทุกงาน 

 ๔. มีการจดัการความรูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัการควบคุมภายใน 

 ๕. ระดบัความพึงพอใจของผูท่ี้เก่ียวขอ้งในการจดัท ารายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  

(รอ้ยละ ๘๐ ในระดบัมาก) 



 
 

                                                           แผนปฏิบตัิการป้องกนัการทุจรติ  
(พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๔) 

โดย องคก์ารบรหิารส่วนต าบลหัวทุ่ง อ าเภอพล จงัหวดัขอนแก่น 

 

 

๔.๒ การสนบัสนุนใหภ้าคประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบตั ิหรือการบริหารราชการ

ตามช่องทางที่สามารถด าเนินการได ้

๔.๒.๑ ส่งเสรมิใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ ก ากบั ดูแลการบริหารงานบุคคล 

เก่ียวกบัการบรรจุ แตง่ตั้ง โอน ยา้ยขา้ราชการ พนกังาน ลกูจา้ง 

 

โครงการที่ ๑ 

๑. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : มาตรการส่งเสริมใหป้ระชาชนมีส่วนร่วม ตรวจสอบ ก ากบั 

ดูแลการบริหารงานบุคคลเก่ียวกบัการบรรจุแต่งตั้ง การโอน ยา้ย 

๒. หลกัการและเหตผุล/ที่มาของโครงการ 

 การบริหารงานบุคคลเป็นกระบวนการเก่ียวกบับุคคลถือว่าเป็นส่ิงส าคญัหรือเป็นหวัใจขององคก์ร

จึงมกัจะก าหนดหน้าท่ีของงานเป็นเร่ืองๆ การวางนโยบาย การวางแผน การวางระเบียบและขอ้บังคบัท่ี

ปฏิบติังานในองคก์รหรือหน่วยงาน เพ่ือใหม้ีประสิทธิภาพและเพ่ือใหก้ารปฏิบติังานบรรลุตามวตัถุประสงค ์

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลหวัทุ่ง จึงไดก้ าหนดมาตรการส่งเสริมใหป้ระชาชนมีส่วนร่วม ตรวจสอบ 

ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล โดยพิจารณาจากประเด็นการบริหารงานบุคคลโดยยึดมัน่ในหลัก

คุณธรรมในเร่ืองการบรรจุ แต่งตั้ง การโอน ยา้ย การเล่ือนระดับ และการเล่ือนขั้นเงินเดือน โดยถือปฏิบติั

ตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสัง่การโดยเคร่งครดั เพ่ือใหก้ารบริหารงานบุคคลขององคก์ารบริหารส่วน

ต าบลหวัทุ่ง เป็นไปอยา่งโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได ้

๓. วตัถุประสงค ์

 ๑. เพ่ือใหป้ระชาชนมีส่วนร่วม การตรวจสอบ ก ากบั ดูแลการบริหารงานบุคคลใหเ้ป็นไปดว้ยความ

โปร่งใสและเป็นธรรม 

 ๒. เพ่ือใหเ้ป็นแนวทางในการตรวจสอบ ก ากบั ดูแลการบริหารงานบุคคลเก่ียวกบัการบรรจุแต่งตั้ง

การโอน ยา้ย 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 

 พนักงานส่วนต าบล พนักงานครูส่วนต าบล พนักงานจา้ง ท่ีมีการด าเนินการดา้นการบริหารงาน

บุคคล 

๕. พ้ืนที่ด  าเนินการ 

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลหวัทุ่ง 

๖. วิธีการด าเนินการ 

 ตรวจสอบ ก ากบั ดูแลการบริหารงานบุคคลเก่ียวกบัการบรรจุแตง่ตั้ง การโอน ยา้ย 

 - แต่งตั้งกรรมการจากภาคประชาชนใหม้ีส่วนร่วม ตรวจสอบ ก ากบั ดูแลบริหารงานบุคคลในการ

บรรจุแต่งตั้งองคก์ารบริหารส่วนต าบลหวัทุ่งไดด้ าเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้งอย่าง

เคร่งครดั 



 
 

                                                           แผนปฏิบตัิการป้องกนัการทุจรติ  
(พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๔) 

โดย องคก์ารบรหิารส่วนต าบลหัวทุ่ง อ าเภอพล จงัหวดัขอนแก่น 

 

 - การสรรหาการบรรจุแต่งตั้งไดม้ีการประชาสมัพนัธ์ไปยงัหน่วยงานอ่ืน และ ก.อบต.จงัหวดัอ่ืน 

รวมถึงประชาสมัพนัธใ์หป้ระชาชนภายในต าบลทราบโดยการประกาศเสียงตามสายภายในหมูบ่า้น 

 - มีการประชาสมัพนัธล์งในเว็บไซตข์ององคก์ารบริหารส่วนต าบลหวัทุ่ง 

 - มีการติดประกาศประชาสมัพนัธท่ี์บอรด์ประชาสมัพนัธข์ององคก์ารบริหารส่วนต าบลหวัทุ่ง 

 - ในการบรรจุแต่งตั้งไดม้ีการแต่งตั้งคณะกรรมการจากหน่วยงานอ่ืนเป็นกรรมการ รวมถึงมีการ

แต่งตั้งประชาชนเพ่ือตรวจสอบขัน้ตอนการด าเนินการในการบรรจุแต่งตั้ง 

 - การบรรจุแต่งตั้งจะต้องไดร้ับการตรวจสอบคุณสมบัติและความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

พนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จงัหวดั) ก่อน 

 - ในการออกค าสัง่การบรรจุแต่งตั้งองคก์ารบริหารส่วนต าบลหวัทุ่ง จะออกค าสัง่แต่งตั้งไดต้อ้งไม่

ก่อนวนัท่ีองคก์ารบริหารส่วนต าบลหวัทุ่ง รบัมติ คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จงัหวดั) 

