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ค าน า 
 

 การทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ นับเป็นภัยร้ายแรงต่อประชาชนและประเทศชาติ 
ที่บ่อนทาลายทั้งเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและวัฒนธรรม ตลอดจนส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศในทุก ๆ 
ด้าน การทุจริตและประพฤติมิชอบในปัจจุบันได้ทวีความรุนแรง และขยายวงกว้างขึ้นอย่างรวดเร็ว รวมทั้งมี
ความสลับซับซ้อนจนยากแก่การปราบปรามให้หมดสิ้นไปโดยง่าย จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่หน่วยงานราชการจะต้อง
เร่งด าเนินการแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบให้หมดสิ้นไป ด้วยการสร้างระบบการป้องกันและ
ควบคุมการปฏิบัติงานภายในให้มีประสิทธิภาพ เพ่ือป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบภายในหน่วยงาน 
ประกอบกับนโยบายของรัฐบาลที่ประกาศสงครามกับการทุจริตคอร์รัปชั่น  

 

  ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3  (พ.ศ.2560 - 2564 ) 
ซ่ึงมุ่งเน้นสู่การเป็นประเทศท่ีมีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการ
ทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์
รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพ่ือให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใส
ทัดเทียมนานาอารยประเทศ  

 

  การจัดท าแผนแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.
2561 – 2564) จัดท าขึ้นโดยสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะ
ที่ 3  (พ.ศ.2560 -  2564 ) และกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ  (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประกอบด้วย 4 มิติดังนี้ 

 

  มิติที่ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
  มิติที่ 2 การบริหารราชการเพ่ือป้องกันการทุจริต 
  มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
  มิติที่ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

  ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการขับเคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตบังเกิดผล
เป็นรูปธรรมในทางปฏิบัติ เป็นไปตามเจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ระยะ ที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงได้ตระหนักและให้ความส าคัญกับการบริหาร
จัดการที่มีความโปร่งใส สร้างค่านิยม วัฒนธรรมสุจริตให้เกิดในสังคมอย่างยั่งยืน จึงได้ด าเนินก ารจัดท า
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561 – 2564) ในการแสดงเจตจ านงในการต่อต้านการทุจริต  
เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางในการด าเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและก าหนดแนวทางการขับเคลื่อน
ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตผ่านโครงการ/กิจกรรม/มาตรการต่าง ๆ ที่เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน 
อันจะน าไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตอย่างแท้จริง 

 

ส านักปลัด 
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกหินแฮ่ 



 

 

สารบัญ 
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ส่วนที่ 1 บทน า 
 การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กร     2 
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ส่วนที่ 2 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
           โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ               
 มิติที่ 1   การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต     8 
 มิติที่ 2   การบริหารราชการเพ่ือป้องกันการทุจริต    9  
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 มิติที่ 4   การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบ   13 
                                    การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น         
  
ส่วนที่ 3 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ      15 

 มิติที่ 1   การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต     15 
 มิติที่ 2   การบริหารราชการเพ่ือป้องกันการทุจริต    33 
 มิติที่ 3   การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของประชาชน   51  
 มิติที่ 4   การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบ   65 
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ส่วนที่ 1 
 

บทน า 
 

1. การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์เพ่ือต้องการ
บ่งชี้ความเสี่ยงของการทุจริตที่มีอยู่ในองค์กรโดยการประเมินโอกาสของการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น ตลอดจนบุคคล
หรือหน่วยงานที่อาจเกี่ยวข้องกับการกระท าทุจริต เพ่ือพิจารณาว่าการควบคุมและการป้องกันการทุจริตที่มีอยู่
ในปัจจุบันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่  

การทุจริตในระดับท้องถิ่น พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการขยายตัวของการทุจริตในระดับท้องถิ่น ได้แก่ 
การกระจายอ านาจลงสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แม้ว่าโดยหลักการแล้วการกระจายอ านาจมีวัตถุประสงค์
ส าคัญเพ่ือให้บริการต่าง ๆ ของรัฐสามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนมากข้ึน มีประสิทธิภาพมากข้ึน 
แต่ในทางปฏิบัติท าให้แนวโน้มของการทุจริตในท้องถิ่นเพ่ิมมากยิ่งข้ึนเช่นเดียวกัน 

ลักษณะการทุจริตในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ าแนกเป็น 7 ประเภท ดังนี้ 
1) การทุจริตด้านงบประมาณ การท าบัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง และการเงินการคลัง ส่วนใหญ่เกิดจาก

การละเลยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2) สภาพหรือปัญหาที่เกิดจากตัวบุคคล 
3) สภาพการทุจริตอันเกิดจากช่องว่างของกฎระเบียบและกฎหมาย 
4) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการขาดความรู้ความเข้าใจและขาดคุณธรรมจริยธรรม 
5) สภาพหรือลักษณะปัญหาที่เกิดจากการขาดประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
6) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายในการตรวจสอบ

จากภาคส่วนต่างๆ 
7) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากอ านาจ บารมี และอิทธิพลท้องถิ่น 

สาเหตุและปัจจัยที่น าไปสู่การทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถสรุปเป็นประเด็นได้ ดังนี้ 
1) โอกาส แม้ว่าในปัจจุบันมีหน่วยงานและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการ

ทุจริตแต่พบว่า ยังคงมีช่องว่างที่ท าให้เกิดโอกาสของการทุจริต ซึ่งโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นจากการบังคับใช้
กฎหมายที่ไม่เข้มแข็ง กฎหมาย กฎระเบียบไม่รัดกุม และอ านาจหน้าที่โดยเฉพาะข้าราชการระดับสูงก็ เป็นอีก
โอกาสหนึ่งที่ท าให้เกิดการทุจริต 

2) สิ่งจูงใจ เป็นที่ยอมรับว่าสภาวะทางเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม ท าให้คน
ในปัจจุบันมุ่งเน้นที่การสร้างความร่ ารวย ด้วยเหตุนี้จึงเป็นแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่มีแนวโน้มที่จะท าพฤติกรรมการ
ทุจริตมากยิ่งข้ึน 

3) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปร่งใส  การทุจริตในปัจจุบันมีรูปแบบที่ซับซ้อนขึ้น 
โดยเฉพาะการทุจริตในเชิงนโยบายที่ท าให้การทุจริตกลายเป็นความชอบธรรมในสายตาของประชาชน ขาด
กลไกการตรวจสอบความโปร่งใสที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเป็นการยากที่จะเข้าไปตรวจสอบการทุจริ ตของ
บุคคลเหล่านี้ 

4) การผูกขาด ในบางกรณีการด าเนินงานของภาครัฐ ได้แก่ การจัดซื้อ-จัดจ้าง เป็นเรื่องของการ
ผูกขาด ดังนั้นจึงมีความเกี่ยวข้องเป็นห่วงโซ่ผลประโยชน์ทางธุรกิจ ในบางครั้งพบบริษัทมีการให้สินบนแก่
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เจ้าหน้าที่เพ่ือให้ตนเองได้รับสิทธิในการด าเนินงานโครงการของภาครัฐ รูปแบบของการผูกขาด ได้แก่ การ
ผูกขาดในโครงการก่อสร้างและโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ 

5) การได้รับค่าตอบแทนที่ไม่เหมาะสม รายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย ความยากจนถือเป็นปัจจัยหนึ่ง
ที่ท าให้ข้าราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความต้องการที่จะมีสภาพความเป็นอยู่ที่ ดีขึ้น ท าให้เจ้าหน้าที่
ต้องแสวงหาช่องทางเพ่ือเพ่ิม “รายได้พิเศษ” ให้กับตนเองและครอบครัว 

6) การขาดจริยธรรม คุณธรรม ในสมัยโบราณ ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคุณธรรมที่ได้รับการเน้นเป็น
พิเศษถือว่าเป็นเครื่องวัดความดีของคน แต่ในปัจจุบัน พบว่า คนมีความละอายต่อบาปและเกรงกลัวบาป
น้อยลง และมีความเห็นแก่ตัวมากยิ่งขึ้น มองแต่ประโยชน์ส่วนตนเป็นที่ตั้งมากกว่าที่จะยึดผลประโยชน์
ส่วนรวม 

7) มีค่านิยมที่ผิด ปัจจุบันค่านิยมของสังคมได้เปลี่ยนจากยกย่องคนดี คนที่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็น
ยกย่องคนที่มีเงิน คนที่เป็นเศรษฐี มหาเศรษฐี คนที่มีต าแหน่งหน้าที่การงานสูง ด้วยเหตุนี้ ผู้ที่มีค่านิยมที่ผิด
เห็นว่าการทุจริตเป็นวิถีชีวิตเป็นเรื่องปกติธรรมดา เห็นคนซื่อเป็นคนเซ่อ เห็นคนโกงเป็นคนฉลาด ย่อมจะท า
การทุจริตฉ้อราษฎร์บังหลวง โดยไม่มีความละอายต่อบุญและบาป และไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายของบ้านเมือง 
 
 

2. หลักการและเหตุผล  
การทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ นับเป็นภัยร้ายแรงต่อประชาชนและประเทศชาติ ที่

บ่อนทาลายทั้งเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและวัฒนธรรม ตลอดจนส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศในทุก ๆ 
ด้าน การทุจริตและประพฤติมิชอบในปัจจุบันได้ทวีความรุนแรง และขยายวงกว้างข้ึนอย่างรวดเร็ว รวมทั้งมี
ความสลับซับซ้อนจนยากแก่การปราบปรามให้หมดสิ้นไปโดยง่าย จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่หน่วยงานราชการจะต้อง
เร่งด าเนินการแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบให้หมดสิ้นไป ด้วยการสร้างระบบการป้องกันและ
ควบคุมการปฏิบัติงานภายในให้มีประสิทธิภาพ เพ่ือป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบภายในหน่วยงาน 
ประกอบกับนโยบายของรัฐบาลที่ประกาศสงครามกับการทุจริตคอร์รัปชั่น  
           

ตามค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ   ที่ 69/2557 เรื่อง  มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหา
การทุจริตประพฤติมิชอบได้ก าหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐก าหนดมาตรการ หรือแนวทางการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ   โดยมุ่งเน้นการสร้าง 
ธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบเฝ้าระวัง เพ่ือสกัด
กั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้  ประกอบกับนโยบายของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 
ได้แถลงนโยบายของรัฐบาลต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 ก็ได้ก าหนดให้มีการ
บริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
เป็นนโยบายส าคัญของรัฐบาล  เพ่ือให้การขับเคลื่อนนโยบายของ รัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ใน
การป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่  11  ตุลาคม  2559  เห็นชอบยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต ระยะที่  3 (พ.ศ.2560-2564)  และให้หน่วยงานภาครัฐแปลงแนวทางและ
มาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติ โดยก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปี   ซึ่งยุทธศาสตร์ชาติฯ ก าหนดยุทธศาสตร์ที่ 2 “ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการ
ทุจริต”   



  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561 – 2564) องค์การบรหิารส่วนต าบลโคกหินแฮ่ อ าเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม     ๔ 

 
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3  (พ.ศ.2560 -  2564 )  ซึ่งมุ่ง

สู่การเป็นประเทศท่ีมีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุก
รูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษา
ผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพ่ือให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียม
นานาอารยประเทศ โดยก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” มีเป้าหมายหลัก
เพ่ือให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2564 ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้นได้นั้น การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับ 
ธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่างจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้
ต าแหน่งหน้าที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได้ก าหนดยุทธศาสตร์การด าเนินงานหลักออกเป็น 6 
ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) 
 

ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการขับเคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตบังเกิดผลเป็น
รูปธรรมในทางปฏิบัติ เป็นไปตามเจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะ 
ที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงได้ตระหนักและให้ความส าคัญกับการบริหาร
จัดการที่มีความโปร่งใส สร้างค่านิยม วัฒนธรรมสุจริตให้เกิดในสังคมอย่างยั่งยืน จึงได้ด าเนินการแผนปฏิบัติ
การป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561 – 2564) ในการแสดงเจตจ านงใน
การต่อต้านการทุจริต  เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางในการด าเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและก าหนด
แนวทางการขับเคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตผ่านโครงการ/กิจกรรม/มาตรการต่าง ๆ ที่เป็น
รูปธรรมอย่างชัดเจน อันจะน าไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างแท้จริง 

 

การจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561 – 
2564) จัดท าขึ้นโดยสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3  (พ.ศ.
2560 -  2564 ) และกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  
(Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประกอบด้วย 4 มิติดังนี้ 

 

มิติที่ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
มิติที่ 2 การบริหารราชการเพ่ือป้องกันการทุจริต 
มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
มิติที่ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น 
 
 



  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561 – 2564) องค์การบรหิารส่วนต าบลโคกหินแฮ่ อ าเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม     ๕ 

 
 

3. วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผน 
 1) เพ่ือยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 2) เพ่ือยกระดับจิตส านึกรับผิดชอบในผลประโยชน์ของสาธารณะของข้าราชการฝ่ายการเมือง
ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงประชาชนในท้องถิ่น 
 3) เพ่ือให้การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
(Good Governance)  

4) เพ่ือส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วม (people's participation) และตรวจสอบ (People’s audit) 
ของภาคประชาชนในการบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

5) เพ่ือพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ           
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

4. เป้าหมาย 
 1) ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึง
ประชาชนในท้องถิ่นมีจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่
ประชาชนท้องถิ่น ปราศจากการก่อให้เกิดข้อสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการจริยธรรม  การขัดกัน
แห่งผลประโยชน์และแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ 
 2) เครื่องมือ/มาตรการการปฏิบัติงานที่สามารถป้องกันปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติ มิชอบ
ของข้าราชการ 
 3) โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่สนับสนุนให้สาธารณะและภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและ
ตรวจสอบการปฏิบัติหรือบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 4) กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่มีเข้มแข็งในการตรวจสอบ ควบคุมและถ่วงดุลการใช้อ านาจอย่างเหมาะสม 
 5) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแผนงานที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระท าการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วน 

 

5. ประโยชน์ของการจัดท าแผน 
 1) ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึง
ประชาชนในท้องถิ่นมีจิตส านึกรักท้องถิ่นของตนเอง อันจะน ามาซึ่งการสร้างค่านิยม และอุดมการณ์ในการ
ต่อต้านการทุจริต (Anti-Corruption) จากการปลูกฝังหลักคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิบาล รวมถึงหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงที่สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการท างานและชีวิตประจ าวัน 
 2) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถบริหารราชการเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
(Good Governance) มีความโปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้ 
 3) ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตั้งแต่ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมตัดสินใจรวมถึงร่วมตรวจสอบในฐานะพลเมืองที่
มีจิตส านึกรักท้องถิ่น อันจะน ามาซึ่งการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการทุจริต 
 4) สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งจากภายในและภายนอกองค์กรที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการทุจริต 
 



  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561 – 2564) องค์การบรหิารส่วนต าบลโคกหินแฮ่ อ าเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม     ๖ 

 5) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแนวทางการบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระท า
การทุจริตและประพฤติมิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วนให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ ด้าน
การป้องกันการทุจริต อันจะส่งผลให้ประชาชนในท้องถิ่นเกิดความภาคภูมิใจและให้ความร่วมมือกันเป็น
เครือข่ายในการเฝ้าระวังการทุจริตที่เข้มแข็งอย่างยั่งยืน 

 
 
 

 
 
 
 
 
 



  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561 – 2564) องค์การบรหิารส่วนต าบลโคกหินแฮ่ อ าเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม     ๗ 

 
 
 

ส่วนที่ 2 
 
 
 
 
 



  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561 – 2564) องค์การบรหิารส่วนต าบลโคกหินแฮ่ อ าเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม     ๘ 

ส่วนที่ 2 

 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี 

(พ.ศ. 2561 – 2564) 
มิต ิ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ปี ๒๕61 ปี ๒๕62 ปี ๒๕63 ปี ๒๕64 หมายเหตุ 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

1. การสรา้ง
สังคมที่ไม่ทนต่อ
การทุจริต 

1.1 การสร้าง
จิตส านึกและความ
ตระหนักแกบุ่คลากร
ทั้งข้าราชการ 
การเมืองฝ่ายบริหาร 
ข้าราชการการเมือง              
ฝ่ายสภาท้องถิ่น และ
ฝ่ายประจ าของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

1.1.1(1) โครงการบริหารงาน
ตามหลักธรรมาภิบาล  
1.1.1 (2) มาตรการก าหนดงาน
ในหน้าที่ความรับผิดชอบของ
พนักงานส่วนต าบลและพนกังาน
จ้าง 
1.1.1(4) โครงการปลูกฝัง
คุณธรรมจริยธรรม 
1.1.2 (1) โครงการพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรม 
1.1.2 (2) มาตรการ ประกาศ
“นโยบายด้านคุณธรรม 
จริยธรรม ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลโคกหินแฮ่” 
1.1.2 (3) มาตรการประกาศ 
“เจตนารมณ์การป้องกันและ
ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 
(Anti-corruption Policy)” 
1.1.3 กิจกรรมให้ความรู้ เร่ือง 
ผลประโยชน์ทับซ้อนให้กบั
บุคลากรขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
1.1.3 (2)  โครงการ “จัดท า
คู่มือการป้องกันผลประโยชน์
ทับซ้อน” 

- 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
- 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 

- 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
- 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 

- 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
- 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 

- 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
- 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 

 
 
 
 
 

 

 1.2 การสร้าง
จิตส านึกและความ
ตระหนักแก่
ประชาชนทุกภาค
ส่วนในท้องถิ่น 

1.2.1 กิจกรรมรณรงค์และ
ประชาสัมพันธ์ตอ่ต้านการ
ทุจริต 
1.2.2 (1) มาตรการเพิ่มประ
สิทธิ ภาพการจัดเก็บภาษ ีและ
ค่าธรรมเนียมต่างๆ 
1.2.1(2) โครงการท าบุญวัน
พระธรรมพื้นฟ ู
1.2.2(3) โครงการท าบุญวัน
พระ  
1.2.3 โครงการส่งเสริมการ
ด าเนินชีวิต พัฒนาความ
เป็นอยู่ ตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง 

10,000 
 
 
- 
 
 

20,000 
 

5,000 
 
- 

10,000 
 
 
- 
 
 

20,000 
 

5,000 
 
- 

10,000 
 
 
- 
 
 

20,000 
 

5,000 
 

- 

10,000 
 
 
- 
 
 

20,000 
 

5,000 
 
- 

 
 
 
 
 

 



  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561 – 2564) องค์การบรหิารส่วนต าบลโคกหินแฮ่ อ าเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม     ๙ 

มิต ิ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ปี ๒๕61 ปี ๒๕62 ปี ๒๕63 ปี ๒๕64 หมายเหตุ 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 

 1.3 การสร้าง
จิตส านึกและความ
ตระหนักแก่เด็กและ
เยาวชน 

1.3.1 (1) โครงการเด็กดีมีเงิน
ออม 
1 .3 .1  (2 ) โครงการสร้า ง
ภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและ
เยาวชนองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (กิจกรรม “โตไปไม่
โกง”) 
1.3.2 โครงการคุณธรรมน า
ชีวิต 
1.3.3 (1) โครงการพานอ้ง
เข้าวัด 
1.3.3 (2) โครงการวันแม ่

- 
 

10,000 
 
 
 
 

5,000 
 

3,000 
3,000 

- 
 

10,000 
 
 
 
 

5,000 
 

3,000 
3,000 

- 
 

10,000 
 
 
 
 

5,000 
 

3,000 
3,000 

- 
 

10,000 
 
 
 
 

5,000 
 

3,000 
3,000 

 
 
 
 
 

มิติที่ 1  รวม 4 มาตรการ 2 กจิกรรม 
11 โครงการ  

56,000 56,000 56,000 56,000  

2. การบริหาร
ราชการเพื่อ
ป้องกันการ
ทุจริต 

2.1 แสดงเจตจ านง
ทางการเมืองในการ
ต่อต้านการทุจริตของ
ผูบ้ริหาร 

กิจกรรมประกาศเจตจ านง
ต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

- - - -  
 

 2.2 มาตรการสร้าง           
ความโปร่งใสในการ
ปฏิบัติราชการ 
 

2.2.1 กิจกรรม “สร้างความ
โปร่งใสในการพิจารณาเล่ือน
ขั้นเงินเดือน” 
2.2.2 (1) กิจกรรม “ควบคุม
การเบิกจา่ยเงินตามข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจา่ยประจ าปี” 
2.2.2 (2) กิจกรรม “สร้าง
ความโปร่งใสในการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณ” 
2.2.2 (3) โครงการ “การ
พัฒนาแผนและกระบวนการ
จัดหาพัสดุ” 
2.2.2 (4) มาตรการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซ้ือ – 
จัดจ้าง (ศูนย์ขอ้มูลข่าวสาร) 
2.2.3 (1) โครงการส ารวจความ
พึงพอใจของผู้รับบริการ 
2.2.3 (2) กิจกรรม
ประชาสัมพันธข์ั้นตอนและ
ระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
2.2.3(3) กิจกรรมจัดให้มีคู่มือ
ส าหรับประชาชนตามพระราช 
บัญญัติการอ านวยความ
สะดวกในการพิจารณาอนุญาต
ของทางราชการ พ.ศ.2558 
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- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 

20,000 
 
- 
 
 
- 

- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 

20,000 
 
- 
 
 
- 

- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 

20,000 
 
- 
 
 
- 

- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 

20,000 
 
- 
 
 
-  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561 – 2564) องค์การบรหิารส่วนต าบลโคกหินแฮ่ อ าเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม     ๑๐ 

มิต ิ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ปี ๒๕61 ปี ๒๕62 ปี ๒๕63 ปี ๒๕64 หมายเหตุ 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 

 2.3 มาตรการการใช้
ดุลยพินิจและใช้
อ านาจหน้าที่        
ให้เป็นไปตาม
หลักการบริหาร
กิจการบา้นเมืองที่ดี 

2.3.1 (1) กิจกรรมจัดท า
แผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลา
การปฏิบัติราชการ 
2.3.1(2)กิจกรรมจัดท าคู่มือ
ส าหรับประชาชนตาม
พระราชบัญญัติการอ านวย
ความสะดวกในการพจิารณา
อนุญาตของทางราชการ พ.ศ.
2558 
2.3.2 (1) มาตรการ การมอบ
อ านาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการ 
เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติ
ราชการ 
2.3.2(2) มาตรการก าหนดงาน
ในหน้าที่ความรับผิดชอบของ
พนักงานส่วนต าบลและพนกังาน
จ้าง 

5,000 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 

5,000 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 

5,000 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 

5,000 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2.4 การเชิดชูเกียรติ
แก่หน่วยงาน/บุคคล
ในการด าเนินกิจการ
การประพฤติปฏิบัติ
ตนให้เป็นที่ประจักษ์  

2.4.1 กิจกรรมคนดีศรีโคกหิน
แฮ่ 
2.4.2  กิจกรรมยกย่องและ
เชิดชูเกียรติแก่บุคคล 
หน่วยงาน องค์กร ผู้ท า
คุณประโยชน์ มีจิตสาธารณะ
หรือเข้าร่วมในกิจกรรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2.4.3 กิจกรรมเชิดชูเกียรติ
ประชาชนผู้ปฏิบัติตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
 
 
 

- 
 
- 
 
 
 
 
 
- 

- 
 
- 
 
 
 
 
 
- 

- 
 
- 
 
 
 
 
 
- 

- 
 
- 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 

 2.5 มาตรการจัดการ             
ในกรณีได้ทราบหรือ
รับแจ้งหรือตรวจสอบ
พบการทุจริต 
 

2.5.1 (1) มาตรการ “จัดท า
ข้อตกลงการปฏิบัติราชการ” 
2.5.1 (2) มาตรการ ประกาศ
“นโยบายด้านคุณธรรม 
จริยธรรม ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลโคกหินแฮ่” 
2.5.1 (3) มาตรการประกาศ 
“เจตนารมณ์การป้องกันและ
ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 
(Anti-corruption Policy)” 
2.5.2 (1) กิจกรรม รับการ
ประเมิน ตรวจสอบ จากหนว่ย
ก ากับดแูล การปฏิบัติราชการ 
2.5.2 (2) โครงการจัดท าและ
ปรับปรุงแผนป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต  
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- 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 

- 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 

- 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 

- 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561 – 2564) องค์การบรหิารส่วนต าบลโคกหินแฮ่ อ าเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม     ๑๑ 

มิต ิ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ปี ๒๕61 ปี ๒๕62 ปี ๒๕63 ปี ๒๕64 หมายเหตุ 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 

2.5.3 กิจกรรมศูนย์รับเรื่องร้อง
ทุกข์ร้องเรียนองค์การบริหาร
ส่วนต าบลโคกหินแฮ ่

- - - -  
 
 

 รวม 6 มาตรการ 12 กิจกรรม 
3 โครงการ 

25,000 25,000 25,000 25,000  

3. การส่งเสริม
บทบาทและการ
มีส่วนร่วมของ
ภาคประชาชน 

3.1 จัดให้มีและ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ในช่องทางที่เป็นการ
อ านวยความสะดวกแก่
ประชาชนได้มีส่วนร่วม
ตรวจสอบการปฏิบัติ
ราชการตามอ านาจ
หน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้
ทุกขั้นตอน 

