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ค าน า 

   การทุจริตเป็นปัญหาใหญ่ของสังคมไทยมาเป็นเวลานานและฉุดรั้งความเจริญก้าวหน้าการ
พัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  ซึ่งในปัจจุบันได้ทวีความรุนแรงขึ้นอย่าง  
ต่อเนื่อง ท าให้เกิดความเสียหายในวงกว้าง  โดยส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ  ระบบสังคม  ระบบการเมือง  
การปกครองและการบริหารราชการเป็นอย่างมาก  การแก้ปัญหาการทุจริตจึงเป็นส่ิงส าคัญท่ีหน่วยงานใน
ภาครัฐ  ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการขับเคล่ือนประเทศไทยให้มีความเจริญก้าวหน้าสามารถแข่งขันกับ
ต่างประเทศได้อย่างทัดเทียม  ท่ีจะต้องประสานความร่วมมือท้ังภาคเอกชนและภาคประชาสังคมเพื่อร่วมกัน
พัฒนาปรับปรุงระบบการบริหารจัดการและการพัฒนาคนควบคู่ไปพร้อมๆ  กันโดยการปลูกฝังความซื่อสัตย์
สุจริต รับผิดชอบ  มีวินัย ตลอดจนค่านิยมอื่นๆ  ท่ีถูกต้องรวมท้ังเข้าใจวิถี ด าเนินชีวิตท่ีสมควรและมีคุณค่า   
ประกอบกับคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  หรือ คสช. ได้มีค าส่ังท่ี  ๖๙/๒๕๕๗ เรื่อง มาตรการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ   โดยทุกส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐก าหนดมาตรการหรือ
แนวทางแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบโดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงานและส่งเสริม
การมีส่วนร่วมจากทุกส่วนในการตรวจสอบ  เฝ้าระวัง  เพื่อสกัดกั้นเพื่อมิให้เกิดการทุจริตได้เพื่อให้การ
ด าเนินการดังกล่าว  บรรลุผลได้อย่างเป็นรูปธรรม  งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  กองวิชาการและแผนงาน 
เทศบาลต าบลหินดาด  จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ปี พ.ศ. ๑๕๖๑ – ๒๕๖๔  ของเทศบาล
ต าบลหินดาดขึ้น เพื่อขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐให้เกิดผล
ในทางปฏิบัติเพื่อขับเคล่ือนยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ของเทศบาลต าบลหินดาดให้บรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์
ตาม วิสัยทัศน์ก าหนดไว้และเป็นการถือปฏิบัติตาม  ค าส่ัง คสช. ท่ี ๖๙/๒๕๕๗ เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ ซึ่งเป็นนโยบายระดับชาติ ด้วย  
 
 

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  
กองวิชาการและแผนงาน 

เทศบาลต าบลหินดาด 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



สารบัญ 
 

เนื้อหา หน้า 
ส่วนที่ ๑  บทน า ๑ 

        การวเิคราะห์ความเส่ียงในการเกดิทุจรติในองค์กร  ๑  
        หลักการและเหตุผล ๒ 
        วตัถุประสงค์ของการจัดท าแผน  ๔ 
        เป้าหมาย ๔ 
        ประโยชนข์องการจ าแผน ๕ 

ส่วนที่ ๒   แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ๖ 
        มิติที่ ๑ การสร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริต ๗  
        มิติที่ ๒ การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต ๑๐ 
        มิติที่ ๓ การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ๑๕ 
        มิติที่ ๔ การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๑๘ 

ส่วนที่ ๓  รายละเอียด / โครงการ / กิจกรรม / มาตรการ   
        มิติที่ ๑ การสร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริต ๒๑ 
        มิติที่ ๒ การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต ๓๐ 
        มิติที่ ๓ การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ๘๔ 
        มิติที่ ๔ การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ
ชององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๑๐๕ 

ภาคผนวก  
- ส าเนาประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตส่ีปี (พ.ศ.25๖๑-๒๕๖๔)   
- ส าเนาค าส่ังแต่งต้ังคณะท างานจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตส่ีปี  

(พ.ศ.25๖๑-๒๕๖๔)  ของเทศบาลต าบลหินดาด 
 

- ส าเนารายงานการประชุมคณะท างานจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตส่ีปี  
-  (พ.ศ.25๖๑-๒๕๖๔)  ของเทศบาลต าบลหินดาด 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑ 
 

ส่วนที่ ๑ 
 
 
 
๑. การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดทุจริตในองค์กร 
        การวิเคราะห์ความเส่ียงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มีวัตถุประสงค์เพื่อ
ต้องการบ่งช้ีความเส่ียงของการทุจริตท่ีมีอยู่ในองค์กรโดยการประเมินโอกาสการทุจริตท่ีจะเกิดขึ้น  ตลอดจน
บุคคลหรือหน่วยงานท่ีอาจเกี่ยวข้องกับการทุจริต  เพื่อพิจารณาว่าการควบคุมและการป้องกันการทุจริตท่ีมีอยู่
ในปัจจุบันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่ 
         การทุจริตในระดับท้องถ่ิน   พบว่า ปัจจัยท่ีมีผลต่อการขยายตัวของทุจริตในระดับท้องถิ่น  
ได้แก่ การกระจายอ านาจลงสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แม้ว่าโดยหลักการแล้วการกระจายอ านาจมี
วัตถุประสงค์ส าคัญเพื่อให้บริการต่างๆของรัฐสามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนมากขึ้น  มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น แต่ในทางปฏิบัติท าให้แนวโน้มของการทุจริตในท้องถิ่นเพิ่มมากยิ่งขึ้นเช่นเดียวกัน 
        ลักษณะการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  จ าแนกเป็น  ๗  ประเภท  ดังนี้ 
  ๑) การทุจริตด้านงบประมาณ  การท าบัญชี  การจัดซื้อ จัดจ้าง และการเงินการคลัง ส่วน
ใหญ่เกิดจากการละเลยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  ๒) สภาพหรือปัญหาท่ีเกิดจากตัวบุคคล 
  ๓) สภาพการทุจริตอันเกิดจากช่องว่างของกฎระเบียบและกฎหมาย 
สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตท่ีเกิดจากการขาดความรู้ ความเข้าใจและขาดคุณธรรมจริยธรรม 
  ๔) สภาพหรือลักษณะปัญหาท่ีเกิดจากการขาดประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
  ๕) สภาพหรือลักษณะของปัญหาของการทุจริตท่ีเกิดจากการตรวจสอบ ขาดความ
หลากหลายในการตรวจสอบของภาคส่วนต่างๆ 
  ๖) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตท่ีเกิดจาก  อ านาจ  บารมี และอิทธิพลท้องถิ่น 
         สาเหตุและปัจจัยที่น าไปสู่การทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน สามารถสรุปประเด็นได้   
ดังนี้ 
   ๑) โอกาส  แม้ว่าในปัจจุบันมีหน่วยงานและกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแต่พบว่า ยังคงมีช่องว่างท่ีท าให้เกิดโอกาสของการทุจริต ซึ่งโอกาสดังกล่าวเกิดข้ึนจาก
การบังคับใช้กฎหมายท่ีไม่เข้มแข็ง กฎหมาย กฎระเบียบไม่รัดกุม และอ านาจหน้าท่ีโดยเฉพาะข้าราชการ
ระดับสูงก็เป็นอีก โอกาสหนึ่งท่ีท าให้เกิดการทุจริต 
    ๒) สิ่งจูงใจ  เป็นท่ียอมรับว่าสภาวะทางเศรษฐกิจท่ีมุ่งเน้นเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม 
ท าให้คนในปัจจุบันมุ่งเน้นท่ีการสร้างความร่ ารวย ด้วยเหตุนี้จึงเป็นแรงจูงใจให้เจ้าหน้าท่ีมีแนวโน้มท่ีจะท า
พฤติกรรมการทุจริตมากยิ่งขึ้น  
   ๓) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปร่งใส การทุจริตในปัจจุบันมีรูปแบบท่ีซับซ้อนขึ้น  
โดยเฉพาะการทุจริตในเชิงนโยบายท่ีท าให้การทุจริตกลายเป็นความชอบธรรมในสายตาของประชาชน ขาด  
กลไกการตรวจสอบความโปร่งใสท่ีมีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเป็นการยากท่ีจะเข้าไปตรวจสอบการทุจริตของ  
บุคคลเหล่านี้ 
   ๔) การผูกขาด ในบางกรณีการด าเนินงานของภาครัฐ ได้แก่ การจัดซื้อ-จัดจ้าง เป็นเรื่องของ
การผูกขาด ดังนั้นจึงมีความเกี่ยวข้องเป็นห่วงโซ่ผลประโยชน์ทางธุรกิจ ในบางครั้งพบบริษัทมีการให้สินบนแก่

บทน ำ 



๒ 
 

เจ้าหน้าท่ีเพื่อให้ตนเองได้รับสิทธิในการด าเนินงานโครงการของภาครัฐ  รูปแบบของการผูกขาด ได้แก่ การ  
ผูกขาดในโครงการก่อสร้างและโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ 
   ๕) การได้รับค่าตอบแทนท่ีไม่เหมาะสมรายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย ความยากจนถือเป็น
ปัจจัยหนึ่งท่ีท าให้ข้าราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความต้องการท่ีจะมีสภาพความเป็นอยู่ท่ีดีขึ้น ท าให้
เจ้าหน้าท่ีต้องแสวงหาช่องทางเพื่อเพิ่ม “รายได้พิเศษ” ให้กับตนเองและครอบครัว  

  ๖) การขาดจริยธรรม คุณธรรม ในสมัยโบราณความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคุณธรรมท่ีได้รับการ
เน้นเป็นพิเศษถือว่าเป็นเครื่องวัดความดีของคนแต่ในปัจจุบัน พบว่า คนมีความละอายต่อบาปและเกรงกลัว
บาปน้อยลงและมีความเห็นแก่ตัวมากยิ่งขึ้นมองแต่ประโยชน์ส่วนตนเป็นท่ีต้ังมากกว่าท่ีจะยึดผลประโยชน์  
ส่วนรวม  

  ๗) มีค่านิยมท่ีผิด ปัจจุบันค่านิยมของสังคมได้เปล่ียนจากยกย่องคนดี คนท่ีมีความซื่อสัตย์
สุจริตเป็นยกย่องคนท่ีมีเงิน คนท่ีเป็นเศรษฐี มหาเศรษฐี คนท่ีมีต าแหน่งหน้าท่ีการงานสูง ด้วยเหตุนี้ผู้ท่ีมี
ค่านิยมท่ีผิดเห็นว่าการทุจริตเป็นวิถีชีวิตเป็นเรื่องปกติธรรมดาเห็นคนซื่อเป็นคนเซ่อ เห็นคนโกงเป็นคนฉลาด 
ย่อมจะท าการทุจริตฉ้อราษฎร์บังหลวงโดยไม่มีความละอายต่อบุญและบาปและไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายของ
บ้านเมือง 
 
๒.หลักการเหตุผล  

       ปัจจุบันปัญหาการทุจรติคอรร์ปัช่ันในประเทศไทยถือเป็นปัญหาเรือ้รงัท่ีนบัวนัย่ิงจะทวคีวามรนุแรงและ
สลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นและส่งผลกระทบในวงกว้างโดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของชาติเป็นปัญหาล าดับต้น 
ๆ ท่ีขัดขวางการพัฒนาประเทศท้ังในด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดขึ้นทุกภาคส่วนใน
สังคมไทยไม่ว่าจะเป็น ภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมักถูกมองจากภายนอก
สังคมว่าเป็นองค์กรท่ีเอื้อต่อการทุจริตคอร์รัปชันและมักจะปรากฏข่าวการทุจริตตามส่ือและรายงานของทาง
ราชการอยู่เสมอซึ่งได้ส่งผลสะเทือนต่อกระแสการกระจายอ านาจและความศรัทธาต่อระบบการปกครองส่วน
ท้องถิ่นอย่างยิ่งส่งผลให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันมีผลในเชิงลบ สอดคล้องกับการจัด
อันดับดัชนีช้ีวัดภาพลักษณ์คอร์รัปชัน ( Corruption Perception Index – CPI) ซึ่งเป็น  เครื่องมือท่ีใช้ประเมิน
การทุจริตคอร์รัปชันท่ัวโลกท่ีจัดโดยองค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ ( Transparency International – IT) 
พบว่า ผลคะแนนของประเทศไทยระหว่างปี 2555 – 2558 อยู่ท่ี 35 - 38 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 
โดยในปี 2558 อยู่อันดับท่ี 76 จาก 168 ประเทศท่ัวโลกและเป็นอันดับท่ี 3 ในประเทศอาเซียนรองจาก
ประเทศสิงคโปร์และประเทศมาเลเซียและล่าสุดพบว่าผลคะแนนของประเทศไทยปี 2559 ลดลง 3 คะแนน 
จากปี 2558 ได้ล าดับท่ี 101 จาก 168 ประเทศซึ่งสามารถสะท้อนให้เห็นว่าประเทศไทยเป็นประเทศท่ีมี
ปัญหาการคอร์รัปชันอยู่ในระดับสูง  แม้ว่าในช่วงระยะท่ีผ่านมาประเทศไทยได้แสดงให้เห็นถึงความพยายามใน
การปราบปรามการป้องกันการทุจริตไม่ว่าจะเป็นการเป็นประเทศภาคีภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการ
ต่อต้านการทุจริต  (United Nations Convention Against Corruption-UNCAC) พ.ศ. 2546 การจัดต้ัง
องค์กรตามรัฐธรรมนูญโดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะกรรมการป้องกันปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้จัดท า
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมาแล้ว 3 ฉบับ แต่ปัญหาการทุจริตในประเทศไทย
ไม่ได้มีแนวโน้มท่ีลดน้อยถอยลงสาเหตุท่ีท าให้การทุจริตเป็นปัญหาท่ีส าคัญของสังคมไทยประกอบด้วยปัจจัย
ทางด้านพื้นฐานโครงสร้างสังคมซึ่งเป็นสังคมท่ีต้ังอยู่บนพื้นฐานความสัมพันธ์แนวดิ่ง ( Vertical Relation) หรือ
อีกนัยหนึ่งคือพื้นฐานของสังคมอุปถัมภ์ท่ีท าให้สังคมไทยยึดติดกับการช่วยเหลือเกื้อกูลกันโดยเฉพาะในหมู่ญาติพี่
น้องและพวกพ้องยึดติดกับกระแสบริโภคนิยม วัตถุนิยม ติดความสบายยกย่องคนท่ีมีเงินและมีอ านาจคนไทย
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บางส่วนมองว่าการทุจริตคอรัปชันเป็นเรื่องปกติท่ียอมรับได้ซึ่งนับได้ว่าเป็นปัญหาท่ีฝังรากลึกในสังคมไทยมา
ต้ังแต่อดีตหรือกล่าวได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของค่านิยมและวัฒนธรรมไทยไปแล้วผนวกกับปัจจัยทางด้านการท างานท่ี
ไม่ได้บูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนไว้ด้วยกัน จึงส่งผลให้การท างานของกลไกหรือความพยายามท่ีได้
กล่าวมาข้างต้นไม่สามารถท าได้อย่างเต็มศักยภาพขาดความเข้มแข็ง 

          ปัจจุบันยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตท่ีใช้อยู่เป็นฉบับท่ี 3 เริ่ม
จากปี พ.ศ. 2560 จนถึงปี พ.ศ. 2564 ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศท่ีมีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมเป็น
สังคมมิติใหม่ท่ีประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบโดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมืองหน่วยงาน
ของรัฐตลอดจนประชาชนในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพื่อให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรี
และเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศโดยก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด  
ไทยท้ังชาติต้านทุจริต ”มีเป้าหมายหลักเพื่อให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต  
(Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2564 ซึ่งการท่ีระดับคะแนนจะ  
สูงขึ้นได้นั้น การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลท่ีสูงขึ้นเจ้าหน้าท่ีของรัฐและประชาชนต้องมี  
พฤติกรรมแตกต่างจากท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบันไม่ใช้ต าแหน่งหน้าท่ีในทางทุจริตประพฤติมิชอบโดยได้ก าหนด  
ยุทธศาสตร์การด าเนินงานหลักออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้  
         ยุทธศาสตรท่ี์ 1 สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต  
         ยุทธศาสตรท่ี์ 2 ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต  
         ยุทธศาสตรท่ี์ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย  
         ยุทธศาสตรท่ี์ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก  
         ยุทธศาสตรท่ี์ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต  

              ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต(Corruption Perception                 
Index : CPI) 

         ดังนัน้ เพื่อให้การด าเนินการขับเคล่ือนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตบังเกิดผลเป็น  
รูปธรรมในทางปฏิบัติเป็นไปตามเจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะ  
ท่ี 3 (พ.ศ. 2560 - 2564)องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงได้ตระหนักและให้ความส าคัญกับการบริหาร  
จัดการท่ีมีความโปร่งใสสร้างค่านิยมวัฒนธรรมสุจริตให้เกิดในสังคมอย่างยั่งยืนจึงได้ด าเนินการจัดท า  
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อก าหนดแนวทางการขับเคล่ือนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
ผ่านโครงการ/กิจกรรม/มาตรการต่าง ๆ ท่ีเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน อันจะน าไปสู่การปฏิบัติอย่างมี  
ประสิทธิภาพบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างแท้จริง  เทศบาล
ต าบลหินดาดจึงได้จัดแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อเป็นมาตรการแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหา  
การทุจริตประพฤติมิชอบภาครัฐ  เพื่อให้ทุกหน่วยงานในเทศบาลต าบลหินดาดใช้เป็นกรอบแนวทางในการ
ด าเนินการป้องกันการทุจริตของเทศบาลต าบลหินดาด  ท้ังนี้ได้มุ่งเน้นให้การด าเนินการป้องกันการทุจริต
เป็นไปอย่างต่อเนื่อ งสร้างระบบราชการท่ีมีความโปร่งใสจัดระบบการตรวจสอบและประเมินผลสัมฤทธิ์ตาม
มาตรฐานคุณธรรม  จริยธรรม  ความคุ้มค่า  เปิดเผยข้อมูลข่าวสารปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานให้เกิดความ
โปร่งใสมีประสิทธิภาพและสนับสนุนภาคประชาชนให้มีส่วนร่วมในการรณรงค์และปลูกจิตสานึกค่านิยมของ
สังคมให้ประชาชนร่วมกันต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าท่ีของรัฐซึ่งเป็นเรื่องท่ีสอดคล้องกับพระ
ราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖   
          เทศบาลต าบลหินดาด  ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญและตระหนักถึงปัญหาการทุจริตคอรัปช่ัน  
ปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนและการพัฒนาคุณธรรมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการจึงได้จัดท า
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แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันการทุจริต ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖ ๑ – ๒๕๖๔)  เพื่อเป็นแผนปฏิบัติการในการ
ด าเนินการเรื่องโปร่งใสในการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (Integrity and Transparency 
Assessment-ITA) อันจะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในองค์กร ให้สามารถท างานด้วยความโปร่งใส ตามหลักนิติ
ธรรม หลักคุณธรรม  โดยประชาชนมีส่วนร่วม  สามารถใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและรับผิดชอบตลอดจน
สามารถตรวจสอบได้และเป็นไปตามแผนจังหวัดนครราชสีมาใสสะอาด  
  วิสัยทัศน์ 
“ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหาร พื้นฐานเศรษฐกิจดี มีสาธารณูปโภคสมบูรณ์ อบอุ่นด้วยคุณธรรม 
งดงามด้วยคุณธรรม ชีวิตปลอดมลพิษจากสิ่งแวดล้อม” 
   พันธกิจ 
   ๑. ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ 
  ๒ .  การบริหารราชการให้เป็นไปตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
  ๓. ประชาชนมีเอกสารสิทธิ์ที่ดินท ากิน และการฝึกอบรมพัฒนาอาชีพให้แก่ประชาชน การ
สร้างงานในชุมชน ๑ ผลิตภัณฑ์ ๑ ชุมชน 
  ๔.  สร้างการพัฒนาให้เกิดดุลยภาพที่ยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
  ๕. การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน  
  ๖.  การพัฒนาคุณภาพชีวิต การสาธารณสุข การศึกษา การกีฬา การป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัยให้กับประชาชน การพัฒนาความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
  ๗.  การพัฒนาแหล่งน้ าเพื่อใช้ในการเกษตร และการเล้ียงสัตว์ 
  ๘.  การพัฒนาเกษตรอินทรีย์และการจัดท าปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ 
  ๙. ปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรม 
         ๑๐. สร้างเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้  
         ๑๑. ส่งเสริมให้ประชาชนน าแนวทางการด ารงชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
๓. วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผน 
    ๑ ) เพื่อยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
    ๒ ) เพื่อยกระดับจิตส านึกรับผิดชอบในผลประโยชน์ของสาธารณะของข้าราชการฝ่าย
การเมืองข้าราชการฝ่ายบริหารบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงประชาชนในท้องถิ่น 
   ๓ ) เพื่อให้การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปตามหลักบริหารกิจการ
บ้านเมืองท่ีดี (Good Governance)  
   ๔ ) เพื่อส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วม (people's participation) และตรวจสอบ ( People’s 
audit) ของภาคประชาชนในการบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
    ๕ ) เพื่อพัฒนาระบบกลไกมาตรการรวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
๔. เป้าหมาย  
   ๑ ) ข้าราชการฝ่ายการเมืองข้าราชการฝ่ายบริหารบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
รวมถึงประชาชนในท้องถิ่นมีจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าท่ีราชการให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่  
ประชาชนท้องถิ่ นปราศจากการก่อให้เกิดข้อสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการจริยธรรมการขัดกัน  
แห่งผลประโยชน์และแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ  
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   ๒ ) เครื่องมือ/มาตรการการปฏิบัติงานท่ีสามารถป้องกันปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของข้าราชการ  
   ๓) โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่สนับสนุนให้สาธารณะและภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
และตรวจสอบการปฏิบัติหรือบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
   ๔ ) กลไกมาตรการรวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่มีเข้มแข็งในการตรวจสอบควบคุมและถ่วงดุลการใช้อ านาจอย่างเหมาะสม  
   ๕) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแผนงานท่ีมีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระท าการทุจริต
และประพฤติมิชอบจนเป็นท่ียอมรับจากทุกภาคส่วน 
๕. ประโยชน์ของการจัดท าแผน  
   ๑ ) ข้าราชการฝ่ายการเมืองข้าราชการฝ่ายบริหารบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รวมถึงประชาชนในท้องถิ่นมีจิตส านึกรักท้องถิ่นของตนเองอันจะน ามาซึ่งการสร้างค่านิยมและอุดมการณ์ใน
การต่อต้านการทุจริต ( Anti-Corruption) จากการปลูกฝังหลักคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิบาล รวมถึง
หลักเศรษฐกิจพอเพียงท่ีสามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการท างานและชีวิตประจ าวัน  
   ๒ ) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถบริหารราชการเป็นไปตามหลักบริหารกิจการ
บ้านเมืองท่ีดี (Good Governance) มีความโปร่งใสเป็นธรรมและตรวจสอบได้  
   ๓ ) ภาคประชาชนมีส่วนร่วมต้ังแต่ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมตัดสินใจรวมถึงร่วมตรวจสอบในฐานะ
พลเมืองท่ีมีจิตส านึกรักท้องถิ่นอันจะน ามาซึ่งการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนท่ีมีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวัง
การทุจริต  
   ๔ ) สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติ
ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งจากภายในและภายนอกองค์กรท่ีมีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการ
ทุจริต  
   ๕ ) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแนวทางการบริหารราชการท่ีมีประสิทธิภาพลดโอกาสใน
การกระท าการทุจริตและประพฤติมิชอบจนเป็นท่ียอมรับจากทุกภาคส่วนให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้นแบบด้านการป้องกันการทุจริตอันจะส่งผลให้ประชาชนในท้องถิ่นเกิดความภาคภูมิใจและให้ความร่วมมือ
กันเป็นเครือข่ายในการเฝ้าระวังการทุจริตท่ีเข้มแข็งอย่างยั่งยืน 
 
 
 
 
 



๖ 
 

ส่วนที่ ๒ 
 
 
 
 

๑. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ป ี(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  มีรายละเอียดกรอบการ
จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ( ภาพรวม )  แยกเป็นรายมิติได้ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 



หน่วยงานที่
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ รบัผิดชอบ

งบประมาณ (บาท)งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท)

๑. โครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ๐ ๐ ๐ ๐ ไม่ใช้งบประมาณ ส านักปลัดฯ
๒. โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 0 0 0 0 ไม่ใช้งบประมาณ ส านักปลัดฯ
๓ .โครงการสมุดความดีพนักงานจ้าง ๐ ๐ ๐ ๐ ไม่ใช้งบประมาณ ส านักปลัดฯ

๔ .โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการ 
ปอูงกันการทจุริต

๐ ๐ ๐ ๐ ไม่ใช้งบประมาณ การศึกษา

๕.โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมแก่ผู้บริหาร 
สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างและ
พนักงานจ้าง เทศบาลต าบลหนิดาด

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ส านักปลัดฯ

๖. มาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบติังานตามประมวล 
จริยธรรมขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น

๐ ๐ ๐ ๐ ไม่ใช้งบประมาณ ส านักปลัดฯ

๗.มาตรการ “เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการ
ทจุริต”

๐ ๐ ๐ ๐ ไม่ใช้งบประมาณ วิชาการฯ

 ๘.โครงการเสริมสร้างความซ่ือสัตย์ สุจริต และ ปลูกฝัง
ทศันคติวัฒนธรรมที่ดีในการต่อต้านการทจุริต

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ วิชาการฯ

๗

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจรติ 4 ปี (พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)
ของ เทศบาลต าบลหินดาด  อ าเภอห้วยแถลง  จังหวัดนครราชสีมา

1.๑ การสร้าง
จิตส านึกและความ
ตระหนักแก่บคุลากร
ทั้งข้าราชการ
การเมืองฝุายบริหาร
ข้าราชการการเมือง
ฝุายสภาทอ้งถิ่น และ
ฝุายประจ าขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิ่น

ปีงบประมาณ
หมายเหตุโครงการ/ กิจกรรม/ มาตรการภารกิจตามมติิ

มติิที่ ๑ การสรา้งสังคมที่ไมท่นต่อการทุจรติ



หน่วยงานที่
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ รบัผิดชอบ

งบประมาณ (บาท)งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท)

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจรติ 4 ปี (พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)
ของ เทศบาลต าบลหินดาด  อ าเภอห้วยแถลง  จังหวัดนครราชสีมา

ปีงบประมาณ
หมายเหตุโครงการ/ กิจกรรม/ มาตรการภารกิจตามมติิ

มติิที่ ๑ การสรา้งสังคมที่ไมท่นต่อการทุจรติ

 ๙.กิจกรรมใหค้วามรู้ เร่ืองผลประโยชน์ทบัซ้อนใหก้ับ
พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างของเทศบาลต าบล   
 หนิดาด

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ส านักปลัดฯ

๑๐.มาตรการ “จัดท า คู่มือการปอูงกันผลประโยชน์ ทบั
ซ้อน”

๐ ๐ ๐ ๐ ไม่ใช้งบประมาณ วิชาการฯ

วิชาการฯ

1. ปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวลดภาวะโลกร้อน ใน
เขต พื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ สาธารณสุขฯ

2. โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อมแหล่งทอ่งเที่ยวพัฒนา     และปรับปรุง
ภูมิทศัน์ในชุมชน

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ สาธารณสุขฯ

๓. โครงการสร้างอาชีพสร้างรายได้ตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ สวัสดิการฯ

๘

 ๑๑. มาตรการ “ปลูกฝังองค์ความรู้ใหม้ีความเข้าใจ 
เกี่ยวกับ Conflict of Interest”

๐ ๐ ๐ ๐ ไม่ใช้งบประมาณ

1.2 การสร้าง
จิตส านึกและความ
ตระหนักแก่
ประชาชนทกุภาค
ส่วนในทอ้งถิ่น



หน่วยงานที่
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ รบัผิดชอบ

งบประมาณ (บาท)งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท)

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจรติ 4 ปี (พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)
ของ เทศบาลต าบลหินดาด  อ าเภอห้วยแถลง  จังหวัดนครราชสีมา

ปีงบประมาณ
หมายเหตุโครงการ/ กิจกรรม/ มาตรการภารกิจตามมติิ

มติิที่ ๑ การสรา้งสังคมที่ไมท่นต่อการทุจรติ

1. โครงการคุณธรรมสานสายใยครอบครัว ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ การศึกษา
2. โครงการพาน้องทอ่งธรรมะ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ การศึกษา
๓. การประกวดค าขวัญต่อต้านการทจุริต ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ การศึกษา
๔. โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมใหเ้ด็กและเยาวชน 
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น (กิจกรรม “โตไปไม่โกง”)

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ การศึกษา

                                                                                   

๙

การศึกษา

1.3 การสร้าง
จิตส านึกและความ
ตระหนักแก่เด็กและ
เยาวชน 

 ๕. โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมใหเ้ด็กและเยาวชน
เทศบาลต าบลหนิดาด (กิจกรรม “ส่งเสริมการเรียนรู้
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”)

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐



หน่วยงานที่
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ รบัผิดชอบ

งบประมาณ (บาท)งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท)

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจรติ 4 ปี (พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)
ของ เทศบาลต าบลหินดาด  อ าเภอห้วยแถลง  จังหวัดนครราชสีมา

ปีงบประมาณ
หมายเหตุโครงการ/ กิจกรรม/ มาตรการภารกิจตามมติิ

มติิที่ ๑ การสรา้งสังคมที่ไมท่นต่อการทุจรติ

๙



หน่วยงาน

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ที่รับผิดชอบ
งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท)

2.1 แสดงเจตจํานง
ทางการเมืองในการ
ต่อต้านการทจุริตของ
ผู้บริหาร

๑.กิจกรรมประกาศเจตจํานงต่อต้านการทจุริตของ
ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ วิชาการฯ

๑.มาตรการการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงาน 
บคุคล

๐ ๐ ๐ ๐ ไม่ใช้งบประมาณ สํานักปลัดฯ

๒.มาตรการออกคําส่ังมอบหมายของนายกองค์กร 
ปกครองส่วนทอ้งถิ่น ปลัดองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น 
และหวัหน้าส่วนราชการ

๐ ๐ ๐ ๐ ไม่ใช้งบประมาณ สํานักปลัดฯ

๓.กิจกรรม “สร้าง ความโปร่งใสในการพิจารณาเล่ือนขั้น
เงินเดือน”

๐ ๐ ๐ ๐ ไม่ใช้งบประมาณ สํานักปลัดฯ

๔.กิจกรรม “ควบคุมการเบกิจ่ายเงินตามเทศบญัญัติ 
งบประมาณรายจ่ายประจําปี

๐ ๐ ๐ ๐ ไม่ใช้งบประมาณ กองคลัง

๕.กิจกรรม “การพัฒนาแผนและกระบวนการจัดหา พัสดุ ๐ ๐ ๐ ๐ ไม่ใช้งบประมาณ กองคลัง

๑๐

2.2 มาตรการสร้าง
ความโปร่งใสในการ
ปฏิบติัราชการ 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจรติ 4 ปี (พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)
ของ เทศบาลต าบลหินดาด  อ าเภอห้วยแถลง  จังหวัดนครราชสีมา

มติิที่ ๒  การบรหิารราชการเพ่ือป้องกันการทุจรติ

ภารกิจตามมติิ โครงการ/ กิจกรรม/ มาตรการ
ปีงบประมาณ

หมายเหตุ



หน่วยงาน

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ที่รับผิดชอบ
งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท)

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจรติ 4 ปี (พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)
ของ เทศบาลต าบลหินดาด  อ าเภอห้วยแถลง  จังหวัดนครราชสีมา

มติิที่ ๒  การบรหิารราชการเพ่ือป้องกันการทุจรติ

ภารกิจตามมติิ โครงการ/ กิจกรรม/ มาตรการ
ปีงบประมาณ

หมายเหตุ

๖.กิจกรรม “สร้างความโปร่งใสในการใช้จ่ายเงิน 
งบประมาณ

๐ ๐ ๐ ๐ ไม่ใช้งบประมาณ กองคลัง

๗.โครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซ้ือ   – จัด
จ้าง

๐ ๐ ๐ ๐ ไม่ใช้งบประมาณ กองคลัง

๘.กิจกรรมการจัดบริการสาธารณะและการบริการ
ประชาชนเพื่อใหเ้กิดความพึงพอใจแก่ประชาชนโดย 
ทดัเทยีมกันและไม่เลือกปฏิบติั