 การเล่ือนระดบั/เล่ือนต าแหน่ง 

 - แต่งตั้งกรรมการจากภาคประชาชนใหม้ีส่วนร่วม ตรวจสอบ ก ากบั ดูแลการบริหารงานบุคคลในการ

เล่ือนระดับ/การเล่ือนต าแหน่ง องคก์ารบริหารส่วนต าบลหัวทุ่ง ไดด้ าเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือ

สัง่การขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้ง อยา่งเคร่งครดั 

 - มีการแจง้ผูท่ี้มีคุณสมบัติทราบโดยการบนัทึกขอ้ความแจง้ผูม้ีคุณสมบัติท่ีจะเล่ือนระดับ/เล่ือน

ต าแหน่ง 

 - มีการประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานอ่ืน และ ก.อบต.จังหวัดอ่ืน รวมถึงประชาสัมพันธ์ให้

ประชาชนภายในต าบลทราบโดยการประกาศเสียงตามสายภายในหมู่บา้น และมีการประชาสมัพนัธ์ลงใน

เว็บไซตข์ององคก์ารบริหารส่วนต าบลหวัทุ่ง 

 - มีขัน้ตอนการตรวจสอบคุณสมบติัผูข้อรบัการประเมินเพ่ือเล่ือนระดบั/เล่ือนต าแหน่ง 

 - มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจากหน่วยงานอ่ืนเขา้ร่วมเป็นกรรมการประเมินผลงานการเล่ือน

ระดบั/การเล่ือนต าแหน่งเพ่ือความโปร่งใส 

 - มีการออกค าสัง่แต่งตั้งคณะกรรมการในการด าเนินการอยา่งชดัเจน 

 - ผู้ขอรับการประเมินสามารถซักถามขอ้สงสัยหรือโต้แยง้ผลการประเมิน หรือตรวจสอบการ

ด าเนินการท่ีตนเองเห็นวา่ไมเ่ป็นธรรมได ้

 - การเล่ือนระดบั/การเล่ือนต าแหน่ง จะตอ้งไดร้บัการตรวจสอบคุณสมบติัและความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จงัหวดั) ก่อน 

 - ในการออกค าสัง่การเล่ือนระดับ/การเล่ือนต าแหน่ง องค์การบริหารส่วนต าบลหัวทุ่ง จะออก

ค าสัง่แต่งตั้งไดต้อ้งไม่ก่อนวนัท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลหัวทุ่ง รบัมติคณะคณะกรรมการพนักงานส่วน

ต าบลจงัหวดั (ก.อบต.จงัหวดั) 

 การเล่ือนขั้นเงินเดือน 

 - แต่งตั้งกรรมการจากภาคประชาชนใหม้ีส่วนร่วม ตรวจสอบ ก ากบั ดูแลบริหารงานบุคคล ในการท่ี

องค์การบริหารส่วนต าบลหัวทุ่ง ได้ด าเนินการเล่ือนขั้นเงินเดือนตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสัง่การ 

ขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้ง อยา่งเคร่งครดั 



 
 

                                                           แผนปฏิบตัิการป้องกนัการทุจรติ  
(พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๔) 

โดย องคก์ารบรหิารส่วนต าบลหัวทุ่ง อ าเภอพล จงัหวดัขอนแก่น 

 

 - มีการจดัท าประกาศหลกัเกณฑห์รือแนวทางนากรปฏิบติังาน และประกาศเผยแพร่หลกัเกณฑใ์ห้

บุคลากรทราบ 

 - มีการแต่งตั้งคณะกรรมการกลัน่กรองการประเมินผลการปฏิบติังานและคณะกรรมการพิจารณา

การเล่ือนขัน้เงินเดือน เพ่ือพิจารณาการเล่ือนขัน้เงินเดือนใหเ้ป็นไปอยา่งยุติธรรม 

 - มีการประชุมคณะกรรมการกลัน่กรองการประเมินผลการปฏิบติังาน และคณะกรรมการพิจารณา

การเล่ือนขั้นเงินเดือน มีการน าขอ้มูลมาใชป้ระกอบการตัดสินใจ เพ่ือประกอบการพิจารณาความดี

ความชอบ เช่น ขอ้มูลประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบติังาน ความสามารถและความอุตสาหะ การ

รกัษาวินัย การปฏิบติัตนเหมาะสม และขอ้มลูการลา เป็นตน้ 

 - มีการแจง้ผลการประเมินใหพ้นักงานทราบ พรอ้มเปิดโอกาสใหซ้กัถาม ตอบขอ้สงสยั และโตแ้ยง้

ผลการประเมินท่ีไมเ่ป็นธรรม 

 - นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหัวทุ่ง ออกค าสัง่การเล่ือนขั้นเงินเดือนตามมติคณะกรรมการ

พิจารณาการเล่ือนขัน้เงินเดือน และมีการติดประกาศผลการเล่ือนขัน้เงินเดือนใหพ้นักงานทราบโดยทัว่กนั 

๗. ระยะเวลาการด าเนินการ 

 ๓ ปี (ปีงบประมาณ ๒๕๖๒-๒๕๖๔) 

 

๘. งบประมาณด าเนินการ 

 ไมใ่ชง้บประมาณ 

๙. ผูร้บัผิดชอบโครงการ 

 ส านักงานปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบลหวัทุ่ง 

๑๐. ตวัช้ีวดั/ผลลพัธ ์

 ๑. ตวัช้ีวดั 

 ก าหนดเป็นระดับขั้นของความส าเร็จ แบ่งเกณฑ์การใหค้ะแนนเป็น ๕ ระดับ โดยพิจารณาจาก

ความกา้วหนา้ของขัน้ตอนการด าเนินงานตามเป้าหมายของแต่ละระดบั 

 ๒. ผลลพัธ ์

 ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ ก ากบั ดูแลการบริหารงานบุคคลเก่ียวกบัการบรรจุ การโอน 

ยา้ย ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลหวัทุ่ง  และมีแนวทางในการปฏิบติังานอย่างชดัเจน พรอ้มทั้งเปิดเผย