3.1.1 โครงการศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลโคกหินแฮ ่
3.1.1  กิจกรรม “ให้ความรู้
ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลขา่วสารของ
ราชการ พ.ศ. 2540” 
3.1.2 (1) มาตรการ 
“เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารศูนย์
ข้อมูลข่าวสารขององค์การ
บริหารส่วนต าบลโคกหินแฮ ่
3.1.2 (2) กิจกรรม “การ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้าน
การเงิน การคลัง พัสดุ และ
ทรัพย์สินขององค์การบริหาร
ส่วนต าบล” (ศูนยข์้อมูล
ข่าวสาร)                           
3.1.3  มาตรการ “จัดให้มี
ช่องทางที่ประชาชนเข้าถึง
ข้อมูลข่าวสารขององค์การ
บริการส่วนต าบล (ศูนย์ข้อมูล
ข่าวสาร) 

5,000 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 

5,000 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 

5,000 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 

5,000 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 3.2 การรับฟังความ
คิดเห็น การรับและ
ตอบสนองเรื่อง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
ของประชาชน 
 

3.2.1 (1) โครงการจัด
ประชาคมแผนชุมชน 
3.2.1 (2)  โครงการศูนย์รับ
เร่ืองร้องทุกข์/ร้องเรียนองค์การ
บริหารส่วนต าบลโคกหินแฮ ่
3.2.2 มาตรการก าหนดช่องทาง
หลักเกณฑ์การร้องทุกข์ร้องเรียน  
และขั้นตอนการด าเนินงานของ
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน
องค์การบริหารส่วนต าบลโคก
หินแฮ ่
3.2.3  กิจกรรม การด าเนินงาน
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน
องค์การบริหารส่วนต าบลโคก
หินแฮ ่

- 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 
 

- 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 
 

- 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 
 

- 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 3.3 การส่งเสริมให้
ประชาชน 
มีส่วนร่วมบริหาร 
กิจการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

3.3.1 (1) มาตรการแต่งตั้ง
คณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดท าแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนต าบลโคกหินแฮ ่
3.3.1 (2) โครงการจัด
ประชาคมแผนชุมชน 

- 
 
 
 
- 
 

- 
 
 
 
- 
 

- 
 
 
 
- 
 

- 
 
 
 
- 
 

 
 
 
 
 
 



  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561 – 2564) องค์การบรหิารส่วนต าบลโคกหินแฮ่ อ าเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม     ๑๒ 

มิต ิ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ปี ๒๕61 ปี ๒๕62 ปี ๒๕63 ปี ๒๕64 หมายเหตุ 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 

3.3.1 (3) มาตรการ ติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนต าบลโคก
หินแฮ ่ 
3.3.2 มาตรการแต่งตั้ง
ตัวแทนประชาคมเข้ารว่มเป็น
คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง
3.3.3 (1) มาตรการแต่งตั้ง
คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนต าบลโคกหินแฮ ่
 

- 
 
 
 
 
- 
 
 
- 
 

- 
 
 
 
 
- 
 
 
- 
 

- 
 
 
 
 
- 
 
 
- 
 

- 
 
 
 
 
- 
 
 
- 
 

 
 

มิติที่ 3 รวม 7 มาตรการ  3 กิจกรรม 
4 โครงการ 

5,000 5,000 5,000 5,000  

4. การ
เสริมสร้างและ
ปรับปรุงกลไกใน
การตรวจสอบ
การปฏิบัติ
ราชการของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

4.1 มีการจัดวาง
ระบบและรายงาน
การควบคุมภายใน
ตามที่คณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดิน
ก าหนด 

4.1.1 (1) โครงการจัดท า
รายงานการควบคุมภายใน 
ตามระเบียบคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดิน ว่าดว้ยการ
ก าหนดมาตรฐานการควบคุม
ภายใน พ.ศ. 2544  
4.1.2 มาตรการติดตาม
ประเมินผลระบบควบคุม
ภายในองค์การบริหารส่วน
ต าบลโคกหินแฮ ่
 

- 
 
 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 

 4.2 การสนับสนุนให้         
ภาคประชาชนมีสว่น
ร่วมตรวจสอบการ
ปฏิบัติหรือการ
บริหารราชการ ตาม
ช่องทางที่สามารถ
ด าเนินการได้ 

4.2.1 มาตรการส่งเสริมให้มี
การ ตรวจสอบ ก ากบั ดูแล
การบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับ
การบรรจุแต่งตั้ง การโอน ยา้ย 
4.2.2 กิจกรรมการรายงานผล
การใช้จ่ายเงินให้ประชาชน
ได้รับทราบ (ศูนย์ข้อมูล
ข่าวสาร 
4.2.2/4.2.3 มาตรการ
แต่งต้ังตัวแทนประชาคมเข้า
ร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจ
รับงานจ้าง 
4.2.3 โครงการศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลโคกหินแฮ ่
 

- 
 
 
 
- 
 
 
- 

- 
 
 
 
- 
 
 
- 

- 
 
 
 
- 
 
 
- 

- 
 
 
 
- 
 
 
- 

 

 4.3 การส่งเสริม
บทบาทการ
ตรวจสอบของสภา
ท้องถิ่น 

4.3.1 โครงการการส่งเสริม
และพัฒนาศักยภาพสมาชิก
สภาท้องถิ่น 
4.3.2 กิจกรรมการมีส่วนร่วม
ในการปฏิบัติงานของสมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนต าบล 

30,000 
 
 
- 
 

30,000 
 
 
- 
 

30,000 
 
 
- 
 

30,000 
 
 
- 
 

 
 
 
 
 
 



  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561 – 2564) องค์การบรหิารส่วนต าบลโคกหินแฮ่ อ าเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม     ๑๓ 

มิต ิ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ปี ๒๕61 ปี ๒๕62 ปี ๒๕63 ปี ๒๕64 หมายเหตุ 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 

 4.4 เสริมพลังการมี
ส่วนร่วมของชุมชน 
(Community) และ
บูรณาการทุกภาค
ส่วนเพื่อต่อต้านการ 
ทุจริต 

4.4.1 (1) กิจกรรม เว็บบอร์ด/
เว็บไซต์ ใช้ เผยแพร่ ส่งเสริม
แนวคิด และแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกบัการต่อตา้นการทุจริต 
4.4.1 (2) มาตรการติดป้าย
ประชาสัมพันธก์รณีพบเห็น
การทุจริต 
 

- 
 
 
 

10,000 

- 
 
 
 

10,000 

- 
 
 
 

10,000 

- 
 
 
 

10,000 

 
 
 
 

มิติที่ 4 รวม 3 มาตรการ 3 กจิกรรม 
2 โครงการ 

40,000 40,000 40,000 40,000  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561 – 2564) องค์การบรหิารส่วนต าบลโคกหินแฮ่ อ าเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม     ๑๔ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ 3 
 
 
 
 
 
 



  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561 – 2564) องค์การบรหิารส่วนต าบลโคกหินแฮ่ อ าเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม     ๑๕ 

ส่วนที่ 3 

 
มิติที่ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนตอ่การทุจริต 
1.1 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร 
ข้าราชการการเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่น และฝ่ายประจ าขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น 
1.1.1 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่
ประชาชนในท้องถิ่น 
 

1. ชื่อโครงการ : โครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภบิาล  

2. หลักการและเหตุผล 
 การบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล (Good  Governance) การบริหารราชการบ้านเมืองที่ดี  เป็น  การ
บริหารราชการเพื่อบรรลุเป้าหมาย  เพื่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน   เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ  มีประสิทธิภาพ
และเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ  ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจ าเป็น  มีการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้
ทันต่อสถานการณ์  ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ  และมีการการประเมินผล
การปฏิบัติราชการอย่างสม่ าเสมอ 
 กรอบการน าหลักธรรมาภิบาลไปเป็นแนวทางการปฏิรูปการบริหารการปกครองของหน่วยงานหรือองค์กรภาครัฐนั้น 
ปัจจุบันยังคงอยู่บนความหลากหลายในองค์ประกอบหลักของธรรมาภิบาลซึ่งประกอบด้วยหลักความชอบธรรม (Legitimacy) 
หลักความโปร่งใส (Transparency) หลักความรับผิดชอบและการตรวจสอบได้ (Accountability) หลักความมีประสิทธิภาพ 
(Efficiency) และหลักการมีส่วนร่วม (Participation) ดังนั้น การพิจารณาคัดเลือกน าองค์ประกอบหลักของธรรมาภิบาล
เหล่านั้นมาใช้เป็นเครื่องมือกลไกในการสร้างมาตรฐานด้านความโปร่งใสส าหรับหน่วยงานหรืองค์กรใดๆ จะต้องค านึงถึงกรอบ
เป้าหมาย วัตถุประสงค์แนวทาง หรือวิธีการด าเนินงานที่หน่วยงานองค์กรสามารถปฏิบัติ เพื่อสร้างระบบบริหารกิจการ
บ้านเมืองและสังคมที่ดีได้ต่อไป 
   การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ตามหลักธรรมาภิบาล   เป็นวิธีการที่ดีที่น ามาใช้ในการบริหารจัดการองค์การหรือ
ประเทศให้ด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ  มีคุณธรรม  โปร่งใส  ยุติธรรมและตรวจสอบได้และตรวจสอบได้และมีประสิทธิภาพ
ในการแก้ปัญหาของสังคม น ามาซึ่งความเจริญในด้านต่าง  ๆ  จะเห็นว่าธรรมาภิบาลมีความส าคัญต่อการบริหารจัดการและ
เป็นประโยชน์ต่อองค์การ  ชุมชน  สังคม  ประเทศชาติ  และสังคมโลก 
 ดังนั้น เพื่อประโยชน์ในการบริหารราชการ องค์การบริหารส่วนต าบลโคกหินแฮจ่ึงจัดท าโครงการบรหิารงานตามหลกั
ธรรมาภิบาลขึ้น 

3. วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรขององค์กรมีความรู้ความเข้าใจ และตระหนักในเรื่องหลักธรรมาภิบาล คุณธรรม 
และจริยธรรม 
 2. เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจและให้ความส าคัญกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ประพฤติมิชอบ (Anti Corruption) 
 3. เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล (Good  
Governance) เพื่อน าไปเป็นกรอบและแนวทางในการปฏิบัติงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4. เป้าหมาย 
 ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง 
 



  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561 – 2564) องค์การบรหิารส่วนต าบลโคกหินแฮ่ อ าเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม     ๑๖ 

5. พ้ืนที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลโคกหินแฮ ่
6. วิธีด าเนินการ 
 น าหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล  มาใช้ในการบริหารจัดการองค์กรให้ด าเนนิไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ  มีคุณธรรม  โปร่งใส  ยุติธรรมและตรวจสอบได้  

7. ระยะเวลาการด าเนินงาน 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลโคกหินแฮ่ 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 1. ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรขององค์กรมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องหลักธรรมาภิบาลคุณธรรม และจริยธรรม 
 2. ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจและให้ความส าคัญกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ประพฤติมิชอบ (Anti Corruption) 
 3. ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรน าหลักธรรมาภิบาลไปประยุกต์ใช้ในการท างานให้กับองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 

1. ชื่อโครงการ : โครงการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม  

2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 
 ตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการนี้จัดท าตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  
๒๕๕๐  มาตรา  ๒๗๙และคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2551 มีมติเห็นชอบในหลักการเกี่ยวกับ
ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในภาครัฐไว้ 5 ยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมคุณธรรม ในองค์กรเพื่อ
เป็นต้นแบบให้ข้าราชการได้เรียนรู้และปฏิบัติตาม 
 จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว องค์การบริหารส่วนต าบลโคกหินแฮ่ จึงเห็นความส าคัญในการพัฒนาบุคลากรใน
สังกัด เพื่อตระหนักถึงการสร้างจิตส านึกให้มีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีจิตส านึกท่ีดีในการ
ปฏิบัติงาน ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ประชาชน จึงได้ท าโครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและประโยชน์สูงสุดของประชาชน 
3. วัตถุประสงค์ 
 ๑.เป็นเครื่องมือก ากับความประพฤติของราชการที่สร้างความโปร่งใส มีมาตรฐานในการปฏิบัติงา ที่ชัดเจนและเป็น
สากล 
 ๒.ยึดถือเป็นหลักการและแนวทางปฏิบัติอย่างสม่ าเสมอ ท้ังในระดับองค์กรและระดับบุคคล และเป็นเครื่องมือการ
ตรวจสอบการท างานด้านต่างๆ  ขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกหนิแฮ่ เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปตามหลักคุณธรรม  
จริยธรรมมีประสิทธิภาพ  และประสิทธิผล 
 ๓.ท าให้เกิดรูปแบบองค์กรอันเป็นที่ยอมรับ เพิ่มความหน้าเชื่อถือ เกิดความมั่นใจแก่ผู้รับบริการ และประชาชนท่ัวไป  
ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย 
 4.ให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างองค์กรและข้าราชการในทุกระดับ  โดยให้ฝ่ายบริหารใช้อ านาจในขอบเขต 
ขอบเขต  สร้างระบบความรับผิดชอบของข้าราชการต่อตนเอง  ต่อองค์กร ต่อผู้บังคั บบัญชา ต่อประชาชนและต่อสังคม
ตามล าดับ 
 
                                                                     



  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561 – 2564) องค์การบรหิารส่วนต าบลโคกหินแฮ่ อ าเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม     ๑๗ 

 5.ป้องกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ และความขัดแย้งทางผลประโยชน์ท่ีอาจเกิดขึ้น รวมทั้ง 
เสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน ทั้งนี้  รวมถึงเพื่อใช้เป็นค่านิยมร่วมส าหรับองค์กรและข้าราชการทุกคน พึงยึดถือเป็น
แนวทางปฏิบัติควบคู่ไปกับระเบียบและกฎข้อบังคับอื่นๆ   
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนต าบลโคกหินแฮ่ 

5. พ้ืนที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลโคกหินแฮ่ 

6. วิธีด าเนินการ 
 ให้ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลโคกหินแฮ่  มีหน้าที่ควบคุมก ากับการให้มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้
อย่างทั่วถึงและเคร่งครัด  โดยมีอ านาจหน้าท่ีดังนี้ 

1. ด าเนินการเผยแพร่ ปลูกฝัง ส่งเสริม ยกย่องข้าราชท่ีเป็นแบบอย่างท่ีดีและติดตามสอดส่องการ 
ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างสม่ าเสมอ 

2. สืบสวนหาข้อจริง หรือสอบสวนการฝ่าฝืนจรยิธรรมนี้ เพื่อรายงานผลให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโคกหินแฮ่
หรือกรรมการจริยธรรมพิจารณา  ทั้งนี้ โดยอาจมีผู้ร้องข้อหรืออาจด าเนินการตามที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโคกหินแฮ่
หรือคณะกรรมการจริยธรรมมอบหมาย  หรือตามที่เห็นเองก็ได้ 

3. ให้ความช่วยเหลือและดูแลข้าราชการซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างตรงไปตรงมามิให้ถูกกลั่นแกล้งหรือ
ถูกใช้อ านาจโดยไม่เป็นธรรม  ในกรณีที่เห็นว่านายกองค์การบริหารส่วนต าบลโคกหินแฮ่                   หรือคณะกรรมการ
จริยธรรมไม่ให้ความคุ้มครองต่อข้าราชการผู้นั้นตามควร อาจยื่นเรื่องโดยไม่ต้องผ่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลโคกหินแฮ่
หรือคณะกรรมการจริยธรรม  ไปยังผู้ตรวจการแผ่นดินก็ได้ 

4. คุ้มครองข้าราชการซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างตรงไปตรงมามิให้ถูกกลั่นแกล้งหรือถูกใช้อ านาจโดยไม่
เป็นธรรม  การด าเนินการต่อข้าราชการที่อยู่ระหว่างถูกกล่าวหาว่าไม่ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้  อันมีผลกระทบต่อการ
แต่งตั้ง  โยกย้าย  เลื่อนข้ันเงินเดือน  ตั้งกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงหรือวินัย  หรือกระทบต่อสิทธิหน้าที่ของข้าราชการผู้นั้น
จะกระท ามิได้  เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการจริยธรรมแล้ว 
7. ระยะเวลาในการด าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมาณในการด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลโคกหินแฮ่ 

10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 ๑.คณะผู้บริหาร สมาชิก อบต.พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างการยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 ๒.คณะผู้บริหาร สมาชิก อบต.พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 
 ๓.คณะผู้บริหาร สมาชิก อบต.พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง มีจิตส านึกท่ีดี  ซื่อสัตย์  และรับผิดชอบ 
 ๔.คณะผู้บริหาร สมาชิก อบต.พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง ยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่า
ประโยชน์ส่วนตัวและไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน 
 ๕.คณะผู้บริหาร สมาชิก อบต.พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง ยืนหยัดท าในสิ่งถูกต้อง  เป็นธรรม  และถูก
กฎหมาย 
 ๖.คณะผู้บริหาร สมาชิก อบต.พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง ให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว  มี
อัธยาศัย  และไม่เลือกปฏิบัติ  

  



  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561 – 2564) องค์การบรหิารส่วนต าบลโคกหินแฮ่ อ าเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม     ๑๘ 

1.1.2 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรม 
 

1. ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 

2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 
 การพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าประชาชนมีความสุขอย่างยั่งยืนและสามารถก้าวพ้นทุกวิกฤตของโลกที่มากับกระแส
โลกาภิวัตน์ มีรากฐานส าคัญจากการพัฒนาบุคคลในประเทศนั้นๆ ให้เป็นคนดี ซึ่งมีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับการพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคมโดยเฉพาะ “เจ้าหน้าที่ของรัฐ” ซึ่งได้รับมอบหมายภารกิจในการให้บริการสาธารณะแก่
ประชาชน ใช้อ านาจที่ได้รับอย่างซื่อสัตย์ ต้องดูแล จัดการตัดสินใจเกี่ยวกับการให้บริการสาธารณะ การจัดการทรัพยากรของ
ชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและต่อประเทศชาติ 
 คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันท่ี 26 สิงหาคม 2551 มีมติเห็นชอบในหลักการเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรมในภาครัฐไว้ 5 ยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมคุณธรรม ในองค์กรเพื่อเป็นต้นแบบให้
ข้าราชการได้เรียนรู้และปฏิบัติตาม 
 จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว องค์การบริหารส่วนต าบลโคกหินแฮ่ จึงเห็นความส าคัญในการพัฒนาบุคลากรใน
สังกัด เพื่อตระหนักถึงการสร้างจิตส านึกให้มีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีจิตส านึกท่ีดีในการ
ปฏิบัติงาน ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ประชาชน จึงได้ท าโครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและประโยชน์สูงสุดของประชาชน 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่อปลูกจิตส านึกให้พนักงานเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนต าบลโคกหินแฮ่ มีคุณธรรมจริยธรรม เข้าใจ
หลักธรรมของพระพุทธศาสนา และน้อมน าเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิตส่วนตัว และใน
การปฏิบัติราชการ 
 3.2 เพื่อให้พนักงาน ได้รับการพัฒนาจิตใจ และพัฒนาตนเองให้มีจิตสาธารณะ เกิดความส านึกร่วมในการเสริมสร้าง
สังคมแห่งคุณธรรมและสมานฉันท์ ประพฤติตนเป็นพลเมืองดี สร้างประโยชน์แก่ครอบครัว ประชาชน และประเทศชาติ สร้าง
จิตส านึกในการท าความดี รู้จักการให้ การเสียสละและการบ าเพ็ญสาธารณะประโยชน์ร่วมกัน 
 3.3 เพื่อเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกหินแฮ่ ในการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม 
และ ธรรมาภิบาล 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนต าบลโคกหินแฮ่ 

5. พ้ืนที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลโคกหินแฮ่ 

6. วิธีด าเนินการ 
 จัดให้มีการด าเนินกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม แบ่งเป็น 3 แนวทางคือ 
 6.1 การจัดกิจกรรมบรรยายเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม โดยคณะผู้บริหาร ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลโคกหิน
แฮ่ บรรยายให้ความรู้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ 
 6.2 จัดกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์นอกสถานท่ี ส่งเสริมให้รู้รัก สามัคคี เสียสละ ช่วยเหลือ แบ่งปันและเห็นคุณค่าของ
การเสริมสร้างสงัคมแห่งความดีมคีุณธรรม เช่น การช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในสังคม หรือท าบุญถวายทานแก่พระภิกษุสงฆ์ที่ชรา
ภาพ หรืออาพาธ เป็นต้น 
 6.3 การจัดกิจกรรมท าบุญถวายเครื่องไทยธรรม และบ าเพ็ญประโยชน์ ณ วัดต่างๆ 

7. ระยะเวลาในการด าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
 



  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561 – 2564) องค์การบรหิารส่วนต าบลโคกหินแฮ่ อ าเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม     ๑๙ 

8. งบประมาณในการด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลโคกหินแฮ่ 

10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 พนักงาน เจ้าหน้าที่ มีคุณธรรมจริยธรรม เข้าใจหลักธรรมของพระพุทธศาสนาและน้อมน าหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิต และการปฏิบัติงาน 
 10.2 พนักงาน เจ้าหน้าที่ ได้รับการพัฒนาจิตใจ พัฒนาตนให้มีจิตสาธารณะเกิดความส านึกร่วมในการสร้างสังคม
แห่งคุณธรรมและสมานฉันท์ สร้างประโยชน์แก่ครอบครัวและประเทศชาติ รู้จักการให้และเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม 
  
1. ชื่อโครงการ : มาตรการประกาศ“นโยบายด้านคุณธรรมจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกหินแฮ”่ 

2. หลักการและเหตุผล 
ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลโคกหินแฮ่ได้ประกาศใช้นโยบายด้านคุณธรรม จริยธรรม ขององค์การบริหารส่วน

ต าบลโคกหินแฮ่  โดยก าหนดกลไกและระบบในการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ให้พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล 
ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล มีหน้าที่ด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายเพื่อรักษาประโยชน์
ส่วนรวมและประเทศชาติ อ านวยความสะดวกและให้บริการแก่ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล โดยจะต้องยึดมั่นในค่านิยม
หลักของมาตรฐานจริยธรรม 9 ประการ ได้แก่ ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม, มีจิตส านึกท่ีดี ซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ,
ยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มีประโยชน์ทับซ้อน,ยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม 
และถูกกฎหมาย, ให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็วมีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ, ให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่าง
ครบถ้วน ถกูต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง,มุ่งผลสมัฤทธ์ิของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพโปร่งใส และตรวจสอบได้, ยึดมั่น
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  

 

ดังนั้น เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติงานและเป็นที่เช่ือถือไว้วางใจของประชาชน องค์การบริหารส่วนต าบล
โคกหินแฮ่ได้จัดท ามาตรการประกาศ“นโยบายด้านคุณธรรมจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกหินแฮ่”ขึ้น เพื่อให้
บุคลากรทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายประจ าทุกระดับน าไปใช้ในการปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ไม่
กระท าการอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือการมีผลประโยชน์ทับซ้อน 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่อเป็นเครื่องมือก ากับความประพฤติของข้าราชการที่สร้างความโปร่งใส มีมาตรฐานในการปฏิบัติงานที่ชัดเจน
และเป็นสากล 
 3.2 เพื่อยึดถือเป็นหลักการและแนวทางการปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอ ท้ังในระดับองค์กรและระดับบุคคลและเป็น
เครื่องมือการตรวจสอบการท างานด้านต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกหินแฮ่เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปตามหลัก
คุณธรรม จริยธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 3.3 เพื่อท าให้เกิดรูปแบบองค์กรอันเป็นที่ยอมรับ เพิ่มความน่าเชื่อถือ เกิดความมั่นใจแก่ผู้รับบริการและประชาชน
ทั่วไป ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย 
 3.4 เพื่อให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างองค์กรและข้าราชการในทุกระดับ โดยให้ฝ่ายบริหารใช้อ านาจในขอบเขต สร้าง
ระบบความรับผิดชอบของข้าราชการต่อตนเอง ต่อองค์กร ต่อผู้บังคับบัญชาต่อประชาชนและต่อสังคมตามล าดับ 
 3.5 เพื่อป้องกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งเสริมสร้าง
ความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล และพนักงานจ้างทั่วไป 
 



  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561 – 2564) องค์การบรหิารส่วนต าบลโคกหินแฮ่ อ าเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม     ๒๐ 

5. พ้ืนที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลโคกหินแฮ่ 

6. วิธีด าเนินการ 
 1. เผยแพร่นโยบายด้านคุณธรรมจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกหินแฮ่เพื่อใช้เป็นค่านิยมส าหรับองค์กร 
ข้าราชการทุกคนพึงยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่ไปกับระเบียบและกฎข้อบังคับอื่นๆ อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 
 2. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับนโยบายด้านคุณธรรมจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกหินแฮ่เปิดเผยเป็น
การทั่วไปแก่สาธารณชนให้มีส่วนร่วมรับรู้และร่วมติดตามตรวจสอบ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลโคกหินแฮ่ 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล พนักงานปฏิบัติงานตามนโยบายด้านคุณธรรม
จริยธรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกหินแฮ่ 

 

1.1.3 สร้างจิตส านึกและความตระหนักที่จะไม่กระท าการอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือการมี
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมให้ความรู้ เรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างขององค์การ
บริหารส่วนต าบลโคกหินแฮ ่