๐ ๐ ๐ ๐ ไม่ใช้งบประมาณ ทกุกอง

๙.กิจกรรมการใช้บตัรคิวในการติดต่อราชการ ๐ ๐ ๐ ๐ ไม่ใช้งบประมาณ ทกุกอง

๑๑



หน่วยงาน

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ที่รับผิดชอบ
งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท)

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจรติ 4 ปี (พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)
ของ เทศบาลต าบลหินดาด  อ าเภอห้วยแถลง  จังหวัดนครราชสีมา

มติิที่ ๒  การบรหิารราชการเพ่ือป้องกันการทุจรติ

ภารกิจตามมติิ โครงการ/ กิจกรรม/ มาตรการ
ปีงบประมาณ

หมายเหตุ

๑.กิจกรรมการลดขั้นตอนการปฏิบติังาน ๐ ๐ ๐ ๐ ไม่ใช้งบประมาณ ทกุกอง
๒.โครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบติัราชการ ๐ ๐ ๐ ๐ ไม่ใช้งบประมาณ สํานักปลัดฯ

๓.มาตรการการมอบอํานาจอนุมัติ อนุญาต ส่ังการ เพื่อ
ลดขั้นตอนการปฏิบติัราชการ

๐ ๐ ๐ ๐ ไม่ใช้งบประมาณ สํานักปลัดฯ

๔.มาตรการมอบอํานาจของนายกองค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถิ่น

๐ ๐ ๐ ๐ ไม่ใช้งบประมาณ สํานักปลัดฯ

๕. มอบอํานาจเจ้าพนักงานทอ้งถิ่นตาม พระราชบญัญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522

๐ ๐ ๐ ๐ ไม่ใช้งบประมาณ กองช่าง

๑๒

สํานักปลัดฯ๐ ๐ ๐ ๐ ไม่ใช้งบประมาณ

2.3 มาตรการการใช้
ดุลยพินิจและใช้
อํานาจหน้าที่ใหเ้ปน็ไป
ตาม
หลักการบริหาร
กิจการบา้นเมืองที่ดี

๖. มาตรการการออกคําส่ังมอบหมายของ
นายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาลและหวัหน้าส่วนราชการ

2.4 การเชิดชูเกียรติ
แก่หน่วยงาน/บคุคล
ในการดําเนินกิจการ
การประพฤติปฏิบติั
ตนใหเ้ปน็ที่ประจักษ์

๑.โครงการพ่อ – แม่ ดีเด่น สํานักปลัดฯ๒,๐๐๐ ๒,๐๐๐ ๒,๐๐๐ ๒,๐๐๐



หน่วยงาน

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ที่รับผิดชอบ
งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท)

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจรติ 4 ปี (พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)
ของ เทศบาลต าบลหินดาด  อ าเภอห้วยแถลง  จังหวัดนครราชสีมา

มติิที่ ๒  การบรหิารราชการเพ่ือป้องกันการทุจรติ

ภารกิจตามมติิ โครงการ/ กิจกรรม/ มาตรการ
ปีงบประมาณ

หมายเหตุ

๒.กิจกรรมการมอบประกาศเกียรติคุณแก่ 
คณะกรรมการชุมชน

๐ ๐ ๐ ๐ ไม่ใช้งบประมาณ สวัสดิการฯ

๓. กิจกรรมยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่บคุคล หน่วยงาน
 องค์กรดีเด่น ผู้ทาํคุณประโยชน์ หรือเข้าร่วมใน
กิจกรรมขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ สวัสดิการฯ

๑๓

๔. กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ สวัสดิการฯ๐ ๐ ๐ ๐ ไม่ใช้งบประมาณ



หน่วยงาน

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ที่รับผิดชอบ
งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท)

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจรติ 4 ปี (พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)
ของ เทศบาลต าบลหินดาด  อ าเภอห้วยแถลง  จังหวัดนครราชสีมา

มติิที่ ๒  การบรหิารราชการเพ่ือป้องกันการทุจรติ

ภารกิจตามมติิ โครงการ/ กิจกรรม/ มาตรการ
ปีงบประมาณ

หมายเหตุ

๑. มาตรการ “จัดทาํข้อตกลงการปฏิบติัราชการ” ๐ ๐ ๐ ๐ ไม่ใช้งบประมาณ ทกุกอง

๒.กิจกรรม “การจัดทาํข้อตกลงการปฏิบติัราชการของ 
เทศบาลตําบลหนิดาด”

๐ ๐ ๐ ๐ ไม่ใช้งบประมาณ ทกุกอง

๓. กิจกรรมใหค้วามร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ 
ดําเนินการตามอํานาจหน้าที่เพื่อการตรวจสอบ
ควบคุมดูแลการปฏิบติัราชการของเทศบาลตําบลหนิดาด

๐ ๐ ๐ ๐ ไม่ใช้งบประมาณ ทกุกอง

๔. มาตรการ “ใหค้วามร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบ 
ทั้งภาครัฐและองค์กรอิสระ”

๐ ๐ ๐ ๐ ไม่ใช้งบประมาณ ทกุกอง

๕. มาตรการ “แต่งต้ังผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเร่ือง 
ร้องเรียน”

๐ ๐ ๐ ๐ ไม่ใช้งบประมาณ วิชาการ

๖. มาตรการ “ดําเนินการเกี่ยวกับเร่ืองร้องเรียนกรณีมี
บคุคลภายนอกหรือประชาชนกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของ
เทศบาลตําบลหนิดาด ว่าทจุริตและปฏิบติั ราชการตาม
อํานาจหน้าที่โดยมิชอบ”

๐ ๐ ๐ ๐ ไม่ใช้งบประมาณ วิชาการและ

๑๔

2.5 มาตรการจัดการ
ในกรณีได้ทราบหรือ
รับแจ้งหรือตรวจสอบ

พบการทจุริต 

ส ำนักปลัดฯ











ส ำนักปลัดฯ



หน่วยงาน

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ที่รับผิดชอบ
งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท)

๑.มาตรการ “ปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาล
ต าบลหนิดาดใหม้ีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น”

๐ ๐ ๐ ๐ ไม่ใช้งบประมาณ วิชาการฯ

๒.กิจกรรม “การออกระเบยีบจัดต้ังศูนย์ข้อมูล 
ข่าวสารของเทศบาลต าบลหนิดาด”

๐ ๐ ๐ ๐ ไม่ใช้งบประมาณ วิชาการฯ

๓.กิจกรรม “อบรมใหค้วามรู้ตาม พ.ร.บ. ข้อมูล 
ข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540”

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ วิชาการฯ

๔.มาตรการ “เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญและ 
หลากหลาย”

๐ ๐ ๐ ๐ ไม่ใช้งบประมาณ

๕.กิจกรรม “การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการเงิน 
การคลัง พัสดุ และทรัพย์สินของเทศบาลและการรับ
เร่ืองร้องเรียนเกี่ยวกับการเงินการคลัง”

๐ ๐ ๐ ๐ ไม่ใช้งบประมาณ กองคลัง

๖.มาตรการ “จัดใหม้ีช่องทางที่ประชาชนเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสารของเทศบาลต าบลหนิดาด”

๐ ๐ ๐ ๐ ไม่ใช้งบประมาณ

๗.โครงการส่ือประชาสัมพันธ์กิจกรรมของเทศบาล
ต าบลหนิดาด

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ วิชาการฯ

๑๕

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจรติ 4 ปี (พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)
ของ เทศบาลต าบลหินดาด  อ าเภอห้วยแถลง  จังหวัดนครราชสีมา

มติิที่ ๓  การส่งเสรมิบทบาทและการมสี่วนรว่มของภาคประชาชน 

ภารกิจตามมติิ โครงการ/ กิจกรรม/ มาตรการ
ปีงบประมาณ

หมายเหตุ

3.1 จัดใหม้ีและ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ในช่องทางที่เปน็การ
อ านวยความสะดวกแก่
ประชาชนได้มีส่วนร่วม
ตรวจสอบการปฏิบติั
ราชการตามอ านาจ
หน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิ่นได้
ทกุขั้นตอน

ส ำนักปลัดฯ/
กองคลัง/
กองช่ำง

ส ำนักปลัดฯ/
กองคลัง/
กองช่ำง



หน่วยงาน

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ที่รับผิดชอบ
งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท)

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจรติ 4 ปี (พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)
ของ เทศบาลต าบลหินดาด  อ าเภอห้วยแถลง  จังหวัดนครราชสีมา

มติิที่ ๓  การส่งเสรมิบทบาทและการมสี่วนรว่มของภาคประชาชน 

ภารกิจตามมติิ โครงการ/ กิจกรรม/ มาตรการ
ปีงบประมาณ

หมายเหตุ

๑.โครงการจัดประชาคมแผนชุมชน ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ สวัสดิการฯ

๒.การด าเนินงานศูนย์รับเร่ืองราวร้องทกุข์เทศบาล
ต าบลหนิดาด

๐ ๐ ๐ ๐ ไม่ใช้งบประมาณ วิชาการฯ

๓.มาตรการก าหนดขั้นตอน/กระบวนการเร่ือง 
ร้องเรียน

๐ ๐ ๐ ๐ ไม่ใช้งบประมาณ สาธารณสุขฯ

๔.โครงการเทศบาลต าบลหนิดาดเคล่ือนที่ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ส านักปลัดฯ
๕.มาตรการแก้ไขเหตุเดือดร้อนร าคาญด้านการ
สาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ สาธารณสุขฯ

๖.กิจกรรม รายงานผลการตรวจสอบข้อเทจ็จริงใหผู้้
ร้องเรียน/ร้องทกุข์รับทราบ

๐ ๐ ๐ ๐ ไม่ใช้งบประมาณ วิชาการฯ

๑.มาตรการแต่งต้ัง คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท า
แผนพัฒนาเทศบาลต าบลหนิดาด

๐ ๐ ๐ ๐ ไม่ใช้งบประมาณ วิชาการฯ

๒.ประชุมประชาคมหมู่บา้นและประชาคมต าบล 
ประจ าปี

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ วิชาการฯ

๓.การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดท าแผนชุมชน ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ สวัสดิการฯ
๑๖

3.3 การส่งเสริมให้
ประชาชน
มีส่วนร่วมบริหาร
กิจการขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิ่น

3.2 การรับฟังความ
คิดเหน็ การรับและ
ตอบสนองเร่ือง
ร้องเรียน/ร้องทกุข์
ของประชาชน



หน่วยงาน

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ที่รับผิดชอบ
งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท)

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจรติ 4 ปี (พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)
ของ เทศบาลต าบลหินดาด  อ าเภอห้วยแถลง  จังหวัดนครราชสีมา

มติิที่ ๓  การส่งเสรมิบทบาทและการมสี่วนรว่มของภาคประชาชน 

ภารกิจตามมติิ โครงการ/ กิจกรรม/ มาตรการ
ปีงบประมาณ

หมายเหตุ

๔.มาตรการแต่งต้ังตัวแทนประชาคมเข้าร่วมเปน็ 
คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง

๐ ๐ ๐ ๐ ไม่ใช้งบประมาณ กองคลัง

๕.กิจกรรมการประเมินผลการปฏิบติัราชการของ
เทศบาลต าบลหนิดาด

๐ ๐ ๐ ๐ ไม่ใช้งบประมาณ ส านักปลัดฯ

๖.มาตรการตรวจสอบโดยคณะกรรมการประเมินผล
การปฏิบติัตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บา้นเมืองที่ดีของเทศบาลต าบลหนิดาด

๐ ๐ ๐ ๐ ไม่ใช้งบประมาณ ส านักปลัดฯ

๑๗



หน่วยงานที่

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ รับผิดชอบ
งบประมาณ (บาท)งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท)

๑.โครงการจัดทาํแผนการตรวจสอบภายในประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔

๐ ๐ ๐ ๐ ไม่ใช้งบประมาณ วิชาการฯ

๒.โครงการจัดทาํรายงานการควบคุมภายใน ๐ ๐ ๐ ๐ ไม่ใช้งบประมาณ วิชาการฯ
๓.กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ๐ ๐ ๐ ๐ ไม่ใช้งบประมาณ ทกุกอง

๔.มาตรการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน
เทศบาลตําบลหนิดาด

๐ ๐ ๐ ๐ ไม่ใช้งบประมาณ ทกุกอง

๑.มาตรการส่งเสริมใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ 
กํากับดูแลการบริหารงานบคุคลเกี่ยวกับการบรรจุ
แต่งต้ัง การโอน ย้าย

๐ ๐ ๐ ๐ ไม่ใช้งบประมาณ สํานักปลัดฯ

๒.กิจกรรมการรายงานผลการใช้จ่ายเงินใหป้ระชาชน
ได้รับทราบ

๐ ๐ ๐ ๐ ไม่ใช้งบประมาณ กองคลัง

๓.กิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ 
ตรวจสอบการรับการจ่ายและการใช้ประโยชน์
ทรัพย์สินของเทศบาลตําบลหนิดาด

๐ ๐ ๐ ๐ ไม่ใช้งบประมาณ กองคลัง

๑๘

4.1 มีการจัดวาง
ระบบและรายงาน
การควบคุมภายใน
ตามที่คณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดิน
กําหนด 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจรติ 4 ปี (พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)
ของ เทศบาลต าบลหินดาด  อ าเภอห้วยแถลง  จังหวัดนครราชสีมา

มติิที่ ๔  การเสรมิสรา้งและปรบัปรงุกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ภารกิจตามมติิ โครงการ/ กิจกรรม/ มาตรการ
ปีงบประมาณ

หมายเหตุ

4.2 การสนับสนุนให้
ภาคประชาชนมีส่วน
ร่วมตรวจสอบการ
ปฏิบติัหรือการ
บริหารราชการ ตาม
ช่องทางที่สามารถ
ดําเนินการได้ 



หน่วยงานที่

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ รับผิดชอบ
งบประมาณ (บาท)งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท)

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจรติ 4 ปี (พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)
ของ เทศบาลต าบลหินดาด  อ าเภอห้วยแถลง  จังหวัดนครราชสีมา

มติิที่ ๔  การเสรมิสรา้งและปรบัปรงุกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ภารกิจตามมติิ โครงการ/ กิจกรรม/ มาตรการ
ปีงบประมาณ

หมายเหตุ

๔.กิจกรรมการจัดหาคณะกรรมการจัดซ้ือจัดจ้าง จาก
ตัวแทนชุมชน

๐ ๐ ๐ ๐ ไม่ใช้งบประมาณ กองคลัง

๕.โครงการอบรมกรรมการตรวจรับการจ้าง ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ กองคลัง

๑.โครงการอบรมใหค้วามรู้ด้านระเบยีบกฎหมาย
ทอ้งถิ่นผู้บริหารและสมาชิกสภาทอ้งถิ่น

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ สํานักปลัดฯ

๒.กิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิก
สภาทอ้งถิ่น

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ สํานักปลัดฯ

๓.กิจกรรมส่งเสริมสมาชิกสภาทอ้งถิ่นใหม้ีบทบาทใน
การตรวจสอบการปฏิบติังานของฝ่ายบริหาร

๐ ๐ ๐ ๐ ไม่ใช้งบประมาณ สํานักปลัดฯ

๔.กิจกรรมการมีส่วนร่วมในการปฏิบติังานของสมาชิก
สภาเทศบาลตําบลหนิดาด

๐ ๐ ๐ ๐ ไม่ใช้งบประมาณ สํานักปลัดฯ

๑๙

4.3 การส่งเสริม
บทบาทการ
ตรวจสอบของสภา
ทอ้งถิ่น 



หน่วยงานที่

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ รับผิดชอบ
งบประมาณ (บาท)งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท)

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจรติ 4 ปี (พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)
ของ เทศบาลต าบลหินดาด  อ าเภอห้วยแถลง  จังหวัดนครราชสีมา

มติิที่ ๔  การเสรมิสรา้งและปรบัปรงุกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ภารกิจตามมติิ โครงการ/ กิจกรรม/ มาตรการ
ปีงบประมาณ

หมายเหตุ

๑.มาตรการเฝ้าระวังการคอร์รัปชันโดยภาคประชาชน ๐ ๐ ๐ ๐ ไม่ใช้งบประมาณ สํานักปลัดฯ

๒.กิจกรรมการติดปา้ยประชาสัมพันธ์กรณีพบเหน็การ
 ทจุริต

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ สํานักปลัดฯ

๓.มาตรการการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายด้านการ
ปอ้งกันการทจุริต

๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ วิชาการฯ

๒๐

4.4 เสริมพลังการมี
ส่วนร่วมของชุมชน
(Community) และ
บรูณาการทกุภาค
ส่วนเพื่อต่อต้านการ
ทจุริต



๒๑ 
 

ส่วนที่ ๓ 
 

 
 
มิติที่ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
 1.1 การสร้างจิตสํานึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝุายบริหาร  
ข้าราชการการเมืองฝุายสภาท้องถ่ินและฝุายประจําขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 1.1.1 สร้างจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าที่ให้บังเกิด
ประโยชน์สุขแก่ประชาชนในท้องถ่ิน 
 

1. ชื่อโครงการ : โครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
2. หลักการและเหตุผล 
 หลักธรรมาภิบาลหรือการบริหารจัดการท่ีดี (Good Governance) เป็นหลักสําคัญในการบริหารและ
การปฏิบัติงานจะต้องมีความสุจริตโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้รวมท้ังเป็นการเสริมสร้างจิตสํานึกในการ
ทํางานและความรับผิดชอบต่อหน้าท่ีของตนเองนอกจากนี้ยังต้องมีการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อให้
สามารถปฏิบัติงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพและนําไปสู่การพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่องอีกท้ังสามารถ
แก้ปัญหาความขัดแย้งภายในองค์กรได้อีกด้วยจากสภาพปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันท่ีเป็นปัญหาเรื้อรังท่ีมีส่วน
บั่นทอนความเจริญของประเทศไทยมานานจึงจําเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องมีการปูองกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต
คอร์รัปชันอย่างจริงจังในสถานการณ์วิกฤติปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในสังคมไทยดังกล่าวทุกภาคส่วนใน
สังคมไทยต่างเห็นพ้องตรงกันว่าการที่จะทําให้ปัญหาการคอร์รัปชันลดน้อยลงและหมดไปได้ในท่ีสุดนั้นต้องนํา
หลักธรรมาภิบาลไปปรับใช้กับทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็น  ภาคส่วนการเมือง  ภาคราชการ  ภาคธุรกิจเอกชน
ตลอดจนภาคประชาสังคมอย่างเข้มงวดจริงจังพร้อมท้ังสร้างทัศนคติใหม่ปลูกจิตสํานึกของคนไทยร่วมต้านภัย
การทุจริตควบคู่กับการเปล่ียนแปลงค่านิยมไปในทิศทางท่ีไม่เอื้อหรือสนับสนุนการทุจริตคอร์รัปชัน ท้ังนี้ กลไก
การนําหลักธรรมาภิบาลซึ่งประกอบด้วย ความชอบธรรม ความโปร่งใส ความรับผิดชอบ และการตรวจสอบได้
ความมีประสิทธิภาพและประประสิทธิผลและการมีส่วนร่วมของประชาชนไปเป็นแนวทางในการบริหารจัดการ
นั้นปรากฏอยู่ในบทบัญญัติของกฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบันซึ่งได้วางกรอบการนํา
หลักธรรมาภิบาลไปเป็นแนวทางการปฏิรูปการบริหารการปกครองของหน่วยงานองค์กรต่างๆของภาครัฐจึง
นับเป็นการส่งสัญญาณเชิงบวกให้เห็นว่าประเทศไทยมีพัฒนาการเปล่ียนแปลงไปในทางท่ีดีขึ้นแล้วแต่อย่างไรก็
ตามสําหรับกรอบการนําหลักธรรมาภิบาลไปเป็นแนวทางการปฏิรูปการบริหารการปกครองของหน่วยงานหรือ
องค์กรภาครัฐนั้นปัจจุบันยังคงอยู่บนความหลากหลายในองค์ประกอบหลักของธรรมาภิบาลซึ่งประกอบด้วย
หลักความชอบธรรม ( Legitimacy) หลักความโปร่งใส ( Transparency) หลักความรับผิดชอบและการ
ตรวจสอบได้(Accountability)หลักความมีประสิทธิภาพ (Efficiency)และหลักการมีส่วนร่วม (Participation)  
 ดังนั้น การพิจารณาคัดเลือกนําองค์ประกอบหลักของธรรมาภิบาลเหล่านั้นมาใช้เป็นเครื่องมือกลไกใน
การสร้างมาตรฐานด้านความโปร่งใสสําหรับหน่วยงานหรืองค์กรใดๆจะต้องคํานึงถึงกรอบเปูาหมาย
วัตถุประสงค์แนวทางหรือวิธีการดําเนินงานท่ีหน่วยงานองค์กรสามารถปฏิบัติเพื่อสร้างระบบบริหารกิจการ
บ้านเมืองและสังคมท่ีดีได้ต่อไป  
 ดังนั้นเพื่อประโยชน์ในการบริหารราชการของเทศบาลตําบลหินดาดจึงจัดทําโครงการบริหารงานตาม
หลักธรรมาภิบาลขึ้น 
 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  ตามแผนปฏิบัติการ 



๒๒ 
 

3. วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรขององค์กรมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องหลักธรรมาภิบาลคุณธรรม 
และจริยธรรม 
 2. เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น  บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจและให้ความสําคัญกับการปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ (Anti Corruption) 
 3. เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในหลักและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
และสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในการทํางานและการดําเนินชีวิตได้ 
 4. เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น  บุคลากรสามารถนําองค์ความรู้ต่างๆไปประยุกต์ใช้ในการทํางานให้กับ
องค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
4. เปูาหมาย 
 ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง 
5. พื้นที่ดําเนินการ 
 เทศบาลตําบลหินดาด  
6. วิธีดําเนินการ 
 1. จัดทําโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่น 
 2. มอบงานให้กับผู้รับผิดชอบโครงการและผู้ท่ีเกี่ยวข้องเพื่อวางแผนและจัดเตรียมโครงการ 
 3. ประสานงานกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเพื่อจัดหาวิทยากร 
 4. จัดทํากําหนดการและหัวข้อการอบรม 
 5. สรุปผลในภาพรวมและรายงานผลการดําเนินการตามโครงการให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ 
 7. ระยะเวลาการดําเนินงาน  4  ปี  (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔) 
 8. งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ 
 9. ผู้รับผิดชอบโครงการ   สํานักปลัดเทศบาล   เทศบาลตําบลหินดาด 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 1. ผู้บริหารท้องถิ่น  บุคลากรขององค์กรมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องหลักธรรมาภิบาลคุณธรรมและ
จริยธรรม 
 2. ผู้บริหารท้องถิ่น  บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจและให้ความสําคัญกับการปูองกันและปราบปราม
การทุจริตประพฤติมิชอบ (Anti Corruption) 
 3. ผู้บริหารท้องถิ่น  บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในหลักและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและ
สามารถนําไปประยุกต์ใช้ในการทํางานและการดําเนินชีวิตได้ 
 4. ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรสามารถนําองค์ความรู้ต่างๆไปประยุกต์ใช้ในการทํางานให้กับองค์กรได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 
 
 



๒๓ 
 

1. ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 
2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 
 การพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าประชาชนมีความสุขอย่างยั่งยืนและสามารถก้าวพ้นทุกวิกฤตของโลก
ท่ีมากับกระแสโลกาภิวัตน์มีรากฐานสําคัญจากการพัฒนาบุคคลในประเทศนั้นๆให้เป็นคนดีซึ่งมีความเกี่ยวข้อง
โดยตรงกับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคมโดยเฉพาะ “เจ้าหน้าท่ีของรัฐ ” ซึ่งได้รับมอบหมาย
ภารกิจในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนใช้อํานาจท่ีได้รับอย่างซื่อสัตย์ต้องดูแลจัดการตัดสินใจเกี่ยวกับ
การให้บริการสาธารณะการจัดการทรัพยากรของชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและต่อประเทศชาติ  
 คณะรัฐมนตรีในการประชุมเม่ือวันท่ี 26 สิงหาคม 2551 มีมติเห็นชอบในหลักการเกี่ยวกับ
ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในภาครัฐไว้ 5 ยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริม
คุณธรรมในองค์กรเพื่อเป็นต้นแบบให้ข้าราชการได้เรียนรู้และปฏิบัติตาม   
 จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว เทศบาลตําบลหินดาด จึงเห็นความสําคัญในการพัฒนาบุคลากรใน
สังกัดเพื่อตระหนักถึงการสร้างจิตสํานึกให้มีคุณธรรมจริยธรรมและปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มี
จิตสํานึกท่ีดีในการปฏิบัติงานประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่ประชาชนจึงได้ทําโครงการเสริมสร้าง
คุณธรรมและจริยธรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและประโยชน์สูงสุดของประชาชน 
3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่อปลูกจิตสํานึกให้พนักงานเจ้าหน้าท่ี เทศบาลตําบลหินดาด มีคุณธรรมจริยธรรมเข้าใจ
หลักธรรมของพระพุทธศาสนาและน้อมนําเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปเป็นแนวทางในการดําเนินชีวิต
ส่วนตัวและในการปฏิบัติราชการ 
 3.2 เพื่อให้พนักงานได้รับการพัฒนาจิตใจและพัฒนาตนเองให้มีจิตสาธารณะเกิดความสํานึกร่วมใน
การเสริมสร้างสังคมแห่งคุณธรรมและสมานฉันท์ประพฤติตนเป็นพลเมืองดีสร้างประโยชน์แก่ครอบครัว 
ประชาชนและประเทศชาติสร้างจิตสํานึกในการทําความดีรู้จักการให้การเสียสละและการบําเพ็ญสาธารณะ
ประโยชน์ร่วมกัน 
 3.3 เพื่อเป็นการสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีของ เทศบาลตําบลหินดาด ในการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม 
และธรรมาภิบาล 
4. เปูาหมาย/ผลผลิต 
 ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างเทศบาลตําบลหินดาด 
5. พื้นที่ดําเนินการ 
 เทศบาลตําบลหินดาด  
6. วิธีดําเนินการ 
จัดให้มีการดําเนินกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม แบ่งเป็น 3 แนวทางคือ 
 6.1 การจัดกิจกรรมบรรยายเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมโดยคณะผู้บริหาร  ปลัด เทศบาล  
บรรยายให้ความรู้แก่พนักงานเจ้าหน้าท่ี 
 6.2 จัดกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์นอกสถานท่ีส่งเสริมให้รู้รักสามัคคีเสียสละช่วยเหลือแบ่งปันและ
เห็นคุณค่าของการเสริมสร้างสังคมแห่งความดีมีคุณธรรม  เช่น การช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในสังคมหรือทําบุญ
ถวายทานแก่พระภิกษุสงฆ์ท่ีชราภาพหรืออาพาธ เป็นต้น 
 6.3 การจัดกิจกรรมทําบุญถวายเครื่องไทยธรรมและบําเพ็ญประโยชน์ ณ วัดต่างๆ 
 
 



๒๔ 
 

 7. ระยะเวลา ในการดําเนินการ 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔) 
 8. งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ 
 9. ผู้รับผิดชอบ สํานักปลัดเทศบาล  เทศบาลตําบลหินดาด 
 10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 พนักงานเจ้าหน้าท่ี มีคุณธรรมจริยธรรม เข้าใจหลักธรรมของพระพุทธศาสนาและน้อมนําหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการดําเนินชีวิตและการปฏิบัติงาน 
 10.2 พนักงานเจ้าหน้าท่ีได้รับการพัฒนาจิตใจพัฒนาตนให้มีจิตสาธารณะเกิดความสํานึกร่วมในการ
สร้างสังคมแห่งคุณธรรมและสมานฉันท์ สร้างประโยชน์แก่ครอบครัวและประเทศชาติ รู้จักการให้และเสียสละ
เพื่อประโยชน์ส่วนรวม 
 10.3 สร้างภาพลักษณ์ท่ีดีขององค์กรเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาล 
 
1. ชื่อโครงการ : โครงการสมุดความดีพนักงานจ้าง 
2. หลักการและเหตุผล 
 การบันทึกการปฏิบัติงานประจําวันโดยเฉพาะบุคลากรในองค์กรเป็นการสร้างระเบียบวินัยในการ
ปฏิบัติงานซึ่งในแต่ละวันหากมีการจดบันทึกว่าได้ทําอะไรบ้างจะเป็นการทบทวนและสามารถย้อนกลับมาเพื่อ
พิจารณาปรับปรุงการทํางานในแต่ละกิจกรรมได้รวมถึงหัวหน้าผู้บังคับบัญชาสามารถใช้เป็นหลักฐานในการ
อ้างอิงท่ีใช้ในการประเมินผลงานยังส่งผลให้การประเมินเป็นท่ียอมรับภารกิจท่ีได้รับมอบหมายได้ปฏิบัติงาน
ด้วยความสําเร็จความซื่อสัตย์ สุจริต ลุล่วงหรือไม่อย่างไรและหัวหน้างานสามารถวางแผนต่อไปได้ประเมิน
ทักษะและผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างได้ซึ่งจะส่งผลให้เห็นว่าค่าของคนอยู่ท่ีผลของงานหรืออาจจะมี
ผู้ร่วมงานอื่นมาอ่านแล้วมีกรณีศึกษาจากปัญหาท่ีเกิดขึ้นคล้ายกันทําให้ทราบถึงวิธีการแก้ไขเกิดการ
แลกเปล่ียนความรู้ซึ่งกันและกัน 
 เทศบาลตําบลหินดาด เห็นความสําคัญของการบันทึกประจําวันดังกล่าวจึงได้จัดทําสมุดความดี
พนักงานจ้างโดยให้พนักงานจ้างมีการบันทึกการปฏิบัติงานประจําวันเพื่อเป็นเครื่องมือในการควบคุมดูแลการ
ปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบซึ่งเป็นงานท่ีได้รับมอบหมายและเกิดประโยชน์แก่องค์กรเป็นการสร้างระเบียบ
วินัยส่งเสริมการสร้างจิตสํานึกท่ีดีในการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 
3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่อเป็นช่องทางในการส่ือสารระหว่างหัวหน้างานปลัดเทศบาลและพนักงาน 
 3.2 เพื่อเป็นประโยชน์ในการติดตามงานท่ีพนักงานจ้างได้ปฏิบัติ 
 3.3 เพื่อเป็นการสร้างจิตสํานึกในการปฏิบัติงานด้านความรับผิดชอบซื่อตรงซื่อสัตย์สุจริตต่องานท่ี
ได้รับมอบหมาย 
4. เปูาหมาย  พนักงานจ้างเทศบาลตําบลหินดาด 
5. ระยะเวลา 4 ปี  (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔) 
6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 กําหนดให้พนักงานและลูกจ้างทุกคนเขียนสมุดการบ้านโดยบันทึกผลการปฏิบัติงานประจําทุกวัน
และส่งให้หัวหน้าส่วนราชการทุกวันจันทร์ 
 6.2 รวบรวมเป็นข้อมูลสําหรับผู้บริหารให้พิจารณาผลการปฏิบัติงานพนักงานประจําปี 
7. งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณในการดําเนินโครงการ 
8. สถานที่ดําเนินการ เทศบาลตําบลหินดาด 



๒๕ 
 

9. ผู้รับผิดชอบ   สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลตําบลหินดาด 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 มีการส่ือสารระหว่างผู้บังคับบัญชาและพนักงานส่งเสริมให้ปฏิบัติงานเป็นไปตามเปูาหมาย 
 10.2 มีการติดตามผลงานทําให้สามารถทราบผลการทํางานเมื่อเกิดปัญหาสามารถแก้ไขได้ 
 10.3 พนักงานจ้างทํางานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริตเกิดความรับผิดชอบในหน้าท่ีได้รับมอบหมายตามกําหนด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๖ 
 