และสามารถอธิบายผลท่ีเกิดข้ึนดงักล่าวได ้

 

๔.๒.๒ ส่งเสริมใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ ก ากบั ดูแลการบริหารงบประมาณ 

การรบั-จา่ยเงิน การหาประโยชนจ์ากทรพัยส์ินของทางราชการ 

โครงการที่ ๒ 

๑. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : กิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการรบั 

การจา่ย และการใชป้ระโยชนท์รพัยส์ินขององคก์ารบริหารส่วนต าบลหวัทุ่ง 

๒. หลกัการและเหตผุล/ที่มาของโครงการ 



 
 

                                                           แผนปฏิบตัิการป้องกนัการทุจรติ  
(พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๔) 

โดย องคก์ารบรหิารส่วนต าบลหัวทุ่ง อ าเภอพล จงัหวดัขอนแก่น 

 

 การเบิกจ่ายเงินขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินเป็นขั้นตอนหน่ึงของวงจรการบริหารการเงินการ

คลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เจ ้าหน้าท่ี จะต้องปฏิบัติตามอ านาจหน้า ท่ี  ตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยหรือหนังสือสัง่การท่ีเก่ียวขอ้งใหถู้กตอ้งครบถว้นเรียบรอ้ยจึงจดัท าใบน าฝากเป็นรายรบั 

จัดท าใบฎีกาเพ่ือเป็นรายจ่าย เบิกเงินออกจากคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินได้ ส าหรับการใช้

ประโยชน์ในทรพัยสิ์นขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินก็เช่นเดียวกันตอ้งมีการด าเนินงานใหเ้ป็นไปตาม

ระเบียบกฎหมายทั้งการเก็บค่าธรรมเนียม ค่าบริการ จะต้องเป็นไปดว้ยความโปร่งใส ประชาชนมีส่วนร่วม

ในการตรวจสอบ จึงจ าเป็นตอ้งมีกระบวนการขั้นตอนท่ีถูกตอ้ง มีความสุจริต ส่งผลใหก้ารด าเนินงานเกิด

ประสิทธิภาพ 

 กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลหัวทุ่ง จึงไดริ้เร่ิมกิจกรรมเพ่ือให ้การรับ จ่ายเงินและการใช้

ประโยชน์ทรพัยสิ์นเกิดความโปร่งใส ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ และรบัทราบถึงรายรบั-รายจ่าย 

ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลหวัทุ่ง 

๓. วตัถุประสงค ์

 เพ่ือใหก้ารรบั จ่ายเงินขององคก์ารบริหารส่วนต าบลหวัทุ่ง เกิดความโปร่งใสตรวจสอบได ้

๔. พ้ืนที่ด  าเนินการ 

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลหวัทุ่ง 

๕. วิธีการด าเนินการ 

 - มีการแต่งตั้งกรรมการพิจารณางบประมาณ 

 - มีการแต่งตั้งกรรมการติดตามประเมินผลการใชจ้่ายเงินงบประมาณโดยมีปะชาชนเขา้ร่วมเป็น

กรรมการ 

 - เปิดโอกาสใหป้ระชาชนสอบถามขอ้สงสยัเก่ียวกบัการรบัจ่ายเงิน 

 - สรุปผลการรบั จ่ายเงินขององคก์ารบริหารส่วนต าบลหวัทุ่ง ใหป้ระชาชนทราบทางช่องทางต่างๆ 

เช่น ทางเว็บไซต ์ศูนยข์อ้มลูขา่วสาร และเสียงตามสาย หอกระจายขา่ว เมื่อส้ินปีงบประมาณ 

๖. ระยะเวลาด าเนินการ 

 ๓ ปี (ปีงบประมาณ ๒๕๖๒-๒๕๖๔) 

๗. งบประมาณด าเนินการ 

 ไมใ่ชง้บประมาณ 

๘. ผูร้บัผิดชอบโครงการ 

   กองคลงั องคก์ารบริหารส่วนต าบลหวัทุ่ง 

๙. ตวัช้ีวดั 

 มีการด าเนินงานตามวิธีการด าเนินงานครบทุกขัน้ตอน 

๑๐. ผลลพัธ ์

 ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบและไดร้บัทราบขอ้มลูการรบั จ่ายเงินขององคก์ารบริหารส่วนต าบล 

หวัทุ่งท าใหเ้กิดความโปร่งใส  ในการรบัจ่ายเงินขององคก์ารบริหารส่วนต าบลหวัทุ่ง 

 

๔.๒.๓ สง่เสริมใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ ก ากบั ดูแลการจดัหาพสัดุ 



 
 

                                                           แผนปฏิบตัิการป้องกนัการทุจรติ  
(พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๔) 

โดย องคก์ารบรหิารส่วนต าบลหัวทุ่ง อ าเภอพล จงัหวดัขอนแก่น 

 

 

โครงการที่ ๑ 

๑. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : กิจกรรมแตง่ตั้งคณะกรรมการจดัซ้ือจดัจา้งจากตวัแทนชุมชน 

๒. หลกัการและเหตผุล/ที่มาของโครงการ 

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลหวัทุ่ง  เห็นถึงประโยชน์จากแนวคิดการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม

ตามเจตนารมณ์ของรฐัธรรมนูญ พระราชบญัญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบบัท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ 

พระราชกฤษฎีกาว่าดว้ยหลกัเกณฑก์ารบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖ และแผนยุทธศาสตรก์าร

พัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๑) องค์การบริหารส่วนต าบลหัวทุ่ง  จึงไดด้ าเนินการ

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยการก าหนดใหม้ีการจดัหาคณะกรรมการจดัซ้ือจดัจา้งจากตวัแทน

ชุมชน เพ่ือใหป้ระชาชนเขา้มามีส่วนร่วมโดยผ่านช่องทางหรือกลไกในการร่วมเป็นคณะกรรมการในการ

ตรวจสอบการจัดซ้ือจัดจา้งขององค์การบริหารส่วนต าบลทุกขั้นตอน ซ่ึงหมายความรวมถึงประชาชน