2. หลักการและเหตุผล 
 ผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขดัแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม (Conflict of 
interest : COI) เป็นประเด็นปัญหาทางการบริหารภาครัฐในปัจจุบนัท่ีเป็นบ่อเกิดของปัญหาการทุจรติประพฤตมิิชอบในระดับ
ที่รุนแรงข้ึน และยังสะท้อนปัญหาการขาดหลักธรรมาภิบาลและเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ 
 ปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนเกดิจากการพัฒนาการทางการเมืองไทยเปลี่ยนไป จากเดมิที่นักการเมืองและนักธุรกิจ
เป็นบุคคลคนละกลุ่มกัน กลา่วคือในอดีต นักธุรกิจต้องพึ่งพิงนักการเมือง เพื่อให้นักการเมืองช่วยเหลอืสนับสนุนธุรกิจของตน 
ซึ่งในบางครั้งสิ่งที่นักธุรกิจต้องการนั้น มิไดร้ับการตอบสนองจากนักการเมืองทุกครั้งเสมอไปนักธุรกิจก็ต้องจ่ายเงินจ านวนมาก
แก่นักการเมือง ในปัจจุบันนักธุรกจิจึงใช้วิธีการเข้ามาเล่นการเมืองเองเพื่อให้ตนเองสามารถเข้ามาเปน็ผู้ก าหนดนโยบายและ
ออกกฎเกณฑต์่างๆ ในสังคมได้ และที่ส าคัญคือท าให้ข้าราชการต่างๆต้องปฏิบัตติามค าสั่ง 
 ด้วยสถานการณ์หรือารกระท าของบุคคลมีผลประโยชนส์่วนตนเข้ามาเกี่ยวข้องจนส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจหรือ
การปฏิบัตหิน้าท่ีในต าแหน่ง การกระท าดังกล่าวอาจเกิดขึ้นโดยรูต้วัหรือไมรู่้ตัว ทั้งเจตนาหรือไม่เจตนาหรือหรือบางเรื่องเป็น
การปฏิบัตสิืบต่อกันมาจนไม่เห็นวา่จะเป็นสิ่งผิดแต่อย่างใด พฤติกรรมเหล่านี้เป็นการกระท าความผิดทางจริยธรรมของ
เจ้าหน้าท่ีของรัฐที่ต้องค านึงถึงผลประโยชนส์าธารณะ (ประโยชน์ของส่วนรวม) แต่กลับตัดสินใจปฏิบตัิหน้าที่โดยค านึงถึง
ประโยชน์ของตนเองหรือพวกพ้อง  
 ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลโคกหินแฮ่จึงได้จัดกิจกรรมให้ความรู้ ความเข้าใจการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน         
แก่บุคลากรในองค์การบริหารส่วนต าบลโคกหินแฮ่ เพื่อป้องกันการทุจริตในการปฏิบัติราชการ จึงได้จัดกิจกรรมป้องกัน



  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561 – 2564) องค์การบรหิารส่วนต าบลโคกหินแฮ่ อ าเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม     ๒๑ 

ผลประโยชน์ทับซ้อน ผ่านการประชุมผู้บริหารกับพนักงานส่วนต าบลโคกหินแฮ่ เพื่อให้พนักงานทุกคนท างานโดยยึดถือระเบยีบ 
กฎหมาย คุณธรรม จริยธรรม และพึงตระหนัก เพื่อเป็นเครื่องก ากับความประพฤติของตน เพื่อไม่ให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจแก่พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้างเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 3.2 เพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมและวิธีการท างานที่สุจริตโปร่งใสของพนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้างขององค์การ
บริหารส่วนต าบลโคกหินแฮ่ 
 3.3 เพื่อเสริมสร้างให้พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกหินแฮ่มีจิตส านึก ค่านิยม 
และวัฒนธรรมเรื่องความซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งมั่นท างานอย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรมอันมั่นคง ส่งผลให้หน่วยงานปลอดจากการ
ทุจริตคอร์รัปชัน มุ่งสู่การเป็นข้าราชการท้องถิ่นไทยใสสะอาด 
 3.4 เพื่อส่งเสริมแนะน าการใช้แอพลิเคช่ัน กฎหมาย ป.ป.ช. ม.100 และ 103 เป็นเครื่องมือในการเสริมสร้างองค์
ความรู้ เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 

4. เป้าหมาย 
 พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนต าบลโคกหินแฮ่ 

5. พ้ืนที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลโคกหินแฮ่ 

6. วิธีการด าเนินการ 
 - จัดประชุมประจ าเดือน และให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน  
 - ส่งเสริมแนะน าการใช้แอพลิเคช่ัน กฎหมาย ป.ป.ช. ม.100 และ 103 เป็นเครื่องมือในการเสริมสร้างองค์ความรู้ เพื่อ
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

7. ระยะเวลาการด าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมาณในการด าเนินโครงการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลโคกหินแฮ่ 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 1. พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างมีความเข้าใจเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน 
 2. พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างมีความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน และมีความประพฤติปฏิบัติงานไม่ยุ่ง
เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน 
 3. พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างสามารถใช้แอพลิเคช่ัน กฎหมาย ป.ป.ช. ม.100 และ 103 เป็นเครื่องมือใน
การเสริมสร้างองค์ความรู้ เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
1. ชื่อโครงการ : โครงการ “จัดท าคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน” 

2. หลักการและเหตุผล 
 รัฐบาลภายใต้การน าของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้ให้ความส าคัญกับการผลักดันให้การป้องกันและปราบปราม
การทุจริตเป็นวาระแห่งชาติ และรัฐบาลได้แถลงนโยบาย 11 ด้าน อันรวมถึงประเด็นเรื่องการส่งเสริมการบริหารราชการ
แผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ โดยจัดระบบอัตราก าลังและ
ปรับปรุงค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐให้เหมาะสมและเป็นธรรมยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพื่อสร้างความเชื่อมั่น



  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561 – 2564) องค์การบรหิารส่วนต าบลโคกหินแฮ่ อ าเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม     ๒๒ 

วางใจในระบบราชการเสริมสร้างระบบคุณธรรม รวมทั้งปรับปรุงและจัดให้มีกฎหมายที่ครอบคลุมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตและการมีผลประโยชน์ทับซ้อนในภาครัฐทุกระดับ 
 ปัจจุบันหน่วยงานต่างๆ เช่น ส านักงาน ก.พ. จึงได้เผยแพร่องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต โดยเฉพาะเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest) ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ ร่วมกับส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ และองค์กรตามรัฐธรรมนูญ ได้จัดท า
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) และพัฒนาเครื่องมือการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and Transparency Assessment : ITA) 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครอบคลุมประเด็นการประเมิน 5 ด้าน อันรวมถึง การต่อต้านการทุจริตในองค์กร ซึ่งสนับสนุนให้
หน่วยงานภาครัฐด าเนินการเรื่องเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ผ่านกิจกรรมต่างๆ อันรวมถึงการให้ความรู้ตามคู่มือหรือ
ประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานด้วย 
 เพื่อตอบสนองนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตข้างต้น และเพื่อน า
เครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐการปฏิบัติให้เป็นกลไกส าคัญที่จะ
ป้องกันการทุจริต โดยเฉพาะการกระท าที่เอื้อต่อการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของเจ้าหน้าที่ในภาครัฐ องค์การบริหารส่วนต าบล
โคกหินแฮ่จึงได้ตระหนักและเห็นถึงความส าคัญของการจัดหาคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขึ้น เพื่อเป็นประโยชน์ใน
การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรให้เกิดความตระหนักถึงปัญหาในเรื่องดังกล่าว รวมทั้ง เป็นข้อมูลให้ประชาชนและ
ผู้สนใจได้ศึกษา เพื่อเป็นพ้ืนฐานการปฏิบัติตนในการร่วมกันรณรงค์สร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมที่ใสสะอาด ลดระดับการทุจริต
ประพฤติมิชอบในสังคมไทยให้เทียบเท่าระดับมาตรฐานสากลได้ต่อไป 
 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่อเป็นประโยชน์ในการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่บุคลากรให้เกิดความตระหนักถึงปัญหาการทุจริต         
คอร์รัปชัน เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 3.2 เพื่อส่งเสริมแนะน าการใช้แอพลิเคช่ัน กฎหมาย ป.ป.ช. ม.100 และ 103 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 บุคลากรมีคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกหินแฮ่ 

5. พ้ืนที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลโคกหินแฮ่ 

6. วิธีด าเนินการ 
 1. ศึกษาและรวบรวมข้อมูล 
 2. จัดท า (ร่าง) คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 3. ตรวจสอบความถูกต้อง 
 4. จัดท าคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลโคกหินแฮ่ 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 มีการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

 



  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561 – 2564) องค์การบรหิารส่วนต าบลโคกหินแฮ่ อ าเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม     ๒๓ 

1.2 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น 
1.2.1 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการต่อต้านการทุจริต 

 
1.  ชื่อโครงการ  โครงการท าบุญวันพระธรรมพ้ืนฟู 
 

2. หลักการและเหตุผล 
 

 ประเทศไทยสงบร่มเย็นตลอดมาด้วยบารมี แห่งองค์พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า แผ่ไพศาลปกป้องขอบแคว้นพัทธสีมา 
ตลอดจนพสกนิกรไทยทั่วหล้าอยู่เย็นเป็นสุข บูรพกษัตริย์ทุกพระองค์ล้วนทรงธรรมทรงเป็นเอกอัครศาสนูปถัมภก เป็นพุทธมามกะที่ดี
ตลอดมา แม้แต่องค์สหประชาชาติ ยังเห็นความส าคัญของพระพุทธศาสนา และได้ก าหนดให้วันวิสาขบูชา ซึ่งเป็นวันคล้ายวันประสูติ 
ตรัสรู้และปรินิพานของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นวันส าคัญของโลก ไม่เพียงเท่าน้ีประชาคมของโลกยังได้มีมติให้ประเทศไทยเป็น
ศูนย์กลางพระพุทธศาสนาแห่งโลกด้วย 
 ในส่วนของสถานศึกษาคือโรงเรียนบ้านนาโดนใหม่ได้ใช้บทฝึกนิสยัในกิจวัตรประจ าวันตามแนวของโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก
ของชมรมพุทธศาสตร์สากลในอุปถัมภ์สมเด็จพระรัชมังคลาจารย์ซึ่งเป็นบทฝึกความมีวินัย ความเคารพ และความอดทน มีการปฏิบัติ
อย่างต่อเนื่องจนเป็นนิสัย ควบคู่กับการท ากิจกรรมสร้างสรรค์สังคมและการเรียนรู้เรื่องพระรัตนตรัย ซึ่งเป็นมรดกทางวัฒนธรรมไทย    
ที่จะช่วยปลูกฝังรากลึกทางศีลธรรมและคุณธรรม เข้าสู่จิตใจของเยาวชนได้อย่างยั่งยืน คือ คุณธรรมพื้นฐาน 8  ประการ ซึ่ง
ประกอบด้วย ความขยัน ความประหยัด     ความซื่อสัตย์    ความมีวินัย    ความสุภาพ    ความสะอาด     ความสามัคคี และความมี
น้ าใจคุณธรรม ทั้ง 8 ประการนี้ เป็นเครื่องมือในการพัฒนาและยกระดับจิตใจของทุกคน สมควรที่จะเร่งปลูกฝัง แก่เยาวชนตลอดจน
ชุมชน โดยให้เกิดความสัมพันธ์และสอดคลอ้งกัน     เพื่อให้เป็นพลเมืองที่ดีของประเทศต่อไป  โดยมีผู้ปกครองนักเรียนให้การสนับสนุน 
และร่วมมือในการใช้บทฝึกดังกล่าว   คณะกรรมการหมู่บ้าน   กลุ่มแม่บ้าน   หมู่ที่ 7,10 ชมรมผู้สูงอายุหมู่ที่ 7 ,10   ตระหนัก
ความส าคัญ ในการปลูกฝังคุณธรรมและการด าเนินกิจกรรมดังกล่าวจึงจัดท าโครงการนี้ขึ้น 
 

3. วัตถุประสงค ์
3.1  เพื่อสร้างเยาวชนต้นแบบด้านศีลธรรมที่มีคณุธรรมพื้นฐาน พัฒนาสู่ครอบครัว และชุมชน 
3.2  เพื่อเสรมิสร้างความเข้มแข็งด้านศีลธรรมให้แกเ่ครือข่าย  บ้าน วัด โรงเรียน 
3.3  เพื่อฟ้ืนฟูวัฒนธรรมชาวพุทธท่ีดีงาม กลับคืนสูส่ังคมไทย 
3.4 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนโครงการสายใยรักแห่งครอบครัว 
3.5  เพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชา แด่พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า 
3.6 เพื่อส่งเสริมและพัฒนา ปลูกฝัง ให้รู้จักเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ พัฒนาจติส านึกสาธารณะ 
 

4.  เป้าหมาย 
 ด้านปริมาณ 

1. ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนนาโดนใหม ่
2. ผู้ปกครองนักเรยีน ผู้น าชุมชน และประชาชนในหมู่บ้านอย่างน้อยรอ้ยละ 80   ของครัวเรือน-ทั้งหมด 
3. นักเรียนช้ัน อนุบาล 1  -   ป.6 ของโรงเรียนบ้านนาโดนใหม่ทุกคน 
4. สมาชิกชมรมผู้สูงอายุ    ม.7, ม.10   ต าบลโคกหินแฮ ่

ด้านคุณภาพ 
1. นักเรียนได้รับการฝึกจากบทฝึกนสิัยในกิจวัตรประจ าวันอย่างต่อเนือ่งควบคู่กับการท ากิจกรรมสร้างสรรคส์ังคม 

และการเรียนรู้เรื่องพระรตันตรยั ตลอดปีการศึกษา  
2. ได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองนกัเรียนและชุมชน ในการจัดกิจกรรมฝึกนสิัยในกิจวัตร-ประจ าวันของ

นักเรียน และกิจกรรมด้านการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 
3. การมีส่วนร่วมในการจดักิจกรรมจากชุมชนและองค์กรต่างๆ 

 
5. พ้ืนที่ด าเนินการ 
 โรงเรียนบ้านนาโดนใหม่ ต าบลโคกหินแฮ่  อ าเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม 



  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561 – 2564) องค์การบรหิารส่วนต าบลโคกหินแฮ่ อ าเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม     ๒๔ 

6. การด าเนินการ 
1. ประชุมชี้แจงและมอบหมายงาน 
2. จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัต ิ
3. แต่งตั้งคณะท างาน 
4. ด าเนินการตามโครงการ 

-   ฝึกนิสัยนักเรียนจากบทฝึกนสิยัในกิจวัตรประจ าวันอย่างต่อเนื่อง 
-   จัดกิจกรรม “ พ่อ  แม่ ลูก  ร่วมท าบุญทุกวันพระ (เช้า-ตักบาตร,เย็น-ท าวัตรสวดมนต์) 
-   จัดกิจกรรมตักบาตรร่วมกัน ทุกวันข้ึน 15 ค่ า 
-   จัดกิจกรรมวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา และวันส าคัญของชาติ 

 5.  ประเมินผลการด าเนินงาน  สรุป  รายงาน 
 
 รูปแบบกจิกรรม 

1. กิจกรรมฝึกนิสัยนักเรียนจากบทฝึกนิสัยในกิจวัตรประจ าวันอย่างต่อเนื่องโดยนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการจะต้องท า
กิจวัตรประจ าวัน 10 ข้อ ซึ่งเป็นกระบวนการสร้างนิสัย ที่สอดคล้องกับคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการของ
กระทรวงศึกษาธิการ โดยในการฝึกต้องได้รับความร่วมมือจาก ครู พ่อ แม่  ผู้ปกครองและพระสงฆ์ ซึ่งถ้าเรียกเป็น
สถาบัน ก็คือ บ้าน วัด โรงเรียน ในบทฝึกนิสัย จะให้ปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ติดเป็นนิสัย เป็นผู้มีศีลธรรมและ
คุณธรรมประจ าใจในที่สุด 

2. กิจกรรม พ่อ  แม่  ลูก  ร่วมท าบุญทุกวันพระเป็นกิจกรรมที่ต้องการสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวโดยทุกวันพระ
ให้นักเรียนชวน พ่อ แม่  หรือผู้ปกครอง ไปท าบุญตักบาตรที่วัด และในตอนเย็นไปร่วมสวดมนต์ท าวั ตรเย็น ฟัง
เทศน์หรือเล่าเรื่องเล่าในอดีตจากผู้สูงอายุ โดยก่อนเวลาสวดมนต์ท าวัตรให้ร่วมกันพัฒนาบริเวณวัด ซึ่งจะเป็นการ
สร้างสรรค์สังคม ช่วยปลูกฝังศีลธรรม คุณธรรมให้กับนักเรียนและสร้างเสริมความสัมพันธ์ในครอบครัวอีกด้วย 

3. กิจกรรมตักบาตรร่วมกัน จะจัดท าทุกวันข้ึน  15  ค่ า หรือประมาณเดือนละ 1 ครั้ง (เพิ่มกิจกรรมทุกวนั-พระแรม 
14 / 15 ค่ าทุกวัน ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา) โดยจะนิมนต์พระสงฆ์มารับบณิฑบาตที่หน้าโรงเรียนหรือจุดที่
ก าหนด และประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนได้มาร่วมในกิจกรรมทุกครั้ง 

4. กิจกรรมวันส าคัญทางพระพุทธศาสนาและวันส าคญัของชาติ จะจัดกิจกรรมตามปฏิทินหรือแผนงาน / โครงการ
ของโรงเรียน โดยจะใช้วัดเป็นสถานท่ีในการท ากิจกรรม 

 
 7. ระยะเวลาด าเนินการ  

 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
 

8. ทรัพยากรที่ต้องการ / งบประมาณ 
1.  ทรัพยากร  

- ครูและบุคลากรทางการศึกษา  นักเรียน 
- บิดา  มารดา  หรือผู้ปกครองนักเรียน 
-ผู้ น าท้องถิ่น  ชุมชน  กลุ่มแม่บ้าน 

 2.   งบประมาณ 
  - งบประมาณ  20,000 บาท  
 
9. ผู้รับผิดชอบ 
 - องค์การบริหารส่วนต าบลโคกหนิแฮ่ร่วมกับ โรงเรยีนบ้านนาโดนใหม่  ชุมชนบ้านนาโดนใหม่หมู่ที่ 7 และบา้นเนินน้ าค าหมู่
ที่ 10 
 
   
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
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10.1  นักเรียนเป็นเยาวชนต้นแบบด้านศีลธรรมทีม่ีคุณธรรมพื้นฐาน พัฒนาสู่ครอบครัวและชุมชน 
10.2  เครือข่าย บ้าน วัด  โรงเรยีน  มีความเข้มแข็งด้านศีลธรรม 
10.3  วัฒนธรรมชาวพุทธที่ดีงาม ได้รับการฟื้นฟู และกลับคืนสูส่ังคมไทย 
10.4  กิจกรรมของโครงการ ได้มสี่วนร่วมในการสนับสนุนครอบครวัอบอุ่น 

 
 
1. ชื่อโครงการ : โครงการท าบุญวันพระ 
2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 
 

 ในห้วงเวลาแห่งความสูญเสียและเศร้าโศกของปวงชนชาวไทย  ต่อการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  เนื่องจากตลอดระยะเวลาที่พระองค์ทรงครองราชย์ ๗๐ ปี ได้ทรงอุทิศพระวรกายและสละ
ความสุขส่วนพระองค์  ในการดูแลทุกข์สุขของพสกนิกรของพระองค์โดยการเสด็จพระราชด าเนินไปในทุกพื้นที่อย่างไม่รู้สึก
เหน็ดเหนื่อย  พระองค์ได้ให้แนวคิดและแนวทางไว้มากมาย   แก่ปวงชนชาวไทยด้วยพระราชหฤทัยที่ทรงมุ่งหวังให้ประชาชนมี
ความสุข  พระองค์จึงทรงเป็นพระมหากษัตริย์   ท่ียิ่งใหญ่ของปวงชนชาวไทยที่ทรงครองแผ่นดินด้วยทศพิธราชธรรม 
 ส าหรับแนวทางพระราชด าริที่ข้าราชการจะต้องน้อมน ามาประพฤติและปฏิบัตินั้น  หัวใจส าคัญคือเรื่องของความรัก
สมัครสมาน  อันเป็นที่มาของพระบรมราโชวาทในเรื่องความรู้รักสามัคคีให้คนไทย   มีความรักกันเพื่อที่จะด ารงความเป็น
ปึกแผ่นของแผ่นดิน ความเป็นประเทศไทยใต้ร่มพระบารมี ซึ่งข้าราชการทุกคนควรน้อมน าไปสู่การปฏิบัติในชีวิตการท างาน 
 องค์การบริหารส่วนต าบลโคกหินแฮ่  พิจารณาแล้วเพื่อให้บุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลโคกหินแฮ่และ
ประชาชนท่ัวไปได้มีส่วนร่วมในการแสดงความอาลัยและส านึกในพระมหากรุณาธิคุณ จึงเห็นควรจัดกิจกรรมการท าบุญบ าเพ็ญ
กุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล  แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร  มหาภูมิพลอดุลยเดช   จึงจัดท าโครงการท าบุญวันพระเพื่อ
ถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ขึ้น 
 
3. วัตถุประสงค์ 
 3.๑  เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมไดท้ าบุญบ าเพ็ญกุศล  เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช 
 3.๒  เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นแบบอย่างของการเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี มีส่วนร่วมในการส่งเสริมและเผยแผ่
พระพุทธศาสนาให้ยั่งยืนสืบไป 
 3.๓  เพื่อให้เกิดการร่วมมือร่วมใจกันของทุกภาคส่วน 
 3.๔  เพื่อสร้างบรรยากาศที่ร่มรื่นและอากาศบริสุทธ์ิให้กับวัดและชุมชน 
 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 4.๑  คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกหินแฮ่   
 4.๒  ข้าราชการและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนต าบลโคกหินแฮ่ 
 4.3  ผู้น าหมู่บ้านและประชาชนในเขตต าบลโคกหินแฮ่ 
 
5. สถานที่ด าเนินงาน 
 วัดและส านักสงฆ์ทั้งหมดในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลโคกหินแฮ่    
  
6. วิธีการด าเนินการ 
 5.๑  จัดท าโครงการเพื่อขอรับการพิจารณาอนุมัติ 
 5.๒  ประชุมเพื่อจัดท าแผนการด าเนินงานตามโครงการ 
 5.๓  ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ 
 5.๔  ด าเนินงานตามโครงการ 
         -  ท าบุญถวายภัตตาหารเพล 
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         -  กิจกรรมปลูกต้นไม้ภายในวัด 
         -  กิจกรรมพัฒนาบริเวณวัดวาอารามให้เป็นระเบียบเรียบร้อย 
 5.๕  สรุปและประเมินผลการด าเนินงาน 
   
7. ระยะเวลาในการด าเนินงาน 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)  จัดกิจกรรมในวันพระ  เดือนละ  ๑  ครั้ง   
 
๘. งบประมาณ 
 ใช้งบประมาณตามหมวดรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติงบประมาณแล้วตามสมควรในการด าเนินการดังนี้ 
  ๘.๑  ค่าวัสดุเกษตร เพื่อจัดซื้อต้นไม้ปลูกในวัด 
  ๘.๒  ค่าวัสดุน้ ามันเชื้อเพลิงเพื่อเติมเครื่องตัดหญ้าและวัสดุอุปกรณ์ในการพัฒนา 
  ๘.๓  ใช้ยานพาหนะของ อบต. เช่น รถกระเช้า รถบรรทุกน้ าเอนกประสงค์ 
  ๘.๔  หมวดรายการอื่นๆที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาและปลูกต้นไม้ 
  ๘.๕  ค่าอาหาร ปัจจัย เป็นการรวบรวมจากสมาชิก อบต. และเจ้าหน้าท่ีตามจิตศรัทธา 
8. ผู้รับผิดชอบ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลโคกหินแฮ่   
 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
  10.๑  ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ร่วมท าบุญบ าเพ็ญกุศล  เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
  10.๒  ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นแบบอย่างของการเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี มีส่วนร่วมในการส่งเสริมและเผย
แผ่พระพุทธศาสนาให้ยั่งยืนสืบไป 
  10.๓  ท าให้เกิดการร่วมมือร่วมใจกันของทุกภาคส่วน 
  10.๔  ท าให้วัดและชุมชนมีบรรยากาศที่ร่มรื่นและอากาศบริสุทธ์ิ 
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1.3 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน 
1.3.1 สร้างจิตส านึกและตระหนักในความซ่ือสัตย์สุจริต 
1. ชื่อโครงการ : โครงการเด็กดีมีเงินออม 

2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 

 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาที่ช้ีแนวทางการด ารงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ ตั้งแต่
ระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐให้ด าเนินไปในทางสายกลาง เพื่อให้ก้าวทันต่อโลกในยุคโลกาภิวัตน์ ซึ่งภายใน
สภาวการณ์ปัจจุบัน เด็กเล็กส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการใช้เงินอย่างไม่เห็นคุณค่า ไม่มีเหตุผล ฟุ่มเฟือย ลุ่มหลงในค่านิยมทางวัตถุ 
และเทคโนโลยีทั้งที่ยังไม่สามารถหารายได้ดว้ยตนเอง จึงส่งผลให้พ่อแม่ต้องรับภาระค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูมากขึ้น นอกจากน้ัน
เด็กเล็กขาดการเตรียมความพร้อมส าหรับการด าเนินชีวิตในอนาคต จึงท าให้เมื่อถึงเวลาจ าเป็นที่จะต้องใช้เงินไม่สามารถหาเงิน
ได้ ท าให้พ่อแม่ต้องเดือดร้อน 