1. ชื่อโครงการ : โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการปูองกันการทุจริต 
2. หลักการและเหตุผล 
 บุคลากรหรือทรัพยากรบุคคลในองค์กรเป็นรากฐานสําคัญยิ่งในการพัฒนาและขับเคล่ือนองค์กรไปสู่
ความสําเร็จท้ังด้านคุณภาพประสิทธิภาพและประสิทธิผลองค์กรนั้นๆย่อมประสบความสําเร็จมีความ
เจริญก้าวหน้าต่อไปท้ังนี้ขึ้นอยู่กับบุคลากรท่ีมีคุณภาพสูงมีความรู้ความสามารถมีทักษะต่างๆ ในการปฏิบัติงาน 
มีประสบการณ์มีความรู้และเข้าใจงานเป็นอย่างดี  เมื่อได้รับบทบาทให้กระทําหน้าท่ีใดๆ แล้วย่อมสามารถ
แสดงบทบาทนั้นๆ ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมเสมอในทางตรงกันข้ามหากบุคลากรในองค์กรด้อย
ความสามารถไร้อุดมการณ์ไม่มีทักษะหรือประสบการณ์ท่ีจําเป็นในการทํางานย่อมทําให้องค์กรนั้นๆด้อย
พัฒนาหรือเจริญก้าวหน้าได้อย่างล่าช้านอกจากบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถมีทักษะและประสบการณ์  
การทํางานสูงแล้วย่อมมีคุณธรรมจริยธรรมในการปูองกันการทุจริต มีจรรยาบรรณ ค่านิยม บุคลิกภาพหรือ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์เป็นตัวชี้นําทางในการปฏิบัติงานตามตําแหน่งหน้าท่ีและบทบาทแห่งตนเอง 
บุคลากรท่ีปฏิบัติหน้าท่ีโดยยึดมั่นในหลักคุณธรรมจริยธรรม มีจิตสํานึกท่ีดี มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีความ
รับผิดชอบ ต้ังใจทํางานด้วยความทุ่มเเสียสละ มีความ  เมตตา กรุณา เอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่ต่องานต่อหน่วยงาน ต่อ
เพื่อนร่วมงานและผู้มาขอรับบริการหรือรักษาผลประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติแล้วย่อมนําพา
องค์กรหรือหน่วยงานมุ่งไปสู่ความเจริญก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นมีความโปร่งใสมีการปูองกันการทุจริต และสามารถ
ตรวจสอบได้ตามหลักการแห่งธรรมาภิบาล  
 เทศบาลตําบลหินดาด จึงได้จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการปูองกันการทุจริตข้ึน 
เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรภายในประกอบด้วยคณะผู้บริหารสมาชิกสภาฯข้าราชการและ
พนักงานจ้างตลอดท้ังประชาชนท่ัวไปให้มีความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาสามารถนํามา
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานให้ห่างไกลจากการทุจริตและการดําเนินชีวิตประจําวันได้อย่างปกติสุขรู้จักความ
พอดีมีความพอเพียงปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายและข้อบังคับมีเจตคติท่ีดีมีจรรยาบรรณวิชาชีพต่อตนเองต่อ
การทํางานต่อเพื่อนร่วมงานต่อผู้มาขอรับบริการต่อผู้บังคับบัญชาและต่อประเทศชาติบ้านเมืองต่อไป 
3. วัตถุประสงค์ 
 ๓.1 เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 
 ๓.2 เพื่อให้บุคลากรสามารถนําหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานและ
การดําเนินชีวิตได้อย่างถูกต้อง 
 ๓.3 เพื่อปรับเปล่ียนทัศนคติค่านิยมและเจตคติของบุคลากรต่อองค์กรต่อการทํางานต่อเพื่อนร่วมงาน 
ต่อผู้มาขอรับบริการและต่อผู้บังคับบัญชาให้ดียิ่งขึ้น 
 ๓.4 เพื่อให้สถาบันทางศาสนามีบทบาทในการปลูกจิตสํานึกมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์ 
สุจริต ให้แก่ บุคลากรของเทศบาลตําบลหินดาด 
4. กลุ่มเปูาหมาย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ข้าราชการ/พนักงาน ท้ังหมด จํานวน ๖๐ คน 
5. พื้นที่ดําเนินการ เทศบาลตําบลหินดาด 
6. ระยะเวลาดําเนินการ จัดปฏิบัติธรรม (สวดมนต์ข้ามป)ี ช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ 
7. กิจกรรมและวิธีการดําเนินการ 
 ๗.1 ติดต่อประสานและขอความร่วมมือไปยังวัด  
 ๗ .2 ช้ีแจงรายละเอียดและวางแผนการดําเนินงานตามโครงการฯ 
 ๗ .3 จัดทํารายละเอียดโครงการฯ กําหนดการและหลักสูตรการจัดการอบรมฯ 
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 ๗ .4 เสนอรายละเอียดโครงการกําหนดการและหลักสูตรเพื่อพิจารณาปรับปรุงและแก้ไขให้ถูกต้อง
และเกิดความเหมาะสม 
 ๗ .5 ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนท่ัวไปท่ีสนใจเข้าร่วมกิจกรรมโครงการฯ 
 ๗ .6 วัดและประเมินผลโครงการฯ 
8. งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  กองการศึกษา  เทศบาลตําบลหินดาด 
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 10.1 บุคลากรและประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริง 
 10.2 บุคลากรและประชาชนสามารถนําหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาใช้ในการปฏิบัติงานและ
การดําเนินชีวิตได้อย่างแท้จริง 
 10.3 ปลูกจิตสํานึกให้บุคลากรและประชาชนมีทัศนคติ ค่านิยม ความซื่อสัตย์สุจริต และเจตคติต่อ
องค์กรต่อการ ทํางาน ต่อเพื่อนร่วมงานต่อผู้มาขอรับบริการและต่อผู้บังคับบัญชาท่ีดี 
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๑.ชื่อโครงการ : โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา เทศบาลตําบลหินดาด และ 
ลูกจ้างและพนักงานจ้างเทศบาลตําบลหินดาด 
2. หลักการและเหตุผล 
 ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2550 มาตรา 279 บัญญัติให้มีประมวล
จริยธรรมเพื่อกําหนดมาตรฐานทางจริยธรรมของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองข้าราชการหรือเจ้าหน้าท่ีของรัฐ
แต่ละประเภทโดยให้มีกลไกและระบบในการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพและประกอบกับประกาศประมวล
จริยธรรม เทศบาลตําบลหินดาด ซึ่งหัวใจสําคัญของการทํางานร่วมกันเป็นหมู่คณะอีกอย่างท่ีขาดไม่ได้คือ
คุณธรรมจริยธรรมเพราะคุณธรรมและจริยธรรม หมายถึง การประพฤติปฏิบัติอันถูกต้องดีงามท้ังกาย วาจา ใจ 
ท้ังต่อตนเองต่อผู้อื่นและต่อสังคมซึ่งถ้าบุคลากรทุกคนท่ีทํางานร่วมกันมีคุณธรรมและจริยธรรมประจําใจของ
ตนเองแล้วการปฏิบัติงานทุกอย่างต้องลุล่วงไปด้วยดีและมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้
และผู้มารับบริการอย่างประชาชนก็จะได้รับความเช่ือมั่นและไว้วางใจท่ีจะเข้ามารับบริการที่องค์กรนั้นๆ  
 ประกอบกับ เทศบาลตําบลหินดาด  ได้รับการประเมินคัดเลือกจากสํานักงาน ป.ป.ช. ตามโครงการ
ส่งเสริมท้องถิ่นปลอดทุจริตในการเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นและท่ีดีและเพื่อเป็นการเตรียมความ
พร้อมท้ังในด้านคน ได้แก่ บุคลากรท้ังข้าราชการการเมืองฝุายบริหารข้าราชการการเมืองฝุายสภาท้องถิ่นและ
ข้าราชการฝุายประจํารวมถึงพนักงานจ้างจึงได้มีการจัดทําโครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมแก่ผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล ลูกจ้างและพนักงานเทศบาลตําบลหินดาดดังกล่าวนี้ขึ้น 
3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่อเป็นการปลูกและปลุกจิตสํานึกการต่อต้านการทุจริต 
 3.2 เพื่อเป็นการสร้างจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าท่ีให้เกิด
ประโยชน์สุขแก่ประชาชน 
 3.3 เพื่อสร้างจิตสํานึกและความตระหนักในการประพฤติปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม 
 3.4 เพื่อสร้างจิตสํานึกและความตระหนักท่ีจะไม่กระทําการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือมี
ผลประโยชน์ทับซ้อน 
4. เปูาหมาย ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง จํานวน ๖๐ คน 
5. พื้นที่ดําเนินการ เทศบาลตําบลหินดาด 
6. วิธีการดําเนินการ 
 จัดอบรมคุณธรรมและจริยธรรมแก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงาน เทศบาลตําบลหินดาด  โดย
เชิญวิทยากรท่ีมีความรู้ความสามารถมาถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ต่างๆ ในการปลูกและปลุกจิตสํานึก
การต่อต้านการทุจริตให้ประพฤติปฏิบัติราชการโดยยึดมั่นในหลักคุณธรรมและจริยธรรมและมีการศึกษาดูงาน
หรือทํากิจกรรมนอกสถานท่ีในบางโอกาส 
7. ระยะเวลา การดําเนินการ 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔) 
8. งบประมาณ ในการดําเนินการ ๒๐,๐๐๐  บาท 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลตําบลหินดาด 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
ตัวชี้วัด ประชาชนผู้มารับบริการที่เทศบาลตําบลหินดาด  ประเมินความพึงพอใจการปฏิบัติงานของพนักงาน 
โดยใช้แบบประเมินเป็นตัวชี้วัดและต้องได้รับผลกาประเมินมากกว่าร้อยละ 70 
ผลลัพธ์ ผู้บริหาร สมาชิกสภา เทศบาลและพนักงาน เทศบาลตําบลหินดาดเ กิดจิตสํานึกท่ีดีในการต่อต้านการ
ทุจริตและประพฤติปฏิบัติโดยยึดมั่นตามหลักประมวลจริยธรรม 
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1.1.2 สร้างจิตสํานึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรม 
 

1. ชื่อโครงการ :มาตรการ“ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของเทศบาลตําบลหินดาด” 
2. หลักการและเหตุผล 
 ตามท่ีเทศบาลตําบลหินดาด  ได้ประกาศใช้ประมวลจริยธรรมของเทศบาลตําบลหินดาด พ.ศ. 25๕๑ 
โดยกําหนดกลไกและระบบในการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพท้ังนี้การฝุาฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทาง
จริยธรรมดังกล่าวให้ถือว่าเป็นการกระทําผิดทางวินัยซึ่งมีการกําหนดขั้นตอนการลงโทษตามความร้ายแรงแห่ง
การกระทําประกอบกับได้มีประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง  กําหนดให้พนักงานเทศบาล 
ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้างของเทศบาลมีหน้าท่ีดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายเพื่อรักษาประโยชน์
ส่วนรวมและประเทศชาติอํานวยความสะดวกและให้บริการแก่ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาลโดยจะต้องยึด
มั่นในค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรม 9 ประการ ได้แก่ ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม , มีจิตสํานึกท่ีดี 
ซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ,ยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตนและไม่มีประโยชน์  
ทับซ้อนยืนหยัดทําในส่ิงท่ีถูกต้องเป็นธรรมและถูกกฎหมายให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็วมีอัธยาศัย 
และไม่เลือกปฏิบัติให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วนถูกต้องและไม่บิดเบือนข้อเท็จจริงมุ่งผลสัมฤทธิ์
ของงานรักษามาตรฐานมีคุณภาพโปร่งใสและตรวจสอบได้ ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุขและยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กรนอกจากนี้ สํานักงาน ก.พ. ได้กําหนดแนวทางการ
ดําเนินการตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนกรณีการเรี่ยไรและกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือ
ประโยชน์อื่นใดโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกําหนดให้ข้าราชการต้องละเว้นจากการแสวงหาประโยชน์ท่ีมิชอบโดย
อาศัยตําแหน่งหน้าท่ีและไม่กระทําการอันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมตาม
นัยหนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร 1013.7/ว 11 ลงวันท่ี 25 ธันวาคม 2557 ซึ่งเทศบาลตําบลหินดาด   
ควรนําแนวทางการดําเนินการดังกล่าวมาปรับใช้เป็นแนวทางในการถือปฏิบัติโดยอนุโลม  
 ดังนั้นเพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติงานและเป็นท่ีเช่ือถือไว้วางใจของประชาชน เทศบาลตําบล
หินดาดได้จัดทํามาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของ เทศบาลตําบลหินดาด  ” ขึ้น 
เพื่อให้บุคลากรท้ังฝุายการเมืองและฝุายประจําทุกระดับนําไปใช้ในการปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความซื่อสัตย์สุจริตมี
คุณธรรมจริยธรรมไม่กระทําการอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือการมีผลประโยชน์ทับซ้อน 
3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่อเป็นเครื่องมือกํากับความประพฤติของข้าราชการท่ีสร้างความโปร่งใสมีมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานท่ีชัดเจนและเป็นสากล 
 3.2 เพื่อยึดถือเป็นหลักการและแนวทางการปฏิบัติงานอย่างสม่ําเสมอท้ังในระดับองค์กรและระดับ
บุคคลและเป็นเครื่องมือการตรวจสอบการทํางานด้านต่างๆ ของ เทศบาลตําบลหินดาด เพื่อให้การดําเนินงาน
เป็นไปตามหลักคุณธรรมจริยธรรมมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 3.3 เพื่อทําให้เกิดรูปแบบองค์กรอันเป็นท่ียอมรับเพิ่มความน่าเช่ือถือเกิดความมั่นใจแก่ผู้รับบริการ
และประชาชนท่ัวไปตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย 
 3.4 เพื่อให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างองค์กรและข้าราชการในทุกระดับโดยให้ฝุายบริหารใช้อํานาจใน
ขอบเขตสร้างระบบความรับผิดชอบของข้าราชการต่อตนเอง ต่อองค์กร ต่อผู้บังคับบัญชาต่อประชาชนและต่อ
สังคมตามลําดับ 
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 3.5 เพื่อปูองกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ท่ีอาจเกิดขึ้น 
รวมท้ังเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 
4. เปูาหมาย/ผลผลิต คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง 
5. พื้นที่ดําเนินการ เทศบาลตําบลหินดาด 
6. วิธีดําเนินการ 
 1. เผยแพร่ประมวลจริยธรรมของเทศบาลตําบลหินดาด เพื่อใช้เป็นค่านิยมสําหรับองค์กร ข้าราชการ
ทุกคนพึงยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่ไปกับระเบียบและกฎข้อบังคับอื่นๆอย่างท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพ 
 2. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับประมวลจริยธรรมของเทศบาลตําบลหินดาด เปิดเผยเป็นการทั่วไป
แก่สาธารณชนให้มีส่วนร่วมรับรู้และร่วมติดตามตรวจสอบตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ เรื่อง กําหนดให้ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใสของ
หน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตาม มาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) 
7. ระยะเวลาดําเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ -๒๕๖๔ 
8. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบ งานการเจ้าหน้าท่ี สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลตําบลหินดาด 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา เทศบาล  พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา พนักงาน
ปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของเทศบาลตําบลหินดาด 
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1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริต” 
2. หลักการและเหตุผล 
 ด้วยยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2556 – 2560) 
มุ่งสู่การเป็นประเทศท่ีมีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมเป็นสังคมมิติใหม่ท่ีประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริต
ทุกรูปแบบโดยได้รับความร่วมมือจากฝุายการเมืองหน่วยงานของรัฐตลอดจนประชาชนในการพิทักษ์รักษา
ผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพื่อให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียม
นานาอารยประเทศโดยกําหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยท้ังชาติต้านทุจริต ” มีเปูาหมายหลัก
เพื่อให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2564  
 ดังนั้น เพื่อให้การบริหารงานในพื้นท่ีสามารถตอบสนองต่อแผนยุทธศาสตร์ฯข้างต้น   เทศบาลตําบล
หินดาด จึงได้กําหนดแนวทาง/มาตรการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการทุจริตข้ึน เพื่อให้สามารถแปลงแผน
ยุทธศาสตร์ว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริตระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2556 – 2560) ไปสู่การปฏิบัติท่ี
เป็นรูปธรรมและเกิดความยั่งยืนในการปฏิบัติ 
3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตแก่คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น 
ข้าราชการฝุายประจํา ลูกจ้างประจํา ตลอดจนพนักงาน 
 3.2 เพื่อสร้างจิตสํานึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรมแก่คณะผู้บริหาร
ท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการฝุายประจํา ลูกจ้างประจํา ตลอดจนพนักงาน 
4. เปูาหมาย/ผลผลิต ข้อมูล/องค์กรความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตท่ีนํามาเผยแพร่มากกว่า 5 เรื่องขึ้นไป 
5. พื้นที่ดําเนินการ เทศบาลตําบลหินดาด 
6. วิธีดําเนินการ 
 1. รวบรวมและเรียบเรียงฐานข้อมูล/องค์ความรู้เกี่ยวข้องกับการปลูกจิตสํานึกด้านการต่อต้านการ
ทุจริต อาทิ กฎหมาย ป.ป.ช. มาตรา 100 มาตรา 103 มาตรา 103/7 ส่ือประชาสัมพันธ์ต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง
กับการปลูกจิตสํานึก 
 2. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์และสร้างเสริมองค์ความรู้ให้บุคลากรในสังกัดได้รับทราบและถือปฏิบัติ
อย่างเคร่งครัดผ่านโครงการ/กิจกรรมและส่ือช่องทางต่างๆ 
7. ระยะเวลาดําเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑-๒๕๖๔ 
8. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตําบลหินดาด 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ จํานวนข้อมูล/องค์กรความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตท่ีนํามาเผยแพร่ 
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1. ชื่อโครงการ : โครงการเสริมสร้างความซ่ือสัตย์ สุจริต และปลูกฝังทัศนคติ วัฒนธรรมที่ดีในการต่อต้าน 
การทุจริต 
2. หลักการและเหตุผล 
 ด้วยคณะผู้บริหารสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและพนักงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเป็นผู้ท่ีมีบทบาทสําคัญและเป็นกลไกหลักของประเทศในการให้บริการสาธารณะเพื่อตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนในท้องถิ่นทั้งยังมีหน้าท่ีและความรับผิดชอบสําคัญในอันท่ีจะบําบัดทุกข์บํารุงสุขและ
สร้างคุณภาพชีวิตท่ีดีให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นโดยให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและท้องถิ่น ดังนั้น   
การท่ีประชาชนในแต่ละท้องถิ่นจะมีความเป็นอยู่ที่ดีมีความสุขหรือไม่จึงขึ้นอยู่กับการประพฤติปฏิบัติของคณะ
ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกคนเป็นผู้มี
คุณธรรมปฏิบัติตนอยู่ในกรอบจริยธรรม เป็นผู้มีจิตสํานึกท่ีจะตอบสนองคุณแผ่นดินด้วยกา รกระทําทุกส่ิงเพื่อ
คุณประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติ  
 คณะรัฐมนตรีในการประชุมเม่ือวันท่ี 26 สิงหาคม 2551 มีมติเห็นชอบในหลักการเกี่ยวกับ
ยุทธศาสตร์การส่งเสริม  คุณธรรม จริยธรรมในภาครัฐไว้ 5 ยุทธศาสตร์ โดยในยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริม
คุณธรรมในองค์กรเพื่อเป็นต้นแบบให้ข้าราชการได้เรียนรู้และปฏิบัติตามโดยได้กําหนดแนวทางการพัฒนา
ข้าราชการทุกระดับอย่างจริงจังและต่อเนื่องให้ตระหนักในการเป็นข้าราชการท่ีมีเกียรติ ศักดิ์ศรี รู้จักความ
พอเพียงเป็นตัวอย่างท่ีดีของสังคมยึดมั่นในคุณธรรมยืนหยัดในส่ิงท่ีถูกต้องตระหนักในคุณความดีและกฎแห่ง
กรรมซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องพฤติกรรมท่ีแสดงให้เห็นถึงการมีคุณธรรม จริยธรรม 
การตัดสินใจท่ีจะกระทําหรือไม่กระทําการใดได้อย่างเหมาะสมอันรวมถึงการปูองกันการกระทําทุจริตในระบบ
ราชการด้วย  
 ดังนั้น เพื่อเป็นการเสริมสร้างความซื่อสัตย์สุจริตปลูกฝังทัศนคติและวัฒนธรรมท่ีดีในการต่อต้านการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ เทศบาลตําบลหินดาด จึงได้จัดทําโครงการเสริมสร้างความซื่อสัตย์ สุจริต และ
ปลูกฝังทัศนคติวัฒนธรรมท่ีดีในการต่อต้านการทุจริตข้ึน 
3. วัตถุประสงค์ 
 ๓.๑ เ พื่อปรับเปล่ียนฐานความคิดของคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล 
ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้างของ เทศบาลตําบลหินดาด  ให้มีจิตสาธารณะและเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม
มากกว่าประโยชน์ส่วนตน 
 ๓.๒ เพื่อปลูกฝังจิตสํานึกและค่านิยมท่ีดีในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบให้แก่คณะ
ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้างของเทศบาลตําบลหินดาด 
 ๓.๓ เพื่อให้ความรู้แก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจําและ
พนักงานจ้าง ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการส่วนท้องถิ่นเพื่อปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 ๓.๔ เพื่อให้คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้าง  
ได้รับการพัฒนาจิตใจ และพัฒนาตนเองให้มีจิตสาธารณะเกิดความสํานึกร่วมในการเสริมสร้างสังคมแห่ง
คุณธรรมและสมานฉันท์ประพฤติตนเป็นพลเมืองดีสร้างประโยชน์ให้แก่ครอบครัว ประชาชนและประเทศชาติ
สร้างจิตสํานึกในการกระทําความดีรู้จักการให้การเสียสละและการบําเพ็ญสาธารณะประโยชน์ร่วมกัน 
4. กลุ่มเปูาหมาย คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้างของ เทศบาลตําบลหินดาด  
จํานวน ๖๐ คน 
5. ระยะเวลาดําเนินการ  มกราคม – กันยายน 25๖๑ 
6. งบประมาณ ดําเนินการ ๑๐,๐๐๐ บาท 



๓๓ 
 

7. วิธีการดําเนินงาน 
 7.1 บรรยายเรื่อง  การปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานและการปรับเปล่ียนฐาน
ความคิดของเจ้าหน้าท่ีรัฐในการรักษาผลประโยชน์สาธารณะเพื่อการต่อต้านการทุจริต 
 7.2 บรรยายเรื่อง การปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝุายบริหารและ
ฝุายสภาท้องถิ่นและประมวลจริยธรรมของข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
 7.3 แบ่งกลุ่มทํากิจกรรมเกี่ยวกับการเสริมสร้างความซื่อสัตย์ สุจริต และปลูกฝังทัศนคติและ
วัฒนธรรมท่ีดีให้แก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้างของ
เทศบาลตําบลหินดาด 
 7.4 ทดสอบก่อนและหลังการฟังบรรยาย 
8. สถานที่ดําเนินการ เทศบาลตําบลหินดาด 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตําบลหินดาด 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 1. ระดับความรู้ความเข้าใจของผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 
 2. จํานวนผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
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 1.1.3 สร้างจิตสํานึกและความตระหนักที่จะไม่กระทําการอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือ  
การมีผลประโยชน์ทับซ้อน 
ชื่อโครงการ : กิจกรรมให้ความรู้ เร่ือง ผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง       
ของเทศบาลตําบลหินดาด 
2. หลักการและเหตุผล 
 ด้วยสถานการณ์หรือการกระทําของบุคคลมีผลประโยชน์ส่วนตนเข้ามาเกี่ยวข้องจนส่งผลกระทบต่อ
การตัดสินใจหรือการปฏิบัติหน้าท่ีในตําแหน่งการกระทําดังกล่าวอาจเกิดขึ้นโดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวทั้งเจตนา
หรือไม่เจตนาหรือบางเรื่องเป็นการปฏิบัติสืบต่อกันมาจนไม่เห็นว่าจะเป็นส่ิงผิดแต่อย่างใดพฤติกรรมเหล่านี้
เป็นการกระทําความผิดทางจริยธรรมของเจ้าหน้าท่ีของรัฐท่ีต้องคํานึงถึงผลประโยชน์สาธารณะ (ประโยชน์
ของส่วนรวม) แต่กลับตัดสินใจปฏิบัติหน้าท่ีโดยคํานึงถึง ประโยชน์ของตนเองหรือพวกพ้อง  “ผลประโยชน์ทับ
ซ้อน” หมายถึง สถานการณ์ท่ีเจ้าหน้าท่ีของรัฐมีผลประโยชน์ส่วนตนอยู่และมีการใช้อิทธิพลตามอํานาจหน้าท่ี
ละความรับผิดชอบเพื่อให้เกิดประโยชน์ส่วนตัวโดยก่อให้เกิดผลเสียต่อผลประโยชน์ส่วนรวม ผลประโยชน์ทับ
ซ้อนมีหลากหลายรูปแบบไม่จํากัดอยู่ในรูปของตัวเงินหรือทรัพย์สินเท่านั้นแต่รวมถึงผลประโยชน์อื่นๆ ท่ีไม่ใช่
รูปตัวเงินหรือทรัพย์สินก็ได้ อาทิ การแต่งต้ังพรรคพวกเข้าไปดํารงตําแหน่งในองค์กรต่างๆ ท้ังในหน่วยราชการ 
รัฐวิสาหกิจ และบริษัท จํากัด หรือการที่บุคคลผู้มีอํานาจท่ีตัดสินใจให้ญาติพี่น้องหรือบริษัทท่ีตนมีส่วนได้ส่วน
เสียได้รับสัมปทานหรือผลประโยชน์จากทางราชการโดยมิชอบท้ังนี้หมายรวมถึงความขัดแย้งกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งใน  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2560 หน่วยงานภาครัฐ
ทุกหน่วยงานต้องเข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐโดย
กําหนดให้หน่วยงานควรมีการประชุมหรือสัมมนาภายในองค์กรเพื่อให้ความรู้เรื่อง  การปูองกันผลประโยชน์ทับ
ซ้อนแก่เจ้าหน้าท่ีเพื่อปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน                             
 ดังนั้น เทศบาลตําบลหินดาด จึงได้จัดกิจกรรมให้ความรู้ความเข้าใจการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน  
แก่บุคลากรใน เทศบาลตําบลหินดาด เพื่อปูองกันการทุจริตในการปฏิบัติราชการจึงได้จัดกิจกรรมปูองกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนผ่านการประชุมผู้บริหารกับพนักงาน เทศบาลตําบลหินดาด เพื่อให้พนักงานทุกคนทํางาน
โดยยึดถือระเบียบกฎหมาย  คุณธรรมจริยธรรม เพื่อเป็นเครื่องกํากับความประพฤติของตนเพื่อไม่ให้เกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อน 
3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจแก่พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างเกี่ยวกับการปูองกันผลประโยชน์ทับ
ซ้อน 
 3.2 เพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมและวิธีการทํางานท่ีสุจริตโปร่งใสของข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีของ
เทศบาลตําบลหินดาด 
 3.3 เพื่อเสริมสร้างให้ข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีของ เทศบาลตําบลหินดาด  มีจิตสํานึก ค่านิยม และ
วัฒนธรรม เรื่องความซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งมั่นทํางานอย่างมีประสิทธิภาพมีคุณธรรมอันมั่นคงส่งผลให้หน่วยงาน
ปลอดจากการทุจริตคอร์รัปชันมุ่งสู่การเป็นข้าราชการท้องถิ่นไทยใสสะอาด 
4. เปูาหมาย พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างเทศบาลตําบลหินดาด 
5. พื้นที่ดําเนินการ เทศบาลตําบลหินดาด 
6. วิธีการดําเนินการ จัดประชุมประจําเดือนและให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน 
7. ระยะเวลาการดําเนินการ 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔) 
8. งบประมาณในการดําเนินโครงการ จํานวน  ๑๐,๐๐๐  บาท 
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9. ผู้รับผิดชอบโครงการ   สํานักปลัดเทศบาล/กองวิชาการและแผนงาน  เทศบาลตําบลหินดาด 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
ตัวชี้วัด พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างมีความเข้าใจเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน 
ผลลัพธ์  พนักงาน เทศบาล และพนักงานจ้างมีความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนและมีความประพฤติ
ปฏิบัติงานไม่ยุ่งเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน 
 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “จัดทําคู่มือการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน” 
2. หลักการและเหตุผล 
 รัฐบาลภายใต้การนําของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้ให้ความสําคัญกับการผลักดันให้การปูองกัน
และปราบปรามการทุจริตเป็นวาระแห่งชาติและรัฐบาลได้แถลงนโยบาย 11 ด้านอันรวมถึงประเด็นเรื่องการ
ส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินท่ีมีธรรมาภิบาลและการปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบในภาครัฐโดยจัดระบบอัตรากําลังและปรับปรุงค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐให้เหมาะสมและเป็นธรรมยึด
หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีเพื่อสร้างความเช่ือมั่นวางใจในระบบราชการเสริมสร้างระบบคุณธรรม 
รวมท้ังปรับปรุงและจัดให้มีกฎหมายท่ีครอบคลุมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตและการมีผลประโยชน์
ทับซ้อนในภาครัฐทุกระดับ  
 ปัจจุบันหน่วยงานต่างๆ เช่น สํานักงาน ก.พ. จึงได้เผยแพร่องค์ความรู้ท่ีเกี่ยวข้องกับการปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริตโดยเฉพาะเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน ( Conflict of Interest) สํานักงานคณะกรรมการ
ปูองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติร่วมกับสํานักงานคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตใน
ภาครัฐและองค์กรตามรัฐธรรมนูญ ได้จัดทํายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริตระยะ
ท่ี 3 (พ.ศ. 2560-2564) และพัฒนาเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดําเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and Transparency Assessment : ITA) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
ครอบคลุมประเด็นการประเมิน 5 ด้าน อันรวมถึงการต่อต้านการทุจริตในองค์กรซึ่งสนับสนุนให้หน่วยงาน
ภาครัฐดําเนินการเรื่องเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนผ่านกิจกรรมต่างๆอันรวมถึงการให้ความรู้ตามคู่มือหรือ  
ประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าท่ีในหน่วยงานด้วย  
 เพื่อตอบสนองนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริตข้างต้น 
และเพื่อนําเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐการปฏิบัติ
ให้เป็นกลไกสําคัญท่ีจะปูองกันการทุจริตโดยเฉพาะการกระทําท่ีเอื้อต่อการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของ
เจ้าหน้าท่ีในภาครัฐ เทศบาลตําบลหินดาด จึงได้ตระหนักและเห็นถึงความสําคัญของการจัดหาคู่มือการปูองกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนขึ้นเพื่อเป็นประโยชน์ในการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากร  ให้เกิดความ
ตระหนักถึงปัญหาในเรื่องดังกล่าว  รวมท้ังเป็นข้อมูลให้ประชาชนและผู้สนใจได้ศึกษาเพื่อเป็นพื้นฐานการ
ปฏิบัติตนในการร่วมกันรณรงค์สร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมท่ีใสสะอาดลดระดับการทุจริตประพฤติมิชอบใน  
สังคมไทยให้เทียบเท่าระดับมาตรฐานสากลได้ต่อไป 
3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่อผลิตคู่มือการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อนของ เทศบาลตําบลหินดาด ให้บุคลากรผู้ปฏิบัติงาน
นําไปเป็นองค์ความรู้ในการทํางานให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง 
 3.2 เพื่อเป็นประโยชน์ในการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรให้เกิดความตระหนักถึงปัญหา
การทุจริตคอร์รัปชัน 
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4. เปูาหมาย/ผลผลิต บุคลากรมีคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อนของ เทศบาล
ตําบลหินดาด  
5. พื้นที่ดําเนินการ เทศบาลตําบลหินดาด 
6. วิธีดําเนินการ 
 1. ศึกษาและรวบรวมข้อมูล 
 2. จัดทํา (ร่าง) คู่มือการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 3. ตรวจสอบความถูกต้อง 
 4. จัดทําคู่มือการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 5. แจกจ่ายให้บุคลากร 
7. ระยะเวลาดําเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – ๒๕๖๔ 
8. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตําบลหินดาด 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ มีการจัดทําคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ปลูกฝังองค์ความรู้ให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับ Conflict of Interest” 
2. หลักการและเหตุผล 
 ด้วยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 
และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 100 , 103 และ 103/1 กําหนดเรื่องการขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตัวและ
ส่วนรวมไว้เพื่อลดระบบอุปถัมภ์ในสังคมไทยให้เจ้าหน้าท่ีของรัฐมีจิตสํานึกแยกแยะประโยชน์ส่วนบุคคลและ
ประโยชน์ส่วนรวมออกจากกันได้หากเจ้าหน้าท่ีของรัฐฝุาฝืนให้ถือเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา
ด้วย 
  การขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือ “Conflict of Interest” ได้รับการกล่าวถึงอย่างกว้างขวางในรอบ
หลายปีท่ีผ่านมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงระยะเวลาท่ีประเทศไทยกําลังเผชิญกับปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน
ของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองหรือผู้ดํารงตําแหน่งระดับสูงในองค์กรต่างๆ ซึ่งได้ส่งผลกระทบต่อการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศรวมท้ังได้สร้างความเสียหายให้กับประชาชนโดยส่วนรวม  
 จากสถานการณ์ข้างต้นจําเป็นท่ีหน่วยงานภาครัฐต้องเร่งสร้างองค์ความรู้ให้บุคลากรมีความพร้อมท่ี
จะเข้าใจสาเหตุและปัจจัยท่ีนําสู่การคอร์รัปชันเพื่อจะได้หาทางปูองกันและปฏิบัติหน้าท่ีให้ห่างไกลจากต้นเหตุ
ต่างๆ ท่ีนําไปสู่การทุจริต  คอร์รัปชัน โดยเฉพาะในเรื่องการปลูกฝังองค์ความรู้ให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับความ
ขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมรวมทั้งให้ตระหนักถึงผลกระทบจากปัญหาความ
ขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมหรือเกิดเป็นผลประโยชน์ทับซ้อนซึ่งเป็น
ปัญหาเชิงโครงสร้างท่ีเกี่ยวข้องกับหลายมิติท้ังมิติด้านสังคมการเมืองและการบริหารที่สําคัญสะท้อนถึง
วัฒนธรรมและค่านิยมในการบริหารที่ด้อยพัฒนา  
 ดังนั้น เทศบาลตําบลหินดาด จึงได้จัดทํามาตรการ “ปลูกฝังองค์ความรู้ให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับ 
Conflict of Interest” ขึ้นเพื่อสร้างจิตสํานึกและเสริมสร้างจริยธรรมของบุคลากรในการทํางานเพื่อส่วนรวม 
ยึดถือหลักจริยธรรมและผลประโยชน์ส่วนรวมในการปฏิบัติราชการเป็นสําคัญหากข้าราชการและพนักงาน
เจ้าหน้าท่ีของรัฐขาดจิตสํานึกในหน้าท่ีท่ีจะปกปูองผลประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติมีการใช้อํานาจทาง
ราชการโดยมิชอบในการดําเนินกิจกรรมเพื่อเอื้อประโยชน์ต่อตนเอง  กลุ่ม พรรค พวกพ้อง เหนือผลประโยชน์
ส่วนรวมย่อมส่งผลกระทบต่อสถาบันราชการและสร้างความเสียหายต่อประเทศชาติและประชาชน 
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3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับ Conflict of Interest แก่บุคลากรของ เทศบาลตําบล              
หินดาด 
 3.2 เพื่อสร้างจิตสํานึกและเสริมสร้างจริยธรรมของบุคลากรในการทํางานเพื่อส่วนรวมยึดถือหลัก
จริยธรรมและผลประโยชน์ส่วนรวมในการปฏิบัติราชการเป็นสําคัญอันจะนํามาซึ่งการปูองกันผลประโยชน์ทับ
ซ้อนในองค์กร 
4. เปูาหมาย/ผลผลิต รายงานการประชุมหรือสัมมนาบุคลากรเพื่อปลูกฝังองค์ความรู้ให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับ 
Conflict of Interest 
5. พื้นที่ดําเนินการ เทศบาลตําบลหินดาด 
6. วิธีดําเนินการ 
 1. วางแผน/การถ่ายทอดองค์ความรู้ 
 2. ออกแบบกิจกรรม 
 3. จัดเตรียมเอกสาร 
 4. ดําเนินการจัดประชุม 
 5. สรุปรายงานการประชุม 
7. ระยะเวลาดําเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – ๒๕๖๔ 
8. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตําบลหินดาด 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  มีการประชุมหรือสัมมนาบุคลากรเพื่อปลูกฝังองค์ความรู้ให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับ 
Conflict of Interest 
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 1.2 การสร้างจิตสํานึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถ่ิน 
1. ชื่อโครงการ  : ปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว ลดภาวะโลกร้อน ในพื้นที่ เทศบาลตําบลหินดาด  
ประจําปี 25๖๑-๒๕๖๔ 
2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 
 เนื่องด้วยปัจจุบัน โลกกําลังเผชิญกับสภาวะการเปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ( Climate 
Change) ท่ีทําให้อุณหภูมิโลกสูงขึ้นหรือท่ีเรียกว่าสภาวะโลกร้อนซึ่งส่งผลให้เกิดปรากฏการณ์ทาง
ธรรมชาติท่ีมีผลกระทบกับวิถีชีวิตของมนุษย์  อาทิ เกิดความแห้งแล้งมีไฟไหม้ปุาฝนตกไม่ตรงฤดูกาล 
อากาศหนาวและหิมะตกในประเทศท่ีไม่เคยมีหิมะตก เป็นต้น ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการตัดไม้ทําลายปุา
ของมนุษย์ ดังนั้น ประเทศต่างๆ ท่ัวโลกจึงได้ร่วมมือกันปูองกันและแก้ไขภาวะโลกร้อนซึ่งเป็นปัญหาท่ี
สําคัญส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนท้ังในระดับภูมิภาคและระดับประเทศการเพิ่มพื้นท่ี  สี
เขียวจึงเป็นหนทางหนึ่งในการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อนโดยตรงเนื่องจากต้นไม้เป็นแหล่งดูดซับก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์แหล่งกรองมลพิษและผลิตก๊าซออกซิเจนอีกท้ังเป็นการสร้างความสมดุลการใช้พื้นท่ีให้
เกิดความเหมาะสมลดอุณหภูมิของพื้นผิวในพื้นท่ีนั้น ๆ ลงได้อย่างน้อย 2 องศาเซลเซียสเพื่อเป็นการแก้ไข
ปัญหาภาวะโลกร้อนเทศบาลตําบลหินดาด จึงได้จัดทําโครงการ “ปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นท่ีสีเขียวลดภาวะ
โลกร้อนในพื้นท่ี เทศบาลตําบลหินดาด ประจําปี 25๖๑-๒๕๖๔” เพื่อให้ประชาชนได้  มีส่วนร่วมในการ
แก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อนสร้างเมืองน่าอยู่สวยงาม ( Beautified City) และร่วมถวายเป็นราชสักการะใน  
วโรกาสมหามงคลดังกล่าว ดังนั้น งานสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม เทศบาลตําบลหินดาด จึงได้จัดทํา
โครงการนี้ขึ้นมาเพื่อเพิ่มพื้นท่ีสีเขียวในพื้นท่ีกสิกรรมของประชาชนและพื้นท่ีว่างเปล่าในเขตเทศบาล 
ตําบลหินดาดเพื่อให้เกิดความร่มรื่นแก่ชุมชนพร้อมท้ังเป็นการเพิ่มคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชน 
3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่อให้ประชาชนตระหนักในคุณค่าของส่ิงแวดล้อมและรักษาทรัพยากรธรรมชาติอันเป็น
สาธารณะร่วมกัน 
 3.2 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อนโดยเพิ่มพื้นท่ีสี
เขียวในเขตเทศบาลตําบลหินดาด 
 3.3 เพื่อให้ประชาชนนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจําวันเกิดความสมดุลเพิ่ม
มูลค่าทรัพยากรท่ีมีและลดภาวะโลกร้อน 
 3.4 ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเป็นเมืองน่าอยู่สวยงาม (Beautified City) สร้างความร่มรื่นและคลาย
ร้อนแก่ประชาชน 
4. เปูาหมาย/ผลผลิต ประชาชนร่วมกันปลูกต้นไม้ จํานวน ๕,๐๐๐ ต้น 
5. พื้นที่ดําเนินการ พื้นท่ีสาธารณะในเขตเทศบาลตําบลหินดาด  อําเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา 
6. วิธีดําเนินงาน 
 6.1 ประสานงานกับส่วนราชการองค์กรภาคเอกชนสถาบันการศึกษากลุ่มพลังมวลชนและประชาชน
ในท้องถิ่นเข้าร่วมกิจกรรม 
 6.2 ประสานงานกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นท่ีให้จัดเตรียมสถานท่ี
เพื่อปลูกต้นไม้ 
 6.3 จัดซื้อกล้าไม้พันธุ์ไม้เพื่อใช้ในโครงการ 
 6.4 ดําเนินการปลูกต้นไม้โดยส่วนราชการองค์กรภาคเอกชนสถาบันการศึกษา กลุ่มพลังมวลชน และ
ประชาชนในท้องถิ่น 
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 6.5 ดูแลรักษาและติดตามผลโดยกองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม เทศบาลตําบลหินดาด   
7. ระยะเวลาดําเนินการ 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔) 
8. งบประมาณดําเนินการ จํานวน ๑๐,๐๐๐ บาท 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม เทศบาลตําบลหินดาด 
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 ทําให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความเข้าใจถึงความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
 10.2 ทําให้เพิ่มพื้นท่ีปุาไม้และส่ิงแวดล้อมท่ีดีและช่วยลดภาวะโลกร้อน 
 10.3 ทําให้ประชาชนมีจิตสํานึกในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
 10.4 ทําให้เยาวชนและกลุ่มพลังมวลชนใช้เป็นแนวทางในการสร้างความสามัคคีและสร้างความร่ม
รื่นในชุมชน 
 