สามารถมีโอกาสในการไดร้บัขอ้มูลข่าวสารและแสดงความคิดเห็น ไดเ้รียนรูก้ารบริหารราชการแบบมีส่วน

ร่วมหรือการบริหารราชการในระบบเปิดจากการปฏิบติัจริง ส่วนองคก์ารบริหารส่วนต าบลสามารถพฒันา

ระดับการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนเขา้มามีส่วนร่วมกับภาครฐัมากขึ้ น เพ่ือกระตุน้การปรับเปล่ียนสู่การ

บริหารราชการท่ีเปิดเผย โปร่งใส เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน และพฒันาระบบราชการเพ่ือตอบสนอง

ความตอ้งการและเพ่ือประโยชน์ของประชาชนเป็นส าคญั 

๓. วตัถุประสงค ์

 ๑. เพ่ือสนับสนุนใหต้วัแทนภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการจดัซ้ือจดัจา้ง ขององคก์าร

บริหารส่วนต าบลหวัทุ่ง 

 ๒. เพ่ือป้องกนัการทุจริตในดา้นท่ีเก่ียวขอ้งกบังบประมาณขององคก์ารบริหารส่วนต าบลหวัทุ่ง ให้

เกิดการพฒันาไดอ้ยา่งคุม้ค่า 

๔. เป้าหมาย 

 ตวัแทนชุมชนในพ้ืนท่ีองคก์ารบริหารส่วนต าบลหวัทุ่ง 

๕. พ้ืนที่ด  าเนินการ 

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลหวัทุ่ง 

๖. วิธีด  าเนินการ 

 ๑. คัดเลือกตัวแทนชุมชนจากการประชุมประชาคม เพ่ือเลือกตัวแทนชุมชนเข้าร่วมเป็น

คณะกรรมการจดัซ้ือจดัจา้ง ไดแ้ก่ กรรมการตรวจการจา้ง 

 ๒. จดัท าค าสัง่แต่งตั้งคณะกรรมการจดัซ้ือจดัจา้ง ซ่ึงตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการ

พสัดุขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. ๒๕๓๕ แกไ้ขเพ่ิมเติม พ.ศ. ๒๕๕๓ มิไดก้ าหนดใหม้ีการแต่งตั้ง

ใหม้ีผูแ้ทนชุมชนเขา้ร่วมเป็นกรรมการ แต่องคก์ารบริหารส่วนต าบลหวัทุ่ง  ใหค้วามส าคญัในการมีตวัแทน

ชุมชนเขา้ร่วมตรวจสอบเพ่ือใหก้ารด าเนินงานเป็นไปอย่างซ่ือตรง โปร่งใส โดยตัวแทนชุมชนไม่ตอ้งร่วมรบั

ผิดหากเกิดความเสียหาย 



 
 

                                                           แผนปฏิบตัิการป้องกนัการทุจรติ  
(พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๔) 

โดย องคก์ารบรหิารส่วนต าบลหัวทุ่ง อ าเภอพล จงัหวดัขอนแก่น 

 

 ๓. จัดประชุมให้ความรูค้วามเขา้ใจแก่คณะกรรมการ เมื่อมีการจัดซ้ือจัดจา้งทุกครั้ง เพ่ือให้

เจา้หน้าท่ีและตัวแทนชุมชนมีความเขา้ใจในบทบาทหน้าท่ี และทราบกระบวนการจดัซ้ือจดัจา้งและตรวจ

การจา้งอยา่งละเอียดและถูกตอ้ง 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 

 ๓ ปี (ปีงบประมาณ ๒๕๖๒-๒๕๖๔) 

๘. งบประมาณด าเนินการ 

 ไมใ่ชง้บประมาณ 

๙. ผูร้บัผิดชอบโครงการ 

   กองคลงั องคก์ารบริหารส่วนต าบลหวัทุ่ง 

๑๐. ผลลพัธ ์

 การจดัซ้ือจดัจา้งขององคก์ารบริหารส่วนต าบลหัวทุ่ง มีความโปร่งใส โดยมีตัวแทนประชาชนร่วม

ตรวจสอบและไมเ่กิดปัญหาการทุจริตคอรปัชัน่ 

 

 

 

 

๔.๓ การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาทอ้งถิ่น 

๔.๓.๑ ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาทอ้งถิ่นใหมี้ความรู ้ความเขา้ใจในการ

ปฏิบตัหินา้ที่ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบที่เก่ียวขอ้งไดก้ าหนดไว ้

 

โครงการที่ ๑ 

๑. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : โครงการฝึกอบรมพฒันาศกัยภาพการปฏิบตังิานของบุคลากร 

อบต.หวัทุ่ง  

๒. หลกัการและเหตผุล/ที่มาของโครงการ 

 องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีบทบาทความส าคญัยิ่งต่อการพัฒนาทางการเมือง เศรษฐกิจ และ

สงัคม ดว้ยเหตุผลดังกล่าวการพฒันาศักยภาพทกัษะและความรูข้องสมาชิกสภาทอ้งถ่ินใหม้ีความพรอ้มท่ี

จะรบัภารกิจและการจดับริการใหแ้ก่ชุมชนจึงเป็นเร่ืองท่ีส าคญัอย่างยิ่ง ประกอบกบัการใหก้ารศึกษาอบรม

เป็นส่ิงส าคัญประการหน่ึงท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลหัวทุ่ง ไดด้ าเนินการ เพ่ือใหส้มาชิกสภาทอ้งถ่ินมี

ความรูแ้ละทักษะดา้นการปกครองส่วนทอ้งถ่ิน มีความรูค้วามเขา้ใจในการปฏิบัติหน้าท่ี รวมถึงมีความรู ้

ความเขา้ใจเก่ียวกบัระเบียบขอ้กฎหมายต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัทอ้งถ่ินดว้ย เพ่ือพฒันาตนเองและสามารถน า