                  องค์การบริหารส่วนต าบลโคกหินแฮ่ โดยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลโคกหินแฮ่ ได้ตระหนักถึงความส าคัญดังกล่าว
จึงได้น้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพล อดุลยเดช มาเป็นแนวทางในการแก้ปัญหา
ด้วยการบูรณาการกับหลักสูตรสถานศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศั กราช ๒๕๕๑ และจัดให้มี
โครงการเด็กดีมีเงินออม โดยส่งเสริมให้ผู้ปกครองและเด็กเล็กรู้จักบริหารจัดการการใช้เงิน มีทักษะและเป้าหมายที่ชัดเจนใน
การออม เห็นคุณค่าของการออม มีทักษะในการบริหารงบประมาณ รู้จักคุณค่าของเงินและสิ่งของ มีวิธีคิดที่จะพิจารณาในการ
ใช้เงิน รู้จักการออม รู้จักกระบวนการออมเงิน สามารถน ากระบวนการต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้นไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน
อย่างเหมาะสมกับวัย รู้จักการใช้เงินให้เป็นประโยชน์มากท่ีสุด อันจะส่งผลให้การด าเนินชีวิตในอนาคตเป็นคนท่ีมีคุณภาพ 

3. วัตถุประสงค์ 
       1. เพื่อส่งเสริมใหเ้ด็กมีวินัยรักการออม  
       2. เพื่อใหเ้ด็กเล็กรูจ้ักวางแผนในการใช้จ่ายเงิน  และมีวินยัในการใช้จ่ายเงิน 
       3. เด็กเล็กมีความตระหนักว่าการออมเป็นการด าเนินชีวิตอย่างพอเพียงตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 
       4. เพื่อปลูกฝังให้เดมีการแบ่งปัน ความมีน้ าใจ และเอื้อเฟ้ือเผื่อแผ่ให้กับคน อื่น ๆ ในสังคม 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 เด็กเล็กและผู้ปกครองในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลโคกหินแฮ่ ทั้ง 2 แห่ง 

5. พ้ืนที่ด าเนินการ 
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลโคกหินแฮ่ ท้ัง 2 แห่ง  สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลโคกหินแฮ่ 

6. วิธีด าเนินการ 
 ช้ีแจงท าความเข้าใจกับผู้ปกครองและเด็กเล็กเกี่ยวกับออม 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 4  ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลโคกหินแฮ่ องค์การบริหารส่วนต าบลโคกหินแฮ่ 
 

10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
          1. ผู้ปกครองและเด็กเล็กมีวินัยรู้จักการออม 
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          2. ผู้ปกครองและเด็กเล็กมีรู้จักวางแผนการใช้จ่ายและรู้จักวินัยในการใช้จ่ายเงิน 
          3. ผู้ปกครองและเด็กเล็กตระหนักว่าการออมเป็นการด าเนนิชีวิตอย่างพอเพียงตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
          4. ผู้ปกครองและเด็กเล็กมีการแบ่งปัน ความมีน้ าใจ และเอือ้เฟื้อเผื่อแผ่ให้กับคน อื่น ๆ ในสังคม 
 

1. ชื่อโครงการ : โครงการสร้างภมูิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชนต าบลโคกหินแฮ่ (กิจกรรม “โตไปไมโ่กง”)  

2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา  

 ในปัจจุบันการทุจริตคอร์รัปชันเป็นปัญหาที่ท าลายสังคมอย่างรุนแรงและฝังรากลึก เป็นปัญหาที่สะท้อนวิกฤตการณ์ 
ด้านคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคม ซึ่งการที่จะแก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืนนั้นคนในสังคมต้องมีค่านิยมในการรักความดีและ 
รู้สึกไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชันและการโกงทุกรูปแบบ โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชน ตามพระราชบัญญัติสภา 
ต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พุทธศักราช 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6 ) พ.ศ. 2552 มาตรา 66 องค์การ 
บริหารส่วนต าบล มีอ านาจหน้าที่ในการพัฒนาต าบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม และมาตรา 67 ภายใต้บังคับ 
แห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนต าบลมีหน้าที่ต้องท าในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล (5) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรม และ (6) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอน 
กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 ให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วน 
ต าบล มีอ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ดังนี้ (9) จัด
การศึกษา (10) การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส และพระราชบัญญัติ 
การศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 6 ที่ต้องการพัฒนาคนไทยให้เปน็ 
คนท่ีสมบูรณ์ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา ความรู้ มีคุณธรรมและจริยธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ 
ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข และมาตรา 25 ก าหนดให้รัฐต้องส่งเสริมการด าเนินงานและจัดตั้งแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตทุก 
รูปแบบ น้ัน  

 องค์การบริหารส่วนต าบลโคกหินแฮ่ พิจารณาเห็นความส าคัญของปัญหาดังกล่าว จึงได้จัดโครงการสร้างภูมิคุ้มกัน
ทางสังคม ให้เด็กและเยาวชนต าบลโคกหินแฮ่ (กิจกรรม “โตไปไม่โกง”) ขึ้น เพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันและค่านิยมที่ถูกต้องซึ่ง
จะเป็นรากฐานท่ี ส าคัญ ท่ีท าให้เด็กและเยาวชนเติบโตขึ้นเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ และเป็นการป้องกันแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์
รัปชันท่ีได้ผลที่สุด โดยการปลูกฝังจิตส านึกให้เด็กและเยาวชนรักความถูกต้อง มีความซื่อสัตย์สุจริต การยึดมั่นในความสัตย์จริง
รู้จักแยกแยะถูกผิด ตัวอย่างแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔๓ ปฏิบัติต่อตนเองและผู้อื่นโดยชอบ ไม่คดโกง มีจิตสาธารณะ 
มีจิตส านึกเพื่อส่วนรวม ตระหนักรู้และค านึงถึงสังคมส่วนรวม มีความรับผิดชอบต่อตัวเองในการกระท าใดๆ และพร้อมที่จะ
เสียสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวม  

3. วัตถุประสงค์  
              3.1 เพื่อส่งเสริมและปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนเป็นคนดีมีคณุธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์ สุจรติ  
              3.2 เพื่อสร้างภูมิคุ้มกนัทางสังคมให้เด็กและเยาวชน ไมย่อมรับพฤติกรรมทุจริตคอรร์ัปชันและการโกงทุกรูปแบบ  
              3.3 เพื่อส่งเสริมให้เดก็และเยาวชนมีจิตสาธารณะ และพร้อมท่ีจะเสียสละประโยชน์ส่วนตน เพื่อรักษาประโยชน์ 
ส่วนรวม  

4. เป้าหมาย  

            เชิงปริมาณ เด็กและเยาวชนต าบลโคกหินแฮ่   จ านวน  200  คน  
            เชิงคุณภาพ เด็กและเยาวชนเกิดความตระหนักรู้ สามารถแยกแยะถูก ผิด ช่ัว ดี สามารถน าความรู้ประสบการณ์ที่
ได้รับมาปรับใช้ กับตนเอง และสังคมส่วนรวมได้อย่างมีความสุข  
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5. กิจกรรมและขั้นตอนการด าเนินงาน  

         5.1 จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติ  
         5.2 แต่งตั้งคณะกรรมการและประสานงานคณะวิทยากร  
         5.3 ด าเนินการตามโครงการ  
         5.4 สรุปผลการด าเนินการตามโครงการ  

6. พ้ืนที่ด าเนินการ  
           องค์การบริหารส่วนต าบลโคกหินแฮ ่

7. งบประมาณด าเนินการ    10,000 บาท  

8. ระยะเวลาด าเนินการ  

            4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)  

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
           องค์การบริหารส่วนต าบลโคกหินแฮ ่

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
         10.1 เด็กและเยาวชนได้รบัการปลูกฝังให้เป็นคนดมีีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสตัย์ สุจริต  
         10.2 เด็กและเยาวชนมภีมูิคุ้มกันทางสังคม ไม่ยอมรับพฤตกิรรมทุจริตคอรร์ัปชันและการโกงทุกรูปแบบ  
         10.3 เด็กและเยาวชนมีจติสาธารณะ และพร้อมที่จะเสียสละประโยชน์ส่วนตน เพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวม 
 
 
1.3 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน 
1.3.2 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการต่อต้านการทุจริต 

1. ชื่อโครงการ : โครงการคุณธรรมน าชีวิต 

2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 

 ประเทศชาติจะมีความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าและ สามารถพัฒนาให้ทัดเทียมกับประเทศอื่นที่มีความเจริญทาง
เทคโนโลยีได้นั้น  ต้องมีพื้นฐานของสังคมที่ดี  มีความรู้ดีควบคู่กับการพัฒนาให้เด็กมีคุณธรรมน าชีวิต มีความรู้เท่าทันความ
เจริญทางเทคโนโลยี รู้จักคิดวิเคราะห์  สังเคราะห์ และเลือกเอาสิ่งที่ดีงามน าปฏิบัติ   ท าให้เด็กเล็กเจริญเติบโตเป็นเยาวชนท่ีมี
คุณภาพ  เป็นคนดีของครอบครัว  ของสังคม เป็นพนักงานที่ดีของหน่วยงาน องค์กร เป็นนักธุรกิจที่ดี  และเป็นคนดีที่สังคม
ต้องการ  ดังนั้นกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ต าบลโคกหินแฮ่ จึงมีแนวคิดที่จะส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม จรรยา 
มารยาทที่ดีให้แก่เด็กเล็กๆ จึงมอบนโยบายให้วางรากฐานสังคมคุณธรรมต าบลโคกหินแฮ่  ให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด ให้
จัดท ากิจกรรม/โครงการพาน้องเข้าวัด เพื่อให้เด็กเล็กได้ซึมซับ ขนบธรรมเนียม ประเพณี  วัฒนธรรมอันดีงามของชนรุ่นหลังที่
ได้สร้างไว้ดีแล้ว 

 หลักค าสอนของพระพุทธศาสนา จริยาวัตรที่พระภิกษุ ผู้เฒ่าผู้แก่ ในชุมชนได้น ามาปฏิบัติ เช่น ความอ่อนน้อมถ่อม
ตน ความส ารวมในขณะที่ปฏิบัติต่อประสงฆ์ จะท าให้เด็กที่เข้าร่วมกิจกรรม ได้ซึมซับ มันจะเป็นตัวบ่มเพาะที่ดีให้เด็กมีส านึกที่
ดี ในการรักนวลสงวนตัวมีจรรยา มารยาทที่ดีงามท าให้ตนเองมีความภาคภูมิใจในการท าความดี ครอบครัวอยู่สุข สังคม
คุณธรรมและประเทศชาติเจริญรุ่งเรืองด้วยความดีงามสืบต่อไป 

3. วัตถุประสงค์ 
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       1. เพื่อปลูกฝังจรรยา มารยาท ให้เด็กเล็กได้พึงปฏิบตัิในสิ่งท่ีดีงามและสบืทอดต่อไป 
           2. เพื่อเป็นการส่งเสริมโน้มนาวให้เด็กเป็นตัวกลางน าพาผูป้กครองเข้าวัดปฏิบตัิธรรมะ ละเวน้ศีล 5 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 คณะครู เด็กเล็กและผู้ปกครองในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลโคกหินแฮ่ ท้ัง 2 แห่ง 
5. พ้ืนที่ด าเนินการ 
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลโคกหินแฮ่ ท้ัง 2 แห่ง  สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลโคกหินแฮ่ 

6. วิธีด าเนินการ 
 ประชุมชี้แจงท าความเข้าใจกับผู้ปกครองและเด็กเล็กเกี่ยวกับกิจกรรมที่ท าแล้วด าเนินการตามกิจกรรม 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 4  ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมาณด าเนินการ 

 งบประมาณ จ านวน  5,000   บาท ดังนี้ 
           - ท าบุญ/ถวายพระ 
           - ค่าพาหนะส าหรบัพระวิทยากร 
           - ค่าวัสดุ/อุปกรณ์  

9. ผู้รับผิดชอบ 
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลโคกหินแฮ่ องค์การบริหารส่วนต าบลโคกหินแฮ่ 

10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
          1. เด็กเล็กมีคณุธรรมจริยธรรมและสามารถด าเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข 
          2. เด็กเล็กได้เข้าวัดปฎิบตัิธรรม  
   
 
1.3 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน 
1.3.3 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในจิตสาธารณะ  

1. ชื่อโครงการ : โครงการพาน้องเข้าวัด 

2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 

 ประเทศชาติจะมีความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าและ สามารถพัฒนาให้ทัดเทียมกับประเทศอื่นที่มีความเจริญทาง
เทคโนโลยีได้นั้น  ต้องมีพื้นฐานของสังคมที่ดี  มีความรู้ดีควบคู่กับการพัฒนาให้เด็กมีคุณธรรมน าชีวิต มีความรู้เท่าทันความ
เจริญทางเทคโนโลยี รู้จักคิดวิเคราะห์  สังเคราะห์ และเลือกเอาสิ่งที่ดีงามน าปฏิบัติ   ท าให้เด็กเล็กเจริญเติบโตเป็นเยาวชนท่ีมี
คุณภาพ  เป็นคนดีของครอบครัว  ของสังคม เป็นพนักงานที่ดีของหน่วยงาน องค์กร เป็นนักธุรกิจที่ดี  และเป็นคนดีที่สังคม
ต้องการ  ดังนั้นกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ต าบลโคกหินแฮ่ จึงมีแนวคิดที่จะส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม จรรยา 
มารยาทท่ีดีให้แก่เด็กเล็ก ๆ จึงมอบนโยบายให้วางรากฐานสังคมคุณธรรมต าบลโคกหินแฮ่  ให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด ให้
จัดท ากิจกรรม/โครงการพาน้องเข้าวัด เพื่อให้เด็กเล็กได้ซึมซับ ขนบธรรมเนียม ประเพณี  วัฒนธรรมอันดีงามของชนรุ่นหลังที่
ได้สร้างไว้ดีแล้ว 

 หลักค าสอนของพระพุทธศาสนา จริยาวัตรที่พระภิกษุ ผู้เฒ่าผู้แก่ ในชุมชนได้น ามาปฏิบัติ เช่น ความอ่อนน้อมถ่อม
ตน ความส ารวมในขณะที่ปฏิบัติต่อประสงฆ์ จะท าให้เด็กที่เข้าร่วมกิจกรรม ได้ซึมซับ มันจะเป็นตัวบ่มเพาะที่ดีให้เด็กมีส านึกที่
ดี ในการรักนวลสงวนตัวมีจรรยา มารยาทที่ดีงามท าให้ตนเองมีความภาคภูมิใจในการท าความดี ครอบครัวอยู่สุข สังคม
คุณธรรมและประเทศชาติเจริญรุ่งเรืองด้วยความดีงามสืบต่อไป 
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3. วัตถุประสงค์ 
       1. เพื่อปลูกฝังจรรยา มารยาท ให้เด็กเล็กได้พึงปฏิบตัิในสิ่งท่ีดีงามและสบืทอดต่อไป 
           2. เพื่อเป็นการส่งเสริมโน้มนาวให้เด็กเป็นตัวกลางน าพาผูป้กครองเข้าวัดปฏิบตัิธรรมะ ละเวน้ศีล 5 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 คณะครู เด็กเล็กและผู้ปกครองในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลโคกหินแฮ่ ท้ัง 2 แห่ง 
5. พ้ืนที่ด าเนินการ 
 วัดในเขตพื้นท่ีต าบลโคกหินแฮ่และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลโคกหินแฮ่ ท้ัง 2 แห่ง 

6. วิธีด าเนินการ 
 1.จัดประชุมผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 
     2. ด าเนินงาน 
          - จัดกิจกรรมไปท าบุญวันพระ 
          - จัดกิจกรรมท าบุญเลี้ยงพระ  ใส่บาตร ในโอกาสวันส าคัญต่างๆ 
          - เข้าร่วมกิจกรรมตามวัฒนธรรมประเพณี เช่นแห่เทียนเข้าพรรษา สรงน้ าพระวันสงกรานต์ 
         - จัดการเรียนการสอนธรรมศึกษา 
          -จัดกิจกรรมนั่งสมาธิทุกวันตอนพักกลางวัน  
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 4  ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมาณด าเนินการ 

 งบประมาณ จ านวน  3,000   บาท ดังนี้ 
           - ท าบุญ/ถวายพระ 
           - ค่าพาหนะส าหรบัพระวิทยากร 
           - ค่าวัสดุ/อุปกรณ์  

9. ผู้รับผิดชอบ 
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลโคกหินแฮ่ องค์การบริหารส่วนต าบลโคกหินแฮ่ 

10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
          1. คณะครู  และนักเรยีนได้ร่วมปฏิบตัิธรรม  เข้าวัด  ฟังธรรม   
          2. คณะครู  และนักเรยีนเห็นถึงความส าคญัของการเข้าวัด  และการฟังพระธรรมเทศนา 
          3. คณะครู  และนักเรยีนให้ความส าคญัของ “วัด”  ในการเป็นฐานในการรับเอาหลักธรรมค าสอนไปพัฒนาคณุธรรม
จริยธรรม 
 

1. ชื่อโครงการ : โครงการวันแม่ 

2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 

 เพื่อให้เด็กเล็กได้รู้จักพระราชกรณียกิจ   และระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จ     พระนางเจ้า
พระบรมราชินีนาถ  ซึ่งนักเรียนได้แสดงความรัก  เคารพต่อมารดาผู้มีพระคุณ นักเรียนได้กล้าแสดงออกในทางที่ถูกที่ควร   
และท ากิจกรรมร่วมกับแม่  เพื่อให้เกิดความผูกพันธ์ระหว่างแม่กับลูก 

3. วัตถุประสงค์ 
 1.เพื่อจัดกิจกรรมพระราชกรณยีกจิของพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ   และระลึกถึงพระมหา
กรุณาธิคณุของพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ   
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 2.เพื่อให้เด็กเล็กได้แสดงความเคารพต่อมารดาผูม้ีพระคุณ 
 3.เพื่อให้เด็กเล็กได้แสดงออกในทางที่ถูกท่ีควร 
 4.เพื่อให้เด็กเล็กได้ท ากิจกรรมร่วมกันระหว่างแม่กับลูก เพื่อให้เกิดความผูกพันธ์ระหว่างแม่กับลูก                    
 5. เพื่อถ่ายทอดและส่งเสรมิเด็กเล็กใหม้ีจิตสาธารณะ                                                                                  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 คณะครู เด็กเล็กและผู้ปกครองในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลโคกหินแฮ่ ทั้ง 2 แห่ง 
5. พ้ืนที่ด าเนินการ 
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลโคกหินแฮ่ ทั้ง 2 แห่ง 

6. วิธีด าเนินการ 
     1.จัดประชุมผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 
     2. ด าเนินงาน 
           - จัดกิจกรรมเพื่อให้เด็กเล็กแสดงความรักต่อแม่ 
  - ส่งเสริมและสนับสนุนให้แม่อบรมสั่งสอนให้เด็กรู้จักเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ให้มีจิตสาธารณะ 
 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 4  ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 งบประมาณ จ านวน  3,000   บาท ดังนี้ 
           - จัดนิทรรศการพะราชกรณีกิจเพื่อให้ระลึกถึงพระมหากรณุาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ   
           - ค่าวัสดุ/อปุกรณ์  

9. ผู้รับผิดชอบ 
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลโคกหินแฮ่ องค์การบริหารส่วนต าบลโคกหินแฮ่ 

10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 1. เด็กเล็กได้เรียนรู้พระราชกรณยีกิจของพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ และระลึกถึงพระมหา
กรุณาธิคณุของพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ   
 2. เด็กเล็กท ากิจกรรมร่วมกันระหว่างแม่กับลูก เพื่อให้เกิดความผูกพันระหว่างแม่กับลูกพัฒนาคณุธรรมจรยิธรรม 
 3. เด็กเล็กได้รับการถ่ายทอดและส่งเสริมใหม้ีจติสาธารณะ                                                                                   
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มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทจุริต 
2.1 แสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร 
 

1. ชื่อโครงการ  กิจกรรม “ประกาศเจตจ านงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” 

2. หลักการและเหตุผล 
 คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมาแล้ว 3 ฉบับ ปัจจุบัน
ที่ใช้อยู่เป็นฉบับท่ี 3 เริ่มจากปี พ.ศ. 2560 จนถึงปี พ.ศ. 2564 ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม 
เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐ 
ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพื่อให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้าน
ความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” มีเป้าหมาย
หลักเพื่อใหป้ระเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
50 ในปี พ.ศ. 2564 ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้นได้นั้น การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจ้าหน้าที่
ของรัฐและประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่างจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได้
ก าหนดยุทธศาสตร์การด าเนินงานออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี ้
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานของรัฐภายใต้โครงสร้างการจัดระเบียบบริหารราชการตามหลักการ

กระจายอ านาจการปกครอง ที่มุ่งเน้นการกระจายอ านาจจากส่วนกลางลงสู่ท้องถิ่นและเป็นกลไกหนึ่งในการส่งเสริมการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตย เป็นหน่วยงานหลักในการจัดท าบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ของ
ประชาชนในท้องถิ่น การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิดความยั่งยืนรัฐจะต้องให้ความเป็นอิสระแก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นโดยยึดหลักแห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น และส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการจัดท าบริการสาธารณะ รวมทั้งมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในระดับพื้นที่  ส่วนการ
ก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะท าได้เท่าที่จ าเป็นตามกรอบกฎหมายก าหนด และต้องเป็นไปเพื่อการคุ้มครอง
ประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น 

ทั้งนี้ ต้องยอมรับว่าปัญหาการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเรื่องที่มีค าครหา ที่ได้สร้างความขมขื่นใจให้แก่
คนท างานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาเป็นเวลาช้านาน ซึ่งหากพิจารณาจ านวนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบ
กับมีปัจจัยนานัปการที่คอยยั่วยวนใจ บั่นทอนความมีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริต ของคนท างานราชการส่วนท้องถิ่นส่วน
ให้เหือดหายไป และหากจะว่ากันไปแล้ว เรื่องในท านองเดียวกันนี้ก็สามารถเกิดขึ้นกับคนท างานในหน่วยงานราชการอื่นได้
เช่นเดียวกัน เพียงแต่คนท างานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีจ านวนมาก และมากกว่าคนท างานในหน่วยราชการอื่น ๆ จึงมี
โอกาสหรือความเป็นไปได้สูงที่คนท างานในท้องถิ่น อาจต้องถูกครหาในเรื่องการใช้อ านาจหน้าที่โดยมิชอบมากกว่า แม้ว่า
โอกาสหรือช่องทางที่คนท างานในท้องถิ่นจะใช้อ านาจให้ออกนอกลู่นอกทาง จะมีได้ไม่มากเท่ากับที่คนท างานในหน่วยงาน
ราชการอื่น และมูลค่าของความเสียหายของรัฐ ท่ีคนท างานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก่อให้เกิดขึ้นก็อาจเป็นแค่เศษผง
ธุลีของความเสียหายที่เกิดจากการทุจริตของคนนอกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นที่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการ
ทุจริตอย่างเห็นชัดเป็นรูปธรรม ด้วยการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
บริหารงานด้วยความโปร่งใส มีความเข้มแข็งในการบริหารราชการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาล 
บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน และยกระดับมาตรฐานในการป้องกันการทุจริตขององค์กรตนเองต่อไปให้ครอบคลุมพื้นที่
ทั่วประเทศต่อไป  
 



  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561 – 2564) องค์การบรหิารส่วนต าบลโคกหินแฮ่ อ าเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม     ๓๔ 

3. วัตถุประสงค์ 
 เพื่อแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยการจัดท าแผน
ป้องกันการทุจริตในองค์กรที่บริหาร 
 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 4.1 ประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย 1 ฉบับ  
 4.2 มีการประกาศเจตจ านงการตอ่ต้านการทุจรติของผู้บริหารต่อสาธารณะชน  
 4.2 แผนปฏิบตัิการป้องกันการทจุริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี 

5. พ้ืนที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลโคหินแฮ ่

6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 ประกาศเจตจ านงทางการเมอืงในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 6.2 ประชุมหน่วยงาน/บุคคลที่เกีย่วข้อง 
 6.3 จดัตั้งคณะท างานการจดัท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
 6.4 ประชุมคณะท างานจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
 6.5 จดัท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
 6.6 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการปอ้งกันการทุจริต 
 6.7 ด าเนินการตามแผนปฏิบตัิการป้องกันการทุจริต 
 6.8 รายงานผลการด าเนินงาน 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ  
 องค์การบริหารส่วนต าบลโคกหินแฮ ่

10. ตังชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 ผลผลิต 
  - มีประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย 1 ฉบับ และประชาสมัพันธ์ให้
ประชาชนทราบ  
  - การประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชน  
  - มีแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจรติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ป ี 
 
 10.2 ผลลัพธ ์
  - การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความโปร่งใส สามารถป้องกันการทุจริตของบุคลากร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได ้
  - ลดข้อร้องเรียนการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
 
 
 
 



  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561 – 2564) องค์การบรหิารส่วนต าบลโคกหินแฮ่ อ าเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม     ๓๕ 

2.2 มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 
2.2.1 สร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามหลักคุณธรรม ท้ังในเรื่องการบรรจุแต่งตั้ง 
โยกย้าย โอน เลื่อนต าแหน่ง/เงินเดือน และมอบหมายงาน 

 

1. ชื่อโครงการ  กิจกรรม “สร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน” 