1. ชื่อโครงการ : โครงการส่งเสริม อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แหล่งท่องเที่ยว 
พัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ในชุมชน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑-๒๕๖๔ 
2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 
 ประเทศไทยในอดีตเป็นพื้นท่ีท่ีมีทรัพยากรปุาไม้อยู่เป็นจํานวนมาก แต่การลักลอบตัดไม้ทําลายปุาไม้
ท่ีผิดกฎหมายได้เพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็วทําให้ปัจจุบันทรัพยากรปุาไม้ของประเทศไทยมีจํานวนลดน้อยลง 
ซึ่งส่งผลกระทบต่อธรรมชาติส่ิงแวดล้อมและระบบนิเวศต่างๆ ตลอดจนวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน
เป็นอย่างมากหน่วยงานต่างๆ ท้ังภาครัฐและภาคเอกชนจึงได้มีการริเริ่มโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรปุาไม้ 
ซึ่งจะสามารถช่วยให้ธรรมชาติของประเทศไทยกลับมามีความสมดุลเพิ่มมากขึ้นพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระบรมราชินีนาถทรงมีความห่วงใยในปัญหาปริมาณปุาไม้ของประเทศโดยท้ังสอง
พระองค์ท่านได้พยายามคิดค้นหาวิธีนานัปการที่จะเพิ่มปริมาณปุาไม้ของประเทศไทยให้มากขึ้นอย่าง
มั่นคงและยั่งยืนซึ่งพระองค์ท่านได้เสนอวิธีที่เรียบง่ายและประหยัดในการดําเนินงาน คือ แนวคิดเรื่อง 
“ปลูกปุา 3 อย่าง เพื่อประโยชน์ 4 อย่าง” ปลูกปุา 3 อย่าง ได้แก่ ปลูกไม้ให้พออยู่ พอกิน พอใช้ และ
ระบบนิเวศน์ “พออยู่” หมายถึง ไม้เศรษฐกิจ ปลูกไว้ทําท่ีอยู่อาศัยและจําหน่าย “พอกิน” หมายถึง ปลูก
พืชเกษตรเพื่อการกินและสมุนไพร “พอใช้” หมายถึง  ปลูกไม้ไว้ใช้สอยโดยตรงและพลังงาน เช่น ไม้ฟืน 
และไม้ไผ่ เป็นต้น เพื่อประโยชน์ต่อระบบนิเวศน์ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
 เทศบาลตําบลหินดาด  ในฐานะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่อยู่ใกล้ชิดกับประชาชนมากท่ีสุด ได้
ตระหนักถึงหน้าท่ีและความรับผิดชอบในการร่วมกันอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมใน
ชุมชนจึงได้จัดทําโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมในชุมชนและในเขต
เทศบาลตําบลหินดาด เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนได้ร่วมกันอนุรักษ์ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อมในชุมชนของตนเอง 
3. วัตถุประสงค์ 
 เพื่อเป็นการรักษาประโยชน์สาธารณะสร้างความสามัคคีและสร้างกลุ่มอาสาสมัครและพิทักษ์
ส่ิงแวดล้อมในชุมชนเพิ่มมากขึ้น 
4. เปูาหมาย/ผลผลิต 
 4.1 ปลูกต้นไม้และปลูกปุาชุมชนในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบของ เทศบาลตําบลหินดาด จํานวน ๙ ชุมชน
โดยปลูกพันธุ์ไม้ประเภทต่างๆ ท้ังไม้ยืนต้นไม้ประดับ ไม้ผล ไม้ดอก และพืชผักสวนครัวรั้วกินได้ เป็นต้น 
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 4.2 ดูแลอนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพแหล่งน้ําคูคลองท่ีเส่ือมโทรมในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบของเทศบาล 
ตําบลหินดาด  จํานวน ๙ ชุมชน และพื้นท่ีท้ังหมดในเขต เทศบาลตําบลหินดาด โดยบูรณาการร่วมกันกับ
หน่วยงานต่าง ๆ ท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรภาคประชาชนต่างๆ 
 4.3 ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วยคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภา เทศบาลตําบลหินดาด พนักงาน/
ลูกจ้างเทศบาล ผู้นําชุมชนกลุ่มต่าง ๆ ท้ัง จํานวน ๙ ชุมชน ได้แก่ ประธานชุมชน  ประธานกลุ่มผู้สูงอายุ 
ประธาน  อสม. ประธานกลุ่มสตรี ฯลฯ กลุ่มเด็กและเยาวชน นักเรียน นักศึกษา หน่วยงานต่าง ๆ ท้ัง
ภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรภาคประชาชนทุกภาคส่วน เป็นต้น 
5. พื้นที่ดําเนินการ 
 พื้นท่ีสาธารณะประโยชน์ในเขตชุมชน และแหล่งน้ํา คูคลอง ในเขตเทศบาลตําบลหินดาด 
6. วิธีการดําเนินงาน 
 6.1 จัดอบรมผู้เข้าร่วมโครงการพร้อมช้ีแจงความเป็นมาและแนวทางการดําเนินงานตามโครงการ  
 6.2 จัดเวทีระดมความคิดเห็นการจัดกิจกรรมและการจัดต้ังกลุ่มพิทักษ์ส่ิงแวดล้อมประจําชุมชน  
 6.3 จัดเวทีเสวนาติดตามผลการดําเนินงานกลุ่มพิทักษ์ส่ิงแวดล้อมประจําชุมชน 
 6.4 จัดกิจกรรมร่วมกันปลูกต้นไม้ในชุมชนพัฒนาขุดลอกคูคลองกําจัดวัชพืชในแม่น้ําคูคลองทําความ
สะอาดถนนและพื้นท่ีสาธารณะประโยชน์ต่าง ๆ ในชุมชนและในเขตเทศบาลตําบลหินดาด 
 6.5 จัดกิจกรรมพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์และอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนให้มีความ
สวยงามสะอาดร่มรื่นน่าพักผ่อนหย่อนใจและเป็นสถานท่ีออกกําลังกายของประชาชนในชุมชนและชุมชน
อื่นๆ ตลอดจนประชาชนท่ัวไป 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔) 
8. งบประมาณดําเนินการ จํานวน ๑๐,๐๐๐ บาท 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม เทศบาลตําบลหินดาด 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ เกิดกลุ่มอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมในชุมชนเพิ่มมากขึ้น 
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมในชุมชนมีมากขึ้น 
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1. ชื่อโครงการ : โครงการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 
 โครงการอบรมให้ความรู้สร้างอาชีพสร้างรายได้ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงเป็นโครงการตามแนว
พระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯได้ทรงเล็งเห็นสภาพความเป็นอยู่ท่ียากจนของราษฎร 
พร้อมท้ังได้พระราชทานแนวทางการดําเนินงานให้หน่วยงานต่างๆนําไปวางแผนปฏิบัติงานให้ความ
ช่วยเหลือแก้ไขปัญหาให้กับราษฎรผู้ประสบความทุกข์ยากด้อยโอกาสและยากจนตามภูมิภาคต่างๆท่ัว
ประเทศโดยเน้นให้ผลการดําเนินงานตกถึงมือราษฎรโดยตรงเป็นเบ้ืองแรกให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่าง 
“พออยู่ พอกิน” และขณะเดียวกันก็เป็นการปูพื้นฐานไว้สําหรับ “ความกินดี อยู่ดี ในอนาคต ” ด้วยดังนั้น 
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริจึงเป็นโครงการท่ีมุ่งพัฒนาราษฎรผู้ยากไร้ให้มีฐานะความเป็นอยู่ที่ดี
ขึ้นโดยเฉพาะประชาชนในชนบทท่ีอยู่ห่างไกล ทุรกันดารและยากจนอย่างแท้จริงโดยมีหลักการสําคัญคือ 
การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเป็นขั้นตอนตามลําดับความจําเป็นประหยัดการพึ่งพาตนเองส่งเสริมความรู้ 
และเทคนิควิชาการสมัยใหม่ท่ีเหมาะสมนอกจากนั้นยังมุ่งเน้นการสร้างกระบวนการเรียนรู้เพื่อให้ชุมชน
สามารถวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของชุมชนสามารถวางแผนการผลิตท่ีสอดคล้องกับศักยภาพ
ของพื้นท่ีและความพร้อมของเกษตรกรได้ด้วยตนเองโดยใช้กระบวนการแบบมีส่วนร่วมของเกษตรกร  
และผู้นําชุมชนเทศบาลตําบลหินดาด  จึงจัดทําโครงการอบรมให้ความรู้การสร้างอาชีพสร้างรายได้ โดยมี
แนวทางตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริมาประยุกต์
เผยแพร่ให้กับผู้มีรายได้น้อยด้อยโอกาสทางสังคมและประชาชนท่ัวไปท่ีสนใจ 
3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 ส่งเสริมอาชีพให้กับคนยากจนในเทศบาลตําบลหินดาด 
 3.๒ สามารถนําความรู้ไปสร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัว 
 4. เปูาหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนและผู้ท่ีมีความสนใจในการสร้างอาชีพ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ในเทศบาลตําบลหิน
ดาด 
5. พื้นที่ดําเนินการ เทศบาลตําบลหินดาด 
6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 ประชาสัมพันธ์โครงการในกลุ่มเปูาหมายรับทราบ 
 6.2 จัดอบรมให้ความรู้ให้กับผู้ร่วมโครงการ 
7. ระยะเวลาดําเนินการ เดือนธันวาคม พ.ศ. 25๖๑ – กันยายน พ.ศ. 25๖๔ 
8. งบประมาณดําเนินการ จํานวน ๑๐,๐๐๐ บาท 
9. ผู้รับผิดชอบ กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตําบลหินดาด 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.๑ ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนําไปประกอบอาชีพได้ 
 10.๒ มีรายได้เพิ่มข้ึนลดรายจ่ายเกิดความพอเพียง 
 10.๓ เกิดการเรียนรู้และเข้าใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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 1.3 การสร้างจิตสํานึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน 
 

1. ชื่อโครงการ : โครงการคุณธรรมสานสายใยครอบครัว 
2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 
 ในสภาวะปัจจุบันสังคมมีความเจริญก้าวหน้าในการพัฒนาประเทศด้วยวิทยาการสมัยใหม่คนส่วนใหญ่
ยึดติดอยู่กับความสําเร็จทางวัตถุกันมากขาดความเอาใจใส่ในเรื่องศาสนาศีลธรรมประเพณีวัฒนธรรม
ท้องถิ่นความจงรักภักดีต่อสถาบัน  ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ทําให้ปัญหาต่างๆท่ีเกิดโดยเฉพาะ
เยาวชนส่วนหนึ่งเป็นปัญหาท่ีต้องแก้ไขศีลธรรม คุณธรรม และบนพื้นฐานความกตัญญู เริ่มจากสังคมเล็กๆ 
ก่อนคือสถาบันครอบครัวหากได้รับการเรียนรู้อบรมปลูกจิตสํานึกในเรื่องศีลธรรมคุณธรรมแล้วเยาวชนก็
จะสามารถเป็นบุคคลท่ีมีคุณภาพเก่งดีมีประโยชน์เมื่อเป็นเช่นนี้แล้วปัญหาต่างๆ เช่น ยาเสพติดรักก่อนวัย
อันควรปัญหาต่างๆก็จะลดลง  
 ดังนั้น เทศบาลตําบลหินดาดได้เล็งเห็นความสําคัญจึงได้จัดทําโครงการคุณธรรมสานสายใยครอบครัว  
ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาการศึกษาโรงเรียนในเขต เทศบาลตําบลหินดาด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสาน
สายใยครอบครัวระหว่างผู้ปกครองกับบุตรหลานให้เป็นสถาบันครอบครัวท่ีเข้มแข็งให้สมาชิกในครอบครัว
มีความรักใคร่ปรองดองและเอื้ออาทรต่อกันตลอดจนสํานึกดีต่อบุพการีครอบครัวสังคมและประเทศชาติ 
ลดภาวะความเส่ียงท่ีเยาวชนจะหันไปหายาเสพติด และเสริมสร้างความรู้ในเรื่องโทษภัยของยาเสพติด 
3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีบทบาทและมีโอกาสฝึกปฏิบัติทํากิจกรรมร่วมกัน อันก่อให้เกิด
ความสัมพันธ์สามัคคี ในหมู่คณะ 
 3.2 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ฝึกความเอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่และการรู้จักแบ่งปันซึ่งกันและกัน 
 3.3 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีพัฒนาการในด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และการอยู่ร่วมกันในสังคม 
 3.4 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีจิตสํานึกและตระหนักถึงบทบาทหน้าท่ีของตนเองและการมีส่วนร่วม 
 3.5 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการตระหนักในความซื่อสัตย์มีจิตสาธารณะมีระเบียบวินัย 
 3.6 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้สํานึกดีต่อบุพการีครอบครัว 
4. เปูาหมาย/ผลผลิต 
 ผู้ปกครองนักเรียนระดับช้ัน ป.6 โรงเรียนในเขตเทศบาลตําบลหินดาด 
 ครู อาจารย์ คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาลตําบลหินดาด ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง 
5. พื้นที่ดําเนินการ โรงเรียนในเขตเทศบาลตําบลหินดาด 
6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 ประชุมผู้เกี่ยวข้องกําหนดจัดงาน 
 6.2 จัดทําโครงการเสนอพิจารณาอนุมัติ 
 6.3 ประสานการจัดงานให้กับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องทราบ 
 6.4 ประสานคณะวิทยากร และประชาสัมพันธ์เชิญชวนโรงเรียนต่าง ๆ เข้าร่วมโครงการ 
 6.5 แต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินงานและประชุมช้ีแจง 
 6.6 ดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบ พร้อมท้ังภาพถ่ายกิจกรรม 
 6.7 ดําเนินการตามโครงการ 
 6.8 ติดตามและประเมินผลการจัดงาน 
7. ระยะเวลาดําเนินการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑-๒๕๖๔ 



๔๓ 
 

8. งบประมาณดําเนินการ จํานวน ๑๐,๐๐๐ บาท 
9. ผู้รับผิดชอบ   กองการศึกษา เทศบาลตําบลหินดาด  ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาการศึกษา เทศบาล
ตําบลหินดาด 
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 ผู้เข้าร่วมโครงการมีพัฒนาการทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญาแก่เด็ก 
 10.2 ผู้เข้าร่วมโครงการมีคุณธรรม จริยธรรม ตามค่านิยม 12 ประการ มีลักษณะนิสัยอันพึง
ประสงค์ 
 10.3 ผู้เข้าร่วมโครงการมีจิตสํานึกตระหนักถึงบทบาทหน้าท่ีของตนเอง 
 10.4 ผู้เข้าร่วมโครงการตระหนักในความซื่อสัตย์ สุจริต มีวินัย 
 10.5 ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้เกี่ยวกับสิทธิของเด็กตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ 
 10.6 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการลดภาวะเส่ียงในการติดยาเสพติด 
 
1. ชื่อโครงการ : โครงการพาน้องท่องธรรมะ 
2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 
 ในสภาวะปัจจุบันโลกมีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วทําให้เยาวชน นักเรียน นักศึกษาหลงเพลิดเพลิน
ในกระแสค่านิยมโลกตะวันตกละท้ิงคําส่ังสอนในพระพุทธศาสนาเห็นว่าเป็นส่ิงท่ีงมงายไร้สาระล้าสมัยจึง
ดําเนินชีวิตโดยขาดหลักธรรมยึดเหนี่ยวจิตใจท่ีจะทําให้ชีวิตมีความมั่นคงและสามารถแก้ปัญหาต่างๆ ใน
ชีวิตท่ีเกิดขึ้นได้จึงมีแนวโน้มในการดําเนินชีวิตท่ีผิดก่อให้เกิดความเครียดจนอาจจะแก้ปัญหาด้วยการฆ่า
ตัวตาย หรือแก้ปัญหาด้วยการพึ่งยาเสพติด  
 เด็กและเยาวชนคือพลังสําคัญในการพัฒนาประเทศชาติในอนาคตเป็นอนาคตของชาติเป็นกลุ่มคนท่ีมี
พลังอันสําคัญท่ีสามารถช่วยกันเสริมสร้างกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต 
เด็กและเยาวชนเป็นวัยที่มีความคิดสร้างสรรค์ มีพลังและศักยภาพมากการกระตุ้นให้เด็กและเยาวชนกล้า
คิด กล้าทํากล้าแสดงออกในส่ิงท่ีดีพัฒนาศักยภาพและพลังในเชิงสร้างสรรค์สร้างให้พวกเขาตระหนักถึง
คุณค่าของตนเองพร้อมมีภูมิคุ้มกันรู้เท่าทันการเปล่ียนแปลงไม่ตกเป็นเหยื่อหรือสร้างปัญหาให้กับสังคม 
แต่กลับจะเป็นผู้พร้อมท่ีจะพัฒนาตนเองให้เป็นทรัพยากรอันทรงคุณค่าเป็นพลังขับเคล่ือนการพัฒนา
ประเทศชาติเพื่อความเจริญก้าวหน้าและมั่นคงของชาติเยาวชนจึงต้องมีความรู้และศีลธรรมควบคู่กันไป 
เพื่อให้เยาวชนมีจริยธรรมมีศีลธรรมและมีค่านิยมในการดําเนินชีวิตท่ีเหมาะสม  
 โครงการอบรม “พาน้องท่องธรรมะ ” เป็นโครงการท่ีช่วยพัฒนาเยาวชนโดยการพัฒนาจิตใจและ
ปลูกฝังจริยธรรม คุณธรรม และศีลธรรม ตามหลักพระพุทธศาสนาอันเป็นแนวทางการประพฤติตนท่ีดี ให้
มีทักษะในการดําเนินชีวิต “เก่ง ดี และ  มีความสุข” เพื่อให้เด็กและเยาวชนที่นําธรรมะนําหลักคําสอนท่ี
รับไปประยุกต์ใช้ชีวิตประจําวันคือการพัฒนากายโดยการแสดงออกทางกิริยามารยาทชาวพุทธ มี
พฤติกรรมท่ีดีงามเหมาะสมการพัฒนาศีลโดยการอยู่ร่วมกับครอบครัวและบุคคลในสังคมด้วยความเกื้อกูล
และประกอบอาชีพที่สุจริตการพัฒนาจิตให้เป็นจิตท่ีสมบูรณ์ท้ังคุณภาพจิตพลังจิตและสุขภาพจิตและ
สุดท้ายการพัฒนาปัญญาให้เกิดปัญญาในการรู้จริง รู้เท่าทันทางเจริญทางเส่ือมปัจจัยท่ีเกี่ยวข้อง  
รู้วิธีการปูองกันรู้วิธีแก้ไขปัญหาสร้างภูมิต้านทานให้กับตนเองด้วยคุณธรรมให้เป็นผู้มีชีวิตอยู่อย่างรู้เท่าทัน
โลก นําพาชีวิตสู่ความสําเร็จเพื่อเกื้อกูลตนเองและประเทศชาติในท่ีสุด 
 
 



๔๔ 
 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีบทบาทและมีโอกาสฝึกปฏิบัติทํากิจกรรมร่วมกันอันก่อให้เกิด
ความสัมพันธ์สามัคคีในหมู่คณะ 
 3.2 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ฝึกความเอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่และการรู้จักแบ่งปันซึ่งกันและกัน 
 3.3 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีพัฒนาการในด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์และการอยู่ร่วมกันในสังคม 
 3.4 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีจิตสํานึกและตระหนักถึงบทบาทหน้าท่ีของตนเองและการมีส่วนร่วม 
 3.5 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการตระหนักในความซื่อสัตย์มีจิตสาธารณะ มีระเบียบวินัย 
4. เปูาหมาย/ผลผลิต เด็กนักเรียนและเยาวชนในเขตเทศบาลตําบลหินดาด 
5. พื้นที่ดําเนินการ ณ สํานักงานเทศบาลตําบลหินดาด 
6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 ประชุมผู้เกี่ยวข้องกําหนดจัดงาน 
 6.2 จัดทําโครงการเสนอพิจารณาอนุมัติ 
 6.3 ประสานการจัดงานให้กับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องทราบ 
 6.4 ประสานคณะวิทยากร และประชาสัมพันธ์เชิญชวนโรงเรียนต่างๆ เข้าร่วมโครงการ 
 6.5 แต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินงานและประชุมช้ีแจง 
 6.6 ดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพร้อมท้ังภาพถ่ายกิจกรรม 
 6.7 ดําเนินการตามโครงการ 
 6.8 ติดตามและประเมินผลการจัดงาน 
7. ระยะเวลาดําเนินการ ระหว่างเดือนมิถุนายน พ.ศ. 25๖๑ – ๒๕๖๔ 
8. งบประมาณดําเนินการ จํานวน ๑๐,๐๐๐ บาท 
9. ผู้รับผิดชอบ กองการศึกษา  เทศบาลตําบลหินดาด 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 ผู้เข้าร่วมโครงการมีพัฒนาการทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา แก่เด็ก 
 10.2 ผู้เข้าร่วมโครงการมีจิตสํานึกตระหนักถึงบทบาทหน้าท่ีของตนเอง 
 10.3 ผู้เข้าร่วมโครงการตระหนักในความซื่อสัตย์ สุจริต มีวินัย 
 10.4 ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้เกี่ยวกับสิทธิของเด็กตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ 
 

 
1. ชื่อโครงการ : การประกวดคําขวัญต่อต้านการทุจริต 
2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 
 ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันเป็นปัญหาท่ีทําลายสังคมอย่างรุนแรงและฝังรากลึกเป็นปัญหาท่ีสะท้อน
วิกฤตการณ์ด้านคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคมซึ่งการท่ีจะแก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืนนั้นคนในสังคม
ต้องมีค่านิยมในการรักความดีและรู้สึกไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชันและการโกงทุกรูปแบบซึ่งการ
สร้างค่านิยมท่ีถูกต้องนี้จะเป็นรากฐานสําคัญเพื่อทําให้ทุกคนเป็นพลเมืองท่ีมีคุณภาพ  
 ปัจจุบันประชาชนจํานวนไม่น้อยเห็นปัญหาเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันเป็นเรื่องท่ียอมรับได้หากตนเอง
ได้รับผลประโยชน์ด้วยสะท้อนให้เห็นว่าเด็กเยาวชนไทยขาดการปลูกฝังด้านคุณธรรม  จริยธรรมอย่าง
ยั่งยืนหากปล่อยให้ค่านิยมท่ีไม่ถูกต้องเช่นนี้เกิดขึ้นต่อไปความล้มเหลวของคุณธรรมจริยธรรมจะเกิดขึ้นกับ
สังคมไทยและส่งผลเสียต่อสังคมในด้านอื่นๆ ตามมาอีกมากมาย  