ความรูไ้ปใชใ้หเ้ป็นประโยชน์ต่อการปฏิบติัหนา้ท่ีไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 

 ดงัน้ัน องคก์ารบริหารส่วนต าบลหวัทุ่ง จึงไดม้ีการจดัส่งสมาชิกสภาทอ้งถ่ินใหเ้ขา้รบัการฝึกอบรม

และศึกษาดูงานอยู่เสมอ เพ่ือเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบติังานและสามารถน ามาพฒันาองคก์ร 

พฒันาทอ้งถ่ิน ใหท้อ้งถ่ินมีความเจริญกา้วหนา้ 



 
 

                                                           แผนปฏิบตัิการป้องกนัการทุจรติ  
(พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๔) 

โดย องคก์ารบรหิารส่วนต าบลหัวทุ่ง อ าเภอพล จงัหวดัขอนแก่น 

 

๓. วตัถุประสงค ์

 ๑. เพ่ือสรา้งการเรียนรูแ้ละประสบการณ์การท างานใหก้บัสมาชิกสภาทอ้งถ่ินใหม้ีความเขา้ใจใน

การท างานตามบทบาทและอ านาจหนา้ท่ี 

 ๒. เพ่ือใหส้มาชิกสภาทอ้งถ่ินไดม้ีความรูค้วามเขา้ใจในการปฏิบติังานท่ีถูกตอ้ง เป็นไปตามระเบียบ 

กฎหมาย 

 ๓. เพ่ือส่งเสริมใหส้มาชิกสภาทอ้งถ่ินไดเ้พ่ิมศกัยภาพในการพฒันาทอ้งถ่ินไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 

 สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลหวัทุ่ง จ านวน  ๔๐  คน 

๕. พ้ืนที่ด  าเนินการ 

 ทั้งในองคก์ารบริหารส่วนต าบลหวัทุ่ง และหน่วยงานท่ีจดัฝึกอบรม 

๖. วิธีการด าเนินการ 

 ๑. ฝ่ายบริหารงานบุคคลตรวจสอบหลกัสูตรการฝึกอบรมทั้งภายในองคก์ารบริหารส่วนต าบลและ

หน่วยงานภายนอก เพ่ือเป็นขอ้มูลในการจดัส่งสมาชิกสภาทอ้งถ่ินเขา้รบัการอบรมหรือร่วมประชุมสมัมนา

แลว้แต่กรณี 

 ๒. เมื่อพิจารณาความเหมาะสมของหลกัสูตรเรียบรอ้ยแลว้ ด าเนินการเสนอผูบ้งัคบับญัชาเพ่ือส่ง

สมาชิกสภาทอ้งถ่ินเขา้รบัการฝึกอบรม หรือเขา้ร่วมประชุม หรือด าเนินการจดัฝึกอบรมเองโดยส านัก/กอง

งานท่ีรบัผิดชอบ 

 ๓. แจ้งให้สมาชิกสภาท้องถ่ินผู้ผ่านการฝึกอบรมจัดท ารายงานสรุปผลการฝึกอบรมเสนอ

ประธานสภา โดยผ่านนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลหวัทุ่ง 

 ๔. ฝ่ายบริหารงานบุคคลด าเนินการประเมินผลการฝึกอบรมของสมาชิกสภาทอ้งถ่ิน และรายงาน

เสนอนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลหวัทุ่ง ทราบ 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 

 ๓ ปี (ปีงบประมาณ ๒๕๖๒-๒๕๖๔) 

๘. งบประมาณด าเนินการ 

 ๒๕๐,๐๐๐  บาท 

๙. ผูร้บัผิดชอบโครงการ 

 ส านักงานปลดั องคก์ารบริหารส่วนต าบลหวัทุ่ง 

๑๐. ผลลพัธ ์

 ๑. บุคลากร สมาชิกสภาทอ้งถ่ินมีความรูค้วามเขา้ใจในการท างานตามบทบาทและอ านาจหน้าท่ี 

 ๒. บุคลากร สมาชิกสภาทอ้งถ่ิน ไดร้บัการเรียนรูแ้ละประสบการณก์ารท างานใหม่ๆ  

 ๓. การปฏิบติังานบุคลากร สมาชิกสภาทอ้งถ่ิน เป็นไปอยา่งถูกตอ้งตามระเบียบกฎหมาย 

๑๑. ตวัช้ีวดั  บุคลากร สมาชิกสภาทอ้งถ่ิน  จ านวน  ๔๐ ราย ไดร้บัการฝึกอบรม  

 

๔.๓.๒ ส่งเสริมสมาชิกสภาทอ้งถิ่นใหมี้บทบาทในการตรวจสอบการปฏิบตังิานของฝ่าย

บริหารตามกระบวนการ และวิธีการที่กฎหมาย ระเบียบที่เก่ียวขอ้งไดก้ าหนดไว ้โดยไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด 



 
 

                                                           แผนปฏิบตัิการป้องกนัการทุจรติ  
(พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๔) 

โดย องคก์ารบรหิารส่วนต าบลหัวทุ่ง อ าเภอพล จงัหวดัขอนแก่น 

 

 

โครงการที่ที่ ๑ 

๑. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : กิจกรรมการมีส่วนร่วมในการปฏิบตังิานของสมาชิกสภา

องคก์ารบริหารส่วนต าบล 

๒. หลกัการและเหตผุล/ที่มาของโครงการ 

 การส่งเสริมและการพัฒนาความเขม้แข็งขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เก่ียวขอ้งกับหลาย

องค์ประกอบ และหลายฝ่ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคลากรทอ้งถ่ิน อันไดแ้ก่ ฝ่ายบริหารและฝ่ายสภาของ

องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีมาจากการเลือกตั้ง ฝ่ายขา้ราชการองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน บุคลากร

เหล่าน้ีมีบทบาทและตอ้งท าหน้าท่ีของตนอย่างเขม้แข็ง เพ่ือเสริมสรา้งแนวคิดประชาธิปไตยและการมีส่วน