2. หลักการและเหตุผล 
 การพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน เป็นกระบวนการหนึ่งของการบริหารผลการ
ปฏิบัติราชการซึ่งใช้หลักการการให้รางวัลเป็นแรงจูงใจให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดแรงกระตุ้นในการพัฒนาผลงาน ซึ่งนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลโคกหินแฮ่ ได้ให้ความส าคัญในเรื่องการพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนเป็น
เรื่องล าดับต้นๆ ของเรื่องการบริหารงานบุคคล โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการใช้ดุลพินิจของผู้บังคับบัญชาในการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการของผู้ใต้บังคับบัญชา ประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดนครพนม เรื่อง หลักเกณฑ์
และเง่ือนไขเกี่ยวกับการก าหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนต าบล พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 15 เดือนกุมภาพันธ์ 
พ.ศ. 2559 ได้ก าหนดให้      นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโคกหินแฮ่แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน
พนักงานส่วนต าบล      ซึ่งประกอบไปด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ไม่น้อยกว่า 3 คน เป็นคณะกรรมการ ด้วยเหตุผลนี้เองจึงเป็น
ที่มาของกิจกรรมการสร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน 
3. วัตถุประสงค์ 
 เพื่อให้การบริหารงานบุคคลด้านการเลื่อนขั้นเงินเดือนมีความโปร่งใส เป็นธรรมและสามารถตรวจสอบได้ 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 พนักงานส่วนต าบลในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลโคกหินแฮ ่

5. พ้ืนที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลโคกหินแฮ ่
 

6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนต าบล โดยแต่งตั้งปลัด
องค์การองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นประธานกรรมการ และหัวหน้าส่วนราชการไม่น้อยกว่า 2 คน          เป็นกรรมการ และ
ให้พนักงานส่วนต าบลที่รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนต าบลเป็นเลขานุการ 
 6.2 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนต าบล โดยประกอบด้วย ประธานกรรมการ 
หัวหน้าส่วนและผู้บริหารสถานศึกษาเป็นกรรมการ และข้าราชการองค์การบริหารต าบลที่รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่เป็น
เลขานุการ 
 6.3 ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการองค์การบริหารส่วนต าบลโคก
หินแห่ เพื่อกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการที่ผู้บังคับบัญชาได้พิจารณาไว้โดยเจ้าหน้าที่ให้ค าปรึกษาและเสนอ
ความเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานและความเป็นธรรมของการปริมนผลการปฏิบัติราชการ 
 6.4 คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการองค์การบริหารส่วนต าบล
โคกหินแฮ่ รวบรวมและเสนอผลการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการให้แก่คณะกรรมการพิจารณาเลื่อน
ขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนต าบลโคกหินแฮ่ 
 6.5 คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการองค์การบริหารส่วนต าบลโคกหินแฮ่ พิจารณาทบทวนผล
การพิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามที่คณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงาน
ส่วนต าบลโคกหินแฮ่เสนอมา โดยใช้หลักเกณฑ์ตามที่ก าหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล จังหวัดนครพนม 
เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการก าหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนต าบล พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 15 กุมภาพัน 
2559 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 



  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561 – 2564) องค์การบรหิารส่วนต าบลโคกหินแฮ่ อ าเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม     ๓๖ 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ  
 ส านักปลดัองค์การบรหิารส่วนต าบล 

10. ตังชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 มีการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนท่ีโปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ 
 

2.2.2 สร้างความโปร่งใสในการบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดหาพัสดุ การใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน
ของทางราชการ โดยยึดถือและปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 

1. ชื่อโครงการ/กจิกรรม/มาตรการ กิจกรรม “ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี” 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 เพื่อให้การบันทึกบัญชี การจัดท าทะเบียนคุมเงินรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นแนวทางเดียวกันและ
สอดคล้องกับการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงมีกิจกรรมควบคุมให้บุคลากรฝ่าย
บัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลโคกหินแฮ่ จัดท าทะเบียนคุมเงินรายจ่ายให้ความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติ ท าให้เกิด
ความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพลดข้อผิดพลาดในการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี และด าเนินงาน
ตามขั้นตอนของระเบียบประกาศกระทรวงมหาดไทยและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ซึ่งถือเป็นเรื่องส าคัญที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจะต้องท าตามกฎหมาย ระเบียบ และมีความจ าเป็นต่อการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกหินแฮ่ 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่อให้บุคลากรฝ่ายบัญชี กองคลัง มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบี ยบ ประกาศ และหนังสือที่
เกี่ยวข้อง 
 3.2 เพื่อลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ที่อาจจะท าให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลโคกหินแฮ่ 

5. พ้ืนที่ด าเนินการ 
 กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลโคกหินแฮ่ 
6. วิธีด าเนินการ 
 จัดท าทะเบียนคุมเงินรายจ่ายตามงบประมาณแยกหมวดรายจ่าย แยกแผนงาน แยกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
ที่ตั้งไว ้

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 25xx วันท่ี 1 ตุลาคม 25xx ถึงวันท่ี 30 กันยายน 25xx 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ  
 กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลโคกหินแฮ่ 
 
 
 



  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561 – 2564) องค์การบรหิารส่วนต าบลโคกหินแฮ่ อ าเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม     ๓๗ 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 บุคลากรฝ่ายบัญชี กองคลัง มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศและหนังสือสั่งการที่
เกี่ยวข้อง 
 10.2 ลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ที่อาจจะท าให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ และเป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน 
 10.3 เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพในการบริหารงบงบประมาณ 
 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ กิจกรรม “สร้างความโปร่งใสในการใช้จ่ายเงินงบประมาณ” 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2558 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่อเป็นการปฏิบัติงานให้โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ 
 3.2 เพื่อให้หน่วยงานมีระบบป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 3.3 เพื่อเป็นการป้องกันการใช้จ่ายเงิน เพื่อส่งเสริมธุรกิจของตนและพวกพ้อง 
 3.4 เพื่อการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานอย่างเหมาะสม ตรงตามวัตถุประสงค์ และมีประสิทธิภาพ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลโคกหินแฮ่ 

5. พ้ืนที่ด าเนินการ 
 กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลโคกหินแฮ่ 

6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 จัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน 
 6.2 ปรับปรุงข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ  
 กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลโคกหินแฮ่ 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 มีระบบป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 10.2 มีการป้องกันการใช้จ่ายเงิน เพื่อส่งเสริมธุรกิจของตนและพวกพ้อง 
 10.3 มีการปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพ โปร่งใสตรวจสอบได้ 
            1.04 การใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานเป็นไปอย่างเหมาะสม ตรงตามวัตถุประสงค์ และมีประสิทธิภาพ 
 
 

 

 



  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561 – 2564) องค์การบรหิารส่วนต าบลโคกหินแฮ่ อ าเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม     ๓๘ 

1. ชื่อโครงการ/กจิกรรม/มาตรการ  โครงการ “การพัฒนาแผนและกระบวนการจัดหาพสัดุ” 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ซึ่งก าหนดให้มีการบริหารราชการ
อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มคา่ในเชิงภารกิจของรัฐ และเกิดประโยชน์สูงสดุกับประชาชนและการปฏิบัติให้เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุ ปี 2535 และแก้ไขเพิ่มเติมและกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่อปรับปรุงการด าเนินงานด้านจัดซื้อจัดจ้าง 
 3.2 เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการรายงานผู้บริหาร 
 3.3 เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน 
 3.4 เพื่อให้ทราบปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
 3.5 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดหาพัสดุ 
 3.6 เพื่อเป็นข้อมูลให้กับประชาชนสามารถตรวจสอบได้ 
 3.7 เพื่อเป็นเครื่องมือส าหรับเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 4.1 ผู้อ านวยการกองคลัง 
 4.2 เจ้าหน้าทีผู่้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ 

5. พ้ืนที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลโคกหินแฮ่ 

6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 เรียงล าดับความส าคัญของข้อมูลและโครงการ 
 6.2 จ าแนกวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 
 6.3 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
 6.4 สรุปปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
 6.5 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี 
 6.6 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี 
 6.7 เผยแพร่ข้อมูลให้ประชาชนได้รับทราบ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
 กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลโคกหินแฮ่ 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 ประชาชนได้รับทราบข้อมูลในการบริหารงานของหน่วยงานด้วยความโปร่งใสมีประสิทธิภาพ 
 10.2 ผู้บริหารมีข้อมูลในการวางแผนการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ 
 10.3 ผู้ปฏิบัติงานมีข้อมูลในการพัฒนาแผนและกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างให้มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าเป็น
ประโยชน์กับประชาชน 

 



  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561 – 2564) องค์การบรหิารส่วนต าบลโคกหินแฮ่ อ าเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม     ๓๙ 

1. ชื่อโครงการ/กจิกรรม/มาตรการ  มาตรการเผยแพร่ข้อมลูข่าวสารดา้นการจัดซื้อ – จัดจ้าง 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 เนื่องจากองค์การบริหารส่วนต าบลโคกหินแฮ่มีฐานะเป็นนิติบุคคล มีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะด้วย
ตนเอง ท้ังในเรื่องการจัดหารายได้และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่างๆ ตามภารกิจและการจัดท าบริการสาธารณะ แต่
ต้องเป็นไปตามอ านาจหน้าที่และกฎหมายที่ก าหนดไว้ ดังนั้น การที่องค์การบริหารส่วนต าบลจะบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ
และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน จะต้องบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ตาม
หลักธรรมาภิบาล 
 เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 วรรคท้าย ที่ก าหนดให้การ
ปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดีและให้ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดซื้อ จัดจ้าง และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ประกอบ
กับมาตรา 50 (9) ที่ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ขององค์การ
บริหารส่วนต าบล ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 23 ที่ก าหนดให้การจัดซื้อจัดจ้าง ให้ส่วนราชการด าเนินการโดยเปิดเผย
และเที่ยงธรรม โดยพิจารณาถึงประโยชน์และผลเสียทางสังคม ภาระต่อประชาชน คุณภาพ วัตถุประสงค์ที่จะใช้ ราคา และ
ประโยชน์ระยะยาวท่ีจะได้รับประกอบกัน 
 ดังนั้น เพื่อให้การบริหารงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ เกิด
ประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถิ่น จึงมีความจ าเป็นต้องจัดโครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการ
จัดซื้อ – จัดจ้าง เพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลทุกโครงการ
และกิจกรรม 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจ้างตามโครงการและกิจกรรมต่างๆ ของ
องค์การบริหารส่วนต าบล 
 3.2 เพื่อเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ สามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 
 3.3 เพื่อป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 เผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อ – จัดจ้าง ตามแผนงาน/โครงการต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลที่ด าเนินการตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 
2553 เช่น ทางเว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ หนังสือประชาสัมพันธ์ และช่องทางอื่นๆ 

5. พ้ืนที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลโคกหินแฮ่ 

6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 รวบรวมข้อมูลกระบวนการจัดหาพัสดุเพื่อจัดท าประกาศ ดังนี้ 
  - ประกาศการจัดซื้อ – จัดจ้าง 
  - ประกาศการก าหนดราคากลางในการจัดซื้อ – จัดจ้าง 
  - ประกาศก าหนดวัน เวลา สถานท่ีในการตรวจรับงาน 
  - ประกาศวัน เวลา สถานท่ีในการตรวจรับงาน 
  - ประกาศรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือกพร้อมวงเงินการจัดซื้อ – จัดจ้าง 
  - ประกาศวัน เวลา สถานท่ีในการตรวจรับงาน 
 6.2 น าส่งประกาศไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตามช่องทางการประชาสัมพันธ์  

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 



  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561 – 2564) องค์การบรหิารส่วนต าบลโคกหินแฮ่ อ าเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม     ๔๐ 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ  
 กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลโคกหินแฮ่ 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 ผลผลิต 
  เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 
 10.2 ผลลัพธ์ 
  - ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 
  - การจัดหาพัสดุเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ทุกข้ันตอน 
  - สามารถลดปัญหาการร้องเรียนการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างได้ 
 

2.2.3 สร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะ/บริการประชาชน เพื่อให้เกิดความพึงพอใจแก่
ประชาชนโดยทัดเทียมกันและโดยไม่เลือกปฏิบัติ 

1. ชื่อโครงการ  โครงการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลโคกหินแฮ่มหีน้าท่ีในการจัดท าบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่
ขององค์การบริหารส่วนต าบล ทั้งที่เป็นหน้าที่ตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2496 และหน้าที่ตาม
พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และหน้าที่อ่ืนตามที่
กฎหมายก าหนดให้เป็นหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลและในการปฏิบัติหน้าที่นั้นต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของ
ประชาชน โดยค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล การจัดท างบประมาณ
การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบตัิงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ  
 เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2496 ท่ีก าหนดให้การปฏิบัติงานตามหน้าที่ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ค านึงถึงการมี
ส่วนร่วมของประชาชน การตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติราชการ และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ตามพระราชกฤษฎีกา
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 ท่ีก าหนดให้การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีนั้น 
จะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจ
ของรัฐ ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวก และได้รับการตอบสนองความต้องการ   
 ประกอบกับการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติราชการ องค์การบริหารส่วนต าบลต้อง
ด าเนินการส ารวจความพึงพอใจจากประชาชน ผู้มาขอรับบริการสาธารณะจากองค์การบริหารส่วนต าบล ของตัวช้ีวัดที่ 1 มิติที่ 
2 มิติด้านคุณภาพการให้บริการ เพื่อประโยชน์ในท้องถิ่น ลูกจ้างและพนักงานจ้าง อีกทั้งเพื่อเป็นการสร้างความโปร่งใสในการ
ให้บริการสาธารณะประโยชน์ให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจ องค์การบริหารส่วนต าบลโคกหินแฮ่จึงจัดท าโครงการส ารวจ
ความพึงพอใจของผู้รับบริการขึ้น  

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่อเป็นการสร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะการให้บริการประชาชนให้เกิดความพึงพอใจ 
 3.2 เพื่อเป็นการสร้างจิตส านึกความตระหนักให้แก่บุคลากรผู้ให้บริการ ปฏิบัติหน้าที่ในการให้บริการ โดยยึด
ประโยชน์สุขของประชาชน 
 3.3 เพื่อเป็นการปรับปรุงและพัฒนางานด้านบริการให้มีคุณภาพ และประสิทธิภาพ 
 3.4 เพื่อเป็นการป้องกันปัญหาร้องเรียน การทุจริตประพฤติมิชอบในหน่วยงาน 



  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561 – 2564) องค์การบรหิารส่วนต าบลโคกหินแฮ่ อ าเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม     ๔๑ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 จัดจ้างสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของรัฐที่มีการสอนในระดับปริญญาตรีขึ้นไปภายในเขตจังหวัด ท าการ
ส ารวจความพึงพอใจของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน 1 ครั้ง ต่อปี 

5. พ้ืนที่ด าเนินการ 
 พื้นที่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลโคกหินแฮ่ 

6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 ขออนุมัติด าเนินการตามโครงการ และด าเนินการจัดจ้างสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในเขตพื้นที่จังหวัดตาม
ระเบียบพัสดุฯ 
 6.2 ด าเนินการส ารวจความพึงพอใจจากประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลตามรูปแบบที่ก าหนด 
 6.3 สรุปประมวลผลการส ารวจความพึงพอใจแจ้งให้องค์การบริหารส่วนต าบลทราบ 
 6.4 ด าเนินการเบิกจ่ายเงินให้แก่สถาบันผู้ท าการประเมิน 
 6.5 น าผลการประเมินมาปรับปรุงการท างานด้านบริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์สุขแก่ประชาชน  

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 งบประมาณ 20,000 บาท 

9. ผู้รับผิดชอบ  
 องค์การบริหารส่วนต าบลโคกหินแฮ่  

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 ผลลัพธ์ 
  ผลการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน 1 
เล่ม 
 10.2 ผลผลิต 
  - ประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 
  - การให้บริการสาธารณะมีความโปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561 – 2564) องค์การบรหิารส่วนต าบลโคกหินแฮ่ อ าเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม     ๔๒ 

2.3 มาตรการการใช้ดุลยพินิจและใช้อ านาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
2.3.1 มีการจัดท าแผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาการด าเนินการเกี่ยวกับการบริการประชาชนรายละเอียดที่
เกี่ยวข้องในแต่ละขั้นตอน เปิดเผย ณ ที่ท าการและในระบบเครือข่ายสารสนเทศขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมจัดท าแผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัตริาชการ 

2. หลักการและเหตุผล 
 ในมาตรา 3/1 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 ซึ่งเป็นกฎหมายที่เป็น
ที่มาของการปฏิรูประบบราชการเพื่อวางกรอบแนวทางการบริหารราชการไว้ว่า “การบริหารราชการต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์
สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานท่ีไม่จ าเป็น การกระจายอ านาจตัดสินใจ การอ านวยความสะดวกและตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน” และเพื่อให้การด าเนินการดังกล่าวเป็นไปตามกรอบรวมทั้งทิศทางและแนวทางการบริหาร
ราชการดังกล่าว จึงได้มีการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
โดยก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามแนวทางพระราชกฤษฎีกานี้ โดย
อย่างน้อยต้องมีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและการอ านวยความสะดวกในการตอบสนองต่อความ
ต้องการของประชาชน 
 องค์การบริหารส่วนต าบลโคกหินแฮ่เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง ปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน ดังนั้นงานให้บริการจึงเป็นงานบริการแบบหนึ่งของระบบ
การบริการสาธารณะ ที่ผู้บริหาร พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างทุกท่านจะต้องร่วมกันปรับปรุงและแก้ไขกระบวนการ
ท างานเพื่อสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้มากท่ีสุด เมื่อประชาชนมารับบริการแล้วเกิดความประทับใจและ
พึงพอใจ รวมถึงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ ท าให้เกิดความรวดเร็วในการตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน อ านวยความสะดวกเพื่องานบริการที่มีคุณภาพ ทั่วถึงและแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในเขตองค์การบริหารส่วน
ต าบลโคกหินแฮ่ให้กับประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่อให้ประชาชนได้รับการบริการได้อย่างสะดวกรวดเร็วและถูกต้อง 
 3.2 เพื่อให้สามารถตรวจสอบความต้องการของประชาชน รับรู้สภาพปัญหาและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ 
 3.3 เพื่อให้การปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะที่ชัดเจน มีความโปร่งใสสามารถวัดผลการด าเนินงาน
ได้ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลโคกหินแฮ่และผู้ที่มาติดต่อราชการกับองค์การบริหารส่วนต าบลโคกหินแฮ่ 

5. พ้ืนที่ด าเนินการ 
 ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลโคกหินแฮ่ 

6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติ 
 6.2 จัดให้มีการประชุมคณะท างานปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
 6.3 จัดท าประกาศกระบวนงานระยะเวลาการปฏิบัติราชการและประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน 
 6.4 ด าเนินการจัดท ากิจกรรมอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน 
  6.4.1 ปรับปรุงแผนผังก าหนดผู้รับผิดชอบให้เป็นปัจจุบัน 
  6.4.2 ปรับปรุงป้ายแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการแก่ประชาชน 
  6.4.3 จัดท าเอกสาร/แผ่นพับประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ 
  6.4.4 จัดให้มีกล่อง/ตู้รับความคิดเห็นของประชาชน 



  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561 – 2564) องค์การบรหิารส่วนต าบลโคกหินแฮ่ อ าเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม     ๔๓ 

  6.4.5 จัดท า/เตรียมแบบฟอร์มค าร้องต่างๆ พร้อมตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มทุกงานบริการ  
  6.4.6 การมอบอ านาจการตัดสินใจ การอนุญาต การอนุมัติ การรักษาราชการแทน 
 6.5 มีการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ  

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 5,000 บาท 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลโคกหินแฮ่  

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 ประชาชนได้รับการบริการได้อย่างสะดวกรวดเร็วและถูกต้อง 
 10.2 สามารถตรวจสอบความต้องการของประชาชน รับรู้สภาพปัญหาและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ 
 10.3 การปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะที่ชัดเจน มีความโปร่งใสสามารถวัดผลการด าเนินงานได้ 
 

2.3.2 มีการกระจายอ านาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติราชการแทนหรือการ
ด าเนินการอ่ืนใดของผู้มีอ านาจในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ การมอบอ านาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการ เพ่ือลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ 

2. หลักการและเหตุผล 
 การมอบหมายอ านาจหน้าที่ให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาในการบริหารงานในด้านต่างๆ  ภายในองค์กรนั้น ก็เพื่อเป็นการ
ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานให้เกิดความคล่องตัว รวดเร็ว ซึ่งการพิจารณาเลือก/มอบหมายภารกิจและขอบข่าย
ของความรับผิดชอบที่จะมอบหมายให้ผู้ใต้บังคับบัญชา จะพิจารณาถึงความส าคัญ คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถในการที่จะ
ด าเนินการเรื่องนั้นเป็นอย่างดี ด้วยความรอบคอบและเหมาะสม เพื่อให้การบริหารงานก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ 
 ดังนั้น การด าเนินการของหน่วยงานต้องมีการปรับให้เข้ากับสภาพสังคมและทันต่อสถานการณ์ที่การบริหารราชการ
ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่ง
รัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การกระจายอ านาจการตัดสินใจ การอ านวยความสะดวก และการตอบสนองความต้องการ
ของประชาชน แต่ทั้งนี้ต้องมีผู้รับผิดชอบต่อผลของงานซึ่งเป็นหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

3. วัตถุประสงค์ 
 เพื่อให้การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนxxx ภายใต้กรอบอ านาจหน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนดให้เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็วและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ 

4. เป้าหมาย 
 คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือ
หัวหน้าส่วนราชการ 

5. พ้ืนที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลโคกหินแฮ่ 

6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 จัดท าบันทึกเสนอเพื่อพิจารณาขออนุมัติ อนุญาต สั่งการ แต่งตั้ง มอบหมาย คณะผู้บริหาร ปลัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ 



  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561 – 2564) องค์การบรหิารส่วนต าบลโคกหินแฮ่ อ าเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม     ๔๔ 

 6.2 ด าเนินการออกค าสั่งฯ 
 6.3 ส าเนาค าสั่งฯ แจ้งคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รองปลัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด หรือหัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน ที่ได้รับมอบหมายทราบ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลโคกหินแฮ่ 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 การบริหารราชการ การด าเนินงาน การปฏิบัติงานเกิดความคล่องตัวและรวดเร็ว ตลอดจนการอ านวยความสะดวก
และการให้บริการประชาชน/บริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

2.4 การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลในการด าเนินกิจกรรม การประพฤติปฏิบัติตนให้เป็น   
ที่ประจักษ์ 
2.4.1 ยกย่องเชิดชูเกียรติที่มีความซ่ือสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม 

 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมคนดีศรีโคกหินแฮ่ 

2. หลักการและเหตุผล 
 การส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมให้เกิดขึ้นในหน่วยงานและสังคม ถือเป็นการสร้างรากฐานอันส าคัญในการพัฒนา
สังคมสู่ความอยู่เย็นเป็นสุข โดยเฉพาะเน้นการส่งเสริมและสนับสนุนให้คนด ารงชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การมี
คุณธรรม จริยธรรม วิริยะอุตสาหะ กล้าหาญ ซื่อสัตย์สุจริต และเสียสละเพื่อส่วนรวม ถือว่าเป็นหลักส าคัญของการท าความดี 
ดังนั้น เพื่อส่งเสริมให้บุคลากร หน่วยงานที่มีความตั้งใจในการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ท าความดีอย่างต่อเนื่องเป็น
แบบอย่างแก่ประชาชนต าบลโคกหินแฮ่ ผู้ที่ท าคุณประโยชน์หรือเต็มใจเข้าร่วมในกิจกรรมของชุมชนอย่างสม่ าเสมอ องค์การ
บริหารส่วนต าบลโคกหินแฮ่จึงจัดกิจกรรมยกย่องและเชิดชูความดี ความซื่อสัตย์ สุจริต และการต่อต้านการทุจริตแก่บุคคล 
หน่วยงาน องค์กรดีเด่น ผู้ท าความดี มีความซื่อสัตย์สุจริต และผู้ท าคุณประโยชน์หรือเข้าร่วมในกิจกรรมของ ชุมชน โดยการ
มอบใบประกาศเกียรติคุณเพื่อยกย่องบุคคลผู้เสียสละและท าคุณประโยชน์ให้กับชุมชนที่ควรได้รับการยกย่องชมเชย และเป็น
บุคคลตัวอย่าง และจัดกิจกรรมรณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชน มีค่านิยม ยกย่อง เชิดชู และเห็นคุณค่าของการ
ประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม 
 
3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่อสร้างขวัญและก าลังใจแก่ผู้ท าคุณประโยชน์ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชน 
 3.2 เพื่อส่งเสริมการสร้างแรงจูงใจให้ประชาชน หน่วยงาน องค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในเขตองค์การบริหาร
ส่วนต าบลโคกหินแฮ่ ตระหนักถึงความซื่อสัตย์สุจริต เสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม 
4. เป้าหมาย 
 - ประชาชน หน่วยงาน องค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในพ้ืนท่ีต าบลโคกหินแฮ่ 
 - ผู้ท าคุณประโยชน์ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชน 

5. พ้ืนที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลโคกหินแฮ่ 



  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561 – 2564) องค์การบรหิารส่วนต าบลโคกหินแฮ่ อ าเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม     ๔๕ 

6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 จัดประชุมชี้แจงแนวทางการด าเนินกิจกรรมเพื่อสร้างมาตรการร่วมกันในการก าหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาใน
การคัดเลือกบุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่น 
 6.2 คัดเลือกและประกาศยกย่องบุคคล หน่วยงาน องค์กรท าความดี เพื่อให้เป็นแบบอย่าง 
 6.3 จัดกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติ และมอบใบประกาศแก่บุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่นท่ีผ่านการคัดเลือกและได้
คะแนนสูงสุด 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลโคกหินแฮ ่

10. ตัวชี้วัด/ผลสัมฤทธิ ์
 10.1 ยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่บุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่น ผู้ท าคุณประโยชน์หรือเข้าร่วมในกิจกรรมของชุมชน 
 10.2 ประชาชน หน่วยงาน องค์กรในพื้นที่ต าบลโคกหินแฮ่ มีค่านิยม ยกย่อง เชิดชู และเห็นคุณค่าของการประพฤติ
ปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม 
  