๔๕ 
 

 เทศบาลตําบลหินดาด  ตระหนักถึงปัญหาท่ีเกิดขึ้น จึงได้จัดกิจกรรมการประกวดคําขวัญต่อต้านการ
ทุจริตข้ึนท้ังนี้เพื่อกระตุ้นให้เด็กและเยาวชนตื่นตัวเห็นความสําคัญหันมาสนใจปัญหาท่ีเกิดขึ้นและพร้อมท่ี
จะเป็นกําลังสําคัญในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและการโกงทุกรูปแบบและเป็นการปูองกันและแก้ไข
ปัญหาทุจริตท่ีได้ผลท่ีสุดตามพระราชบัญญัติ เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับทื ๑๓ พ.ศ. 
๒๕๕๒ และพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา 16 ให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนตําบล มีอํานาจและหน้าท่ีในการ
จัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ดังนี้ ( 9) จัดการศึกษา 
(10) การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส และ
พระราชบัญญัติ  การศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2553 
มาตรา 6 ท่ีต้องการพัฒนาคนไทยให้เป็นคนท่ีสมบูรณ์ท้ังด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา 
ความรู้ มีคุณธรรมและจริยธรรมในการดํารงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 
3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่อเป็นการสร้างจิตสํานึกด้านจริยธรรมและคุณธรรมให้เด็กและเยาวชนไม่ยอมรับพฤติกรรม
ทุจริตคอร์รัปชันและการโกงทุกรูปแบบ 
 3.2 เพื่อเสริมสร้างค่านิยมท่ีถูกต้องให้กับเด็กและเยาวชนและให้เกิดจิตสํานึกท่ีจะยึดมั่นในการทํา
ความดีมีความซื่อสัตย์สุจริต 
 3.3 เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้ฝึกฝนทักษะในการเขียนคําขวัญอย่างสร้างสรรค์มีคุณค่าในทาง
ภาษาท่ีส่ือถึงการต่อต้านการทุจริต 
 3.4 เพื่อให้เด็กและเยาวชนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และสร้างสรรค์ 
4. เปูาหมาย 
 เชิงปริมาณ เด็ก และเยาวชน ในเขตพื้นท่ีเทศบาลตําบลหินดาด 
 เชิงคุณภาพ เด็กและเยาวชนเกิดความตระหนักรู้ ต่ืนตัวเห็นความสําคัญหันมาสนใจปัญหาการทุจริต
คอร์รัปชันท่ีเกิดขึ้นและพร้อมท่ีจะเป็นกําลังสําคัญในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและการโกงทุก
รูปแบบ 
5. กิจกรรมและข้ันตอนการดําเนินงาน 
 5.1 เสนอโครงการเพื่อพิจารณาอนุมัติ 
 5.2 แต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินการประกวด 
 5.3 ประชาสัมพันธ์ให้เด็กและเยาวชนส่งคําขวัญเข้าประกวด 
 5.4 ตัดสินการประกวดตามหลักเกณฑ์ท่ีเทศบาลตําบลหินดาดกําหนด 
 5.5 ทําพิธีมอบรางวัล ณ เทศบาลตําบลหินดาด 
6. พื้นที่ดําเนินการ เทศบาลตําบลหินดาด 
7. งบประมาณดําเนินการ จํานวน ๓๐,๐๐๐ บาท 
8. ระยะเวลาดําเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ กองการศึกษา  เทศบาลตําบลหินดาด 
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 10.1 เด็กและเยาวชนมีคุณธรรม จริยธรรม ไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชันและการโกงทุก
รูปแบบ 
 10.2 เด็กและเยาวชนมีค่านิยมท่ีถูกต้องมีจิตสํานึกท่ีจะยึดมั่นในการทําความดี มีความซื่อสัตย์สุจริต 
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 10.3 เด็กและเยาวชนได้ฝึกฝนทักษะในการเขียนคําขวัญอย่างสร้างสรรค์มีคุณค่าในทางภาษาท่ีส่ือถึง
การต่อต้านการทุจริต 
 10.4 เด็กและเยาวชนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และสร้างสรรค์ 
 

1. ชื่อโครงการ : โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชนเทศบาลตําบลหินดาด 
(กิจกรรม “โตไปไม่โกง”) 
2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 
 ในปัจจุบันการทุจริตคอร์รัปชันเป็นปัญหาท่ีทําลายสังคมอย่างรุนแรงและฝังรากลึก เป็นปัญหาท่ี
สะท้อนวิกฤตการณ์ ด้านคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคม ซึ่งการท่ีจะแก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืนนั้นคนใน
สังคมต้องมีค่านิยมในการรักความดีและ รู้สึกไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชันและการโกงทุกรูปแบบ 
โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชน พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนกระจายอํานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 ให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนตําบล มี
อํานาจและหน้าท่ีในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง 
ดังนี้ (9) จัดการศึกษา ( 10) การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และ
ผู้ด้อยโอกาส และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 3) 
พ.ศ. 2553 มาตรา 6 ท่ีต้องการพัฒนาคนไทยให้เป็น คนท่ีสมบูรณ์ท้ังด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม
และสติปัญญา ความรู้ มีคุณธรรมและจริยธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยู่  ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมี
ความสุข และมาตรา 25 กําหนดให้รัฐต้องส่งเสริมการดําเนินงานและจัดต้ังแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตทุก  
รูปแบบ   
 เทศบาลตําบลหินดาด  พิจารณาเห็นความสําคัญของปัญหาดังกล่าว จึงได้จัดโครงการสร้างภูมิคุ้มกัน
ทางสังคม  ให้เด็กและเยาวชน เทศบาลตําบลหินดาด  (กิจกรรม “โตไปไม่โกง ”) ขึ้น เพื่อเป็นการสร้าง
ภูมิคุ้มกันและค่านิยมท่ีถูกต้องซึ่งจะเป็นรากฐานท่ี สําคัญ ท่ีทําให้เด็กและเยาวชนเติบโตขึ้นเป็นพลเมืองท่ี
มีคุณภาพ และเป็นการปูองกันแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชันท่ีได้ผลท่ีสุด  โดยการปลูกฝังจิตสํานึกให้เด็ก
และเยาวชนรักความถูกต้อง มีความซื่อสัตย์สุจริต การยึดมั่นในความสัตย์จริง  รู้จักแยกแยะถูกผิด   ปฏิบัติ
ต่อตนเองและผู้อื่นโดยชอบ ไม่คดโกง มีจิตสาธารณะ มีจิตสํานึกเพื่อส่วนรวม ตระหนักรู้และคํานึงถึง
สังคมส่วนรวม มีความรับผิดชอบต่อตัวเองในการกระทําใดๆ และพร้อมท่ีจะเสียสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อ
รักษาประโยชน์ส่วนรวม 
3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่อส่งเสริมและปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนเป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์ สุจริต 
 3.2 เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชนไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชันและการโกง
ทุกรูปแบบ 
 3.3 เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะและพร้อมท่ีจะเสียสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อรักษา
ประโยชน์ส่วนรวม 
4. เปูาหมาย 
 เชิงปริมาณ เด็กและเยาวชนเทศบาลตําบลหินดาด  จํานวน ๘๐ คน 
 เชิงคุณภาพ เด็กและเยาวชนเกิดความตระหนักรู้ สามารถแยกแยะถูก ผิด ช่ัว ดี สามารถนําความรู้
ประสบการณ์ท่ีได้รับมาปรับใช้ กับตนเอง และสังคมส่วนรวมได้อย่างมีความสุข 
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5. กิจกรรมและข้ันตอนการดําเนินงาน 
 5.1 จัดทําโครงการเพื่อขออนุมัติ 
 5.2 แต่งต้ังคณะกรรมการและประสานงานคณะวิทยากร 
 5.3 ดําเนินการตามโครงการ 
 5.4 สรุปผลการดําเนินการตามโครงการ 
6. พื้นที่ดําเนินการ เทศบาลตําบลหินดาด 
7. งบประมาณดําเนินการ จํานวน ๑๐,๐๐๐ บาท 
8. ระยะเวลาดําเนินการ 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔) 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ กองการศึกษา  เทศบาลตําบลหินดาด 
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 10.1 เด็กและเยาวชนได้รับการปลูกฝังให้เป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์ สุจริต 
 10.2 เด็กและเยาวชนมีภูมิคุ้มกันทางสังคมไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชันและการโกงทุก
รูปแบบ 
 10.3 เด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะและพร้อมท่ีจะเสียสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อรักษาประโยชน์
ส่วนรวม 
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1. ชื่อโครงการ : โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชนเทศบาลตําบลหินดาด 
(กิจกรรม “ส่งเสริมการเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”) 
2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 
 เนื่องจากปัจจุบันเด็กและเยาวชนไทยได้รับผลกระทบจากหลายๆ ด้านท่ีทําให้เกิดปัญหาเช่น 
ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี ส่งผลให้เด็กและเยาวชนมีพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์เด็กและ
เยาวชนไทยไม่เห็นความสําคัญของการศึกษาสนใจแต่วัตถุนิยมไม่รู้จักการประมาณตนซึ่งก่อให้เกิดผลเสีย
ต่ออนาคตของชาติ ดังนั้นจึงควรทําให้เด็กและเยาวชนรู้จักความพอเพียง ปลูกฝังอบรม บ่มเพาะให้เด็ก
และเยาวชนมีความสมดุลทางเศรษฐกิจ สังคม สิงแวดล้อม และวัฒนธรรม   โดยนําหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาถ่ายทอดเพื่อให้เด็กและเยาวชนรู้จักการใช้ชีวิตได้อย่างสมดุลตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียงเห็นคุณค่าของทรัพยากรต่างๆ รู้จักอยู่ร่วมกับผู้อื่นรู้จักเอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่และแบ่งปันมีจิตสํานึกรักษ์  
ส่ิงแวดล้อมและเห็นคุณค่าของวัฒนธรรมค่านิยมความเป็นไทยท่ามกลางการเปล่ียนแปลงต่างๆ  
 เทศบาลตําบลหินดาด  พิจารณาเห็นความสําคัญของเด็กและเยาวชนซึ่งเป็นอนาคตของชาติ จึงได้จัด
โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชน เทศบาลตําบลหินดาด (กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง) ขึ้นเพื่อปลูกฝังแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้กับเด็กและเยาวชน เป็นการ
สร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชนสามารถใช้ชีวิตได้อย่างสมดุล ท่ามกลางการเปล่ียนแปลงต่างๆ 
ท่ีเกิดขึ้นและเห็นคุณค่าของทรัพยากรต่างๆ รู้จักอยู่ร่วมกับผู้อื่นรู้จักเอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่และแบ่งปันมีจิตสํานึก
รักษ์ส่ิงแวดล้อมและเห็นคุณค่าของวัฒนธรรม ค่านิยมความเป็นไทย  พระราชบัญญัติกําหนดแผนและ
ขั้นตอนกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 ให้เทศบาล  เมืองพัทยา 
และองค์การบริหารส่วนตําบล มีอํานาจและหน้าท่ีในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของ  
ประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ดังนี้ (9) จัดการศึกษา (10) การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และ
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 6 ท่ีต้องการพัฒนาคนไทยให้เป็นคนท่ีสมบูรณ์ท้ังด้าน
ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา ความรู้ มีคุณธรรม และจริยธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยู่
ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 
3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่อส่งเสริมและปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนนําแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการ
ดําเนินชีวิตประจําวันได้ 
 3.2 เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชนสามารถใช้ชีวิตได้อย่างสมดุลท่ามกลางการ
เปล่ียนแปลงต่างๆท่ีเกิดขึ้น 
 3.3 เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนเห็นคุณค่าของทรัพยากรต่างๆรู้จักเอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่และแบ่งปัน 
และรู้จักอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 
4. เปูาหมาย 
 เชิงปริมาณ เด็กและเยาวชนเทศบาลตําบลหินดาด  จํานวน ๘๐ คน 
 เชิงคุณภาพ เด็กและเยาวชนเกิดความตระหนักรู้ รู้จักการใช้ชีวิตแบบพอเพียงตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงเห็นคุณค่าของทรัพยากรต่างๆ รู้จักเอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่แบ่งปันและรู้จักอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้
อย่างมีความสุข 
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5. กิจกรรมและข้ันตอนการดําเนินงาน 
 5.1 จัดทําโครงการเพื่อขออนุมัติ 
 5.2 แต่งต้ังคณะกรรมการและประสานงานคณะวิทยากร 
 5.3 ดําเนินการตามโครงการ 
 5.4 สรุปผลการดําเนินการตามโครงการ 
6. พื้นที่ดําเนินการ เทศบาลตําบลหินดาด 
7. งบประมาณดําเนินการ จํานวน ๒๐,๐๐๐ บาท 
8. ระยะเวลาดําเนินการ 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔) 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ กองการศึกษา เทศบาลตําบลหินดาด 
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 10.1 เด็กและเยาวชนสามารถนําแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดําเนิน
ชีวิตประจําวันได้ 
 10.2 เด็กและเยาวชนมีภูมิคุ้มกันทางสังคมสามารถใช้ชีวิตได้อย่างสมดุลท่ามกลางการเปล่ียนแปลง
ต่างๆ ท่ีเกิดขึ้นได้ 
 10.3 เด็กและเยาวชนเห็นคุณค่าของทรัพยากรต่างๆรู้จักเอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่และแบ่งปันและรู้จักอยู่
ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 
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มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อปูองกันการทุจริต 
 2.1 แสดงเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ กิจกรรม “ประกาศเจตจํานงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กร 
ปกครองส่วนท้องถ่ิน” 
2. หลักการและเหตุผล 
 คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้จัดทํายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริตมาแล้ว 3 
ฉบับปัจจุบันที่ใช้อยู่เป็นฉบับท่ี 3 เริ่มจากปี พ.ศ. 2560 จนถึงปี พ.ศ. 2564 ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศท่ีมี
มาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมเป็นสังคมมิติใหม่ท่ีประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบโดยได้รับ
ความร่วมมือจากฝุายการเมืองหน่วยงานของรัฐตลอดจนประชาชนในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของ
ชาติและประชาชนเพื่อให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานา
อารยประเทศ โดยกําหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยท้ังชาติต้านทุจริต ” มีเปูาหมาย  หลัก
เพื่อให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต ( Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2564 ซึ่งการท่ีระดับคะแนนจะสูงขึ้นได้นั้นการบริหารงานภาครัฐต้องมี
ระดับธรรมาภิบาลท่ีสูงขึ้น เจ้าหน้าท่ีของรัฐและประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่างจากท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบัน 
ไม่ใช้ตําแหน่งหน้าท่ีในทางทุจริตประพฤติมิชอบโดยได้กําหนดยุทธศาสตร์การดําเนินงานออกเป็น 6 
ยุทธศาสตร์ ดังนี้  
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต  
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต  
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย  
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบปูองกันการทุจริตเชิงรุก  
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต  
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต ( Corruption Perception Index : CPI) องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานของรัฐภายใต้โครงสร้างการจัดระเบียบบริหารราชการตามหลักการ
กระจายอํานาจการปกครองท่ีมุ่งเน้นการกระจายอํานาจจากส่วนกลางลงสู่ท้องถิ่นและเป็นกลไกหนึ่งใน
การส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยเป็นหน่วยงานหลักในการจัดทําบริการสาธารณะและ
กิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิด
ความยั่งยืนรัฐจะต้องให้ความเป็นอิสระแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยยึดหลักแห่งการปกครองตนเอง
ตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่นและส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักใน
การจัดทําบริการสาธารณะรวมท้ังมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในระดับพื้นท่ี ส่วนการกํากับดูแล
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะทําได้เท่าท่ีจําเป็นตามกรอบกฎหมายกําหนดและต้องเป็นไปเพื่อการ
คุ้มครองประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น 
 ท้ังนี้ต้องยอมรับว่าปัญหาการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเรื่องท่ีมีคําครหาท่ีได้สร้างความ
ขมขื่นใจให้แก่คนทํางานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาเป็นเวลาช้านานซึ่งหากพิจารณาจํานวนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบกับมีปัจจัยนานัปการที่คอยยั่วยวนใจ บั่นทอนความมีคุณธรรม 
จริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริต ของคนทํางานราชการส่วนท้องถิ่นส่วนให้เหือดหายไปและหากจะว่ากันไปแล้ว
เรื่องในทํานองเดียวกันนี้ก็สามารถเกิดข้ึนกับคนทํางานในหน่วยงานราชการอื่นได้เช่นเดียวกันเพียงแต่
คนทํางานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีจํานวนมากและมากกว่าคนทํางานในหน่วยราชการอื่น ๆ จึงมี  
โอกาสหรือความเป็นไปได้สูงท่ีคนทํางานในท้องถิ่นอาจต้องถูกครหาในเรื่องการใช้อํานาจหน้าท่ีโดยมิชอบ
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มากกว่าแม้ว่าโอกาสหรือช่องทางท่ีคนทํางานในท้องถิ่นจะใช้อํานาจให้ออกนอกลู่นอกทางจะมีได้ไม่มาก
เท่ากับท่ีคนทํางานในหน่วยงานราชการอื่นและมูลค่าของความเสียหายของรัฐท่ีคนทํางานในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก่อให้เกิดขึ้นก็อาจเป็นแค่เศษผงธุลีของความเสียหายท่ีเกิดจากการทุจริตของคน
นอกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 ดังนั้น จึงมีความจําเป็นท่ีผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องแสดงเจตจํานงทางการเมืองในการ
ต่อต้านการทุจริตอย่างเห็นชัดเป็นรูปธรรมด้วยการจัดทําแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตส่งเสริมให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบริหารงานด้วยความโปร่งใสมีความเข้มแข็งในการบริหารราชการตามหลักการ
บริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีหรือหลักธรรมาภิบาลบังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนและยกระดับมาตรฐาน
ในการปูองกันการทุจริตขององค์กรตนเองต่อไปให้ครอบคลุมพื้นท่ี ท่ัวประเทศต่อไป 
3. วัตถุประสงค์ 
 เพื่อแสดงเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วย
การจัดทําแผนปูองกันการทุจริตในองค์กรท่ีบริหาร 
4. เปูาหมาย/ผลผลิต 
 4.1 ประกาศเจตจํานงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย 1 ฉบับ 
 4.2 มีการประกาศเจตจํานงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชน    อย่างน้อย 1 ครั้ง 
 4.2 แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี 
5. พื้นที่ดําเนินการ เทศบาลตําบลหินดาด 
6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 ประกาศเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 6.2 ประชุมหน่วยงาน/บุคคลท่ีเกี่ยวข้อง 
 6.3 จัดต้ังคณะทํางานการจัดทําแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 
 6.4 ประชุมคณะทํางานจัดทําแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 
 6.5 จัดทําแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 
 6.6 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 
 6.7 ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 
 6.8 รายงานผลการดําเนินงาน 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๒) 
8. งบประมาณดําเนินการ จํานวน ๑๐,๐๐๐ บาท 
9. ผู้รับผิดชอบ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตําบลหินดาด 
10. ตังชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 ผลผลิต  
  ๑๐.๑.๑.  มีประกาศเจตจํานงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารอย่างน้อย 1 ฉบับ  
  ๑๐.๑.๒  มีการประกาศเจตจํานงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชนอย่าง
น้อย 1 ครั้ง  
  ๑๐.๑.๓ มีแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี จํานวน 1 
ฉบับ 
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 10.2 ผลลัพธ์ 
      ๑๐.๒.๑ การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความโปร่งใส สามารถปูองกัน
การทุจริตของบุคลากร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้  
  ๑๐.๒.๒ ลดข้อร้องเรียนการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
 

2.2 มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 
2.2.1 สร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามหลักคุณธรรม ทั้งในเร่ืองการบรรจุ
แต่งต้ัง โยกย้าย โอน เลื่อนตําแหน่ง/เงินเดือน และมอบหมายงาน 
 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  มาตรการการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล (ถือ
ปฏิบัติตามระเบียบ) 
2. หลักการและเหตุผล 
 พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้างของ เทศบาลตําบลหินดาด เป็นบุคลากรท่ีมี
ความสําคัญต่อองค์กรโดยการขับเคล่ือนการพัฒนางานของเทศบาลให้มีศักยภาพโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของ
งานให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กรและประชาชนการพัฒนางานขององค์กรจะบรรลุผลได้ต้องเริ่มมาจาก
บุคลากรผู้ปฏิบัติงานซึ่งเป็นปัจจัยสําคัญในการพัฒนางานให้มีคุณภาพจะต้องมีมาตรฐานในการทํางานท่ี
เป็นรูปธรรมชัดเจนและมีมาตรการในการทํางานท่ีโปร่งใสสามารถตรวจสอบการทํางานได้  ด้านการพัฒนา
ระบบบริหารให้มีประสิทธิภาพเป็นธรรมเพื่อนําไปสู่การสร้างมาตรฐานความโปร่งใสและการให้บริการที่
เป็นธรรมตรวจสอบได้อย่างแท้จริงต่อไป  
 เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 วรรคท้ายท่ีกําหนดให้การ
ปฏิบัติงานตามอํานาจหน้าท่ีของเทศบาลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนโดยวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองท่ีดีและคํานึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการและการ
เปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 
2556 มาตรา 6 ท่ีกําหนดให้การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีนั้นต้องก่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน 
เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ มีประสิทธิภาพเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ ประกอบกับ  ประกาศ
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลของเทศบาลและประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง มาตรฐานท่ัวไป
เกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง  
 ดังนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพเป็นไปตามหลัก
คุณธรรม จริยธรรมในการทํางาน มีความโปร่งใสและตรวจสอบการทํางานได้จึงได้จัดให้มีมาตรการสร้าง
ความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลขึ้น 
3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่อกําหนดมาตรการด้านความโปร่งใสในการบริหารบุคคลของเทศบาล 
 3.2 เพื่อให้การปฏิบัติงานบุคลากรมีรูปแบบ ขั้นตอนการปฏิบัติงานท่ีถูกต้อง โปร่งใสสามารถ
ตรวจสอบได้ 
 3.3 เพื่อเป็นการปูองกันการทุจริตในการแสวงหาประโยชน์จากการปฏิบัติงานด้านบริหารงานบุคคล 
 3.4 เพื่อปรับปรุงกลไกการปฏิบัติราชการด้านบริหารงานบุคคลของเทศบาลให้มีประสิทธิภาพได้คนดี 
คนเก่งเข้ามาทํางาน 
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4. เปูาหมาย/ผลผลิต จัดทํามาตรการด้านการบริหารบุคคลของเทศบาล จํานวน 1 มาตรการ 
5. พื้นที่ดําเนินการ สํานักงานเทศบาลตําบลหินดาด 
6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 กําหนดหลักเกณฑ์ การบริหารงานบุคคลในเรื่องการบรรจุ แต่งต้ัง โยกย้าย โอนเล่ือนตําแหน่ง/
เงินเดือน ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล จังหวัดนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล พ.ศ. 25๕๘ 
 6.2 นําหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลมากําหนดเป็นมาตรการในการปฏิบัติงานบุคคล 
 6.3 ประกาศเผยแพร่มาตรการการบริหารงานบุคคล 
 6.4 ดําเนินการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาล 
 6.5 สรุปผลการดําเนินการบริหารงาน 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔) 
8. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบ สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลตําบลหินดาด 
10. ตังชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 ผลผลิต 
  –มีมาตรการดําเนินงานด้านบริหารงานบุคคลของเทศบาล จํานวน 1 มาตรการ 
  - เจ้าหน้าท่ีงานบริหารงานบุคคลสามารถปฏิบัติงานเป็นไปตา มมาตรฐานและหลักธรรมาภิ
บาล 
 10.2 ผลลัพธ์ 
  - ลดข้อร้องเรียนในการดําเนินการด้านบริหารงานบุคคลของเทศบาลไม่น้อยกว่า 90 % 
  - บุคลากรของเทศบาลมีความพึงพอใจต่อระบบและมาตรฐานการบริหารงานบุคคลไม่ตํ่ากว่า
ระดับ 3 
  - การบริหารงานบุคคลของเทศบาลมีความโปร่งใสสามารถปูองกันการทุจริตของเจ้าหน้าท่ีได้ 
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1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ มาตรการออกคําสั่งมอบหมายของนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล 
และหัวหน้าส่วนราชการ 
2. หลักการและเหตุผล 
 เทศบาลตําบลหินดาด  เป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งท่ีมี
อํานาจหน้าท่ีในการจัดทําบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นตามอํานาจหน้าท่ีของเทศบาลท้ังท่ี
เป็นหน้าท่ีตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496 หน้าท่ีตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอน
การกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และหน้าท่ีตามกฎหมายอื่นท่ีกําหนดให้
เทศบาลมีหน้าท่ีต้องทําอีกมากมายในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนผู้มารับบริการติดต่อกับ
หน่วยงานต่างๆ ของเทศบาลนั้นมักจะประสบปัญหาด้านการอํานวยความสะดวกในการติดต่อราชการ  
เนื่องจากภารกิจมีมากมายไปรวมอยู่กับฝุายผู้บริหารไม่มีการกระจายอํานาจหรือมอบหมายอํานาจหน้าท่ี
ในการส่ังการอนุมัติ อนุญาต ไปยังหัวหน้าหน่วยงานระดับสํานักกองและฝุายต่าง ๆ ซึ่งเป็นอุปสรรคอย่าง
ยิ่งต่อการให้บริการทําให้การบริการเกิดความล่าช้าประชาชนไม่ได้รับความสะดวกอันอาจเป็นสาเหตุหนึ่ง
ของการกระทําการทุจริตประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าท่ีส่งผลให้ระบบการให้บริการ
ภาครัฐเส่ือมประสิทธิภาพ  
 เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 วรรคท้ายท่ีกําหนดให้การ
ปฏิบัติงานตามอํานาจหน้าท่ีของเทศบาล ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขประชาชนโดยใช้วิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองท่ีดีตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 
2546 มาตรา 6 และมาตรา 37 ท่ีกําหนดให้การบริหารราชการเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน
และเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐไม่มีข้ันตอนการปฏิบัติงานเกินความจําเป็นประชาชนได้รับการอํานวย
ความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการการบริหารงานมีประสิทธิภาพคุ้มค่าตาม  
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 48(2) เตรส ท่ีกําหนดให้นายกเทศมนตรี มีอํานาจหน้าท่ีใน
การส่ัง อนุญาต และ อนุมัติ เกี่ยวกับราชการของเทศบาล มาตรา 48 สัตตรส กําหนดให้นายกเทศมนตรี 
ควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารกิจการของเทศบาลและเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานเทศบาลและ
ลูกจ้างของเทศบาล มาตรา 48 วีสติ นายกเทศมนตรีมีอํานาจมอบหมายการปฏิบัติราชการให้แก่รอง
นายกเทศมนตรีที่ได้รับแต่งต้ังในการส่ังหรือการปฏิบัติราชการของ  นายกเทศมนตรีได้ มาตรา 48 
กําหนดให้ปลัดเทศบาลเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานเทศบาลและลูกจ้างเทศบาลรองจากนายกเทศมนตรี 
และรับผิดชอบควบคุมดูแลราชการประจําของเทศบาลให้เป็นไปตามนโยบายและอํานาจหน้าท่ีอื่น  ตามท่ี
มีกฎหมายกําหนดหรือตามท่ีนายกเทศมนตรี มอบหมายประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบิหารงานบุคคลของเทศบาลจังหวัด
นครราชสีมา  
 ดังนั้น เพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนลดขั้นตอนการให้บริการและไม่สร้างเงื่อนไขข้ันตอนท่ีมีความยุ่งยากจึงจําเป็นต้องมี
มาตรการการมอบหมายอํานาจหน้าท่ีของเทศบาลขึ้น 
3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่อเป็นการลดขั้นตอนการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวกรวดเร็วเป็นธรรมตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน 
 3.2 เพื่อให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการจากหน่วยงาน 
 3.3 เพื่อเป็นการกระจายอํานาจการตัดสินใจในการส่ัง อนุญาต อนุมัติของผู้บริหารทุกระดับ 
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 3.4 เพื่อปูองกันการผูกขาดอํานาจหน้าท่ีในการใช้ดุลพินิจอันอาจเป็นเหตุแห่งการทุจริตและประพฤติ
มิชอบใน ตําแหน่งหน้าท่ีราชการ 
4. เปูาหมาย/ผลผลิต 
 จัดทําคําส่ังมอบหมายงานของนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาลและหัวหน้าส่วนราชการ จํานวน 4 ฉบับ 
ประกอบด้วยนายกเทศมนตรีมอบหมายให้รองนายกเทศมนตรี นายกเทศมนตรีมอบหมายให้ปลัดเทศบาล 
รองปลัดเทศบาลและหัวหน้าส่วนราชการ  ปลัดเทศบาลมอบหมายให้รองปลัดเทศบาล และปลัดเทศบาล
มอบหมายให้หัวหน้าส่วนราชการ 
5. พื้นที่ดําเนินการ สํานักงานเทศบาลตําบลหินดาด 
6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 ออกคําส่ังมอบหมายงานในการส่ัง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ข้อบังคับและหนังสือ
ส่ังการ 
 6.2 จัดทําหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการและผู้รับมอบอํานาจให้ปฏิบัติราชการแทนรับทราบ
และถือปฏิบัติ 
 6.3 จัดทําประกาศประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
 6.4 ให้ผู้รับมอบหมายงานตามคําส่ังรายงานผลการปฏิบัติงานตามคําส่ังท่ีได้รับมอบหมายในทุกเดือน 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔) 
8. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบ สํานักปลัดเทศบาล  เทศบาลตําบลหินดาด 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 ผลผลิต มีคําส่ังมอบหมายงานให้ผู้ท่ีเกี่ยวข้องปฏิบัติราชการแทน จํานวนไม่น้อยกว่า 4 ฉบับ 
 10.2 ผลลัพธ์  
  - ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการท่ีได้รับอยู่ในระดับดี  
  - ประชาชนได้รับความสะดวกและลดการผูกขาดอํานาจหน้าท่ีอันเป็นช่องทางแห่งการทุจริต 
 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ กิจกรรม “สร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ”       
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 การพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือน เป็นกระบวนการหนึ่งของการ
บริหารผลการปฏิบัติราชการซึ่งใช้หลักการ  ให้รางวัลเป็นแรงจูงใจให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดแรงกระตุ้นในการ
พัฒนาผลงานซึ่งนายกเทศมนตรีตําบลหินดาดได้ให้ความสําคัญในเรื่องการพิจารณาความดีความชอบหรือ
การพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือนเป็นเรื่อง ลําดับต้นๆ ของเรื่องการบริหารงานบุคคลโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่อง
การใช้ดุลพินิจของผู้บังคับบัญชาในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้ใต้บังคับบัญชา ประกอบกับ
ประกาศคณะกรรมการ พนักงานเทศบาล  จังหวัดนครราชสีมา  เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล ได้กําหนดให้ นายกเทศมนตรี แต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณาเล่ือน
ขั้นเงินเดือน  พนักงานเทศบาล  ด้วยเหตุผลนี้เองจึงเป็นท่ีมาของกิจกรรมการสร้างความโปร่งใสในการ
พิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือน 
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3. วัตถุประสงค์ 
เพื่อให้การบริหารงานบุคคลด้านการเล่ือนขั้นเงินเดือนมีความโปร่งใส เป็นธรรมและสามารถตรวจสอบได้ 
4. เปูาหมาย/ผลผลิต พนักงานเทศบาลตําบลหินดาด 
5. พื้นที่ดําเนินการ สํานักงานเทศบาลตําบลหินดาด 
6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 แต่งต้ังคณะกรรมการกล่ันกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานเทศบาลตําบลหิน
ดาด โดยแต่งต้ังปลัดเทศบาลเป็นประธานกรรมการและหัวหน้าส่วนราชการเป็นกรรมการและข้าราชการ
ท่ีรับผิดชอบงานการเจ้าหน้าท่ีเป็นเลขานุการ 
 6.2 แต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาลตําบลหินดาดโดยประกอบด้วย
นายกเทศมนตรีตําบลหินดาด ประธานกรรมการหัวหน้าส่วน ราชการ เป็นกรรมการและข้าราชการท่ี
รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าท่ีเป็นเลขานุการ 
 6.3 ประชุมคณะกรรมการกล่ันกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ พนักงานเทศบาลตําบล
หินดาด เพื่อกล่ันกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการท่ีผู้บังคับบัญชาได้พิจารณาไว้โดยเจ้าหน้าท่ีให้
คําปรึกษาและเสนอความเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานและความเป็นธรรมของการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 6.4 คณะกรรมการพิจารณากล่ันกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ พนักงานเทศบาลตําบล
หินดาด รวบรวมและเสนอผลการพิจารณากล่ันกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการให้แก่
คณะกรรมการพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาลตําบลหินดาด 
 6.5 คณะกรรมการพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาลตําบลหินดาดพิจารณาทบทวนผลการ
พิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามท่ีคณะกรรมการกล่ันกรองการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของ พนักงาน  เทศบาลตําบลหินดาด เสนอมา โดยใช้หลักเกณฑ์ตามท่ีกําหนดไว้ในประกาศ
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลของพนักงานเทศบาลจังหวัดนครราชสีมา 
7. ระยะเวลาดําเนินการ  ช่วงระยะเวลา มีนาคม – เมษายน  และ กันยายน – ตุลาคม  ของทุก
ปีงบประมาณ 
8. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบ     สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลตําบลหินดาด 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ มีการพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือนท่ีโปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๗ 
 