ร่วมโดยใหม้ีกระบวนการสอดคลอ้งกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย ใหม้ีการกระจายอ านาจการ

ตัดสินใจ และแกไ้ขปัญหาภายในต าบลและตอบสนองความตอ้งการของประชาชน ตลอดจนมีการถ่วงดุล

อ านาจระหวา่งฝ่ายสภากบัฝ่ายบริหาร และท่ีส าคญัส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการเสนอแกปั้ญหา รวมถึงการ

ตรวจสอบการปฏิบติังานขององคก์ารบริหารส่วนต าบล 

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลหวัทุ่ง เล็งเห็นถึงความส าคญัของบทบาทของสภาทอ้งถ่ิน เก่ียวกบัการมี

ส่วนร่วมในการปฏิบติังาน จึงไดด้ าเนินกิจกรรมการมีส่วนร่วมในการปฏิบติังานของสมาชิกสภาทอ้งถ่ินใน

เร่ืองต่างๆ เพ่ือเป็นการส่งเสริมใหส้มาชิกสภาทอ้งถ่ินมีความเขม้แข็งในการใชอ้ านาจหรือปฏิบติัหน้าท่ีให้

เกิดความสมดุลในการบริหารงาน 

๓. วตัถุประสงค ์

 ๑. เพ่ือเป็นการส่งเสริมใหส้มาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบล มีบทบาทในการปฏิบติังาน และการมี

ส่วนร่วมในการท างาน 

 ๒. เพ่ือเป็นการตรวจสอบการปฏิบติังานของฝ่ายบริหาร 

 ๓. เพ่ือเป็นการบรรเทาความเดือดรอ้นของประชาชน 

๔. เป้าหมาย 

 สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลหวัทุ่ง จ านวน  ๑๔ คน 

๕. พ้ืนที่ด  าเนินงาน 

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลหวัทุ่ง 

๖. วิธีด  าเนินงาน 

 ๑. แต่งตั้งสมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลเป็นคณะกรรมการร่วมในการปฏิบติังานในเร่ือง

ต่างๆ   

 ๒. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่ีไดร้บัการแต่งตั้ง เขา้ร่วมปฏิบัติหน้าท่ีน าขอ้มูลแจง้ในท่ี

ประชุมสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบล เพ่ือท าการปรบัปรุงระบบการปฏิบติังานในส่วนท่ีประชาชนไดร้บัความ

เดือดรอ้นและตอ้งการของประชาชน 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 

 ๓ ปี (ปีงบประมาณ ๒๕๖๒-๒๕๖๔) 

๘. งบประมาณด าเนินการ 



 
 

                                                           แผนปฏิบตัิการป้องกนัการทุจรติ  
(พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๔) 

โดย องคก์ารบรหิารส่วนต าบลหัวทุ่ง อ าเภอพล จงัหวดัขอนแก่น 

 

 ไมใ่ชง้บประมาณ 

๙. ผูร้บัผิดชอบโครงการ 

   ส านักปลดั องคก์ารบริหารส่วนต าบลหวัทุ่ง 

๑๐. ผลลพัธ ์

 การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหัวทุ่ง เป็นไปอย่างต่อเน่ือง ตอบสนองความตอ้งการของ

ประชาชน เกิดทศันคติท่ีดี 

 

๔.๔ เสริมพลงัการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อตอ่ตา้น

การทุจริต 

๔.๔.๑ ส่งเสริมใหมี้การด าเนินการเฝ้าระวงัการทุจริต 

 

 

โครงการที่ ๑ 

๑. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : มาตรการเฝ้าระวงัการคอรปัชัน่โดยภาคประชาชน 

๒. หลกัการและเหตผุล/ที่มาของโครงการ 

คอรัปชัน่  หมายถึง การใช้ต าแหน่งหน้าท่ีสาธารณะเพ่ือแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวหรือ

ผลประโยชน์ของพวกพอ้ง โดยมิชอบดว้ยกฎหมายและศีลธรรม เจา้หนา้ท่ีของรฐัมีหน้าท่ีรกัษาผลประโยชน์

ของส่วนรวม หากใชต้ าแหน่งหนา้ท่ีท่ีไดร้บัมอบหมายกระท าการเพ่ือผลประโยชน์ส่วนตวัหรือพวกพอ้ง ก็ถือ

วา่มีการกระท าคอรปัชัน่การป้องกนัและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ 

พระราชกฤษฎีกาว่าดว้ยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖ และ

สอดคลอ้งกบัเกณฑคุ์ณภาพการบริหารจดัการภาครฐั (PMQA) มุง่เน้นการพฒันาคุณภาพและธรรมาภิบาล

ของหน่วยงานภาครฐั ทั้งน้ี เพ่ือใหก้ารบริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาลอนัจะ

ท าใหป้ระชาชนเกิดความมัน่ใจศรทัธา และไวว้างใจในการบริหารราชการแผ่นดินของรฐับาล 

๓. วตัถุประสงค ์

 สนับสนุนใหภ้าคประชาชนร่วมกนัเฝ้าระวงัการคอรปัชัน่ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 

 คณะกรรมการชุมชนหรือตวัแทนประชาชนในพ้ืนท่ีต าบลหวัทุ่ง 

๕. พ้ืนทีด่  าเนินการ 

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลหวัทุ่ง 

๖. วิธีด  าเนินการ 

 ๑. เชิญคณะกรรมการชุมชน หรือตวัแทนชุมชนเพ่ือสรา้งความรูค้วามเขา้ใจเร่ืองการคอรปัชัน่ 

 ๒. เชิญคณะกรรมการชุมชน หรือตวัแทนชุมชนเป็นคณะกรรมการเฝ้าระวงัการคอรปัชัน่ขององคก์ร

ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 



 
 

                                                           แผนปฏิบตัิการป้องกนัการทุจรติ  
(พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๔) 

โดย องคก์ารบรหิารส่วนต าบลหัวทุ่ง อ าเภอพล จงัหวดัขอนแก่น 

 