 
2.4.2 ยกย่องเชิดชูเกียรติที่ให้ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะของท้องถิ่น   

 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่บุคคล หน่วยงาน องค์กร ผู้ท าคุณประโยชน์หรือเข้าร่วมในกิจกรรม
ขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกหินแฮ ่

2. หลักการและเหตุผล 
 การส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมให้เกิดขึ้นในหน่วยงานและสังคม ถือเป็นการสร้างรากฐานอันส าคัญในการพัฒนา
สังคมสู่ความอยู่เย็นเป็นสุข โดยเฉพาะเน้นการส่งเสริมและสนับสนุนให้คนด ารงชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การมี
คุณธรรม จริยธรรม วิริยะอุตสาหะ กล้าหาญ ซื่อสัตย์สุจริต และเสียสละเพื่อส่วนรวม ถือว่าเป็นหลักส าคัญของการท าความดี 
ดังนั้น เพื่อส่งเสริมให้บุคลากร หน่วยงานที่มีความตั้งใจในการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ท าความดีอย่างต่อเนื่องเป็น
แบบอย่างแก่ประชาชนต าบลโคกหินแฮ่ ผู้ที่ท าคุณประโยชน์หรือเต็มใจเข้าร่วมในกิจกรรมขององค์การบรหิารสว่นต าบลโคกหิน
แฮ่อย่างสม่ าเสมอ องค์การบริหารส่วนต าบลโคกหินแฮ่จึงจัดกิจกรรมยกย่องและเชิดชูความดี ความซื่อสัตย์ สุจริต และการ
ต่อต้านการทุจริตแก่บุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่น ผู้ท าความดี มีความซื่อสัตย์สุจริต และผู้ท าคุณประโยชน์หรือเข้าร่วมใน
กิจกรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกหินแฮ่โดยการมอบใบประกาศเกียรติคุณเพื่อยกย่องบุคคลผู้เสียสละและท า
คุณประโยชน์ให้กับองค์การบริหารส่วนต าบลที่ควรได้รับการยกย่องชมเชย และเป็นบุคคลตัวอย่าง และจัดกิจกรรมรณรงค์ 
เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชน หน่วยงาน องค์กรในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลโคกหินแฮ่มีค่านิยม ยกย่อง เชิดชู 
และเห็นคุณค่าของการประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่อสร้างขวัญและก าลังใจแก่ผู้ท าคุณประโยชน์ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกหิน
แฮ่ 
 3.2 เพื่อส่งเสริมการสร้างแรงจูงใจให้ประชาชน หน่วยงาน องค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในเขตองค์การบริหาร
ส่วนต าบลโคกหินแฮ่ตระหนักถึงความซื่อสัตย์สุจริต เสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม 
 3.3 เพื่อรณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชน หน่วยงาน องค์กรในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลโคกหินแฮ่
มีค่านิยม ยกย่อง เชิดชู และเห็นคุณค่าของการประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม 



  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561 – 2564) องค์การบรหิารส่วนต าบลโคกหินแฮ่ อ าเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม     ๔๖ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 - ประชาชน หน่วยงาน องค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลโคกหินแฮ่ 
 - ผู้ท าคุณประโยชน์ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกหินแฮ่ 

5. พ้ืนที่ด าเนินการ 
 พื้นที่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลโคกหินแฮ่ต าบลโคกหินแฮ่  

6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 จัดประชุมชี้แจงแนวทางการด าเนินกิจกรรมเพื่อสร้างมาตรการร่วมกันในการก าหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาใน
การคัดเลือกบุคคล หน่วยงาน องค์กร 
 6.2 คัดเลือกและประกาศยกย่องบุคคล หน่วยงาน องค์กรท าความดี เพื่อให้เป็นแบบอย่าง 
 6.3 จัดกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติ และมอบใบประกาศแก่บุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่นท่ีผ่านการคัดเลือก 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลโคกหินแฮ่ 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 ยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่บุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่น ผู้ท าคุณประโยชน์หรือเข้าร่วมในกิจกรรมของ
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกหินแฮ่ 
 10.2 ประชาชน หน่วยงาน องค์กรในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลโคกหินแฮ่มีค่านิยม ยกย่อง เชิดชู และเห็น
คุณค่าของการประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม  

 

2.4.3 ยกย่องเชิดชูเกียรติที่ด ารงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 

2. หลักการและเหตุผล 
 เศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาที่ยึดหลักทางสายกลาง ท่ีช้ีแนวทางการด ารงอยู่และปฏิบัติของประชาชนในทุกระดับ
ให้ด าเนินไปในทางสายกลาง มีความพอเพียง และมีความพร้อมที่จะจัดการต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง ซึ่งจะต้องอาศัย
ความรอบรู้ รอบคอบ และระมัดระวัง ในการวางแผนและด าเนินการทุกขั้นตอน ทั้งนี้ เศรษฐกิจพอเพียงเป็นการด าเนินชีวิต
อย่างสมดุลและยั่งยืน เพื่อให้สามารถอยู่ได้แม้ในโลกโลกาภิวัตน์ที่มีการแข่งขันสูง 
 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่ทรงปรับปรุงพระราชทานเป็นที่มาของนิยาม "3 ห่วง 2 เง่ือนไข" ซึ่งประกอบด้วย
ความ "พอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกัน" บนเงื่อนไข "ความรู้" และ "คุณธรรม" 
 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมุ่งเน้นให้บุคคลสามารถประกอบอาชีพได้อย่างยั่งยืน และใช้จ่ายเงินให้ได้มาอย่าง
พอเพียงและประหยัด ตามก าลังของเงินของบุคคลนั้น โดยปราศจากการกู้หนี้ยืมสิน และถ้ามีเงินเหลือ ก็แบ่งเก็บออมไว้
บางส่วน ช่วยเหลือผู้อื่นบางส่วน และอาจจะใช้จ่ายมาเพื่อปัจจัยเสริมอีกบางส่วน สาเหตุที่แนวทางการด ารงชีวิตอย่างพอเพียง 
ได้ถูกกล่าวถึงอย่างกว้างขวางในขณะนี้ เพราะสภาพการด ารงชีวิตของสังคมทุนนิยมในปัจจุบันได้ถูกปลูกฝัง สร้าง หรือกระตุ้น 
ให้เกิดการใช้จ่ายอย่างเกินตัว ในเรื่องที่ไม่เกี่ยวข้องหรือเกินกว่าปัจจัยในการด ารงชีวิต เช่น การบริโภคเกินตัว ความบันเทิง
หลากหลายรูปแบบ ความสวยความงาม การแต่งตัวตามแฟช่ัน การพนันหรือเสี่ยงโชค เป็นต้น จนท าให้ไม่มีเงิ นเพียงพอเพื่อ



  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561 – 2564) องค์การบรหิารส่วนต าบลโคกหินแฮ่ อ าเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม     ๔๗ 

ตอบสนองความต้องการเหล่านั้น ส่งผลให้เกิดการกู้หนี้ยืมสิน เกิดเป็นวัฏจักรที่บุคคลหนึ่งไม่สามารถหลุดออกมาได้ ถ้าไม่
เปลี่ยนแนวทางในการด ารงชีวิต 
 องค์การบริหารส่วนต าบลโคกหินแฮ่ได้เห็นความส าคัญของการส่งเสริมการด าเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง จึง
ได้จัดท ากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และแต่งตั้งให้เป็นวิทยากรประจ าศูนย์เรียนรู้
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ศูนย์สาธิตเกษตรผสมผสาน อีกทั้งยังเป็นตัวอย่างให้แก่เกษตรกรได้น้อมน าแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมาใช้ในการด าเนินชีวิตอีกด้วย 

3. วัตถุประสงค ์
 เพื่อเชิดชูเกียรติประชาชนผู้ปฏิบัตติามปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง ให้เป็นตัวอย่างที่ดีในการด ารงชีวิต 

4. สถานที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลโคกหินแฮ ่
 

5. วิธีด าเนินการ 
 5.1 จดัประชุม ค้นหา คัดเลือกบคุคลผู้ปฏิบัตติามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
 5.2 มอบใบประกาศนยีบัตร และยกย่องผู้ปฏิบัตติามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งเป็นตัวอย่างที่ดีในการด ารงชีวิต 

6. ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

7. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการฯ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลโคกหินแฮ ่
 

9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 ได้บุคคลต้นแบบผู้ด าเนินชีวิตและปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 
 

2.5 มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบ หรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริต 
2.5.1 ด าเนินการให้มีข้อตกลงระหว่างบุคลากรในองค์กรได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต 
มีคุณธรรม จริยธรรม และการบริหารราชการกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “การจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกหินแฮ่” 

2. หลักการและเหตุผล 
 จากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้ก าหนดดัชนีในการประเมินที่
ค านึงถึงหลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณสากล และวัฒนธรรมของประเทศไทยเป็นหลักรวมถึงข้อเท็จจริงของการทุจริตที่เกิดขึ้น
ภายในหน่วยงานของภาครัฐ สาเหตุส่วนมากเกิดจากการด าเนินงานของระดับบุคคล หรือเกิดจากปัจจัยทางวัฒนธรรมของ
องค์กร หรือเกิดจากลักษณะงานและการรับสิ่งของต่างๆ ท่ีเอื้อให้เกิดการทุจริต ดังนั้น วิธีการบริหารจัดการภายในองค์กรที่
น าไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ค่านิยมและวัฒนธรรมขององค์กรให้กลายเป็นสิ่งที่ยอมรับได้ของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่
ภายในองค์กร โดยการสร้างความตระหนักถึงความรับผิดชอบและการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตภายในองค์กร ของ
ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ถึงแม้จะเป็นสิ่งที่ยากต่อการด าเนินงานก็ตาม แต่เป็นสิ่งส าคัญที่หน่วยงานต้องสร้างให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงเพื่อน าไปสู่องค์กรที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน ตลอดจนเป็นการสร้างแนวร่วมในการต่อต้าน
การทุจริตอันจะส่งผลต่อสังคม ชุมชน และประเทศเกิดความตระหนักถึงภัยจากากรทุจริตและปฏิเสธการทุจริตในทุกรูปแบบ 



  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561 – 2564) องค์การบรหิารส่วนต าบลโคกหินแฮ่ อ าเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม     ๔๘ 

 ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลโคกหินแฮ่จึงได้จัดท ามาตรการ “จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ” ที่ก าหนดดัชนี
ในการประเมินการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ข้ึน เพื่อเป็นการพัฒนา
วิธีการด าเนินงานภายในองค์กรที่จะน าไปสู่การยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานให้สูงขึ้น 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่อให้บุคลากรปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
 3.2 เพื่อให้ทุกส่วนราชการ (ส านัก/กอง) น าไปยึดถือและปฏิบัติ 
 3.3 เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มีความโปร่งใส มีคุณธรรม 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 บุคลากรในองค์กรปฏิบัติตามเกณฑ์ตัวช้ีวัดข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 

5. พ้ืนที่ด าเนินการ  
 องค์การบริหารส่วนต าบลโคกหินแฮ่ 

6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 จัดท าข้อตกลงในการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการระหว่างส่วนราชการกับผู้บริหารท้องถิ่นท่ีมีดัชนีในการ
ประเมินการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
 6.2 รวบรวมรายงานข้อตกลงการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการเสนอผู้บริหารทราบ 
 6.3 ประชาสัมพันธ์พร้อมแจ้งให้ทุกส่วนราชการถือปฏิบัติ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ทุกส านัก/กอง องค์การบริหารส่วนต าบลโคกหินแฮ่ 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 มีการจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 
 
 
2.5.2 มีการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการ จังหวัด อ าเภอ ที่ได้ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่เพื่อ
การตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม รับการประเมิน ตรวจสอบ จากหน่วยก ากับดูแล การปฏิบัติราชการ 

2. หลักการและเหตุผล 
 กลไกการก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎหมาย  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทได้ให้
อ านาจข้าราชการในหน่วยงานกระทรวงมหาดไทย ทั้งผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอ าเภอก ากับดูแลให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นด าเนินกิจการเป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดและมีประสิทธิภาพตามอ านาจหน้าที่ท่ีก าหนดไว้ในกฎหมาย 
 กลไกองค์กรอิสระเพ่ือตรวจสอบการใช้อ านาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งในแง่ของการทุจริตจะเกี่ยวข้อง
กับการใช้จ่ายเงินไปโดยชอบด้วยกฎหมายระเบียบข้อบังคับหรือไม่ หรือตรวจสอบเพื่อให้นักการเมืองท้องถิ่นและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินกิจการต่างๆ อย่างโปร่งใสและสุจริต ซึ่งหน่วยงานทั้งส านักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 
(สตง.) และคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เป็นองค์กรที่มีหน้าที่ส าคัญ 



  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561 – 2564) องค์การบรหิารส่วนต าบลโคกหินแฮ่ อ าเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม     ๔๙ 

 ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลโคกหินแฮ่จึงได้จัดให้มีมาตรการ “รับการประเมิน ตรวจสอบ จากหน่วยก ากับดูแล 
การปฏิบัติราชการ” ขึ้น เพื่อส่งเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระที่มีหน้าที่ตรวจสอบ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ 

3. วัตถุประสงค์ 
 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระที่มีหน้าที่ตรวจสอบองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 การตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกหินแฮ่จากหน่วยงานภาครัฐและ
องค์กรอิสระเป็นอย่างมีประสิทธิภาพ 

5. พ้ืนที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลโคกหินแฮ ่

6. วิธีด าเนินการ 
 ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้งจากผู้ก ากับดแูลและองคก์รอิสระ อาทิ 
 - การรับการตรวจจากส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน 
 - การรับการตรวจจากคณะท างานตรวจประเมินมาตรฐานการปฏบิัติราชการประจ าปี หรือคณะท างาน LPA จังหวัด 
 - การรับการตรวจจากส านักงาน ป.ป.ท. ตามโครงการ ITA 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ทุกส านัก/กอง องค์การบริหารส่วนต าบลโคกหินแฮ ่

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลโคกหินแฮ่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบตัิราชการขององค์การ
บริหารส่วนต าบลโคกหินแฮ่จากหน่วยงานภาครัฐ และองค์กรอิสระ 
 

2.5.3 ด าเนินการให้มีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย กรณีมีเรื่องร้องเรียน
กล่าวหาบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่โดยมิชอบ 

 
1. ชื่อโครงการ : โครงการศูนย์รบัเรื่องราวร้องทุกข์องค์การบริหารส่วนต าบลโคกหินแฮ่ 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 

 องค์การบริหารส่วนต าบลโคกหินแฮ่เป็นหน่วยงานภาครัฐที่เน้นการให้บริการประชาชน และมีเป้าหมายให้มีการ
บริการประชาชนในด้านต่างๆ ที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ด้วยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์ต่อประชาชน
ผู้รับบริการโดยตรง โดยถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะได้รับการบริการอย่างสะดวกรวดเร็ว และลดภาระของประชาชน
เป็นส าคัญ 
 ดังนั้น เพื่อให้การด าเนินงานด้านบริการเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเป็นการอ านวยความสะดวกและตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน องค์การบริหารส่วนต าบลโคกหินแฮ่จึงมีการจัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนเพื่อไว้
ส าหรับรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ จากประชาชนท่ีได้รับความเดือดร้อนต่างๆ 



  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561 – 2564) องค์การบรหิารส่วนต าบลโคกหินแฮ่ อ าเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม     ๕๐ 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่อรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ และจะได้แก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องหรือน ามาเป็น
ข้อมูลในการท าแผนงานโครงการแก้ไขปัญหาต่อไป 
 3.2 เพื่ออ านวยความสะดวกแก่ประชาชน 
 3.3 เพื่อเป็นช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียน หรือรับความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากประชาชน 
 3.4 เพื่อให้ประชาชนได้ทราบขั้นตอน และกระบวนการในการร้องเรียน 

4. เป้าหมาย 
 ให้บริการรับเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน จากประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับความเดือดร้อนร าคาญ หรือผู้มีส่วนได้เสียที่
เกี่ยวข้อง โดยการปฏิบัติราชการต้องสามารถให้บริการได้อย่างมีคุณภาพ สามารถด าเนินการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่
ก าหนด สร้างความเชื่อมั่นไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองตามความคาดหวัง/ความต้องการของประชาชนผู้รับบริการ และผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียทีม่ีความหลากหลายและมีความแตกต่างกันได้อย่างเหมาะสมและมีการจัดเตรียมระบบการแก้ไขหรือบรรเทาปัญหา
และผลกระทบใดๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นตามมาได้ 

5. วิธีด าเนินการ 
 5.1 จัดท าค าสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
 5.2 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบหลักเกณฑ์และช่องทางในการร้องทุกข์/ร้องเรียน 
 5.3 น าเรื่องเสนอคณะผู้บริหารพิจารณาสั่งการเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ไขปัญหาตามความจ าเป็นและเร่งด่วน 
 5.4 ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมแก้ปัญหาความเดือดร้อน 
 5.5 แจ้งผลการปฏิบัติงานให้ผู้ร้องทราบ 

6. ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
 

7. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลโคกหินแฮ่ 

9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 9.1 มีศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์องค์การบริหารส่วนต าบลโคกหินแฮ่  เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน และแสดงให้
เห็นถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกหินแฮ่  
 9.2 สามารถด าเนินการแก้ไขปรับปรุง ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามเรื่องที่ประชาชนร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
 9.3 แจ้งผลการด าเนินการให้ผู้ร้องเรียนทราบเบื้องต้นภายใน 7 วัน 
 9.4 รายงานผลด าเนินการให้ผู้ร้องทราบเมื่อด าเนินการเสร็จสิ้น 

 

 

 

 

 

 



  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561 – 2564) องค์การบรหิารส่วนต าบลโคกหินแฮ่ อ าเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม     ๕๑ 

มิติที่ 3 การส่งเสรมิบทบาทและการมีส่วนรว่มของภาคประชาชน 
3.1 จัดใหม้ีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน
ได้มีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้
ทุกขั้นตอน 
3.1.1 จัดให้มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 
 

1. ชื่อโครงการ : โครงการ “ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกหินแฮ”่ 

2. หลักการและเหตุผล 

 ตามพระราชบัญญัติข้อมลูข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 บญัญตัใิห้หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของ
ราชการอย่างน้อยตามที่กฎหมายก าหนดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดไูด้ ณ ท่ีท าการของหน่วยงานของรัฐ     โดยเรียกสถานท่ีที่
จัดเก็บรวบรวมข้อมลูข่าวสารและให้บริการว่า “ศูนย์ข้อมลูข่าวสาร” โดยมีเจตนารมณ์ให้ประชาชนมโีอกาสอย่างกว้างขวางใน
การไดร้ับข่าวสารเกีย่วกับการด าเนินการต่างๆ ของรัฐ 
 ดังนั้น เพื่อให้การด าเนินการดังกล่าวเป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด องค์การบริหารส่วนต าบลโคกหินแฮ่จึงได้ให้มี
สถานที่ส าหรับประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสารซึ่งได้รวบรวมไว้ โดยจัดเป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนต าบล 
โคกหินแฮ่ มีข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่ประชาชนสามารถเข้าตรวจดูได้ เพื่อประชาชนจะได้สามารถรับรู้สิทธิและหน้าที่ของตน
อย่างเต็มที่ในการแสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิทางการเมืองได้โดยถูกต้องตรงกับความเป็นจริง ในการรักษาประโยชน์ของตน
ต่อไป 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์แก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้องและไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง  
 3.2 เพื่อเพิ่มช่องทางให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบล 
โคกหินแฮ่ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนต าบลโคกหินแฮ่ 
 
5. พ้ืนที่ด าเนินการ 
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกหินแฮ่  

6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 มีการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารและจัดสถานท่ีให้ประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูล 
 6.2 มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเป็นปัจจุบัน 
 6.3 มีการจัดวางเอกสารข้อมูลข่าวสารต่างๆ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่กฎหมาย ระเบียบ กฎข้อบังคับที่
ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเผยแพร่ให้ประชาชนทราบและตรวจสอบได้ ข้อมูลครบตามรายการที่ก าหนด 
 จัดให้มีข้อมูลข่าวสารประเภทต่างๆ เผยแพร่ให้ประชาชน  ได้แก่ 

- แผนพัฒนาท้องถิ่น 
- งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
- แผนการด าเนินงาน 
- แผนอัตราก าลัง 
- แผนการจัดหาพัสดุ 
- ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา 
- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
- ข้อมูลรายรับและรายจ่าย 



  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561 – 2564) องค์การบรหิารส่วนต าบลโคกหินแฮ่ อ าเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม     ๕๒ 

- งบแสดงฐานะทางการเงิน 
- รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น 
- รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปี 
- รายงานผลคะแนนการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการ 
- ผลส ารวจความพึงพอใจของประชาชน 

          ช่องทางที่เป็นการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน ได้แก่ 
- บอร์ดหน้าส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลโคกหินแฮ่ 
- บอร์ดประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกหินแฮ่ ตามชุมชน/หมู่บ้าน 
- ประกาศเสียงตามสาย/วิทยุชุมชน/หอกระจายข่าว/รถกระจายเสียง/หน่วยประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ 
- ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีเจ้าหน้าที่ให้บริการประจ าและให้ประชาชนสืบค้นได้เอง 
- จัดส่งเอกสารเผยแพร่รายงานประจ าปี 
- ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
- ประกาศผ่านเว็บไซต์/เว็บบอร์ด/เฟสบุ๊ค ท่ีมีข้อมูลผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

 6.4 มีเว็บไซต์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร www.khokhinhae.com 
 6.5 มีการจัดประชุมให้ความรู้แก่บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกี่ยวกับการปฏิบัติต าม พ.ร.บ. ข้อมูล
ข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
 6.6 มีการให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
 6.7 มีบริการอินเตอร์เน็ตส าหรับให้บริการประชาชนท่ัวไป 
 6.8 มีการจัดเก็บสถิติผู้มารับบริการและสรุปผลเสนอผู้บริหาร 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 5,000 บาท 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลโคกหินแฮ่ 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 - มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกหินแฮ่ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์แก่
ประชาชนอย่างครบถ้วน  
 - มีเว็บไซต์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร www.khokhinhae.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561 – 2564) องค์การบรหิารส่วนต าบลโคกหินแฮ่ อ าเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม     ๕๓ 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “ให้ความรู้ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540” 

2. หลักการและเหตุผล 
 คุณธรรม จริยธรรมเป็นหนึ่งในหลักธรรมาภิบาลที่หน่วยงานภาครัฐทุกแห่งพึงปฏิบัติเพื่อให้เกิดการบริหารจัดการที่ดี
และส่งเสริมองค์กรให้มีศักยภาพและประสิทธิภาพ ซึ่งรวมไปถึงความโปร่งใสการท างานที่จ าเป็นต้องมีในทุกหน่วยงาน 
โดยเฉพาะหน่วยงานภาครัฐ โดยหนึ่งในแนวทางที่จะช่วยให้เกิดความโปร่งใสในการท างานคือการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ตามที่
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 มาตรา 58 บัญญัติเกี่ยวกับสิทธิการรับรู้หรือรับทราบข้อมูลข่าวสารของ
ราชการว่า “บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับทราบข้อมูลหรือข่าวสารสาธารณะในครอบครองของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ 
รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น” และตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ได้ระบุหลักการและ
เหตุผลของพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการว่าในระบอบประชาธิปไตย การให้ประชาชนมีโอกาสกว้างขวางในการ
ได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการด าเนินการต่างๆ ของรัฐเป็นสิ่งจ าเป็น เพื่อที่ประชาชนจะสามารถแสดงความคิดเห็นและใช้
สิทธิทางการเมืองได้โดยถูกต้องมากยิ่งข้ึน 
 การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกหินแฮ่ให้ประชาชนรับรู้อย่างถูกต้อง รวดเร็วจากการ
ท างานท่ีมีประสิทธิภาพ    จึงเป็นสิ่งที่จ าเป็นอย่างยิ่งซึ่งสอดคล้องกับแผนการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกหิน
แฮ่ 
 ดงันั้น เพื่อเสริมสร้างให้องค์การบริหารส่วนต าบลโคกหินแฮ่มีความโปร่งใสในการท างานมากยิ่งขึ้น จึงได้จัดกิจกรรม
เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม น าความโปร่งใสสู่องค์กร เพื่อให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลและตัวแทนชุมชนได้รับรู้
สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการและเรียนรู้เรื่องคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใส และเมื่อเกิดความเข้าใจแล้ว
จะสามารถขยายผลบอกต่อไปยังผู้ใกล้ชิด สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบลกับภาคประชาชนให้มี
ความเข้มแข็งยิ่งข้ึน 
3. วัตถุประสงค์ 
 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมตระหนักถึงความส าคัญของการมีคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใสในการท างานและมี
ความรู้เกี่ยวกับสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 บุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลโคกหินแฮ่ 

5. พ้ืนที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลโคกหินแฮ่ 

6. วิธีด าเนินการ 
 จัดประชุมประจ าเดือน และให้ความรู้เรื่องพ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลโคกหินแฮ่ 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
 
 



  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561 – 2564) องค์การบรหิารส่วนต าบลโคกหินแฮ่ อ าเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม     ๕๔ 

3.1.2 มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน การ
จัดหาพัสดุ การค านวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงาน เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่กฎหมาย 
ระเบียบ กฎข้อบังคับ ที่ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเผยแพร่ให้ประชาชนทราบและ
ตรวจสอบได้ 
 