 2.2.2 สร้างความโปร่งใสในการบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดหาพัสดุ การใช้ประโยชน์ใน  
ทรัพย์สินของทางราชการ โดยยึดถือและปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง
อย่างเคร่งครัด 
 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  กิจกรรม “ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตาม เทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจําปี” 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 เพื่อให้การบันทึกบัญชีการจัดทําทะเบียนคุมเงินรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นแนวทาง
เดียวกันและสอดคล้องกับการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงมี
กิจกรรมควบคุมให้บุคลากรฝุายบัญชี กองคลัง เทศบาลตําบลหินดาด  จัดทําทะเบียนคุมเงินรายจ่ายให้
ความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติทําให้เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพลดข้อผิดพลาดในการเบิกจ่ายเงิน
ตาม เทศ บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีและดําเนินงานตามข้ันตอนของระเบียบประกาศ
กระทรวงมหาดไทยและหนังสือส่ังการท่ีเกี่ยวข้องซึ่งถือเป็นเรื่องสําคัญท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จะต้องทําตามกฎหมาย ระเบียบ และมีความจําเป็นต่อการบริหารงานของเทศบาลตําบลหินดาด 
3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่อให้บุคลากรฝุายบัญชี  กองคลัง  มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบประกาศและ
หนังสือท่ีเกี่ยวข้อง 
 3.2 เพื่อลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานท่ีอาจจะทําให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ 
4. เปูาหมาย/ผลผลิต บุคลากรฝุายบัญชี กองคลัง เทศบาลตําบลหินดาด 
5. พื้นที่ดําเนินการ กองคลัง เทศบาลตําบลหินดาด 
6. วิธีดําเนินการ 
 จัดทําทะเบียนคุมเงินรายจ่ายตามงบประมาณแยกหมวดรายจ่ายแยกแผนงานแยกประเภทรายจ่าย
ตามงบประมาณท่ีต้ังไว้ 
7. ระยะเวลาดําเนินการ ทุกปีงบประมาณ (ห้วงวันท่ี 1 ตุลาคม  ถึงวันท่ี 30 กันยายน) 
8. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบ กองคลัง เทศบาลตําบลหินดาด 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 บุคลากรฝุายบัญชี กองคลัง มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบประกาศและหนังสือ
ส่ังการท่ีเกี่ยวข้อง 
 10.2 ลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานท่ีอาจจะทําให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการและเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน 
 10.3 เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพในการบริหารงบงบประมาณ 
 
 
 
 
 
 



๕๘ 
 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ กิจกรรม “การพัฒนาแผนและกระบวนการจัดหาพัสดุ” 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีซึ่งกําหนดให้มีการ
บริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐและเกิดประโยชน์สูงสุดกับ
ประชาชนและการปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุ ปี 2535 และแก้ไข
เพิ่มเติมและกฎหมายอื่นๆท่ีเกี่ยวข้อง 
3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่อปรับปรุงการดําเนินงานด้านจัดซื้อจัดจ้าง 
 3.2 เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการรายงานผู้บริหาร 
 3.3 เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน 
 3.4 เพื่อให้ทราบปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
 3.5 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดหาพัสดุ 
 3.6 เพื่อเป็นข้อมูลให้กับประชาชนสามารถตรวจสอบได้ 
4. เปูาหมาย/ผลผลิต 
 4.1 หัวหน้าเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ 
 4.2 เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ 
5. พื้นที่ดําเนินการ เทศบาลตําบลหินดาด 
6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 จัดเก็บข้อมูลในการจัดซื้อจัดจ้าง 
 6.2 จําแนกวิธีการจัดซื้อจัดจ้างและคิดเป็นร้อยละของจํานวนโครงการและร้อยละของจํานวน
งบประมาณ 
 6.3 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
 6.4 สรุปปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
 6.5 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจําปี 
 6.6 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจําปี 
 6.7 เผยแพร่ข้อมูลให้ประชาชนได้รับทราบ 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔) 
8. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ กองคลัง  เทศบาลตําบลหินดาด 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 ประชาชนได้รับทราบข้อมูลในการบริหารงานของหน่วยงานด้วยความโปร่งใสมีประสิทธิภาพ 
 10.2 ผู้บริหารมีข้อมูลในการวางแผนการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ 
 10.3 ผู้ปฏิบัติงานมีข้อมูลในการพัฒนาแผนและกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างให้มีประสิทธิภาพและเกิด
ความคุ้มค่าเป็นประโยชน์กับประชาชน 
 
 
 
 
 



๕๙ 
 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ กิจกรรม “สร้างความโปร่งใสในการใช้จ่ายเงินงบประมาณ” 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2558 
3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่อเป็นการปฏิบัติงานให้โปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ 
 3.2 เพื่อให้หน่วยงานมีระบบปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 3.3 เพื่อเป็นการปูองกันการใช้จ่ายเงินเพื่อส่งเสริมธุรกิจของตนและพวกพ้อง 
4. เปูาหมาย/ผลผลิต เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ 
5. พื้นที่ดําเนินการ เทศบาลตําบลหินดาด 
6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 จัดทําคู่มือการปฏิบัติงานในการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองาน
ในการจัดหาพัสดุ 
 6.2 ปรับปรุงขั้นตอนการรายงานผลการจัดหาพัสดุโดยมีการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานถึงความ
เกี่ยวข้องกับผู้เสนองานในการจัดหาพัสดุเพื่อปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔) 
8. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบ กองคลัง เทศบาลตําบลหินดาด 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 มีระบบปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 10.2 มีการปูองกันการใช้จ่ายเงินเพื่อส่งเสริมธุรกิจของตนและพวกพ้อง 
 10.3 มีการปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพโปร่งใสตรวจสอบได้ 
 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ โครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซ้ือ – จัดจ้าง 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 เนื่องจากเทศบาลตําบลหินดาด มีฐานะเป็นนิติบุคคลมีอํานาจหน้าท่ีในการจัดทําบริการสาธารณะด้วย
ตนเองท้ังในเรื่องการจัดหารายได้และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่างๆตามภารกิจและการจัดทํา
บริการสาธารณะแต่ต้องเป็นไปตามอํานาจหน้าท่ีและกฎหมายท่ีกําหนดไว้ ดังนั้น การท่ีเทศบาลจะ
บริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนจะต้องบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ 
สุจริต มีความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล  
 เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 วรรคท้าย ท่ีกําหนดให้การ
ปฏิบัติงานตามอํานาจหน้าท่ีของเทศบาลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนโดยใช้วิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองท่ีดีและให้คํานึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดซื้อ จัดจ้าง และการเปิดเผย
ข้อมูลข่าวสารประกอบกับมาตรา 50 (9) ท่ีกําหนดให้เทศบาลมีอํานาจหน้าท่ีอื่นตามท่ีกฎหมายบัญญัติให้
เป็นหน้าท่ีของเทศบาล ท้ังนี้ ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และพระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 23 ท่ีกําหนดให้
การจัดซื้อ - จัดจ้าง ให้ส่วนราชการดําเนินการโดยเปิดเผยและเท่ียงธรรม โดยพิจารณาถึงประโยชน์และ
ผลเสียทางสังคมภาระต่อประชาชนคุณภาพวัตถุประสงค์ท่ีจะใช้ราคาและประโยชน์ระยะยาวที่จะได้รับ
ประกอบกัน  



๖๐ 
 

 ดังนั้น เพื่อให้การบริหารงบประมาณของเทศบาลเป็นไปอย่างโปร่งใสตรวจสอบได้เกิดประสิทธิภาพ
และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถิ่นจึงมีความจําเป็นต้องจัดโครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ด้านการจัดซื้อ – จัดจ้าง เพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจ้างของเทศบาล
ทุกโครงการและกิจกรรม 
3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจ้างตามโครงการและกิจกรรม
ต่างๆ ของ เทศบาล 
 3.2 เพื่อเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 
 3.3 เพื่อปูองกันการทุจริตในหน่วยงาน 
4. เปูาหมาย/ผลผลิต 
 เผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อ – จัดจ้าง ตามแผนงาน/โครงการต่างๆ ของเทศบาลท่ีดําเนินการตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม 
(ฉบับท่ี 9) พ.ศ. 2553 จํานวน 4 ช่องทาง ได้แก่ ทางเว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์  หนังสือ  ระบบเสียง
ตามสาย 
5. พื้นที่ดําเนินการ เทศบาลตําบลหินดาด และชุมชนต่างๆ ภายในเขตเทศบาลตําบลหินดาด 
6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 รวบรวมข้อมูลกระบวนการจัดหาพัสดุเพื่อจัดทําประกาศ ดังนี้ 
  - ประกาศการจัดซื้อ – จัดจ้าง 
  - ประกาศการกําหนดราคากลางในการจัดซื้อ – จัดจ้าง 
  - ประกาศกําหนดวัน เวลา สถานท่ีในการตรวจรับงาน 
  - ประกาศวัน เวลา สถานท่ีในการตรวจรับงาน 
  - ประกาศรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือกพร้อมวงเงินการจัดซื้อ – จัดจ้าง 
  - ประกาศวัน เวลา สถานท่ีในการตรวจรับงาน 
 6.2 นําส่งประกาศไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตามช่องทางการประชาสัมพันธ์ของเทศบาล ได้แก่ ทาง
เว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ ระบบกระจายเสียงตามสายหน่วยงานราชการ เป็นต้น 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔) 
8. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบ กองคลัง เทศบาลตําบลหินดาด 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 ผลผลิต เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ - จัดจ้างไม่น้อยกว่า 3 ช่องทาง 
 10.2 ผลลัพธ์ 
  - ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของ
โครงการท่ีจัดซื้อ - จัดจ้างท้ังหมด 
  - การจัดหาพัสดุเป็นไปอย่างโปร่งใสตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน  
  - สามารถลดปัญหาการร้องเรียนการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างได้ 
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 2.2.3 สร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะ/บริการประชาชนเพื่อให้เกิดความพึงพอใจ
แก่ประชาชนโดยทัดเทียมกันและโดยไม่เลือกปฏิบัติ 
 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ กิจกรรมการจัดบริการสาธารณะและการบริการประชาชนเพื่อให้
เกิดความพึงพอใจแก่ประชาชนโดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 เทศบาลตําบลหินดาด  บริหารจัดการโดยการอํานวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน และให้ประชาชนสามารถตรวจสอบได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
โดยดําเนินการจัดต้ังศูนย์บริการร่วมหรือศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว ( One Stop Service) ณ 
สํานักงานเทศบาลตําบลหินดาดเป็นศูนย์บริการประชาชนในการติดต่อสอบถามข้อมูลยื่นคําขออนุมัติ 
อนุญาตในเรื่องท่ีเป็นอํานาจหน้าท่ีและภารกิจของเทศบาลติดตามความคืบหน้าและแจ้งผลการดําเนินการ
ให้ประชาชนผู้รับบริการทราบโดยมีการปรับระบบการทํางานแต่ละกระบวนงานเพื่อให้มีระบบบริการท่ี  
เช่ือมต่อระหว่างศูนย์บริการร่วมกับหน่วยงานเจ้าของเรื่อง ท้ังในด้านเอกสาร การส่งต่องาน ระบบการรับ
เงิน และกําหนดระยะเวลาดําเนินการของแต่ละกระบวนงานใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศช่วยอํานวย
ความสะดวกในการปฏิบัติงานใช้ระบบบัตรคิวอัตโนมัติเพื่อให้บริการตามลําดับจัดสถานท่ีส่ิงอํานวยความ
สะดวกอื่นๆ เพื่อให้บริการที่ดีกับประชาชน เพื่ออํานวยความสะดวกแก่ประชาชน ให้ได้รับความพึงพอใจ
โดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ  
 นอกจากนี้เทศบาลตําบลหินดาดยังบริหารจัดการบริการสาธารณะตามเกณฑ์มาตรฐานการปฏิบัติ
ราชการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้มาตรฐานท้ัง 17 ประเด็น (ด้านถนน ทางเดิน และทางเท้า
ด้านไฟฟูาสาธารณะ , ด้านระบบระบาย น้ํา, ด้านการบริโภค , ด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน , ด้านการ
ส่งเสริมกีฬา , ด้านการส่งเสริมผู้สูงอายุ , ด้านการส่งเสริมผู้ด้อยโอกาส , ด้านงานสาธารณสุข , ด้านการ
ส่งเสริมการพัฒนาสตรี, ด้านการส่งเสริมอาชีพ, ด้านการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย, ด้านการส่งเสริม
ศาสนาศิลปะวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น ,ด้านการส่งเสริมการท่องเท่ียว ,ด้านการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม, ด้านศึกษาและด้านการจัดบริการสาธารณะตามนโยบายเร่งด่วนของ
รัฐบาล (การแก้ไขปัญหาไฟปุาและหมอกควันการกําจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ําการลดและคัดแยก
ขยะมูลฝอยต้ังแต่แหล่งกําเนิดการจัดการน้ําเสียแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงและกิจกรรมเพื่อปูองกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นท่ี) โดยในขั้นตอนกระบวนปฏิบัติภารกิจคํานึงถึงการอํานวยความสะดวกแก่
ประชาชนสร้างความโปร่งใสในการบริการสาธารณะให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและ
ไม่เลือกปฏิบัติและเพื่อเป็นมาตรการในการปูองกันการทุจริตคอร์รัปชัน 
3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 สร้างความโปร่งใสในการบริการสาธารณะให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันไม่
เลือกปฏิบัติ 
 3.2 เพื่อเป็นมาตรการในการปูองกันการทุจริตคอร์รัปชัน 
4. เปูาหมาย/ผลผลิต ทุกสํานัก/กอง ดําเนินการปฏิบัติงานบริการสาธารณะ ให้ประชาชนได้รับความพึง
พอใจโดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ 
5. พื้นที่ดําเนินการ ทุกสํานัก/กอง  เทศบาลตําบลหินดาด 
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6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 ดําเนินการปฏิบัติงานบริการสาธารณะ ให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม่
เลือกปฏิบัติให้ได้มาตรฐานท้ัง 17 ประเด็น (ด้านถนน ทางเดิน และทางเท้า , ด้านไฟฟูาสาธารณะ , ด้าน
ระบบระบายน้ํา, ด้านน้ําเพื่อการบริโภค, ด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน , ด้านการส่งเสริมกีฬา , ด้านการ
ส่งเสริมผู้สูงอายุ , ด้านการส่งเสริมผู้ด้อยโอกาส , ด้านงาน  สาธารณสุข , ด้านการส่งเสริมการพัฒนาสตรี , 
ด้านการส่งเสริมอาชีพ , ด้านการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย , ด้านการ  ส่งเสริมศาสนา ศิลปะ 
วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น , ด้านการส่งเสริมการท่องเท่ียว , ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ  
ส่ิงแวดล้อม, ด้านศึกษาและด้านการจัดบริการสาธารณะตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล (การแก้ไขปัญหา
ไฟปุาและหมอกควันการกําจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่ง น้ําการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยต้ังแต่
แหล่งกําเนิดการจัดการน้ําเสียแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงและกิจกรรมเพื่อปูองกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติดในพื้นท่ี) 
 6.2 ประเมินมาตรฐาน/รายงานผลการดําเนินกิจกรรม 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔) 
8. งบประมาณดําเนินการ ใช้จ่ายจากงบประมาณรวมในค่าวัสดุ/ค่าใช้สอยฯ 
9. ผู้รับผิดชอบ ทุกสํานัก/กอง   เทศบาลตําบลหินดาด 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 สร้างความโปร่งใสในการบริการสาธารณะให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและ
ไม่เลือกปฏิบัติ 
 10.2 ไม่มีการทุจริตคอร์รัปชันในกระบวนการสาธารณะแก่ประชาชน 
 
 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : กิจกรรมการใช้บัตรคิวในการติดต่อราชการ 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 เทศบาลตําบลหินดาดเป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งท่ีมีอํานาจ
หน้าท่ีในการจัดทําบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ตามอํานาจหน้าท่ีของเทศบาลท้ังท่ีเป็น
หน้าท่ีตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 หน้าท่ีตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และ หน้าท่ีตามกฎหมายอื่นท่ีกําหนดให้
เทศบาลมีหน้าท่ีต้องทําอีกมากมายในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนผู้มาขอรับบริการติดต่อกับ
หน่วยงานต่างๆ ของเทศบาลนั้นมักจะประสบปัญหาด้านการอํานวยความสะดวกอย่างเสมอภาคเป็นธรรม  
อันเนื่องมาจากภารกิจและผู้มาขอรับบริการเป็นจํานวนมากซึ่งเจ้าหน้าท่ีไม่สามารถให้บริการได้อย่าง
ทันท่วงทีการตอบสนองความต้องการเกิดความล่าช้าไม่เป็นธรรมและการให้บริการไม่เป็นระบบมีการลัด
คิว ซึ่งเป็นช่องทางหนึ่งในการทุจริตประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าท่ีถือเป็นพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์ท้ังผู้มา
ขอรับบริการและผู้ให้บริการส่งผลต่อมาตรฐานการให้บริการภาครัฐเส่ือมประสิทธิภาพเพื่อให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 วรรคท้ายท่ีกําหนดให้การปฏิบัติงานตามอํานาจหน้าท่ี
ของเทศบาลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนโดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีและให้
คํานึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการประเมินผลการปฏิบัติงานและการเปิดเผยข้อมูล
ข่าวสารอย่างโปร่งใสตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 
2546 มาตรา 6 ท่ีกําหนดให้การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี ได้แก่ การบริหารราชการเพื่อบรรลุ
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เปูาหมายโดยก่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ 
ไม่มีข้ันตอนการปฏิบัติงานเกิดความจําเป็น และประชาชนได้รับการอํานวยความสะดวกและได้รับการ
ตอบสนองความต้องการท้ังนี้ตามพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทาง
ราชการ พ.ศ. 2558 
 ดังนั้น เทศบาลตําบลหินดาดได้มุ่งเน้นท่ีจะให้บริการประชาชนแล้วเสร็จในระยะเวลาท่ีเหมาะสม 
ให้บริการโดยจัดลําดับก่อน – หลัง เพื่อเป็นการสร้างความพึงพอใจ และความทัดเทียมกันในการให้บริการ
ประชาชนโดยไม่เลือกปฏิบัติจึงได้จัดกิจกรรมการใช้บัตรคิวในการติดต่อราชการสําหรับผู้มาติดต่อราชการ 
3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่อสร้างกลไกในการปฏิบัติราชการด้านการอํานวยความสะดวกความเสมอภาคเป็นธรรมต่อผู้มา
รับบริการ 
 3.2 เพื่อให้ประชาชนผู้มาขอรับบริการได้รับความสะดวกรวดเร็วสามารถตอบสนองความต้องการ
ของประชาชน 
 3.3 เพื่อให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการท่ีให้และเกิดความคุ้มค่าในการขอรับบริการ 
 3.4 เพื่อเป็นเกราะปูองกันในการปฏิบัติหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ีมิให้กระทําการแสวงหาประโยชน์หรือ
กระทําการ ประพฤติมิชอบต่อตําแหน่งหน้าท่ีอันเป็นเหตุแห่งการทุจริตต่อหน้าท่ี 
4. เปูาหมาย/ผลผลิต การจัดทําบัตรคิวในการให้บริการแก่ประชาชนท่ัวถึงเป็นธรรม 
5. พื้นที่ดําเนินการ สํานักงานเทศบาลตําบลหินดาด 
6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 จัดทําคําส่ังคณะทํางานเพื่อกําหนดตัวบุคลากรผู้รับผิดชอบในการดูแลกํากับการให้บริการ 
 6.2 ประชุมช้ีแจงแนวทางกําหนดรูปแบบวิธีการขั้นตอนการปฏิบัติ 
 6.3 จัดทําบัตรคิวในรูปแบบต่างๆ ตามความจําเป็นและเหมาะสม 
 6.4 ปิดประกาศประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงขั้นตอนการรับบริการบัตรคิวและการใช้บริการ
ตามลําดับคิว 
 6.5 จัดทําแบบประเมินผลความพึงพอใจของผู้มาขอรับบริการ 
 6.6 สรุปผลการให้บริการตามแบบประเมินความพึงพอใจเป็นรายสัปดาห์/รายเดือนเพื่อนํามา
ปรับปรุงแก้ไขการให้บริการอย่างมีคุณภาพ 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔) 
8. งบประมาณดําเนินการ ไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบ ทุกสํานัก/กอง ของเทศบาลตําบลหินดาด 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 ผลผลิต มีการใช้บัตรคิวสําหรับให้บริการแก่ประชาชนตามลําดับก่อนหลังสําหรับหน่วยงานท่ี
ให้บริการ 
 10.2 ผลลัพธ์  
  - ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการท่ีให้ไม่น้อยว่าร้อยละ 70 ของผู้มาขอรับบริการ   
  - การให้บริการเกิดความโปร่งใสลดข้อร้องเรียนการทุจริตต่อหน้าท่ี 
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 2.3 มาตรการการใช้ดุลยพินิจและใช้อํานาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ดี 
 2.3.1มีการจัดทําแผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาการดําเนินการเกี่ยวกับการบริการประชาชน  
รายละเอียดที่เก่ียวข้องในแต่ละข้ันตอนเปิดเผย ณ ที่ทําการและในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
2. หลักการและเหตุผล 
 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 52 กําหนดให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทําหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองทีดีโดยอย่างน้อยต้องมีหลักเกณฑ์
เกี่ยวกับการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานการอํานวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน 
ตลอดจนจัดให้มีการรับฟังและสํารวจความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการเพื่อปรับปรุงการบริหารงาน
ให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนมากท่ีสุดประกอบกับในปีท่ีผ่านมาได้มีการประเมินองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการท่ีดีและได้ดําเนินการตามโครงการดังกล่าวอย่างต่อเนื่องทุกปีนั้น 
 เพื่อให้การประเมินบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดีเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเกิดประโยชน์สุขต่อ
ประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจขององค์กรมีประสิทธิภาพและความคุ้มค่าสามารถลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานและตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง หรืออย่างน้อยมีผลการประเมินไม่ตํ่า
กว่าปีท่ีผ่านมา เทศบาลตําบลหินดาด จึงได้จัดทําโครงการปรับปรุงกระบวนการทํางานหรือลดขั้นตอนการ
ทํางานหรือการบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนโดยยึดกรอบแนวทางการพัฒนาการ
บริหารจัดการท่ีดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและอํานาจหน้าท่ีของเทศบาลตามกฎหมายเป็นสําคัญ 
3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่อลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานการบริการประชาชน 
 3.2 เพื่ออํานวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน 
 3.3 เพื่อรับฟังและสํารวจความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการ 
 3.4 เพื่อปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน 
4. เปูาหมาย/ผลผลิต 
 4.1 เพื่อลดขั้นตอนในการทํางานของเทศบาลตําบลหินดาด ให้ส้ันลง 
 4.2 ประชาชนในพื้นท่ี เทศบาลตําบลหินดาด 
 4.3 ประชาชนนอกพื้นท่ี และประชาชนท่ัวไป 
 4.4 พนักงานและเจ้าหน้าท่ีของเทศบาลตําบลหินดาด 
 4.5 ผู้บังคับบัญชามอบอํานาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการส่ังการ อนุญาต การอนุมัติ และการปฏิบัติ
ราชการใดๆ ไปสู่ ผู้ใต้บังคับบัญชาซึ่งมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการดําเนินการเรื่องนั้นโดยตรง 
5. พื้นที่ดําเนินการ เทศบาลตําบลหินดาด อําเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา 
6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 แต่งต้ังคณะกรรมการปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
 6.2 ประชุมคณะกรรมการเพื่อสํารวจงานบริการท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องปฏิบัติ ปรับปรุง
ขั้นตอนและระยะเวลาในการให้บริการที่สามารถปฏิบัติได้จริงและพิจารณางานในภารกิจว่าเรื่องใดท่ี
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ผู้บังคับบัญชาสามารถมอบอํานาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการส่ัง การอนุญาต การอนุมัติ หรือการปฏิบัติ
ราชการใดๆให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา 
 6.3 ประกาศลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ และประกาศกระบวนงานบริการประชาชน
ท่ีนายกเทศมนตรีมอบอํานาจให้รองนายกเทศมนตรีหรือปลัดเทศบาลให้ประชาชนทราบโดยท่ัวไปพร้อม
ท้ังจัดทําแผนภูมิแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการให้ประชาชนทราบ 
 6.4 มีระบบการรับฟังข้อร้องเรียนหรือมีการสอบถามจากภาคประชาชนและนําผลดังกล่าวมา
ปรับปรุงการปฏิบัติราชการ 
 6.5 รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคต่างๆให้นายกเทศมนตรีและผู้บริหารทราบ 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔) 
8. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ ทุกกอง/สํานัก  เทศบาลตําบลหินดาด 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็ว  ในการติดต่อขอรับบริการและมีความพึงพอใจในการ
ให้บริการของเจ้าหน้าท่ี 
 10.2 การปฏิบัติราชการมีความคล่องตัวและบุคลากรมีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน 
 10.3 การปฏิบัติราชการมีความสอดคล้องกับนโยบายปฏิรูประบบราชการ 
 10.4 ทําให้ภาพลักษณ์ของเทศบาลตําบล หินดาดเปล่ียนไปในทิศทางท่ีดีขึ้นและทําให้ประชาชนมี
ความศรัทธาต่อคณะผู้บริหารมากยิ่งขึ้น 
 

1. ชื่อโครงการ : โครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
2. หลักการและเหตุผล 
 ในมาตรา 3/1 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2545 ซึ่งเป็น
กฎหมายท่ีเป็นท่ีมาของการปฏิรูประบบราชการเพื่อวางกรอบแนวทางการบริหารราชการไว้ว่า “การ
บริหารราชการต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมี
ประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานการลดภารกิจและยุบเลิก
หน่วยงานท่ีไม่จําเป็น การกระจายอํานาจตัดสินใจ การอํานวยความสะดวกและตอบสนอง  ความต้องการ
ของประชาชน”และเพื่อให้การดําเนินการดังกล่าวเป็นไปตามกรอบรวมท้ังทิศทางและแนวทางการบริหาร  
ราชการดังกล่าวจึงได้มีการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 โดยกําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทําหลักเกณฑ์การบริหารกิจการ
บ้านเมืองท่ีดีตามแนวทางพระราชกฤษฎีกานี้ โดย อย่างน้อยต้องมีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานและการอํานวยความสะดวกในการตอบสนองต่อความ ต้องการของประชาชน  
 เทศบาลตําบลหินดาด  เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งปฏิบัติงานตามอํานาจหน้าท่ีของ
เทศบาลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนดังนั้นงานให้บริการจึงเป็นงานบริการแบบหนึ่งของ
ระบบการบริการสาธารณะท่ีผู้บริหารและพนักงานทุกท่านจะต้องร่วมกันปรับปรุงและแก้ไขกระบวนการ
ทํางานเพื่อสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้มากท่ีสุดเมื่อประชาชนมารับบริการแล้วเกิด
ความประทับใจและพึงพอใจรวมถึงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการทําให้เกิดความ
รวดเร็วในการตอบสนองความต้องการของประชาชนอํานวยความสะดวกเพื่องานบริการท่ีมีคุณภาพ ท่ัวถึง
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และแก้ไขปัญหาต่างๆ ท่ีเกิดขึ้นในเขตเทศบาลตําบลหินดาด  ให้กับประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่อให้ประชาชนได้รับการบริการได้อย่างสะดวกรวดเร็วและถูกต้อง 
 3.2 เพื่อให้สามารถตรวจสอบความต้องการของประชาชน รับรู้สภาพปัญหาและแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้น
ได้ 
 3.3 เพื่อปรับทัศนคติ วิธีคิด วิธีการทํางานของบุคลากรให้คํานึงถึงผลลัพธ์ในด้านการบริการ
ประชาชนผู้มาติดต่อขอรับบริการ 
 3.4 เพื่อให้การปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะท่ีชัดเจนมีความโปร่งใสสามารถวัดผล
การดําเนินงานได้ 
4. เปูาหมาย/ผลผลิต ประชาชนในเขตเทศบาลตําบลหินดาดและผู้ท่ีมาติดต่อราชการกับเทศบาล 
ตําบลหินดาด 
5. พื้นที่ดําเนินการ สํานักงานเทศบาลตําบลหินดาด 
6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 จัดทําโครงการเพื่อขออนุมัติ 
 6.2 จัดให้มีการประชุมคณะทํางานปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
 6.3 จัดทําประกาศกระบวนงานบริการปรับลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการและประกาศให้
ประชาชนทราบโดยท่ัวกัน 
 6.4 ดําเนินการจัดทํากิจกรรมอํานวยความสะดวกแก่ประชาชน 
  6.4.1 ปรับปรุงแผนผังกําหนดผู้รับผิดชอบให้เป็นปัจจุบัน 
  6.4.2 ปรับปรุงปูายแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการแก่ประชาชน 
  6.4.3 จัดทําเอกสาร/แผ่นพับประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ 
  6.4.4 จัดให้มีกล่อง/ตู้รับความคิดเห็นของประชาชน 
  6.4.5 จัดทํา/เตรียมแบบฟอร์มคําร้องต่างๆ พร้อมตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มทุกงาน
บริการ 
  6.4.6 จัดทําคําส่ังการให้บริการประชาชนนอกเวลาราชการ โดยจัดให้มีการให้บริการแก่
ประชาชนท้ังเวลา ทําการ ช่วงพักกลางวันและในวันหยุดราชการ 
  6.4.7 การมอบอํานาจการตัดสินใจ การอนุญาต การอนุมัติ การรักษาราชการแทน 
 6.5 มีการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ 
 6.6 มีการติดตามประเมินผลโครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการเพื่อนําจุดบกพร่องใน
การจัดทําโครงการมาปรับปรุงแก้ไขวิธีการขั้นตอนหรือระยะเวลาในการให้บริการให้ดียิ่งขึ้นอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป 
7. ระยะเวลาดําเนินการ ตลอดปีงบประมาณ 
8. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลตําบลหินดาด 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 ประชาชนได้รับการบริการได้อย่างสะดวกรวดเร็วและถูกต้อง 
 10.2 สามารถตรวจสอบความต้องการของประชาชน รับรู้สภาพปัญหาและแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้นได้ 
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 10.3 มีทัศนคติ วิธีคิด วิธีการทํางานของบุคลากรคํานึงถึงผลลัพธ์ ในด้านการบริการประชาชนผู้มา
ติดต่อขอรับบริการ 
 10.4 การปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะท่ีชัดเจนมีความโปร่งใสสามารถวัดผลการ
ดําเนินงานได้ 
 