 ๓ ปี (ปีงบประมาณ ๒๕๖๒-๒๕๖๔) 

๘. งบประมาณด าเนินการ 

 ไมใ่ชง้บประมาณ 

๙. ผูร้บัผิดชอบโครงการ 

   ส านักปลดั องคก์ารบริหารส่วนต าบลหวัทุ่ง 

๑๐. ตวัช้ีวดั/ผลลพัธ ์

 ๑. คณะกรรมการชุมชนมีความรู ้ความเขา้ใจเร่ืองการคอรปัชัน่และสามารถตรวจสอบการคอรปัชัน่

ได ้

 ๒. มีการมอบหมายใหค้ณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเป็นหน่วยเฝ้าระวงัการคอรปัชัน่ใน

ต าบล  

 

 

โครงการที่ ๒ 

๑. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : มาตรการการส่งเสริมและพฒันาเครือข่ายดา้นการป้องกนัการ

ทุจริต 

๒. หลกัการและเหตผุล/ที่มาของโครงการ 

 พระราชบญัญัติสภาต าบลและองคก์ารบริหารส่วนต าบล พ.ศ.๒๕๓๗ แกไ้ขเพ่ิมเติมถึง (ฉบบัท่ี ๖) 

พ.ศ.๒๕๕๒ ก าหนดใหอ้งคก์ารบริหารส่วนต าบลมีภารกิจหนา้ท่ีท่ีตอ้งเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน 

โดยใชว้ิธีบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี และใหค้ านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจดัท าแผนพฒันา

ทอ้งถ่ิน การจัดท างบประมาณ การจัดซ้ือจัดจา้ง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงานและการ

เปิดเผยขอ้มูลข่าวสาร ทั้งน้ี ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบัว่าดว้ยการน้ัน ประกอบกบัพระราช

กฤษฎีกาว่าดว้ยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖ และนโยบายของรฐับาลในการ

ป้องกนัและปราบปรามการทุจริต       ซ่ึงมุ่งเน้นในการสรา้งจิตส านึก ค่านิยม การบูรณาการ การสรา้ง

ความเขม้แข็ง และการพฒันาศกัยภาพเจา้หนา้ท่ีของรฐัในการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต 

 ปัญหาเก่ียวกบัการทุจริตคอรปัชัน่สามารถเกิดขึ้ นไดใ้นทุกวงการ ไม่ว่าจะเป็นวงการระดบัทอ้งถ่ิน

จนถึงระดับชาติ ซ่ึงองค์การบริหารส่วนต าบลหัวทุ่ง ภารกิจหน้าท่ีในการบริหารราชการท้องถ่ินให้มี

ความกา้วหน้าเจริญรุ่งเรือง โดยการมีส่วนร่วมของภาครฐั ภาคเอกชน รฐัวิสาหกิจ รวมถึงภาคประชาชน

ทัว่ไปในการร่วมกนัพฒันาทอ้งถ่ินใหป้ระชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีและมีเศรษฐกิจท่ีดีในทอ้งถ่ิน ดงัน้ัน การท่ี

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินจะพฒันาใหเ้จริญกา้วหน้าไดน้ั้น จ าเป็นจะตอ้งมีองคป์ระกอบหลายๆ ดา้น ใน

การร่วมกนัพฒันาทอ้งถ่ิน ในการน้ี การมีเครือขา่ยท่ีดีท่ีคอยสนับสนุนและร่วมมือกนัพฒันาทอ้งถ่ิน จึงเป็น

ส่ิงจ าเป็นโดยเฉพาะเครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริตคอรัปชัน่ ซ่ึงเป็นการเปิดโอกาสให้ภาครัฐ 

ภาคเอกชน รฐัวิสาหกิจ รวมถึงภาคประชาชนไดม้ีส่วนร่วมในการเป็นเครือขา่ยร่วมกบัองคก์ารบริหารส่วน

ต าบลหัวทุ่งในการร่วมคิด ร่วมพิจารณา ร่วมตัดสินใจ ร่วมท า ร่วมรับผิดชอบ และร่วมตรวจสอบเพ่ือ

ป้องกนัการทุจริต 

คอรปัชัน่ในทอ้งถ่ิน 



 
 

                                                           แผนปฏิบตัิการป้องกนัการทุจรติ  
(พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๔) 

โดย องคก์ารบรหิารส่วนต าบลหัวทุ่ง อ าเภอพล จงัหวดัขอนแก่น 

 

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลหวัทุ่ง  พิจารณาแลว้เห็นว่า การมีเครือข่ายดงักล่าวเป็นส่ิงจ าเป็น จึงได้

จดัท ามาตรการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายดา้นการป้องกันการทุจริตขึ้ น เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการ

ด าเนินงานของเครือขา่ยดา้นการป้องกนัการทุจริตใหม้ีความเขม้แข็ง 

๓. วตัถุประสงค ์

 ๑. เพ่ือสรา้งแกนน า แนวร่วมและเครือขา่ยในการรกัษาผลประโยชน์ของทอ้งถ่ิน 

 ๒. เพ่ือพฒันาองคค์วามรูใ้หก้บัทุกภาคส่วน ใหเ้กิดจิตส านึกและตระหนักเก่ียวกบัปัญหาการทุจริต 

 ๓. เพ่ือใหเ้กิดความร่วมมือร่วมใจในการป้องกนัการทุจริตในพ้ืนท่ีต าบลหวัทุ่ง 

๔. เป้าหมาย 

 ภาครฐั ภาคเอกชน ภาครฐัวิสาหกิจ สถานศึกษา และภาคประชาชน ในพ้ืนท่ีต าบลหวัทุ่งเขา้มามี

ส่วนร่วมในการเป็นเครือข่ายดา้นการป้องกนัการทุจริตร่วมกบัองคก์ารบริหารส่วนต าบลหวัทุ่ง 