1. ชื่อโครงการ :  มาตรการเผยแพร่ข้อมลูข่าวสารของศูนย์ข้อมลูข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกหินแฮ่  

2. หลักการและเหตุผล 
 ด้วยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐ
จะต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่ส าคัญๆ ของหน่วยงาน เช่น โครงสร้างและการจัดองค์กร อ านาจหน้าที่ แผนงาน โครงการ
และอื่นๆ 
 ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลโคกหินแฮ่จึงได้จัดท าเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การ
บริหารส่วนต าบลโคกหินแฮ่ขึ้น เพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่และเข้าถึงข้อมูลตาม
ภารกิจหลักขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกหินแฮ่ได้ง่ายและสะดวกมากขึ้น 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่อให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญและเข้าถึงง่าย 
 3.2 เพื่อให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่หลากหลาย 
 3.3 เพื่อให้ประชาชนหรือผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกมากยิ่งข้ึน 
 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 มีข้อมูลประเภทต่างๆ เผยแพร่ต่อประชาชนในพ้ืนท่ี และเข้าถึงได้โดยสะดวก 

5. พ้ืนที่ด าเนินการ 
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนต าบลโคกหินแฮ่ 

6. วิธีด าเนินการ 
 จัดให้มีข้อมูลข่าวสารประเภทต่างๆ เผยแพร่ให้ประชาชน  ทั้งในศูนย์ข้อมูลข่าวสารและเผยแพร่ข้อมูลใน
เว็บไซต์www.khokhinhae.com ได้แก่ 

- แผนพัฒนาท้องถิ่น 
- งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
- แผนการด าเนินงาน 
- แผนอัตราก าลัง 
- แผนการจัดหาพัสดุ 
- ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา 
- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
- ข้อมูลรายรับและรายจ่าย 
- งบแสดงฐานะทางการเงิน 
- รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น 
- รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปี 
- รายงานผลคะแนนการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการ 
- ผลส ารวจความพึงพอใจของประชาชน 

          ช่องทางที่เป็นการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน ได้แก่ 
- บอร์ดหน้าส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลโคกหินแฮ่ 
- บอร์ดประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกหินแฮ่ ตามชุมชน/หมู่บ้าน 
- ประกาศเสียงตามสาย/วิทยุชุมชน/หอกระจายข่าว/รถกระจายเสียง/หน่วยประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ 



  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561 – 2564) องค์การบรหิารส่วนต าบลโคกหินแฮ่ อ าเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม     ๕๕ 

- ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีเจ้าหน้าที่ให้บริการประจ าและให้ประชาชนสืบค้นได้เอง 
- จัดส่งเอกสารเผยแพร่รายงานประจ าปี 
- ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
- ประกาศผ่านเว็บไซต์/เว็บบอร์ด/เฟสบุ๊ค ท่ีมีข้อมูลผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลโคกหินแฮ่ 

10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 1.ข้อมูลข่าวสารที่ได้รับการเผยแพร่ในศูนย์ขอ้มูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกหินแฮ่ 
 2.การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารในศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกหินแฮ่ 

 
 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการเงิน การคลัง พัสดุ และทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วน
ต าบล” (ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร) 

2. หลักการและเหตุผล 
 การบริหารงานราชการในปัจจุบัน ภาคประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมและมีบทบาทอย่างมากในการบริหารงานของ
ราชการส่วนท้องถิ่นในด้านต่างๆ การบริหารงานราชการส่วนท้องถิ่นต้องสามารถตรวจสอบได้ ต้องมีความโปร่งใส ต้องให้
ประชาชนได้รับทราบข้อมูล ข่าวสาร ในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อเป็นการป้องกันมิให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ภาครัฐและภาคประชาชน 

3. วัตถุประสงค์ 
 เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในการปฏิบัติงานให้ประชาชนได้รับรู้ เพื่อประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานของภาครัฐเพื่อ
ส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริตประพฤติมิชอบในภาครัฐเสริมสร้างและ
พัฒนาเครือข่ายในการติดตามและตรวจสอบการทุจริตและประพฤติมชิอบในภาครัฐให้มีความเข้มแข็งเพื่อให้มีระบบ และกลไก
ในการป้องกันและตรวจสอบมิให้เกิดการทุจริต หรือการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบในภาครัฐ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนภายในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล 

5. พ้ืนที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลโคกหินแฮ่ 

6. วิธีด าเนินการ 
 เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงบประมาณ รายการบัญชีรับจ่ายเงินประจ าปี และการจัดซื้อจัดจ้าง จัดหาพัสดุต่างๆ 
รวมถึงการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการช าระภาษีท้องถิ่น และการรับเรื่องร้องเรียนทางด้านการเงินการคลงั ผ่านทางเว็บไซต์ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกหินแฮ่และปิดประกาศข้อมูลดังกล่าวท่ีบอร์ดประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกหิน
แฮ่ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 



  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561 – 2564) องค์การบรหิารส่วนต าบลโคกหินแฮ่ อ าเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม     ๕๖ 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กองคลังองค์การบริหารส่วนต าบลโคกหินแฮ่ 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญของทางราชการ ประชาชนมีโอกาสได้ตรวจสอบการบริหารงานขององค์การ
บริหารส่วนต าบล ท าให้ลดการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 
 
 

3.1.3 มีการปิดประกาศ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่เป็นประโยชน์กับการมีส่วน
ร่วมตรวจสอบของประชาชน 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “จัดให้มีช่องทางที่ประชาชนเข้าถึงขอ้มูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกหินแฮ”่ 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของมาตรการ 
 ด้วยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐ
จะต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่ส าคัญๆ ของหน่วยงาน เช่น โครงสร้างและการจัดองค์กร อ านาจหน้าที่ แผนงาน โครงการ
และอื่นๆ 
 ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลโคกหินแฮ่จึงได้ตระหนักและเห็นความส าคัญของการเผยแพร่ข้อมูลที่ส าคัญๆ ของ
หน่วยงานผ่านทางช่องทางที่หลากหลาย เพื่อให้การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ หน่วย
ประชาสัมพันธ์ ณ ท่ีท าการของหน่วยงาน เว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสังคม (Social Media) หมายเลขโทรศัพท์เฉพาะ การ
เผยแพร่ข้อมูลทางสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ โทรทัศน์ วิทยุ สื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติ
ราชการตามอ านาจหน้าท่ีและเข้าถึงข้อมูลตามภารกิจหลักขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกหินแฮ่ได้ง่ายและสะดวกมากขึ้น 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่อให้มีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานท่ีหลากหลาย 
 3.2 เพื่อให้ประชาชนหรือผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกมากยิ่งข้ึน 
 3.3 เพื่อให้มีช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนที่เข้าถึงประชาชนได้ง่าย 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน  

5. พ้ืนที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลโคกหินแฮ่ 

6. วิธีด าเนินการ 
 จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน ได้แก่ 

- บอร์ดหน้าส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลโคกหินแฮ่ 
- บอร์ดประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกหินแฮ่ ตามชุมชน/หมู่บ้าน 
- ประกาศเสียงตามสาย/วิทยุชุมชน/หอกระจายข่าว/รถกระจายเสียง/หน่วยประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ 
- ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีเจ้าหน้าที่ให้บริการประจ าและให้ประชาชนสืบค้นได้เอง 
- จัดส่งเอกสารเผยแพร่รายงานประจ าปี 
- ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
- ประกาศผ่านเว็บไซต์/เว็บบอร์ด/เฟสบุ๊ค ท่ีมีข้อมูลผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 



  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561 – 2564) องค์การบรหิารส่วนต าบลโคกหินแฮ่ อ าเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม     ๕๗ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลโคกหินแฮ่ 

10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 ช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน 

3.2 การรับฟังความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน 
3.2.1 มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในการด าเนินกิจการตามอ านาจหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะการด าเนินกิจการที่จะมีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ และสุขอนามัยของ
ประชาชนในท้องถิ่น 
 

1. ชื่อโครงการ : โครงการจัดประชาคมแผนชุมชน 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ตามที่กระทรวงมหาดไทย โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มีนโยบายในการบูรณาการกระบวนการท างาน
ร่วมกันของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหมู่บ้าน/ชุมชน มีกระบวนการจัดท า ทบทวน ปรับปรุงแผน
ชุมชน เพื่อพัฒนาคุณภาพแผนชุมชน และสนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น น าแผนชุมชนสู่การปฏิบัติ 
ซึ่งเป็นกลไกส าคัญในการส่งเสริมการมสี่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นของประชาชน องค์การบริหารส่วนต าบลโคกหิน
แฮ่ได้ด าเนินการจัดโครงการประชุมประชาคม  เพื่อน ามาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาสี่ปีขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกหินแฮ่ 
รวมถึงการน าเข้าบรรจุไว้ในร่างเทศบัญญัติงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลในปีถัดไป องค์การบริหารส่วนต าบลโคก
หินแฮ่จึงได้จัดให้มีโครงการประชุมประชาคมแผนพัฒนา ขึ้น 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่อจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานที่เป็นมาตรฐานสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการจัดท าแผนชุมชนและวางแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 
 3.2 เพื่อระดมความคิดเห็นและก าหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาของผู้น าชุมชน 
 3.3 เพื่อให้ได้แผนงานโครงการของชุมชน น ามาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาสี่ปีขององค์การบริหารส่วนต าบล 
 3.4 เพื่อรับทราบปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชน 
 3.5 เพื่อฝึกให้ประชาชนได้ร่วมกระบวนการ ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมแก้ปัญหา และส่งเสริมระบอบประชาธิปไตยแบบมี
ส่วนร่วม 
 3.6 เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 จัดเก็บข้อมูลพื้นฐานชุมชน และจัดให้มีประชุมเวทีประชาคม จ านวน  15 หมู่บ้าน ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล
โคกหินแฮ่ ส าหรับให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นให้ได้มาซึ่งแผนงานของชุมชน เพื่อน ามาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาสี่ปีของ
องค์การบริหารส่วนต าบล 

5. พ้ืนที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลโคกหินแฮ่ 
 



  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561 – 2564) องค์การบรหิารส่วนต าบลโคกหินแฮ่ อ าเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม     ๕๘ 

6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 เสนอขออนุมัติโครงการ 
 6.3 ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 6.4 จัดประชุมชี้แจงท าความเข้าใจ 
 6.6 จัดประชุมผู้น าชุมชนและเวทีประชาคมตามตารางที่ก าหนด 
 6.7 จัดประชุมเพื่อพิจารณาร่างแผนชุมชน 
 6.8 จัดท าแผนชุมชน 
 6.9 ประเมินผล และรายงานผลให้ผู้บริหารทราบ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลโคกหินแฮ่ 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 1. มีข้อมูลพื้นฐานชุมชนที่ได้มาตรฐานส าหรับใช้ในการวางแผนพัฒนาชุมชนและพัฒนาท้องถิ่น 
 2. ได้รับทราบปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในแต่ละชุมชน 
 3. ได้แผนงานโครงการของชุมชน เพื่อน ามาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาสี่ปีองค์การบริหารส่วนต าบล 
 4. ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นและร่วมกันแก้ไขปัญหาของชุมชน 
 5. ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจตามระบอบประชาธิปไตย 
 6. ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

 

1. ชื่อโครงการ : โครงการศูนย์รบัเรื่องราวร้องทุกข์องค์การบริหารส่วนต าบลโคกหินแฮ ่
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 

 องค์การบริหารส่วนต าบลโคกหินแฮ่เป็นหน่วยงานภาครัฐที่เน้นการให้บริการประชาชน และมีเป้าหมายให้มีการ
บริการประชาชนในด้านต่างๆ ที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ด้วยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์ต่อประชาชน
ผู้รับบริการโดยตรง โดยถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะได้รับการบริการอย่างสะดวกรวดเร็ว และลดภาระของประชาชน
เป็นส าคัญ 
 ดังนั้น เพื่อให้การด าเนินงานด้านบริการเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเป็นการอ านวยความสะดวกและตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน องค์การบริหารส่วนต าบลโคกหินแฮ่จึงมีการจัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนเพื่อไว้
ส าหรับรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ จากประชาชนท่ีได้รับความเดือดร้อนต่างๆ 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่อรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ และจะได้แก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องหรือน ามาเป็น
ข้อมูลในการท าแผนงานโครงการแก้ไขปัญหาต่อไป 
 3.2 เพื่ออ านวยความสะดวกแก่ประชาชน 
 3.3 เพื่อเป็นช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียน หรือรับความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากประชาชน 
 3.4 เพื่อให้ประชาชนได้ทราบขั้นตอน และกระบวนการในการร้องเรียน 
 
 



  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561 – 2564) องค์การบรหิารส่วนต าบลโคกหินแฮ่ อ าเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม     ๕๙ 

4. เป้าหมาย 
 ให้บริการรับเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน จากประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับความเดือดร้อนร าคาญ หรือผู้มีส่วนได้เสียที่
เกี่ยวข้อง โดยการปฏิบัติราชการต้องสามารถให้บริการได้อย่างมีคุณภาพ สามารถด าเนินการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่
ก าหนด สร้างความเชื่อมั่นไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองตามความคาดหวัง/ความต้องการของประชาชนผู้รับบริการ และผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียที่มีความหลากหลายและมีความแตกต่างกันได้อย่างเหมาะสมและมีการจัดเตรียมระบบการแก้ไขหรือบรรเทาปัญหา
และผลกระทบใดๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นตามมาได้ 

5. วิธีด าเนินการ 
 5.1 จัดท าค าสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
 5.2 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ หลักเกณฑ์และช่องทางในการร้องทุกข์/ร้องเรียน ดังนี ้
   - ร้องทุกข์/ร้องเรียนที่กล่องแดงรับเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน 
   - ร้องทุกข์/ร้องเรียนด้วยตนเองที่ องค์การบริหารส่วนต าบลโคกหินแฮ่ 
   - ร้องทุกข์/ร้องเรียนทางจดหมาย องค์การบริหารส่วนต าบลโคกหินแฮ่ เลขท่ี 87 
หมู่ที่ 3 ต าบลโคกหินแฮ่ อ าเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม 48170 
   - ร้องทุกข์/ร้องเรียนทางโทรศัพท์ 0-4253-0831 
   - ร้องทุกข์/ร้องเรียน ผ่าน Website www.khokhinhae.com 
   - ร้องทุกข์/ร้องเรียน ผ่าน Facebook “อบต.โคกหินแฮ่ จังหวัดนครพนม” หรือเพจ “องค์การ
บริหารส่วนต าบลโคกหินแฮ่” 
 5.3 น าเรื่องเสนอคณะผู้บริหารพิจารณาสั่งการเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ไขปัญหาตามความจ าเป็นและเร่งด่วน 
 5.4 ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมแก้ปัญหาความเดือดร้อน 
 5.5 แจ้งผลการปฏิบัติงานให้ผู้ร้องทราบ 

6. ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
7. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลโคกหินแฮ่ 

9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 9.1 มีศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์องค์การบริหารส่วนต าบลโคกหินแฮ่  เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน และแสดงให้
เห็นถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกหินแฮ่  
 9.2 สามารถด าเนินการแก้ไขปรับปรุง ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามเรื่องที่ประชาชนร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
 9.3 แจ้งผลการด าเนินการให้ผู้ร้องเรียนทราบเบื้องต้นภายใน 7 วัน 
 9.4 รายงานผลด าเนินการให้ผู้ร้องทราบเมื่อด าเนินการเสร็จสิ้น 

 

 

 

 

 

 



  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561 – 2564) องค์การบรหิารส่วนต าบลโคกหินแฮ่ อ าเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม     ๖๐ 

3.2.2 มีช่องทางให้ประชาชนในท้องถิ่นสามารถร้องเรียน/ร้องทุกข์ได้โดยสะดวก 

 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการก าหนดช่องทางและหลักเกณฑ์ศูนย์รบัเรื่องราวร้องทุกข์องค์การบริหารส่วนต าบลโคกหินแฮ่  
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 

 องค์การบริหารส่วนต าบลโคกหินแฮ่เป็นหน่วยงานภาครัฐที่เน้นการให้บริการประชาชน และมีเป้าหมายให้มีการ
บริการประชาชนในด้านต่างๆ ที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ด้วยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์ต่อประชาชน
ผู้รับบริการโดยตรง โดยถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะได้รับการบริการอย่างสะดวกรวดเร็ว และลดภาระของประชาชน
เป็นส าคัญ 
 ดังนั้น เพื่อให้การด าเนินงานด้านบริการเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเป็นการอ านวยความสะดวกและตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน องค์การบริหารส่วนต าบลโคกหินแฮ่จึงมีการจัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนเพื่อไว้
ส าหรับรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ จากประชาชนท่ีได้รับความเดือดร้อนต่างๆ 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่อรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ และจะได้แก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องหรือน ามาเป็น
ข้อมูลในการท าแผนงานโครงการแก้ไขปัญหาต่อไป 
 3.2 เพื่ออ านวยความสะดวกแก่ประชาชน 
 3.3 เพื่อเป็นช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียน หรือรับความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากประชาชน 
 3.4 เพื่อให้ประชาชนได้ทราบขั้นตอน และกระบวนการในการร้องเรียน 

4. เป้าหมาย 
 ให้บริการรับเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน จากประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับความเดือดร้อนร าคาญ หรือผู้มีส่วนได้เสียที่
เกี่ยวข้อง โดยการปฏิบัติราชการต้องสามารถให้บริการได้อย่างมีคุณภาพ สามารถด าเนินการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่
ก าหนด สร้างความเชื่อมั่นไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองตามความคาดหวัง/ความต้องการของประชาชนผู้รับบริการ และผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียที่มีความหลากหลายและมีความแตกต่างกันได้อย่างเหมาะสมและมีการจัดเตรียมระบบการแก้ไขหรือบรรเทาปัญหา
และผลกระทบใดๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นตามมาได้ 

5. วิธีด าเนินการ 
 5.1 จัดท าค าสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
 5.2 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ หลักเกณฑ์และช่องทางในการร้องทุกข์/ร้องเรียน ดังนี ้
   - ร้องทุกข์/ร้องเรียนที่กล่องแดงรับเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน 
   - ร้องทุกข์/ร้องเรียนด้วยตนเองที่ องค์การบริหารส่วนต าบลโคกหินแฮ่ 
   - ร้องทุกข์/ร้องเรียนทางจดหมาย องค์การบริหารส่วนต าบลโคกหินแฮ่ เลขท่ี 87 
หมู่ที่ 3 ต าบลโคกหินแฮ่ อ าเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม 48170 
   - ร้องทุกข์/ร้องเรียนทางโทรศัพท์ 0-4253-0831 
   - ร้องทุกข์/ร้องเรียน ผ่าน Website www.khokhinhae.com 
   - ร้องทุกข์/ร้องเรียน ผ่าน Facebook “อบต.โคกหินแฮ่ จังหวัดนครพนม” หรือเพจ “องค์การ
บริหารส่วนต าบลโคกหินแฮ่” 
 5.3 น าเรื่องเสนอคณะผู้บริหารพิจารณาสั่งการเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ไขปัญหาตามความจ าเป็นและเร่งด่วน 
 5.4 ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมแก้ปัญหาความเดือดร้อน 
 5.5 แจ้งผลการปฏิบัติงานให้ผู้ร้องทราบ 

6. ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
 



  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561 – 2564) องค์การบรหิารส่วนต าบลโคกหินแฮ่ อ าเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม     ๖๑ 

7. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลโคกหินแฮ่ 

9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 9.1 มีศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์องค์การบริหารส่วนต าบลโคกหินแฮ่  เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน และแสดงให้
เห็นถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกหินแฮ่  
 9.2 สามารถด าเนินการแก้ไขปรับปรุง ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามเรื่องที่ประชาชนร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
 9.3 แจ้งผลการด าเนินการให้ผู้ร้องเรียนทราบเบื้องต้นภายใน 7 วัน 
 9.4 รายงานผลด าเนินการให้ผู้ร้องทราบเมื่อด าเนินการเสร็จสิ้น 
 

3.3 การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น 
3.3.1 ด าเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนา การจัดท างบประมาณ 
 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ แต่งต้ังคณะกรรมการสนับสนุนการจดัท าแผนพัฒนาองค์การบริหารสว่นต าบลโคกหินแฮ่ 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 หมวด 1 
องค์กรจัดท าแผนพัฒนา ข้อ 7 (2) และข้อ 9 ก าหนดให้มีองค์กรและโครงสร้างขององค์กรจัดท าแผนพัฒ นาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปของคณะกรรมการ 
 ดังนั้น เพื่อให้องค์การบริหารส่วนต าบลโคกหินแฮ่ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบองค์การบริหารส่วน
ต าบล มีองค์กรในการจัดท าแผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 องค์การบริหารส่วนต าบลโคกหินแฮ่ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนต าบลโคกหินแฮ่ขึ้น 

3. วัตถุประสงค์ 
 เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลและตัวแทนประชาชนจากทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมและแสดง
ความคิดเห็นในการจัดท าร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกหินแฮ่และแผนพัฒนาสี่ปีองค์การบริหาร
ส่วนต าบลโคกหินแฮ่ให้สอดคล้องกับประเด็นหลักการพัฒนาท่ีประชาคมองค์การบริหารส่วนต าบลฯ และคณะกรรมการพัฒนา
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกหินแฮ่ก าหนดด้วยความถูกต้อง โปร่งใส และสุจริต 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกหินแฮ่ 

5. พ้ืนที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลโคกหินแฮ่ 

6. วิธีด าเนินการ 
 คัดเลือกผู้แทนประชาคมองค์การบริหารส่วนต าบล 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
 
 
 



  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561 – 2564) องค์การบรหิารส่วนต าบลโคกหินแฮ่ อ าเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม     ๖๒ 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลโคกหินแฮ่ 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลโคกหินแฮ่มีคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล 
โคกหินแฮ่เพื่อเป็นองค์กรในการยกร่างหรือจัดท าร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกหินแฮ่และร่าง
แผนพัฒนาสี่ปีองค์การบริหารส่วนต าบลโคกหินแฮ่เพื่อใช้เป็นแผนพัฒนาในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกหินแฮ่
ความต้องการของประชาคมและชุมชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลโคกหินแฮ่ด้วยความถูกต้อง โปร่งใส สุจริต และให้
ความส าคัญในการต่อต้านการทุจริต 
 

3.3.2 ด าเนนิการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดหาพัสดุ 
 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการแต่งต้ังตัวแทนประชาคมเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 

 ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลโคกหินแฮ่ได้ด าเนินการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีในด้านการจัดซื้อ
จัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรอบปีงบประมาณ และส่งเสริมให้ภาคประชาชน (ประชาคม) ให้มีส่วนร่วมอย่างแข็ง
ขันกับมาตรการการป้องกันการทุจริตในองค์การบริหารส่วนต าบลโคกหินแฮ่ 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่อสนับสนุนให้ตัวแทนภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลโคกหินแฮ่ 
 3.2 เพื่อป้องกันการทุจริตในด้านที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกหินแฮ่ให้เกิดการ
พัฒนาได้อย่างคุ้มค่า 
  3.3 เพื่อเป็นกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผ่านการประชาคม) ในการมีส่วนร่วมกับองค์การบริหารส่วนต าบลโคกหิน
แฮ่         

4. เป้าหมาย 
 ตัวแทนประชาคมหมู่บ้านท้ัง 15 หมู่บ้าน 

5. วิธีการด าเนินการ 
 คัดเลือกตัวแทนชุมชนจากการประชุมประชาคม เพื่อเลือกตัวแทนชุมชนเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง 
ได้แก่ กรรมการตรวจการจ้าง 

6. ระยะเวลาการด าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

7. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลโคกหินแฮ่ 

9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 



  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561 – 2564) องค์การบรหิารส่วนต าบลโคกหินแฮ่ อ าเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม     ๖๓ 

 9.1 ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการด าเนินงานและตรวจสอบการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกหิน
แฮ่ 
 9.2 ภาคประชาชนทราบและตระหนักถึงสิทธิ หน้าท่ีและบทบาทในการมีส่วนร่วมและตรวจสอบการด าเนินงานของ
หน่วยงานท้องถิ่นของตนเอง 
 9.3 การจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกหินแฮ่มีความโปร่งใส โดยมีตัวแทนประชาชนร่วมตรวจสอบ
และไม่เกิดปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561 – 2564) องค์การบรหิารส่วนต าบลโคกหินแฮ่ อ าเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม     ๖๔ 

มิติที่ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
4.1 มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายใน ตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
ก าหนด 
4.1.1 มีการจัดท าและรายงานการจัดท าระบบควบคุมภายในให้ผู้ก ากับดูแล 
 