 2.3.2 มีการกระจายอํานาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติราชการแทนหรือ  
การดําเนินการอื่นใดของผู้มีอํานาจในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการการมอบอํานาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ 
2. หลักการและเหตุผล 
 การมอบหมายอํานาจหน้าท่ีให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาในการบริหารงานในด้านต่างๆ ภายในองค์กรนั้น ก็
เพื่อเป็นการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานให้เกิดความคล่องตัว รวดเร็ว ซึ่งการพิจารณาเลือก/
มอบหมายภารกิจและขอบข่ายของความรับผิดชอบท่ีจะมอบหมายให้ผู้ใต้บังคับบัญชาจะพิจารณาถึง
ความสําคัญคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถในการท่ีจะดําเนินการเรื่องนั้นเป็นอย่างดี ด้วยความรอบคอบ
และเหมาะสมเพื่อให้การบริหารงานก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ  ดังนั้น การดําเนินการของ
หน่วยงานต้องมีการปรับให้เข้ากับสภาพสังคมและทันต่อสถานการณ์ท่ีการบริหารราชการต้องเป็นไปเพื่อ
ประโยชน์สุขของประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจ
แห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การกระจายอํานาจการตัดสินใจ การอํานวยความสะดวก และการ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนแต่ท้ังนี้ต้องมีผู้รับผิดชอบต่อผลของงานซึ่งเป็นหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองท่ีดี 
3. วัตถุประสงค์ 
 เพื่อให้การบริหารราชการของ เทศบาลตําบลหินดาด  ภายใต้กรอบอํานาจหน้าท่ีตามท่ีกฎหมาย
กําหนดให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพรวดเร็วและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ 
4. เปูาหมาย 
 คณะผู้บริหาร  ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หรือ หัวหน้าส่วนราชการ 
5. พื้นที่ดําเนินการ เทศบาลตําบลหินดาด 
6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 จัดทําบันทึกเสนอเพื่อพิจารณาขออนุมัติ อนุญาต ส่ังการ แต่งต้ัง มอบหมาย คณะผู้บริหาร 
ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หรือหัวหน้าส่วนราชการเพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ 
 6.2 ดําเนินการออกคําส่ังฯ 
 6.3 สําเนาคําส่ังฯ แจ้งคณะผู้บริหาร  ปลัดเทศบาล รองปลัด เทศบาล หรือหัวหน้าส่วนราชการทุก
ส่วนท่ีได้รับมอบหมายทราบ 
7. ระยะเวลาดําเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑-๒๕๖๔ 
8. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลตําบลหินดาด 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 การบริหารราชการการดําเนินงานการปฏิบัติงานเกิดความคล่องตัวและรวดเร็วตลอดจนการอํานวย
ความสะดวกและการให้บริการประชาชน/บริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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1. ชื่อโครงการ : มาตรการ มอบอํานาจของนายกเทศมนตรี 
2. หลักการและเหตุผล 
 ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมได้บัญญัติเกี่ยวกับอํานาจหน้าท่ีของ
นายกเทศมนตรีไว้หลายเรื่องหลายประการรวมทั้งมีกฎหมายอื่นอีกหลายฉบับท่ีบัญญัติอํานาจหน้าท่ีของ
นายกเทศมนตรีเอาไว้การที่นายกเทศมนตรีจะดําเนินการในเรื่องต่างๆเพียงผู้เดียวก็อาจทําให้เกิดช่องว่าง
ในการประพฤติมิชอบในขั้นตอนต่างๆเกิดขึ้นได้ ดังนั้น เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาต่างๆท่ีอาจเกิดขึ้น 
เทศบาลจึงได้กําหนดมาตรการให้มีการมอบอํานาจของนายกเทศมนตรีให้รองนายกเทศมนตรี 
ปลัดเทศบาล และรองปลัดเทศบาล ได้ปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรี 
3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่อให้การใช้ดุลยพินิจต่างๆของฝุายบริหารเป็นไปโดยรอบคอบตามหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองท่ีดี 
 3.2 เพื่อให้เป็นการปูองกันการทุจริตคอร์รัปชันของเจ้าหน้าท่ี 
4. เปูาหมาย/ผลผลิต มีการมอบอํานาจอย่างน้อยจํานวน 5 เรื่อง 
5. พื้นที่ดําเนินการ เทศบาลตําบลหินดาด 
6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 รวบรวมภารกิจท่ีอยู่ในอํานาจของนายกเทศมนตรีเสนอนายกเทศมนตรีพิจารณา 
 6.2 ออกคําส่ังมอบหมายหน้าท่ีของนายกเทศมนตรีให้รองนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และ 
รองปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทน 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔) 
8. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ งานการเจ้าหน้าท่ี สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลตําบลหินดาด 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ ร้อยละ 80 ของเปูาหมายดําเนินการแล้วเสร็จ 
 
1. ชื่อโครงการ : มอบอํานาจเจ้าพนักงานท้องถ่ินตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
2. หลักการและเหตุผล 
 ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ได้บัญญัติกําหนดอํานาจหน้าท่ีของนายกเทศมนตรี
ในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นไว้หลายประการท้ังการอนุญาตก่อสร้างอาคาร รื้อถอนอาคาร ต่อเติมดัดแปลง
อาคารเป็นต้น ซึ่งล้วนแต่เกี่ยวข้องกับสิทธิ หน้าท่ี และเสรีภาพของประชาชนการท่ีจะใช้อํานาจอยู่กับ
นายกเทศมนตรีก็อาจเป็นผลให้การบริการประชาชนเกิดความล่าช้าและอาจเป็นช่องว่างท่ีทําให้เกิดการ
ทุจริตข้ึนมาได้ ดังนั้น จึงได้กําหนดมาตรฐานการมอบอํานาจเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่อให้การใช้ดุลยพินิจของเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
เป็นไปอย่างรอบคอบ 
 3.2 เพื่อปูองกันการทุจริตคอร์รัปชันของเจ้าหน้าท่ี 
4. เปูาหมาย/ผลผลิต 
 คําส่ังนายกเทศมนตรีมอบอํานาจเจ้าพนักงานท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
ให้กับรองนายกเทศมนตรี 
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5. พื้นที่ดําเนินการ เทศบาลตําบลหินดาด 
6. วิธีดําเนินการ 
 เสนอคําส่ังเทศบาลตําบลหินดาด มอบอํานาจเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้รองนายกเทศมนตรีเป็นผู้ปฏิบัติ
ราชการแทนนายกเทศมนตรีในการใช้อํานาจเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร   
พ.ศ. 2522 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔) 
8. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ กองช่าง เทศบาลตําบลหินดาด 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 มีการออกคําส่ังมอบอํานาจนายกเทศมนตรีในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติควบคุม
อาคาร พ.ศ. 2522 
 
 

1. ชื่อโครงการ  : มาตรการการออกคําสั่งมอบหมายของนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และหัวหน้า
ส่วนราชการ 
2. หลักการและเหตุผล 
 เทศบาลตําบลหินดาด  เป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งท่ีมี
อํานาจหน้าท่ีในการจัดทําบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นตามอํานาจหน้าท่ีของเทศบาลท้ังท่ี
เป็นหน้าท่ีตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 หน้าท่ีตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอน
การกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และหน้าท่ีตามกฎหมายอื่นท่ีกําหนดให้
เทศบาลมีหน้าท่ีต้องทําอีกมากมายในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนผู้มารับบริการติดต่อกับ
หน่วยงานต่างๆของเทศบาลนั้นมักจะประสบปัญหาด้านการอํานวยความสะดวกในการติดต่อราชการ
เนื่องจากภารกิจมีมากมายไปรวมอยู่กับฝุายบริหารไม่มีการกระจายอํานาจหรือมอบหมายอํานาจหน้าท่ีใน
การส่ังการ อนุมัติ อนุญาต ไปยังหัวหน้าหน่วยงานระดับสํานัก กอง และฝุายต่างๆซึ่งเป็นอุปสรรคอย่างยิ่ง
ต่อการให้บริการทําให้การบริการเกิดความล่าช้าประชาชนไม่ได้รับความสะดวกอันอาจเป็นสาเหตุหนึ่งของ
การกระทําการทุจริตประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าท่ีส่งผลให้ระบบการให้บริการ
ภาครัฐเส่ือมประสิทธิภาพ  
 เ พื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 วรรคท้ายท่ีกําหนดให้การ
ปฏิบัติงานตามอํานาจหน้าท่ีของเทศบาลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองท่ีดีตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 
2546 มาตรา 6 และมาตรา 37 ท่ีกําหนดให้การบริหารราชการเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน
และเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐไม่มีข้ันตอนการปฏิบัติงานเกินความจําเป็นประชาชนได้รับการอํานวย
ความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการการบริหารงานมีประสิทธิภาพคุ้มค่า ตาม  
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 48(2) เตรส ท่ีกําหนดให้นายกเทศมนตรีมีอํานาจหน้าท่ีใน
การส่ัง อนุญาต และ อนุมัติ เกี่ยวกับราชการของเทศบาล มาตรา 48 สัตตรส กําหนดให้นายกเทศมนตรี
ควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารกิจการของเทศบาลและเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานเทศบาลและ
ลูกจ้างของเทศบาล มาตรา 48 วีสติ นายกเทศมนตรีมีอํานาจมอบหมายการปฏิบัติราชการให้แก่รอง
นายกเทศมนตรีที่ได้รับแต่งต้ังในการส่ังหรือการปฏิบัติราชการของนายกเทศมนตรีได้  มาตรา 48 
กําหนดให้ปลัดเทศบาลเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานเทศบาลและลูกจ้างเทศบาลรองจากนายกเทศมนตรี  
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และรับผิดชอบควบคุมดูแลราชการประจําของเทศบาลให้เป็นไปตามนโยบายและมีอํานาจหน้าท่ีอื่น 
ตามท่ีมีกฎหมายกําหนดหรือตามท่ีนายกเทศมนตรีมอบหมายประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาลจังหวัด นครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล
จังหวัดนครราชสีมา 
 ดังนั้น เพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนลดขั้นตอนการให้บริการและไม่สร้างเงื่อนไขข้ันตอนท่ีมีความยุ่งยากจึงจําเป็นต้องมี
มาตรการการมอบหมายอํานาจหน้าท่ีของเทศบาลขึ้น 
3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่อเป็นการลดขั้นตอนการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวกรวดเร็วเป็นธรรมตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน 
 3.2 เพื่อให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการให้บริการจากหน่วยงาน 
 3.3 เพื่อเป็นการกระจายอํานาจการตัดสินใจในการส่ังอนุญาต อนุมัติของผู้บริหารทุกระดับ 
 3.4 เพื่อปูองกันการผูกขาดอํานาจหน้าท่ีในการใช้ดุลยพินิจอันอาจเป็นเหตุแห่งการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในตําแหน่งหน้าท่ีราชการ 
4. เปูาหมาย 
 จัดทําคําส่ังมอบหมายงานของนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ จํานวน 4 ฉบับ 
ประกอบด้วยนายกเทศมนตรีมอบหมายให้รองนายกเทศมนตรี นายกเทศมนตรีมอบหมายให้ปลัดเทศบาล 
รองปลัดเทศบาลและหัวหน้าส่วนราชการ ปลัดเทศบาลมอบหมายให้รองปลัดเทศบาล และปลัดเทศบาล
มอบหมายให้หัวหน้าส่วนราชการ 
5. พื้นที่ดําเนินการ สํานักงานเทศบาลตําบลหินดาด 
6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 ออกคําส่ังมอบหมายงานในการส่ัง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ข้อบังคับและหนังสือ  
ส่ังการ 
 6.2 จัดทําหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการและผู้รับมอบอํานาจให้ปฏิบัติราชการแทนรับทราบ
และถือปฏิบัติ 
 6.3 จัดทําประกาศประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
 6.4 ให้ผู้รับมอบหมายงานตามคําส่ังรายงานผลการปฏิบัติงานตามคําส่ังท่ีได้รับมอบหมายในทุกเดือน 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔) 
8. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลตําบลหินดาด 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 ผลผลิต มีคําส่ังมอบหมายงานให้ผู้ท่ีเกี่ยวข้องปฏิบัติราชการแทน จํานวนไม่น้อยกว่า 4 ฉบับ 
 10.2 ผลลัพธ์ 
  - ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการท่ีได้รับอยู่ในระดับดี 
  - ประชาชนได้รับความสะดวกและลดการผูกขาดอํานาจหน้าท่ีอันเป็นช่องทางแห่งการทุจริต 
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  2.4 การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลในการดําเนินกิจการ การประพฤติปฏิบัติตนให้
เป็นที่ประจักษ์ 
  2.4.1 ยกย่องเชิดชูเกียรติที่มีความซ่ือสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม 
1. ชื่อโครงการ : โครงการพ่อ – แม่ดีเด่น 
2. หลักการและเหตุผล 
 เนื่องในวโรกาส 5 ธันวาคมของทุกปีเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระ ปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช เป็นวันพ่อแห่งชาติ และในวโรกาส 12 สิงหาคมของทุกปีเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์พระราชชนนีเป็นวันแม่แห่งชาติ ซึ่งเทศบาลได้กําหนดเป็นนโยบายในการจัดงาน
วันพ่อวันแม่แห่งชาติเป็นประจําทุกปีติดต่อกันมาเพื่อน้อมลํารึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จ
พระพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจ้า สิริกิต์พระราชชนนี ท่ีทรงมีต่อพสกนิกรชาว
ไทยอย่างนานัปการพระองค์ทรงเป็นพ่อและแม่ของปวงชนชาวไทยท่ีเป่ียมล้นด้วยพระเมตตาทรงห่วงใย
อย่างหาท่ีเปรียบมิได้และเป็น การเผยแพร่พระคุณของพ่อและแม่ท่ีมีต่อครอบครัวสังคมและประเทศชาติ  
 เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 (7) ท่ีกําหนดให้เทศบาลมีหน้าท่ี
ส่งเสริมการพัฒนาเด็ก สตรี เยาวชน ผู้สูงอายุ และคนพิการ ประกอบกับเทศบาลมีแนวทางในการ
ปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับสํานักงานคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติการบริหาร
ราชการเพื่อปูองกันการทุจริตในการเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลในการดําเนินกิจการการประพฤติตน
ให้เป็นที่ประจักษ์โดยการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ท่ีมีความซื่อสัตย์ สุจริต  มีคุณธรรม จริยธรรม ยกย่องเชิดชู
เกียรติผู้ท่ีให้ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะของท้องถิ่น  
 ดังนั้น เทศบาลจึงได้จัดกิจกรรมวันพ่อวันแม่แห่งชาติคือการคัดเลือกพ่อและแม่ดีเด่นในพื้นท่ีเทศบาล 
เพื่อมอบโล่ประกาศเกียรติคุณฯเป็นการสร้างแบบฉบับท่ีดีให้ปรากฏแก่สาธารณชนและให้สังคมได้
ตระหนักถึงหน้าท่ีอันสําคัญยิ่งของพ่อและแม่ท่ีสําคัญเพื่อเป็นแบบอย่างท่ีดีของคนในชุมชนต่อไป 
3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่พ่อ แม่ ผู้มีความซื่อสัตย์ สุจริต ต้ังมั่นอยู่ในหลักคุณธรรมจริยธรรม 
 3.2 เพื่อให้พ่อ แม่ ท่ีได้รับการคัดเลือกได้เป็นแบบอย่างท่ีดีแก่บุตร ธิดา และสังคมสืบไป 
4. เปูาหมาย จัดพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่พ่อ แม่ดีเด่น จํานวน 2 ครั้ง/ปี ครั้งละ 9 คน 
5. พื้นที่ดําเนินการ สํานักงานเทศบาลตําบลหินดาด 
6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 จัดทําประกาศกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกพ่อ แม่ ดีเด่น ท่ีมีคุณสมบัติท่ีจะได้รับการ
คัดเลือกให้เป็น พ่อ แม่ ดีเด่น ประจําปีเพื่อประกาศให้ประชาชนทราบ 
 6.2 แจ้งประกาศหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกให้ทุกชุมชนในเขตเทศบาล จํานวน ๙ ชุมชน เพื่อให้แต่ละ
ชุมชนดําเนินการคัดเลือกกล่ันกรองบุคคลท่ีสมควรเสนอช่ือเข้ารับการคัดเลือกในชั้นต้นมายังเทศบาล 
เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณากล่ันกรองได้พิจารณาอีกครั้งหนึ่ง 
 6.3 แต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณากล่ันกรองเพื่อทําหน้าท่ีกล่ันกรองคุณสมบัติผู้ท่ีถูกเสนอช่ือจาก
ชุมชนต่างๆภายในเขตเทศบาล 
 6.4 คณะกรรมการฯ เสนอช่ือพ่อ แม่ ดีเด่นท่ีผ่านการกล่ันกรองด้านคุณสมบัติโดยเสนอรายช่ือให้
ผู้บริหารทราบและเห็นชอบ 



๗๒ 
 

 6.5 ดําเนินการจัดพิธีการมอบโล่ตามระเบียบฯในวันสําคัญท่ีตรงกับวันเฉลิมพระชนมพรรษาของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชและของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตต์ิพระบรมราชินีนาถ 
จํานวน 2 ครั้ง/ปี โดยเชิญนายอําเภอห้วยแถลงมาเป็นประธานในพิธีมอบโล่ 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑– 25๖๔) 
8. งบประมาณดําเนินการ จํานวน ๒,๐๐๐ บาท 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลตําบลหินดาด 
10. ตัวชี้วัด/ผลสัมฤทธิ์ 
 10.1 ผลผลิต - มีพ่อแม่ดีเด่น ท่ีได้รับเชิดชูเกียรติไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจํานวนกลุ่มเปูาหมาย 
 10.2 ผลลัพธ์ - พ่อ แม่ดีเด่นท่ีได้รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ มีความพึงพอใจไม่น้อยกว่าระดับดี  - 
มีพ่อ แม่ดีเด่น ท่ีเป็นบุคคลต้นแบบแก่บุตร ธิดา และสังคมสืบไป 
 

 2.4.2 ยกย่องเชิดชูเกียรติที่ให้ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะของท้องถ่ิน 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการมอบประกาศเกียรติคุณแก่คณะกรรมการชุมชน 
2. หลักการและเหตุผล 
 ด้วยเทศบาลตําบลหินดาด  เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีพื้นท่ีรับผิดชอบจํานวน ๗.๕ตาราง
กิโลเมตร ประกอบด้วย ๑ ตําบล ๓ หมู่บ้าน มีประชากรท้ังส้ิน ๒,๗๘๘ คน ครัวเรือนจํานวน ๗๒๒ 
ครัวเรือน ในการบริหารงานของเทศบาลมุ่งส่งเสริมให้ประชาชนในท้องถิ่นได้เข้ามามีส่วนร่วมในการ
พัฒนางานและแก้ไขปัญหาได้ตรงกับความต้องการของประชาชนมากท่ีสุด 
  ปัจจุบันเทศบาลตําบลหินดาด  ได้จัดต้ังชุมชนไว้แล้ว จํานวน ๙ ชุมชนเพื่อให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย  (ฉบับช่ัวคราว) พุทธศักราช 2557 มาตรา 2 ท่ีบัญญัติให้ประเทศไทยมีการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 
2496 มาตรา 50 วรรคท้าย การปฏิบัติงานตามหน้าท่ีของเทศบาลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของ
ประชาชนโดยใช้หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองทีดีและคํานึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน มาตรา 50 
(9) กําหนดให้เทศบาลมีหน้าท่ีอื่นตามท่ีกฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าท่ีของเทศบาลและพระราชบัญญัติ
กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 
(16) กําหนดให้เทศบาลมีอํานาจและหน้าท่ีส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น 
ประกอบกับมีหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0413/ว 1553 ลงวันท่ี 29 ธันวาคม 2530 มี
วัตถุประสงค์ท่ีจะให้มีคณะกรรมการชุมชนเข้ามาเป็นตัวแทนของประชาชนในชุมชนต่างๆทําหน้าท่ีในการ
ประสานงานกับเทศบาลและหน่วยงานอื่นๆ รวมตลอดท้ังการดูแลทุกข์สุขของพี่น้องประชาชนในชุมชน  
 เนื่องจากคณะกรรมการชุมชนท่ีมาจากการเลือกตั้งจากประชาชนในแต่ละชุมชนต่างอุทิศเวลา 
แรงกาย แรงใจ ปฏิบัติหน้าท่ีโดยไม่ได้รับค่าตอบแทนประกอบกับเทศบาลมีแนวทางในการปฏิบัติงานให้
สอดคล้องกับสํานักงานคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติการบริหารราชการเพื่อ
ปูองกันการทุจริตในการเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลในการดําเนินกิจการการประพฤติตนให้เป็นที่
ประจักษ์ โดยการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ท่ีมีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม  จริยธรรม ยกย่องเชิดชูเกียรติท่ี
ให้ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะของท้องถิ่น  
 ดังนั้น เทศบาลจึงได้จัดให้มีกิจกรรมการมอบประกาศเกียรติคุณแก่คณะกรรมการชุมชนท่ีอุทิศเวลา 
แรงกายแรงใจปฏิบัติหน้าท่ีครบวาระการดํารงตําแหน่ง 
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3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่คณะกรรมการชุมชนท่ีอุทิศเวลา แรงกายแรงใจ ปฏิบัติหน้าท่ีเป็น
กรรมการชุมชนมาด้วยดีจนครบวาระการดํารงตําแหน่ง 
 3.2 เพื่อยกย่องเชิดชูสตรีแก่คณะกรรมการชุมชนท่ีประพฤติปฏิบัติตนเป็นประโยชน์ต่อสังคมให้มี
ขวัญและกําลังใจ 
4. เปูาหมาย  
 มอบประกาศเกียรติคุณให้แก่คณะกรรมการชุมชนท่ีอุทิศเวลาแรงกายแรงใจปฏิบัติหน้าท่ีจนครบวาระ
การดํารงตําแหน่ง จํานวน ๙ ชุมชน 
5. พื้นที่ดําเนินการ ห้องประชุมเทศบาลตําบลหินดาด 
6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 ตรวจสอบรายช่ือของคณะกรรมการชุมชนท่ีครบวาระการดํารงตําแหน่ง 
 6.2 จัดทําประกาศเกียรติคุณ 
 6.3 จัดพิธีมอบประกาศเกียรติคุณแก่คณะกรรมการชุมชน 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔) 
8. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตําบลหินดาด 
10. ตัวชี้วัด/ผลสัมฤทธิ์ 
 10.1 ผลผลิต 
   - คณะกรรมการชุมชนท่ีอุทิศเวลาแรงกายแรงใจปฏิบัติหน้าท่ีจนครบวาระ 4 ปี ได้รับการ
ยกย่องเชิดชูเกียรติไม่น้อยกว่าร้อยละ 100 
 10.2 ผลลัพธ์ 
  - คณะกรรมการชุมชนผู้ได้รับการเชิดชูเกียรติมีความพึงพอใจอยู่ในระดับดี 
  - มีคณะกรรมการชุมชนต้นแบบท่ีดีด้านการบําเพ็ญประโยชน์สาธารณะในท้องถิ่น 
 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่บุคคล หน่วยงานองค์กรดีเด่นผู้ทําคุณประโยชน์
หรือเข้าร่วมในกิจกรรมของเทศบาลตําบลหินดาด 
2. หลักการและเหตุผล 
 การส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมให้เกิดข้ึนในหน่วยงานและสังคมถือเป็นการสร้างรากฐานอันสําคัญ
ในการพัฒนาสังคมสู่ความอยู่เย็นเป็นสุขโดยเฉพาะเน้นการส่งเสริมและสนับสนุนให้คนดํารงชีวิตตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงการมีคุณธรรมจริยธรรมวิริยะอุตสาหะกล้าหาญซื่อสัตย์สุจริตและเสียสละเพื่อ
ส่วนรวมถือว่าเป็นหลักสําคัญของการทําความดีดังนั้น เพื่อส่งเสริมให้บุคลากร หน่วยงานท่ีมีความต้ังใจใน
การปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ทําความดีอย่างต่อเนื่องเป็นแบบอย่างแก่ประชาชนตําบล หินดาด 
ผู้ท่ีทําคุณประโยชน์หรือเต็มใจเข้าร่วมในกิจกรรมของเทศบาลตําบลหินดาด  อย่างสม่ําเสมอ เทศบาล
ตําบลหินดาด จึงจัดกิจกรรมยกย่องและเชิดชูความดี ความซื่อสัตย์ สุจริต และการต่อต้านการทุจริต  แก่
บุคคล หน่วยงาน  องค์กรดีเด่น  ผู้ทําความดี  มีความซื่อสัตย์สุจริตและผู้ทําคุณประโยชน์หรือเข้าร่วมใน
กิจกรรมของเทศบาลตําบลหินดาด โดยการมอบใบประกาศเกียรติคุณเพื่อยกย่องบุคคลผู้เสียสละและทํา
คุณประโยชน์ให้กับเทศบาลท่ีควรได้รับการยกย่องชมเชยและเป็นบุคคลตัวอย่างและจัดกิจกรรมรณรงค์
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เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนหน่วยงานองค์กรในเขตเทศบาลตําบลหินดาดมีค่านิยมยกย่องเชิดชู  
และเห็นคุณค่าของการประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม 
3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่อสร้างขวัญและกําลังใจแก่ผู้ทําคุณประโยชน์และมีส่วนร่วมในกิจกรรมของเทศบาลตําบลหินดาด 
 3.2 เพื่อส่งเสริมการสร้างแรงจูงใจให้ประชาชน หน่วยงาน องค์กรท้ังภาครัฐและภาคเอกชนในเขต
เทศบาลตําบลหินดาด ตระหนักถึงความซื่อสัตย์สุจริตเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม 
 3.3 เพื่อรณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชน หน่วยงานองค์กรในเขตเทศบาลตําบลหินดาด  
มีค่านิยม ยกย่อง เชิดชู และเห็นคุณค่าของการประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม 
4. เปูาหมาย/ผลผลิต 
 - ประชาชน หน่วยงาน องค์กรท้ังภาครัฐและภาคเอกชนในเขตเทศบาลตําบลหินดาด 
 - ผู้ทําคุณประโยชน์ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมของเทศบาลตําบลหินดาด 
5. พื้นที่ดําเนินการ พื้นท่ีในเขตเทศบาลตําบลหินดาด  
6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 จัดประชุมช้ีแจงแนวทางการดําเนินกิจกรรมเพื่อสร้างมาตรการร่วมกันในการกําหนดหลักเกณฑ์
การพิจารณาในการคัดเลือก บุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่น 
 6.2 คัดเลือกและประกาศยกย่องบุคคล หน่วยงาน องค์กรทําความดี เพื่อให้เป็นแบบอย่าง 
 6.3 จัดกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติ และมอบใบประกาศแก่บุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่นท่ีผ่านการ
คัดเลือกและได้คะแนนสูงสุด 
7. ระยะเวลาดําเนินการ ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑-๒๕๖๔ 
8. งบประมาณดําเนินการ จํานวน ๑๐,๐๐๐ บาท 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ กองสวัสดิการและสังคม เทศบาลตําบลหินดาด 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
10.1 ยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่บุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่น ผู้ทําคุณประโยชน์หรือเข้าร่วมในกิจกรรม
ของเทศบาลตําบลหินดาด 
10.2 ประชาชน หน่วยงาน องค์กรในเขตเทศบาลตําบลหินดาด  มีค่านิยม ยกย่อง เชิดชู และเห็นคุณค่า
ของการประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม 
 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ 
2. หลักการและเหตุผล 
 ในปัจจุบันสังคมไทยให้ความสําคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนและการบริการสาธารณะแบบมี
ส่วนร่วมตามท่ีบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยนอกจากนี้ยังเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติ
บุคคล เด็ก เยาวชนและองค์กรท่ีให้การสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมด้านศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมท่ี
เป็นประโยชน์แก่ชุมชนสังคมและประเทศชาติเพื่อเป็นขวัญกําลังใจให้บุคคลหรือองค์กรมีความมุ่งมั่นต้ังใจ 
ร่วมเป็นแกนนําในการส่งเสริมสนับสนุนและอนุรักษ์มรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติสืบไป  
 กองการศึกษาจัดทํากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะเพื่อนําผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกระดับ
ชุมชนเข้ารับใบประกาศเชิดชูเกียรติและเนื่องในวันสืบสานประเพณีวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุในทุก
ปีงบประมาณเพื่อเป็นขวัญกําลังใจให้ประชาชนมีความมุ่งมั่นช่วยเหลือสังคมและเป็นแบบอย่างต่อบุคคล
อื่นในชุมชน 
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3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่อยกย่องบุคคลท่ีให้การสนับสนุนการดําเนินการกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรมท่ีเป็น
ประโยชน์แก่ชุมชน สังคม และประเทศชาติอย่างต่อเนื่องให้สังคมได้รับรู้ 
 3.2 เพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานของผู้ท่ีได้รับรางวัลให้เป็นตัวอย่างท่ีดีแก่สาธารณชนต่อไป 
 3.3 เพื่อเป็นขวัญและกําลังใจให้บุคคล ร่วมส่งเสริมการดําเนินงานด้านศาสนาศิลปะและวัฒนธรรม
อย่างต่อเนื่องและกว้างขวางยิ่งขึ้น 
4. เปูาหมาย ประชาชนในพื้นท่ีตําบลหินดาด 
5. สถานที่ดําเนินการ วัดอุทัยมัคคาราม 
6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ 
 6.2 ประสานกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน และสมาชิก สภาฯ ผู้นําชุมชน  เพื่อคัดเลือกบุคคลผู้เข้าร่วมกิจกรรม
เชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ 
 6.3 จัดทําเอกสารผู้ทําคุณประโยชน์ด้านต่างๆ เพื่อเสนอผู้บังคับบัญชา ดังนี้ 
  - ด้านช่วยเหลือสังคมดีเด่น (ประชาชน) 
  - ด้านถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นดีเด่น ด้านการอนุรักษ์ดิน (ประชาชน) 
  - ด้านการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม/ประเพณี ท้องถิ่น (ประชาชน) 
  - ด้านการถนอมอาหาร/การจัดทําอาหาร (ประชาชน) 
 6.4 ดําเนินการจัดทํากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ 
 6.5 สรุปผลการจัดทํากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะเพื่อเสนอผู้บังคับบัญชา 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑– 25๖๔) 
8. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ กองสวัสดิการและสังคม เทศบาลตําบลหินดาด 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  ผู้ทําคุณประโยชน์ได้รับการเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ เพื่อให้เป็น
แบบอย่างกับประชาชน 
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 2.๔ มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบ หรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริต 
 2.๔.1 ดําเนินการให้มีข้อตกลงระหว่างบุคลากรในองค์กรได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความ
ซ่ือสัตย์ สุจริต มีคุณธรรมจริยธรรมและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
 