๕. สถานที่ด  าเนินการ 

 ในเขตพ้ืนท่ีต าบลหวัทุ่ง 

๖. วิธีด  าเนินงาน 

 ๑. แต่งตั้งตวัแทนภาครฐั ภาคเอกชน ภาครฐัวิสาหกิจ และภาคประชาชน ร่วมเป็นเครือข่ายดา้น

การป้องกนัการทุจริตต าบลหวัทุ่ง 

 ๒. จัดท าฐานขอ้มูลบุคคล องค์กร ส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินทุกแห่งบริเวณ

ใกลเ้คียง โดยการลงทะเบียนการเขา้ร่วมเป็นเครือขา่ย 

 ๓. เปิดโอกาสใหเ้ครือข่ายท่ีไดร้บัการแต่งตั้งมีส่วนร่วมในการบริหารราชการขององคก์ารบริหาร

ส่วนต าบลหวัทุ่ง ในการร่วมคิด ร่วมพิจารณา ร่วมตดัสินใจ ร่วมท า และร่วมรบัผิดชอบ ร่วมตรวจสอบเพ่ือ

ป้องกนัการทุจริต 

 ๔. ส่งเสริมสนับสนุนและอ านวยความสะดวกใหก้บัเครือข่ายในการร่วมตรวจสอบเพ่ือป้องกนัการ

ทุจริต 

 ๕. ท าบนัทึกขอ้ตกลง (MOU)   ร่วมกนัระหว่างองคก์ารบริหารส่วนต าบลหวัทุ่งกบับุคคล องคก์ร 

ส่วนราชการ และองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีเขา้ร่วมเป็นเครือขา่ย 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 

 ๓ ปี (ปีงบประมาณ ๒๕๖๒-๒๕๖๔) 

๘. งบประมาณด าเนินการ 

 ไมใ่ชง้บประมาณ 

๙. ผูร้บัผิดชอบโครงการ 

 ส านักปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบลหวัทุ่ง 

๑๐. ตวัช้ีวดั/ผลลพัธ ์

 ๑. ท าใหเ้กิดแกนน า แนวร่วมและเครือขา่ยในการรกัษาผลประโยชน์ของทอ้งถ่ิน 

 ๒. ท าใหทุ้กภาคส่วนมีความรู ้ก่อใหเ้กิดจิตส านึกและตระหนักเก่ียวกบัปัญหาการทุจริต 

 ๓. ท าใหเ้กิดความร่วมมือร่วมใจในการป้องกนัการทุจริตในพ้ืนท่ีต าบลหวัทุ่ง 

 



 
 

                                                           แผนปฏิบตัิการป้องกนัการทุจรติ  
(พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๔) 

โดย องคก์ารบรหิารส่วนต าบลหัวทุ่ง อ าเภอพล จงัหวดัขอนแก่น 

 

๔.๔.๒ บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อตอ่ตา้นการทุจริต 

 

โครงการที่ ๑ 

๑. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : กิจกรรมบูรณาการทุกภาคส่วนต่อตอ่ตา้นการทุจริต (ป้าย

ประชาสมัพนัธก์รณีพบเห็นการทุจริต  

๒. หลกัการและเหตผุล/ที่มาของโครงการ 

ปัญหาการทุจริตท่ีเกิดขึ้ นในหน่วยงานภาครฐัไดส้่งผลเสียหายกบัประเทศชาติอย่างมาก จ าเป็นท่ี

ทุกภาคส่วนในสงัคมจะตอ้งตระหนักและร่วมกนัแกไ้ขจดัการปัญหา โดยการเขา้ไปมีส่วนร่วมเป็นเครือข่าย

ในการขบัเคล่ือนต่างๆ ใหเ้กิดการเฝ้าระวงั ป้องปรามการทุจริต ในรูปแบบการกระตุน้ใหทุ้กภาคส่วนใน

จงัหวดัไดต้ระหนักถึงปัญหาการทุจริตคอรปัชัน่และมี     ส่วนร่วมในการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต 

๓. วตัถุประสงค ์

 ๑. เพ่ือใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกนัการทุจริต 

 ๒. เพ่ือแสดงเจตนารมณใ์นการแกไ้ขปัญหาการทุจริต 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 

 ประชาชนในพ้ืนท่ีต าบลหวัทุ่ง 

๕. พ้ืนที่ด  าเนินการ 

 ต าบลหวัทุ่ง อ าเภอพล  จงัหวดัขอนแก่น 

๖. วิธีด  าเนินการ 

 ๑. ขออนุมติัจดัท าป้ายประชาสมัพนัธ ์

 ๒. ปิดประกาศประชาสมัพนัธ ์  

 ๓. จดัเจา้หนา้ท่ีรบัผิดชอบรบัแจง้เหตุทางโทรศพัท์ 

 ๔. บนัทึกเร่ืองรอ้งเรียน รอ้งทุกข ์

 ๕. เสนอผูบ้ริหารพิจารณาสัง่การ 

 ๖. ด าเนินการปรบัปรุงแกไ้ขเร่ืองท่ีไดร้บัการรอ้งเรียน 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 

 ๓ ปี (ปีงบประมาณ ๒๕๖๒-๒๕๖๔) 

๘. งบประมาณด าเนินการ 

 งบประมาณจากองคก์ารบริหารส่วนต าบลหวัทุ่ง  ๑,๐๐๐.- บาท 

๙. ผูร้บัผิดชอบโครงการ 

 ส านักปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบลหวัทุ่ง 

๑๐. ตวัช้ีวดั/ผลลพัธ ์

 ๑. จ านวนเร่ืองรอ้งเรียนเก่ียวกบัการทุจริต 

 ๒. น าเร่ืองท่ีไดร้บัการรอ้งเรียนไปด าเนินการปรบัปรุงแกไ้ข 

 



 
 

                                                           แผนปฏิบตัิการป้องกนัการทุจรติ  
(พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๔) 

โดย องคก์ารบรหิารส่วนต าบลหัวทุ่ง อ าเภอพล จงัหวดัขอนแก่น 

 

 

 