1. ชื่อโครงการ : โครงการจัดท ารายงานการควบคุมภายใน 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ก าหนดให้
หน่วยรับตรวจติดตามประเมินผลการควบคุมภายในท่ีได้ก าหนดไว้ รายงานต่อผู้ก ากับดูแลและคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ 
 ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติถูกต้องและเป็นไปตามที่ระเบียบฯ ก าหนด องค์การบริหารส่วนต าบลโคกหินแฮ่จึงได้มีการ
จัดท าและรายงานการควบคุมภายในตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินก าหนด เป็นประจ าทุกปี 
3. วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค์กรขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกหินแฮ่ 
 2. เพื่อสรุปรายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายในให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทราบตามแบบที่ระเบียบ
ฯ ก าหนด 
 3. เพื่อรายงานการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในต่อผู้ก ากับดูแลและคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 
ตามก าหนด 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ส่วนราชการทุกหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกหินแฮ่ 
5. พ้ืนที่ด าเนินการ 
 ส่วนราชการทุกหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกหินแฮ่ 
6. วิธีด าเนินการ 
 1. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค์กร 
 2. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย 
 3. ผู้บริหารมีหนังสือแจ้งให้ทุกส่วนราชการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน 
 4. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย ด าเนินการประเมินองค์ประกอบ 
ตามแบบ ปย.1 และประเมินผลการปรับปรุงการควบคุมภายในตามแบบ ปย.2 
 5. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับองค์กร ด าเนินการรวบรวม เพื่อจัดท ารายงานการ
ควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ข้อ 6 ระดับองค์กร และน าเสนอผู้บริหาร พร้อมจัดส่งรายงานให้ผู้ก ากับดูแลและคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดิน 
 

7. ระยะเวลาการด าเนินการ 
 4 ปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564 
8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลโคกหินแฮ่ 
 
 
 



  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561 – 2564) องค์การบรหิารส่วนต าบลโคกหินแฮ่ อ าเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม     ๖๕ 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ ์
 1. บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
 2. ลดโอกาสความผิดพลาด ป้องกันและลดความเสี่ยงต่อการปฏิบัติงาน 
 3. เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรและประชาชนโดยรวม 

 
4.1.2 มีการติดตามประเมินระบบควบคุมภายใน โดยด าเนินการให้มีการจัดท าแผนการปรับปรุงหรือ
บริหารความเสี่ยง และรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงควบคุมภายในให้ผู้ก ากับ
ดูแล 

 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนต าบลโคกหินแฮ่ 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ก าหนดให้
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกหินแฮ่ในฐานะหน่วยรับตรวจจัดวางระบบควบคุมภายในโดยใช้มาตรฐานการควบคุมภายในเป็น
แนวทางหรือเครื่องมือในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เกิดจากการด าเนินกิจกรรม หรือโครงการต่างๆ ของหน่วยรับตรวจ 
และรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้ก ากับดูแลอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายใน
เก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการด าเนินงานของหน่วยรับ
ตรวจจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการด าเนินงานและการใช้ทรัพยากร 
ซึ่งรวมถึงการดูแลรักษาทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหายการั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริตใน
หน่วยรับตรวจ ด้านความเช่ือถือได้ของรายงานทางการเงิน และด้านการปฏิบัติ ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติ
คณะรัฐมนตรี 
 การด าเนินการจัดวางระบบควบคุมภายใน เพื่อน าความเสี่ยงที่มีหรือคาดว่าจะมีและจัดให้มีกิจกรรมการควบคุมที่มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อป้องกันหรือลดความเสียหาย ความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น และให้สามารถบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน จึงได้ก าหนดมาตรการการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 
 
3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่อให้ส่วนราชการที่รับผิดชอบจัดท าและน าแผนการปรับปรุงหรือบริหารจัดการความเสี่ยงไปด าเนินการเพื่อ
ควบคุมลดความเสี่ยง ในการป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริตในหน่วยรับ
ตรวจ 
 3.2 เพื่อให้มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงหรือบริหารจัดการความเสี่ยงระบบควบคุม
ภายในของส่วนราชการที่รับผิดชอบ และรายงานผลต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้ก ากับดูแลภายในเวลาที่ก าหนด 
 3.3 เพือ่เป็นการเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกการควบคุมภายในให้เกิดประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ทุกส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกหินแฮ่ 
5. พ้ืนที่ด าเนินการ 
 ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลโคกหินแฮ่ 
6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 ประธานคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในองค์การบรหิารสว่นต าบลโคกหนิแฮ่ (ระดับองค์กร) 
จัดส่งรายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.3) ให้ทุกส่วนราชการไปด าเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงใน
ส่วนท่ีรับผิดชอบและมีการติดตามผลระหว่างปีหรือสิ้นปีงบประมาณ 
 6.2 หัวหน้าส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกหินแฮ่น าแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.
3) ไปด าเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงภายในเวลาที่ก าหนด และรายงานผลการด าเนินการต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
ติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของส่วนราชการ (ระดับส่วนย่อย) 



  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561 – 2564) องค์การบรหิารส่วนต าบลโคกหินแฮ่ อ าเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม     ๖๖ 

 6.3 หัวหน้าส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกหินแฮ่รายงานผลการด าเนินการแผนการปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน (แบบ ปอ.3) พร้อมปัญหาอุปสรรคต่อประธานคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในองค์การ
บริหารส่วนต าบลโคกหินแฮ่ 
 6.4 คณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนต าบลโคกหินแฮ่ประชุมพิจารณาและ
ประเมินผลการควบคุมและบริหารจัดการความเสี่ยงของแต่ละส่วนราชการว่ามีความเพียงพอหรือไม่ หรือจะต้องด าเนินการ
บริหารจัดการความเสี่ยงต่อไป 
 6.5 รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน   
ผู้ก ากับดูแลอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ 
 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2561) 
8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลโคกหินแฮ่ 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 ส่วนราชการที่รับผิดชอบมีการน าแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในไปด าเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง 
 10.2 มีการติดตามผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน 
 10.3 มีการรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินผู้ก ากับดูแลภายใน
เวลาที่ก าหนด 
 
 

4.2 การสนับสนุนให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติ หรือการบริหารราชการ
ตามช่องทางที่สามารถด าเนินการได้ 

4.2.1 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล เกี่ยวกับการบรรจุ 
แต่งตั้ง โอน ย้ายข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง 
 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการส่งเสริมให้ประชาชนมสี่วนร่วม ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุ
แต่งต้ัง การโอน ย้าย 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 การบริหารงานบุคคลเป็นกระบวนการเกี่ยวกับบุคคลถือว่าเป็นสิ่งส าคัญหรือเป็นหัวใจขององค์กรจึงมักจะก าหนด
หน้าที่ของงานเป็นเรื่องๆ การวางนโยบาย การวางแผน การวางระเบียบและข้อบังคับที่ปฏิบัติงานในองค์กรหรือหน่วยงาน 
เพื่อให้มีประสิทธิภาพและเพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลโคกหินแฮ่จึงได้ก าหนดมาตรการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการ
บริหารงานบุคคล โดยพิจารณาจากประเด็นการบริหารงานบุคคลโดยยึดมั่นในหลักคุณธรรมในเรื่องการบรรจุ แต่งตั้ง การโอน 
ย้าย การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน โดยถือปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการโดยเคร่งครัด เพื่อให้การ
บริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกหินแฮ่เป็นไปอย่างโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือความโปร่งใส ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย
 3.2 เพื่อให้เป็นแนวทางในการตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุแต่งตั้งการโอน ย้าย 



  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561 – 2564) องค์การบรหิารส่วนต าบลโคกหินแฮ่ อ าเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม     ๖๗ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 พนักงานส่วนต าบล พนักงานครูส่วนต าบล พนักงานจ้าง ท่ีมีการด าเนินการด้านการบริหารงานบุคคล 

5. พ้ืนที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลโคกหินแฮ่ 

6. วิธีการด าเนินการ 
 ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุแต่งต้ัง การโอน ย้าย 
 - แต่งตั้งกรรมการจากภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลบริหารงานบุคคลในการบรรจุแต่งตั้ง
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกหินแฮ่ได้ด าเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 
 - การสรรหาการบรรจุแต่งตั้ งได้มีการประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานอื่น และ ก.อบต.จังหวัดอื่ น รวมถึง
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนภายในต าบลทราบโดยการประกาศเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน 
 - มีการประชาสัมพันธ์ลงในเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกหินแฮ่ 
 - มีการติดประกาศประชาสัมพันธ์ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกหินแฮ่ 
 - ในการบรรจุแต่งตั้งได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจากหน่วยงานอื่นเป็นกรรมการ รวมถึงมีการแต่งตั้งประชาชนเพื่อ
ตรวจสอบขั้นตอนการด าเนินการในการบรรจุแต่งตั้ง 
 - การบรรจุแต่งตั้งจะต้องได้รับการตรวจสอบคุณสมบัติและความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล     
(ก.อบต.จังหวัด) ก่อน 
 - ในการออกค าสั่งการบรรจุแต่งตั้งองค์การบริหารส่วนต าบลโคกหินแฮ่จะออกค าสั่งแต่งตั้งได้ต้องไม่ก่อนวันที่
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกหินแฮ่รับมติ คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) 
 
 การเลื่อนระดับ/เลื่อนต าแหน่ง 
 - แต่งตั้งกรรมการจากภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลในการเลื่อนระดับ/การเลื่อน
ต าแหน่ง องค์การบริหารส่วนต าบลโคกหินแฮ่ได้ด าเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัด 
 - มีการแจ้งผู้ที่มีคุณสมบัติทราบโดยการบันทึกข้อความแจ้งผู้มีคุณสมบัติที่จะเลื่อนระดับ/เลื่อนต าแหน่ง 
 - มีการประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานอื่น และ ก.อบต.จังหวัดอื่น รวมถึงประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนภายในต าบล
ทราบโดยการประกาศเสยีงตามสายภายในหมู่บ้าน และมีการประชาสัมพันธ์ลงในเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกหิน
แฮ่ 
 - มีขั้นตอนการตรวจสอบคุณสมบัติผู้ขอรับการประเมินเพื่อเลื่อนระดับ/เลื่อนต าแหน่ง 
 - มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจากหน่วยงานอื่นเข้าร่วมเป็นกรรมการประเมินผลงานการเลื่อนระดับ/การเลื่อน
ต าแหน่งเพ่ือความโปร่งใส 
 - มีการออกค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการในการด าเนินการอย่างชัดเจน 
 - ผู้ขอรับการประเมินสามารถซักถามข้อสงสัยหรือโต้แย้งผลการประเมิน หรือตรวจสอบการด าเนินการที่ตนเองเห็น
ว่าไม่เป็นธรรมได้ 
 - การเลื่อนระดับ/การเลื่อนต าแหน่ง จะต้องได้รับการตรวจสอบคุณสมบัติและความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
พนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) ก่อน 
 - ในการออกค าสั่งการเลื่อนระดับ/การเลื่อนต าแหน่ง องค์การบริหารส่วนต าบลโคกหินแฮ่จะออกค าสั่งแต่งตั้งได้ต้อง
ไม่ก่อนวันท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลโคกหินแฮ่รับมติคณะคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัด (ก.อบต.จังหวัด) 
 การเลื่อนขั้นเงินเดือน 
 - แต่งตั้งกรรมการจากภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลบริหารงานบุคคล ในการที่องค์การบริหารส่วน
ต าบลโคกหินแฮ่ได้ด าเนินการเลื่อนขั้นเงินเดือนตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัด 
 - มีการจัดท าประกาศหลักเกณฑ์หรือแนวทางนากรปฏิบัติงาน และประกาศเผยแพร่หลักเกณฑ์ให้บุคลากรทราบ 
 - มีการแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานและคณะกรรมการพิจารณาการเลื่อนขั้น
เงินเดือน เพื่อพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนให้เป็นไปอย่างยุติธรรม 



  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561 – 2564) องค์การบรหิารส่วนต าบลโคกหินแฮ่ อ าเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม     ๖๘ 

 - มีการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน และคณะกรรมการพิจารณาการเลื่อนขั้น
เงินเดือน มีการน าข้อมูลมาใช้ประกอบการตัดสินใจ เพื่อประกอบการพิจารณาความดีความชอบ เช่น ข้อมูลประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน ความสามารถและความอุตสาหะ การรักษาวินัย การปฏิบัติตนเหมาะสม และข้อมูลการลา เป็นต้น 
 - มีการแจ้งผลการประเมินให้พนักงานทราบ พร้อมเปิดโอกาสให้ซักถาม ตอบข้อสงสัย และโต้แย้งผลการประเมินที่
ไม่เป็นธรรม 
 - นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโคกหินแฮ่ออกค าสั่งการเลื่อนขั้นเงินเดือนตามมติคณะกรรมการพิจารณาการเลื่อน
ขั้นเงินเดือน และมีการติดประกาศผลการเลื่อนขั้นเงินเดือนให้พนักงานทราบโดยทั่วกัน 

7. ระยะเวลาการด าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2564) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลโคกหินแฮ่ 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
  พนักงานส่วนต าบลได้รับความเป็นธรรมจากข้ันตอนการด าเนินการ ท้ังยังสามารถตรวจสอบ การปฏิบัติได้
ด้วยความโปร่งใส ยุติธรรม ตามระเบียบที่ก าหนด 
 
4.2.2 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงบประมาณ การรับ -จ่ายเงิน การ
หาประโยชน์จากทรัพย์สินของทางราชการ 

 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการรายงานผลการใช้จ่ายเงินให้ประชาชนได้รับทราบ 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 การปฏิบัติงานด้านการคลังเป็นการท างานที่ต้องอาศัยระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการ ตลอดจนมติคณะรัฐมนตรี 
วิธีการท างานต้องอยู่ในกรอบ และต้องมีระบบการบริการที่รวดเร็ว ถูกต้อง ประชาชนหรือผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจสร้าง
ความสะดวกให้แก่ประชาชนมากที่สุดถูกต้องทั้งระเบียบกฎหมาย ข้อเท็จจริง ไม่มีข้อผิดพลาดบริการด้วยความเสมอภาคกัน 
ไม่เลือกปฏิบัติเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน การบริหารการเงินการคลังเกิดความโปร่งใสไม่เกิดการทุจริตคอร์รัปชัน
มีการท างานมีกระบวนการที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบได ้รายงานการเงินจากหน่วยงานภายในและภายนอกไม่พบข้อบกพรอ่ง 
มีกระบวนการทางการคลังที่เปิดเผยข้อมูลอื่นต่อประชาชน 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่อให้เกิดความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ 
 3.2 การใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าและเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถซักถามและตรวจสอบได้ 
 3.3 ปฏิบัติงานถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
 3.4 ในการบริหารจัดการต้องท าอย่างเปิดเผยสามารถตรวจสอบได้ จึงต้องมีการปรับปรุงแก้ไขการท างานขององค์กร
ให้มีความโปร่งใส สามารถเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร เปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลโคกหินแฮ่ 

5. พ้ืนที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลโคกหินแฮ่  
 



  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561 – 2564) องค์การบรหิารส่วนต าบลโคกหินแฮ่ อ าเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม     ๖๙ 

6. วิธีด าเนินการ 
 จัดท างบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน 
การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยเปิดเผยเพื่อให้
ประชาชนทราบ ณ ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลโคกหินแฮ่ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปี และจัดท ารายงานแสดงผล
การด าเนินงานตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก าหนด เพื่อน าเสนอผู้บริหารท้องถิ่น และประกาศส าเนารายงานดังกล่าว
โดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2564) 
8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กองคลังองค์การบริหารส่วนต าบลโคกหินแฮ่ 

10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 มีการพัฒนาการบริหารด้านการเงินการคลังและงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ 
 10.2 มีการเบิกจ่ายถูกต้อง รวดเร็ว เกิดความประหยัด 
 10.3 มีการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในพ้ืนท่ีหรือผู้รับบริการ 
 

4.2.3 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการจัดหาพัสดุ 
 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการแต่งต้ังตัวแทนประชาคมเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 

 ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลโคกหินแฮ่ได้ด าเนินการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีในด้านการจัดซื้อ
จัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรอบปีงบประมาณ และส่งเสริมให้ภาคประชาชน (ประชาคม) ให้มีส่วนร่วมอย่างแข็ง
ขันกับมาตรการการป้องกันการทุจริตในองค์การบริหารส่วนต าบลโคกหินแฮ่ 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่อสนับสนุนให้ตัวแทนภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลโคกหินแฮ่ 
 3.2 เพื่อป้องกันการทุจริตในด้านที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกหินแฮ่ให้เกิดการ
พัฒนาได้อย่างคุ้มค่า 
  3.3 เพื่อเป็นกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผ่านการประชาคม) ในการมีส่วนร่วมกับองค์การบริหารส่วนต าบลโคกหิน
แฮ่         

4. เป้าหมาย 
 ตัวแทนประชาคมหมู่บ้านท้ัง 15 หมู่บ้าน 

5. วิธีการด าเนินการ 
 คัดเลือกตัวแทนชุมชนจากการประชุมประชาคม เพื่อเลือกตัวแทนชุมชนเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง 
ได้แก่ กรรมการตรวจการจ้าง 

6. ระยะเวลาการด าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
 



  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561 – 2564) องค์การบรหิารส่วนต าบลโคกหินแฮ่ อ าเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม     ๗๐ 

7. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลโคกหินแฮ่ 

9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 9.1 ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการด าเนินงานและตรวจสอบการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกหิน
แฮ่ 
 9.2 ภาคประชาชนทราบและตระหนักถึงสิทธิ หน้าท่ีและบทบาทในการมีส่วนร่วมและตรวจสอบการด าเนินงานของ
หน่วยงานท้องถิ่นของตนเอง 
 9.3 การจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกหินแฮ่มีความโปร่งใส โดยมีตัวแทนประชาชนร่วมตรวจสอบ
และไม่เกิดปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน 
 

4.3 การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถิ่น 
4.3.1 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ให้
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบท่ีเกี่ยวข้องได้ก าหนดไว้  

 

1. ชื่อโครงการ : โครงการส่งเสรมิและพัฒนาศักยภาพ ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทความส าคัญยิ่งต่อการพัฒนาทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ด้วยเหตุผล
ดังกล่าวการพัฒนาศักยภาพทักษะและความรู้ของสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความพร้อมที่จะรับภารกิจและการจัดบริการให้แก่
ชุมชนจึงเป็นเรื่องที่ส าคัญอย่างยิ่ง ประกอบกับการให้การศึกษาอบรมเป็นสิง่ส าคัญประการหนึ่งที่องค์การบริหารส่วนต าบลโคก
หินแฮ่ได้ด าเนินการ เพื่อให้สมาชิกสภาท้องถิ่นมีความรู้และทักษะด้านการปกครองส่วนท้องถิ่น มีความรู้ความเข้าใจในการ
ปฏิบัติหน้าที่ รวมถึงมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบข้อกฎหมายต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับท้องถิ่นด้วย เพื่อพัฒนาตนเองและ
สามารถน าความรู้ไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 
 ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลโคกหินแฮ่จึงได้มีการจัดส่งสมาชิกสภาท้องถิ่นให้เข้ารับการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน
อยู่เสมอ เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและสามารถน ามาพัฒนาองค์กร พัฒนาท้องถิ่น ให้ท้องถิ่นมีความ
เจริญก้าวหน้า 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่อสร้างการเรียนรู้และประสบการณ์การท างานให้กับผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความเข้าใจในการ
ท างานตามบทบาทและอ านาจหน้าที่ 
 3.2 เพื่อให้ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่นได้มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบ 
กฎหมาย 
 3.3 เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่นได้เพิ่มศักยภาพในการพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างถูกต้อง 
 3.4 เพื่อให้ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่นเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับ
การประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกหินแฮ่ 

5. พ้ืนที่ด าเนินการ 
 ทั้งในองค์การบริหารส่วนต าบลโคกหินแฮ่และหน่วยงานท่ีจัดฝึกอบรม 



  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561 – 2564) องค์การบรหิารส่วนต าบลโคกหินแฮ่ อ าเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม     ๗๑ 

6. วิธีการด าเนินการ 
 6.1 ฝ่ายบริหารงานบุคคลตรวจสอบหลักสูตรการฝึกอบรมทั้งภายในองค์ การบริหารส่วนต าบลและหน่วยงาน
ภายนอก เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดส่งสมาชิกสภาท้องถิ่นเข้ารับการอบรมหรือร่วมประชุมสัมมนาแล้วแต่กรณี 
 6.2 เมื่อพิจารณาความเหมาะสมของหลักสูตรเรียบร้อยแล้ว ด าเนินการเสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อส่งสมาชิกสภา
ท้องถิ่นเข้ารับการฝึกอบรม หรือเข้าร่วมประชุม หรือด าเนินการจัดฝึกอบรมเองโดยส านัก/กองงานท่ีรับผิดชอบ 
 6.3 ฝ่ายบริหารงานบุคคลด าเนินการประเมินผลการฝึกอบรมของสมาชิกสภาท้องถิ่น และรายงานเสนอนายก
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกหินแฮ่ทราบ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 30,000 บาท 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลโคกหินแฮ่ 

10. ผลลัพธ์ 
 10.1 ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่นมีความรู้ความเข้าใจในการท างานตามบทบาทและอ านาจหน้าที่ 
 10.2 ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่นได้รับการเรียนรู้และประสบการณ์การท างาน 
 10.3 การปฏิบัติงานของผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย 

11. ตัวชี้วัด 
 จ านวนสมาชิกสภาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกหินแฮ่  ได้รับการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน 
 

4.3.2 ส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารตาม
กระบวนการ และวิธีการที่กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องได้ก าหนดไว้ โดยไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด 
 

 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการมีสว่นร่วมในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 การส่งเสริมและการพัฒนาความเข้มแข็งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกี่ยวข้องกับหลายองค์ประกอบ และหลาย
ฝ่ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคลากรท้องถิ่น อันได้แก่ ฝ่ายบริหารและฝ่ายสภาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมาจากการเลือกตั้ง 
ฝ่ายข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บุคลากรเหล่านี้มีบทบาทและต้องท าหน้าที่ของตนอย่ างเข้มแข็ง เพื่อเสริมสร้าง
แนวคิดประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมโดยให้มีกระบวนการสอดคล้องกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย ให้มีการกระจาย
อ านาจการตัดสินใจ และแก้ไขปัญหาภายในต าบลและตอบสนองความต้องการของประชาชน ตลอดจนมีการถ่วงดุลอ านาจ
ระหว่างฝ่ายสภากับฝ่ายบริหาร และที่ส าคัญส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการเสนอแก้ปัญหา รวมถึงการตรวจสอบการปฏิบัติงาน
ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
 องค์การบริหารส่วนต าบลโคกหินแฮ่เล็งเห็นถึงความส าคัญของบทบาทของสภาท้องถิ่น เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการ
ปฏิบัติงาน จึงได้ด าเนินกิจกรรมการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาท้องถิ่นในเรื่องต่างๆ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้
สมาชิกสภาท้องถิ่นมีความเข้มแข็งในการใช้อ านาจหรือปฏิบัติหน้าท่ีให้เกิดความสมดุลในการบริหารงาน 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่อเป็นการส่งเสริมให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล มีบทบาทในการปฏิบัติงาน และการมีส่วนร่วมในการท างาน 
 3.2 เพื่อเป็นการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร 
 3.3 เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน 



  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561 – 2564) องค์การบรหิารส่วนต าบลโคกหินแฮ่ อ าเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม     ๗๒ 

4. เป้าหมาย 
 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกหินแฮ่ 

5. พ้ืนที่ด าเนินงาน 
 องค์การบริหารส่วนต าบลโคกหินแฮ่ 

6. วิธีด าเนินงาน 
 6.1 แต่งตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นคณะกรรมการร่วมในการปฏิบัติงานในเรื่องต่างๆ  
 6.2 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลที่ได้รับการแต่งตั้ง เข้าร่วมปฏิบัติหน้าที่น าข้อมูลแจ้งในที่ประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบล เพื่อท าการปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานในส่วนที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนและต้องการของประชาชน 
 6.3 สมาชิกสภาท้องถิ่นตั้งกระทู้ถามการบริหารงานในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลโคกหินแฮ่ 

10. ผลลัพธ์ 
 การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกหินแฮ่เป็นไปอย่างต่อเนื่อง ตอบสนองความต้องการของประชาชน เกิด
ทัศนคติที่ดี 
 

4.4 เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อ
ต่อต้านการทุจริต 
4.4.2 บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต 

 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการติดปา้ยประชาสัมพันธ์กรณีพบเห็นการทุจริต 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
ปัญหาการทุจริตที่เกิดขึ้นในหน่วยงานภาครฐัได้ส่งผลเสียหายกับประเทศชาติอย่างมาก จ าเป็นที่ทุกภาคส่วนในสังคม

จะต้องตระหนักและร่วมกันแก้ไขจัดการปัญหา โดยการเข้าไปมีส่วนร่วมเป็นเครือข่ายในการขับเคลื่อนต่างๆ ให้เกิดการเฝ้า
ระวัง ป้องปรามการทุจริต ในรูปแบบการกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนในจังหวัดได้ตระหนักถึงปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันและมี      
ส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต 
 3.2 เพื่อแสดงเจตนารมณ์ในการแก้ไขปัญหาการทุจริต 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนในต าบลโคกหินแฮ่ 

5. พ้ืนที่ด าเนินการ 
 พื้นที่ในต าบลโคกหินแฮ่ 
 



  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561 – 2564) องค์การบรหิารส่วนต าบลโคกหินแฮ่ อ าเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม     ๗๓ 

6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 ขออนุมัติจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ 
 6.2 ปิดประกาศประชาสัมพันธ์ ณ บริเวณท่าแพขนานยนต์ 
 6.3 จัดเจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบรับแจ้งเหตุทางโทรศัพท์ 
 6.4 บันทึกเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ 
 6.5 เสนอผู้บริหารพิจารณาสั่งการ 
 6.6 ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขเรื่องท่ีได้รับการร้องเรียน 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 10,000 บาท 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบโคกหินแฮ่ 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 จ านวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต 
 10.2 น าเรื่องที่ได้รับการร้องเรียนไปด าเนินการปรับปรุงแก้ไข 

 
 
 
 
 