1 1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “จัดทําข้อตกลงการปฏิบัติราชการ” 
2. หลักการและเหตุผล 
 จากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้กําหนดดัชนีใน
การประเมินท่ีคํานึงถึงหลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณสากล และวัฒนธรรมของประเทศไทยเป็นหลัก
รวมถึงข้อเท็จจริงของการทุจริตท่ีเกิดขึ้น  ภายในหน่วยงานของภาครัฐ  สาเหตุส่วนมากเกิดจากการ
ดําเนินงานของระดับบุคคลหรือเกิดจากปัจจัยทางวัฒนธรรมขององค์กร หรือเกิดจากลักษณะงานและการ
รับส่ิงของต่างๆ ท่ีเอื้อให้เกิดการทุจริต ดังนั้นวิธีการบริหารจัดการภายในองค์กรท่ีนําไปสู่การปรับเปล่ียน
พฤติกรรมค่านิยมและวัฒนธรรมขององค์กรให้กลายเป็นส่ิงท่ียอมรับได้ของผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ีภายใน
องค์กรโดยการสร้างความตระหนักถึงความรับผิดชอบและการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตภายใน
องค์กร ของ  ผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ีถึงแม้จะเป็นส่ิงท่ียากต่อการดําเนินงานก็ตามแต่เป็นส่ิงสําคัญท่ี
หน่วยงานต้องสร้างให้เกิดการเปล่ียนแปลง  เพื่อนําไปสู่องค์กรท่ีมีคุณธรรมและความโปร่งใส  ในการ
ดําเนินงานตลอดจนเป็นการสร้างแนวร่วมในการต่อต้านการทุจริตอันจะส่งผลต่อสังคม ชุมชน และ
ประเทศเกิดความตระหนักถึงภัยจากการทุจริตและปฏิเสธการทุจริตในทุกรูปแบบ  
 ดังนั้น เทศบาลตําบลหินดาด  จึงได้จัดทํามาตรการ “จัดทําข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ” ท่ีกําหนด
ดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมือง  
ท่ีดีขึ้นเพื่อเป็นการพัฒนาวิธีการดําเนินงานภายในองค์กรท่ีจะนําไปสู่การยกระดับคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดําเนินงานให้สูงขึ้น 
3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่อให้บุคลากรปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม ตามแนวทางการบริหาร
กิจการบ้านเมืองท่ีดี 
 3.2 เพื่อให้ทุกส่วนราชการ (สํานัก/กอง) นําไปยึดถือและปฏิบัติ 
 3.3 เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรท่ีมีความโปร่งใส มีคุณธรรม 
4. เปูาหมาย/ผลผลิต บุคลากรในองค์กรปฏิบัติตามเกณฑ์ตัวช้ีวัดข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 
5. พื้นที่ดําเนินการ เทศบาลตําบลหินดาด 
6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 จัดทําข้อตกลงในการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการระหว่างส่วนราชการกับผู้บริหารท้องถิ่น
ท่ีมีดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการ
บ้านเมืองท่ีดี 
 6.2 รวบรวมรายงานข้อตกลงการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการเสนอผู้บริหารทราบ   
     6.3 ประชาสัมพันธ์พร้อมแจ้งให้ทุกส่วนราชการถือปฏิบัติ 
7. ระยะเวลาดําเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑-๒๕๖๔ 
8. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ ทุกสํานัก/กอง เทศบาลตําบลหินดาด 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ มีการจัดทําข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 
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1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “การจัดทําข้อตกลงการปฏิบัติราชการของเทศบาลตําบลหินดาด” 
2. หลักการและเหตุผล 
 ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 3/1 บัญญัติว่า
การปฏิบัติหน้าท่ีของส่วนราชการต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งให้คํานึงถึง
ความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงานการมีส่วนร่วมของประชาชนการเปิดเผยข้อมูล การติดตาม ตรวจสอบ 
และการประเมินผลการปฏิบัติงาน ท้ังนี้ ตามความเหมาะสมของแต่ละภารกิจ ประกอบกับ พระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิ จการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 12 กําหนดไว้ว่า 
เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ก.พ.ร. อาจเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อกําหนด
มาตรการกํากับการปฏิบัติราชการโดยวิธีการจัดทําความตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรหรือโดยวิธีการอื่นใด 
เพื่อแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ รวมทั้งมาตรา 45 กําหนดให้ส่วนราชการจัดให้มีคณะผู้
ประเมินอิสระดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ของ ภารกิจ
คุณภาพการให้บริการความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการความคุ้มค่า ในภารกิจท้ังนี้ตามหลักเกณฑ์
วิธีการและระยะเวลาท่ีกําหนด                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
 เทศบาลตําบลหินดาด  จึงได้จัดให้มีการจัดทําข้อตกลงและติดตามผลการปฏิบัติราชการโดยมีการลง
นามในข้อตกลงการปฏิบัติราชการระหว่างนายกเทศมนตรีกับปลัดเทศบาลและปลัดเทศบาล/ผู้อํานวยการ
กอง และให้มีการลงนามจัดทําข้อตกลงทุกปีเพื่อประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการของเทศบาลตําบลหินดาด 
3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่อให้การปฏิบัติราชการตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการของหน่วยงานระดับสํานัก/กอง/ฝุาย 
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลและบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนด 
 3.2 เพื่อให้หน่วยงานระดับสํานัก/กอง/ฝุาย มีความเข้าใจเกี่ยวกับข้ันตอนวิธีการและรายละเอียดการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามกรอบและแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 3.3 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับสํานัก/กอง/ฝุาย ตามข้อตกลงการ
ปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ 25๖๑-๒๕๖๔ 
 3.4 เพื่อให้หน่วยงานระดับสํานัก/กอง/ฝุาย สามารถจัดเตรียมเอกสารและหลักฐานของตัวชี้วัดผล
การปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ 
4. การประเมินผล 
 การปฏิบัติราชการตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการของหน่วยงานระดับสํานัก/กอง/ฝุาย  เทศบาล
ตําบลหินดาด  ได้ทําข้อตกลงผลงานกับผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน  โดยจัดทํา  
ข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ในระดับสํานัก/กอง/ฝุาย เพื่อให้การดําเนินงานตามข้อตกลงการปฏิบัติ
ราชการ ดังกล่าวบรรลุเปูาหมายอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลและบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนดและ
รับส่ิงจูงใจตามระดับผลงานโดยได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติราชการระหว่างนายก เทศมนตรี
กับปลัดเทศบาลและปลัดเทศบาลกับหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดพร้อมคณะทํางานได้ร่วมกันพิจารณาและ
เลือกตัวช้ีวัดในประเด็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการแต่ละมิติ ดังนี้ 
  1) การบริหารราชการเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน 
  2) การบริหารราชการเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจ 
  3) การบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจ 
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  4) การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
  5) การอํานวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 
  6) การพัฒนาความรู้และการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
5. การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ วิธีติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 1.1 ช้ีแจงสํานัก/กอง/ฝุายต่างๆ และผู้ปฏิบัติงานทราบและทําความเข้าใจเกี่ยวกับตัวชี้วัดและกรอบ
การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
พ.ศ. 2546 และหนังสือกระทรวงมหาดไทยท่ี มท 0892.4/ว 435 ลงวันท่ี 11 กุมภาพันธ์ 2548 
 1.2 ติดตามผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดให้มีผลการปฏิบัติราชการอย่างเหมาะสม เช่น 
   - ศึกษาข้อมูลและเอกสารหลักฐานต่างๆ เช่น รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํา
รับรองการปฏิบัติราชการรอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินการ
ตามตัวชี้วัด เป็นต้น 
   - ติดตามผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดโดยการประสานงานกับผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด 
และผู้จัดเก็บข้อมูลเพื่อให้การดําเนินการเป็นไปตามเปูาหมายท่ีกําหนดและการมีส่วนร่วมของผู้บริหารของ
หน่วยงานในการกํากับดูแลและติดตามผลการดําเนินงานดังกล่าว 
 1.3 รับฟังความคิดเห็นของหน่วยงานท่ีรับผิดชอบตัวชี้วัดเพื่อให้การดําเนินงานบรรลุตามเปูาหมาย
หรือตัวช้ีวัดท่ีกําหนด 
 1.4 วัดผลลัพธ์ท่ีได้จากการปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับค่าเปูาหมายและเกณฑ์การให้คะแนน 
 1.5 ประสานงานกับหน่วยงานท่ีรับผิดชอบตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการกรณีท่ีการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการในเบ้ืองต้นไม่เป็นไปตามเปูาหมายท่ีกําหนดเพื่อหาแนวทางแก้ไขให้การปฏิบัติงานบรรลุผล
สัมฤทธิ์ตามเปูาหมายท่ีกําหนดไว้ 
 

๖.การคํานวณผลการประเมินการปฏิบัติราชการ 
ผลการประเมิน ระดับคะแนนที่ได้รับ 

มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเลิศ/ดีเย่ียม ๕ 
มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีมาก 4 
มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดี 3 
มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับพอใช้ 2 
มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับปรับปรุง 1 
 
 

 2.5.2 มีการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการ จังหวัด อําเภอ ที่ได้ดําเนินการตามอํานาจ
หน้าที่เพื่อการตรวจสอบควบคุมดูแลการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ดําเนินการตามอํานาจหน้าที่เพื่อการ
ตรวจสอบควบคุมดูแลการปฏิบัติราชการของเทศบาลตําบลหินดาด 
2. หลักการและเหตุผล 
 เทศบาลตําบลหินดาด  ให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบท่ีได้ดําเนินการตามอํานาจหน้าท่ีเพื่อการ
ตรวจสอบควบคุมดูแลการปฏิบัติราชการของเทศบาลตําบลหินดาดเนื่องจากเห็นความสําคัญของการ
ตรวจสอบท่ีจะเป็นปัจจัยสําคัญช่วยให้การดําเนินงานตามภารกิจของเทศบาลตําบลหินดาด  เป็นไปอย่างมี
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ประสิทธิภาพและประสิทธิผลช่วยปูองกันหรือลดความเส่ียงจากการดําเนินงานท่ีผิดพลาดและลดความ
เสียหายท่ีอาจจะเกิดขึ้นซึ่งนอกจากจะให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบภายนอก (ป.ป.ช., สตง., จังหวัด , 
อําเภอ) แล้วเทศบาลตําบลหินดาดยังให้ความสําคัญกับการตรวจสอบภายในด้วยโดยให้มีเจ้าหน้าท่ี
ตรวจสอบภายในทําหน้าท่ีตรวจสอบภายในโดยอิสระ/มีแผนการตรวจสอบภายในและรายงานผลการ
ตรวจสอบภายในทุกส่วนราชการ  
 การให้ความร่วมมือกับสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ในการตรวจสอบบัญชีและงบการเงินประจําปี 
ได้มอบหมายให้หน่วยงานผู้เบิก/หัวหน้าหน่วยคลังมีหน้าท่ีให้คําช้ีแจงและอํานวยความสะดวกแก่
เจ้าหน้าท่ีของสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินกรณีได้รับข้อทักท้วงให้หัวหน้าหน่วยงานผู้เบิก/หัวหน้า
หน่วยงานคลังปฏิบัติตามข้อทักท้วงโดยเร็วอย่างช้าไม่เกิน 45 วัน นับจากวันท่ีได้รับแจ้งข้อทักท้วงกรณีท่ี
ช้ีแจงข้อทักท้วงไปยัง สตง.แล้ว แต่ สตง.ยืนยันว่ายังไม่มีเหตุผลท่ีจะล้างข้อทักท้วงก็จะดําเนินการช้ีแจง
เหตุผลและรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดให้เสร็จส้ินภายใน 45 วัน นับจากวันท่ีได้รับทราบผลการวินิจฉัย  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงินการเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการ
ตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2548  
 ในกรณีท่ีมีการตรวจสอบการทุจริต มีการมอบหมายให้งานสอบสวนและดําเนินการทางวินัย ฝุายนิติ
การและดําเนินการทางวินัยกองวิชาการและแผนงานมีหน้าท่ีดําเนินการให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย
โดยเคร่งครัดเท่ียงธรรมไม่เลือกปฏิบัติกรณีมีเรื่องร้องเรียนกล่าวหาบุคลากรท่ีปฏิบัติราชการตามอํานาจ
หน้าท่ีโดยมิชอบ  
 นอกจากนี้ยังให้ความร่วมมือกับสํานักงาน ป.ป.ช./สํานักงาน ป.ป.ช. จังหวัดท่ีได้ดําเนินการตาม
อํานาจหน้าท่ีเพื่อการตรวจสอบควบคุมดูแลการปฏิบัติราชการของเทศบาลตําบลหินดาด  เพื่อความ
โปร่งใสและปูองกันการทุจริตและผลการบริหารงานท่ีผ่านมาในรอบ 10 ปี ไม่พบการทุจริตแต่อย่างใด 
3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่อให้เป็นมาตรการจัดการกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริต 
 3.2 เพื่อความโปร่งใสและปูองกันการทุจริตตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
4. เปูาหมาย/ผลผลิต ทุกสํานัก/กอง/ฝุาย จัดทําข้อตกลงการปฏิบัติราชการต่อผู้บริหาร 
5. พื้นที่ดําเนินการ ทุกสํานัก/กอง/ฝุาย เทศบาลตําบลหินดาด 
6. วิธีดําเนินการ 
  - ทุกสํานัก/กอง/ฝุาย/งาน ให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบท่ีได้ดําเนินการตามอํานาจ
หน้าท่ีเพื่อการตรวจสอบควบคุมดูแลการปฏิบัติราชการของเทศบาลตําบลหินดาด 
  - ปฏิบัติตามข้อทักท้วงฯ ตามระเบียบ ฯ ภายในกําหนด 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔) 
8. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ ทุกสํานัก/กอง/ฝุาย เทศบาลตําบลหินดาด 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 เทศบาลตําบลหินดาด  มีมาตรการจัดการกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการ
ทุจริต 
 10.2 เทศบาลตําบลหินดาด  มีความโปร่งใส และปูองกันการทุจริตตามหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองท่ีดี 
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1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้งภาครัฐและองค์กรอิสระ” 
2. หลักการและเหตุผล 
 กลไกการกํากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละ
ประเภทได้ให้อํานาจข้าราชการในหน่วยงานกระทรวงมหาดไทยท้ังผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอําเภอ
กํากับดูแลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินกิจการเป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดและมี
ประสิทธิภาพตามอํานาจหน้าท่ีท่ีกําหนดไว้ในกฎหมาย  
 กลไกองค์กรอิสระเพื่อตรวจสอบการใช้อํานาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งในแง่ของการทุจริต
จะเกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายเงินไปโดยชอบด้วยกฎหมายระเบียบข้อบังคับหรือไม่หรือตรวจสอบเพื่อให้
นักการเมืองท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินกิจการต่างๆอย่างโปร่งใสและสุจริต ซึ่ง
หน่วยงานท้ังสํานักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) และคณะกรรมการปูองกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เป็นองค์กรท่ีมีหน้าท่ีสําคัญ  
 ดังนั้น เทศบาลตําบลหินดาด  จึงได้มาตรการ “ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบ ” ขึ้นเพื่อ
ส่งเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระท่ีมีหน้าท่ีตรวจสอบองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ 
3. วัตถุประสงค์ 
 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระท่ีมีหน้าท่ีตรวจสอบ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ 
4. เปูาหมาย/ผลผลิต 
 การตรวจสอบควบคุมดูแลการปฏิบัติราชการของเทศบาลตําบลหินดาด  จากหน่วยงานภาครัฐและ
องค์กรอิสระเป็นอย่างมีประสิทธิภาพ 
5. พื้นที่ดําเนินการ เทศบาลตําบลหินดาด 
6. วิธีดําเนินการ ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบท้ังจากผู้กํากับดูแลและองค์กรอิสระ อาทิ 
  - การรับการตรวจจากสํานักงานตรวจเงินแผ่นดิน 
  - การรับการตรวจจากคณะทํางานตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการประจําปี หรือ
คณะทํางาน LPA จังหวัด 
  - การรับการตรวจจากสํานักงาน ป.ป.ท. ตามโครงการ ITA 
7. ระยะเวลาดําเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – ๒๕๖๔ 
8. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ ทุกสํานัก/กอง เทศบาลตําบลหินดาด 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  เทศบาลตําบลหินดาดให้ความร่วมมือในการตรวจสอบควบคุมดูแลการปฏิบัติ
ราชการของเทศบาลตําบลหินดาดจากหน่วยงานภาครัฐ และองค์กรอิสระ 
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 2.5.3 ดําเนินการให้มีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย กรณีมีเร่ือง  
ร้องเรียนกล่าวหาบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่ปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าที่โดยมิชอบ 
 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “แต่งต้ังผู้รับผิดชอบเก่ียวกับเร่ืองร้องเรียน” 
2. หลักการและเหตุผล 
 ด้วยเทศบาลตําบลหินดาด   มีนโยบายใช้หลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเสนอเรื่องร้องเรีย นแจ้งเบาะแสเสนอข้อคิดเห็นซึ่งสามารถยื่นคํา
ร้องเรียนผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ ระบบอินเตอร์เน็ต ทางโทรศัพท์ หรือแจ้งเบาะแสด้วยตนเอง  
 ฉะนั้น เพื่อให้การดําเนินการรับเรื่องร้องเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถแก้ไขความเดือดร้อน
ของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพจึงได้แต่งต้ังคณะทํางานรับผิดชอบการรับเรื่องร้องเรียนประจํา
เทศบาลตําบลหินดาด   รวมถึงจัดทําคู่มือดําเนินการเรื่องร้องเรียนของเทศบาล ตําบลหินดาด  ขึ้นเพื่อ
ดําเนินการมาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆ  เจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบได้ถือ
ปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกัน 
3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่อจัดให้มีเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบดําเนินการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆ 
 3.2 เพื่อจัดให้มีมาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริตเป็นไป
ตามข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีสอดคล้องกับกฎหมายระเบียบและหลักเกณฑ์เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง 
4. เปูาหมาย/ผลผลิต มีการมอบหมายแต่งต้ังเจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน 
5. พื้นที่ดําเนินการ เทศบาลตําบลหินดาด 
6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 กําหนดผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน 
 6.2 จัดทําคู่มือดําเนินการเรื่องร้องเรียนของเทศบาลตําบลหินดาด 
 6.3 จัดประชุมให้ความรู้เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนเพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงาน
และดําเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนท่ีได้รับจากช่องทางการร้องเรียนต่างๆให้เป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน โดยโปร่งใสและเป็นธรรม 
 6.4 เผยแพร่กระบวนการและขั้นตอนในการดําเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนของเทศบาลตําบล 
หินดาด ให้ผู้รับบริการผู้มีส่วนได้เสียคู่สัญญาประชาชนท่ัวไปหน่วยงานภายนอกตลอดจนบุคลากรภายใน
หน่วยงานสามารถเข้าใจและใช้ประโยชน์จากกระบวนการและขั้นตอนดังกล่าวได้ตรงกับความต้องการ 
7. ระยะเวลาดําเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – ๒๕๖๔ 
8. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตําบลหินดาด 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ เจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนดําเนินการจัดการ 
เรื่องร้องเรียนของเทศบาลตําบลหินดาด   ตามคู่มือ  ดําเนินการเรื่องร้องเรียนของเทศบาลตําบลหินดาด
โดยปฏิบัติตามข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีสอดคล้องกับกฎหมายระเบียบและหลักเกณฑ์  ท่ีเกี่ยวข้องอย่าง
ถูกต้อง 
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1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ดําเนินการเกี่ยวกับเร่ืองร้องเรียน กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชน
กล่าวหาเจ้าหน้าที่ของ เทศบาลตําบลหินดาด ว่าทุจริตและปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าที่โดย 
มิชอบ” 
2. หลักการและเหตุผล 
 สืบเนื่องจากคําส่ังคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี 69/2557 เรื่อง มาตรการปูองกันและแก้ไข
ปัญหาการทุจริต ประพฤติมิชอบได้กําหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ กําหนดมาตรการหรือ
แนวทางปูองกันและแก้ไขปัญหาการ ทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐโดยมุ่งเน้น
การสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงานและส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบเฝูา
ระวังเพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้ประกอบกับนโยบายของ  พลเอกประยุทธ์ จันทร์
โอชา นายกรัฐมนตรี ได้แถลงนโยบายของรัฐบาลต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันท่ี 12 กันยายน  
2557 ก็ได้กําหนดให้มีการบริหารราชการแผ่นดินท่ีมีธรรมาภิบาลและการปูองกันปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบใน  ภาครัฐ เป็นนโยบายสําคัญของรัฐบาล เพื่อให้การขับเคล่ือนนโยบายของรัฐบาล
และคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ในการ ปูองกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ ในการนี้เทศบาลตําบลหินดาด  จึงได้จัดทํา มาตรการการดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน 
กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชนกล่าวหาเจ้าหน้าท่ีของเทศบาลตําบลหินดาด   ว่าปฏิบัติราชการตาม
อํานาจหน้าท่ีโดยมิชอบข้ึน ท้ังนี้ เพื่อให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้เสียได้ทราบช่องทางการ  ร้องเรียน
แนวทางการพิจารณารับเรื่องร้องเรียน และการตอบสนองต่อข้อร้องเรียนในเรื่องการทุจริตหรือประพฤติมิ
ชอบของ  ข้าราชการ และเป็นการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนในการช่วยสอดส่องและเฝูาระวังมิให้
เจ้าหน้าท่ีกระทําการทุจริตหรือ ประพฤติมิชอบนอกเหนืออํานาจท่ีตนมีได้อีกทางหนึ่งด้วย 
3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่อสร้างจิตสํานึกให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างและพนักงานจ้างเทศบาลตําบลหินดาดยึดมั่นใน
คุณธรรมจริยธรรมท่ีดีและตระหนักถึงความสําคัญของภัยของการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 3.2 เพื่อให้การตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบเป็นไปอย่างรวดเร็ว 
โปร่งใสเป็นธรรม 
4. เปูาหมาย 
 “เจ้าหน้าที่” หมายถึง พนักงานเทศบาล ลูกจ้างและพนักงานจ้างเทศบาลตําบลหินดาด 
5. พื้นที่ดําเนินการ เทศบาลตําบลหินดาด   ตําบลหินดาด อําเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา 
6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 ดําเนินการกําหนดหลักเกณฑ์และแนวทางในการพิจารณาเรื่องร้องเรียนว่ามีมูลและเข้า
องค์ประกอบความผิดการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือไม่ 
 6.2 แต่งต้ังคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงกรณีมีเจ้าหน้าท่ีทุจริตและปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าท่ี
โดยมิชอบ 
 6.3 กําหนดช่องทางการร้องเรียน แจ้งเบาะแสข้อมูลเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบและ
พัฒนาช่องทางการร้องเรียนให้ง่ายสะดวกและวิธีการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูลเพื่อเป็นหลักประกันและสร้าง
ความมั่นใจแก่ผู้ให้ข้อมูลในการให้ข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์แก่หน่วยงาน 
 6.4 แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ร้องเรียนทราบผลและความคืบหน้าของการดําเนินการภายใน 5 วัน 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔) 
8. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ 
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9. ผู้รับผิดชอบโครงการ สํานักปลัดเทศบาล/กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตําบลหินดาด 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
ตัวชี้วัด ร้อยละของเรื่องร้องเรียนของเจ้าหน้าท่ีท่ีมีการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ผลลัพธ์ ภาคประชาชนมีบทบาทในการเฝูาระวัง และติดตาม ตรวจสอบการทํางานของเจ้าหน้าท่ี 
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มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
 3.1 จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอํานวยความสะดวกแก่ประชาชนได้มี  
ส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินได้ทุกขั้นตอน 
 3.1.1 จัดให้มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 
 

1. ชื่อโครงการ  : มาตรการ “ปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตําบลหินดาด   ให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น” 
2. หลักการและเหตุผล 
 ตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 บัญญัติให้หน่วยงานของ
รัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยตามท่ีกฎหมายกําหนดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ณ 
ท่ีทําการของหน่วยงานของรัฐโดยเรียกสถานท่ีท่ีจัดเก็บรวบรวมข้อมูลข่าวสารและให้บริการว่า“ศูนย์ข้อมูล
ข่าวสาร ” โดยมีเจตนารมณ์ให้ประชาชนมีโอกาสอย่างกว้างขวางในการได้รับข่าวสารเกี่ยวกับการ
ดําเนินการต่างๆของรัฐ  
 ดังนั้น เพื่อให้การดําเนินการดังกล่าวเป็นไปตามท่ีกฎหมายกําหนด เทศบาลตําบลหินดาด  จึงได้ให้มี
สถานท่ีสําหรับประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสารซึ่งได้รวบรวมไว้ โดยจัดเป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาล
ตําบลหินดาด   ให้บริการ ณ ศูนย์บริการร่วมเทศบาลตําบลหินดาด  โดยมีงานศูนย์บริการข้อมูลฝุาย
ประชาสัมพันธ์กองวิชาการและแผนงาน เป็นผู้รับผิดชอบข้อมูลข่าวสารต่างๆท่ีประชาชนสามารถเข้า
ตรวจดูได้เพื่อประชาชนจะได้สามารถรับรู้สิทธิและหน้าท่ีของตนอย่างเต็มท่ีในการแสดงความคิดเห็นและ
ใช้สิทธิทางการเมืองได้โดยถูกต้องตรงกับความเป็นจริงในการรักษาประโยชน์ของตนต่อไป 
3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์แก่ประชาชนอย่างครบถ้วนถูกต้องและไม่บิดเบือน
ข้อเท็จจริง 
 3.2 เพื่อเพิ่มช่องทางให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเทศบาลตําบลหินดาด 
4. เปูาหมาย/ผลผลิต ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตําบลหินดาด  จํานวน 1 แห่ง 
5. พื้นที่ดําเนินการ  ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตําบลหินดาด   (ภายในศูนย์บริการร่วม เทศบาล
ตําบลหินดาด  ) 
6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 มีการจัดต้ังศูนย์ข้อมูลข่าวสารและจัดสถานท่ีให้ประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูล 
 6.2 มีการแต่งต้ังเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบเป็นปัจจุบัน 
 6.3 มีการจัดวางเอกสารข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน 
การจัดหาพัสดุ การคํานวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการท่ีกฎหมาย 
ระเบียบกฎข้อบังคับท่ีกําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเผยแพร่ให้ประชาชนทราบและตรวจสอบ
ได้ข้อมูลครบตามรายการท่ีกําหนด 
6.4 มีการจัดประชุมให้ความรู้แก่บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. 
ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
6.5 มีการให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
6.6 มีบริการอินเตอร์เน็ตสําหรับให้บริการประชาชนท่ัวไป 
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6.7 มีการจัดเก็บสถิติผู้มารับบริการและสรุปผลเสนอผู้บริหาร 
7. ระยะเวลาดําเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑-๒๕๖๔ 
8. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตําบลหินดาด 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ จํานวนศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตําบลหินดาด 
 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม“การออกระเบียบจัดต้ังศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตําบลหินดาด”  
2. หลักการและเหตุผล 
 อาศัยอํานาจตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ซึ่งบัญญัติไว้
ว่าภายใต้บังคับมาตรา 14 และมาตรา 15 หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการอย่าง
น้อยดังต่อไปนี้ไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ท้ังนี้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีคณะกรรมการกําหนดและ
เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการบริหาราชการท่ีดี พ.ศ. 2546 เรื่องหลักธรรมาภิบาลความโปร่งใส
การมีส่วนร่วมสามารถตรวจสอบได้ 
3. วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายจึงจัดทําระเบียบเทศบาลตําบลหินดาด  ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ พ.ศ. 2556 และประกาศเทศบาลตําบลหินดาด เรื่อง ค่าธรรมเนียมการทําสําเนาและการรับรอง
สําเนาข้อมูลข่าวสารของศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตําบลหินดาดขึ้น 
 2. เพื่อให้บริการข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูศึกษาค้นคว้าตลอดจนเผยแพร่ 
จําหน่าย จ่ายแจก รวมท้ังปฏิบัติหน้าท่ีให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 
3. เพื่ออํานวยความสะดวกให้กับประชาชนในการจัดระบบข้อมูลข่าวสาร ดังนี้ 
 3.1 ข้อมูลข่าวสารที่ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา 
 3.2 ข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ 
 3.3 ข้อมูลข่าวสารอื่น 
 3.4 ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล 
4. เปูาหมาย 
 1. จัดเตรียมสถานท่ีจัดต้ังศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ จํานวน 1 แห่ง 
 2. ระเบียบเทศบาลตําบลหินดาด  ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 25๕๕ จํานวน 1 ชุด 
 3. ประกาศเทศบาลตําบลหินดาด เรื่องค่าธรรมเนียมการทําสําเนาและการับรองสําเนาข้อมูลข่าวสาร
ของศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตําบลหินดาด จํานวน 1 ฉบับ 
 4. แบบคําร้องขอตรวจดูข้อมูลข่าวสาร จํานวน 1 ฉบับ 
 5. พื้นที่ดําเนินการ ภายในเทศบาลตําบลหินดาด 
6. วิธีการดําเนินงานโครงการ 
 6.1 จัดทําบันทึกขออนุมัติจัดต้ังศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ 
 6.2 เมื่ออนุมัติแล้ว แจ้งเวียนทราบภายในทุกส่วนราชการ 
 6.3 จัดทําร่างระเบียบฯ ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 25๕๕ เสนอต่อผู้บริหารเพื่อ
พิจารณาอนุมัติ 
 6.4 จัดทําร่างประกาศฯเรื่องค่าธรรมเนียมการทําสําเนาและการรับรองสําเนาข้อมูลข่าวสารเสนอต่อ
ผู้บริหารเพื่อพิจารณาอนุมัติ 
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 6.5 จัดทําร่างแบบคําร้องขอตรวจดูข้อมูลข่าวสารเสนอต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณาอนุมัติ 
 6.6 จัดเตรียมสถานท่ีโต๊ะตู้เอกสารและจัดวางเอกสารตามกฎหมายกําหนด 
7. ระยะเวลาและสถานที่ดําเนินการ เริ่มต้ังแต่เดือนสิงหาคมเป็นต้นไป ณ สํานักงานเทศบาลตําบลหินดาด 
8. งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ 
9. หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตําบลหินดาด 
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 1. มีการจัดต้ังศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ เทศบาลตําบลหินดาด   ณ สํานักงานเทศบาลตําบลหิน
ดาด 
 2. มีการจัดระบบข้อมูลข่าวสารที่ครบถ้วนไว้สําหรับอํานวยความสะดวกให้กับประชาชน 
 3. มีประชาชนขอตรวจดูข้อมูลข่าวสารทางราชการ 
 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “อบรมให้ความรู้ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540” 
2. หลักการและเหตุผล 
 คุณธรรม จริยธรรมเป็นหนึ่งในหลักธรรมาภิบาลท่ีหน่วยงานภาครัฐทุกแห่งพึงปฏิบัติเพื่อให้เกิดการ
บริหารจัดการท่ีดี และส่งเสริมองค์กรให้มีศักยภาพและประสิทธิภาพ ซึ่งรวมไปถึงความโปร่งใสการทํางาน
ท่ีจําเป็นต้องมีในทุกหน่วยงาน  โดยเฉพาะหน่วยงานภาครัฐ โดยหนึ่งในแนวทางท่ีจะช่วยให้เกิดความ
โปร่งใสในการทํางานคือการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ตามท่ี รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 
มาตรา 58 บัญญัติเกี่ยวกับสิทธิการรับรู้หรือรับทราบข้อมูลข่าวสารของ  ราชการว่า “บุคคลย่อมมีสิทธิ
ได้รับทราบข้อมูลหรือข่าวสารสาธารณะในครอบครองของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ 
หรือราชการส่วนท้องถิ่น ” และตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ได้ระบุ
หลักการและเหตุผลของพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการว่าในระบอบประชาธิปไตย การให้
ประชาชนมีโอกาสกว้างขวางในการได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดําเนินการต่างๆ ของรัฐเป็นส่ิงจําเป็น 
เพื่อท่ีประชาชนจะสามารถแสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิทางการเมืองได้โดยถูกต้องมากยิ่งขึ้น  
 การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตําบลหินดาด   ให้ประชาชนรับรู้อย่างถูกต้อง รวดเร็วจากการ
ทํางานท่ีมีประสิทธิภาพ จึงเป็นส่ิงท่ีจําเป็นอย่างยิ่งซึ่งสอดคล้องกับแผนการดําเนินงานของเทศบาลตําบล
หินดาด   
 ดังนั้น เพื่อเสริมสร้างให้เทศบาลตําบลหินดาด   มีความโปร่งใสในการทํางานมากยิ่งขึ้น จึงได้จัด
กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม นําความโปร่งใสสู่องค์กร เพื่อให้บุคลากรของเทศบาลและตัวแทน
ชุมชนได้รับรู้สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการและเรียนรู้เรื่องคุณธรรม จริยธรรม และความ
โปร่งใส และเมื่อเกิดความเข้าใจแล้วจะสามารถขยายผลบอกต่อไปยังผู้ใกล้ชิด สร้างเครือข่ายความร่วมมือ
ระหว่างเทศบาลกับภาคประชาชนให้มีความเข้มแข็งยิ่งขึ้น 
3. วัตถุประสงค์ 
 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมตระหนักถึงความสําคัญของการมีคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใสในการ
ทํางานและมีความรู้เกี่ยวกับสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ 
พ.ศ. 2540 
4. เปูาหมาย/ผลผลิต ผู้เข้าร่วมอบรม จํานวน ๕๒ คน (ตัวแทนสํานัก/กอง จํานวน ๗ คน, ตัวแทนชุมชน 
จํานวน ๔๕ คน) ผลการเรียนรู้เฉล่ีย ร้อยละ 80 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจ ร้อยละ 80 
5. พื้นที่ดําเนินการ เทศบาลตําบลหินดาด 
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6. วิธีดําเนินการ 
 ขั้นตอนท่ี 1 สํารวจความต้องการอบรม 
 ขั้นตอนท่ี 2 ออกแบบหลักสูตร 
 ขั้นตอนท่ี 3 ดําเนินกิจกรรม 
 ขั้นตอนท่ี 4 วัดผลความรู้ 
 ขั้นตอนท่ี 5 ติดตามและประเมินผล 
7. ระยะเวลาดําเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑-๒๕๖๔ 
8. งบประมาณดําเนินการ จํานวน ๑๐,๐๐๐ บาท 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตําบลหินดาด 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  จํานวนผู้เข้าร่วมอบรมร้อยละของผลการเรียนรู้เฉล่ีย  ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
 
3.1.2 มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน  
การจัดหาพัสดุ การคํานวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการที่
กฎหมาย  ระเบียบ กฎข้อบังคับ ที่กําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้องเผยแพร่ให้ประชาชน
ทราบและตรวจสอบได้ 
 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สําคัญและหลากหลาย” 
2. หลักการและเหตุผล 
 ด้วยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 กําหนดให้
หน่วยงานของรัฐจะต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลท่ีสําคัญๆของหน่วยงาน เช่น โครงสร้างและการจัด
องค์กรอํานาจหน้าท่ีแผนงานโครงการและอื่นๆ  
 ดังนั้น เทศบาลตําบลหินดาด  จึงได้จัดทํามาตรการ“เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สําคัญและหลากหลาย ” 
ขึ้นเพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าท่ีและเข้าถึงข้อมูลตามภารกิจ
หลักของเทศบาลตําบลหินดาด ได้ง่ายและสะดวกมากขึ้น 
3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่อให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สําคัญและเข้าถึงง่าย 
 3.2 เพื่อให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่หลากหลาย 
 3.3 เพื่อให้ประชาชนหรือผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกมากยิ่งขึ้น 
4. เปูาหมาย/ผลผลิต  มีข้อมูลประเภทต่างๆเผยแพร่ต่อประชาชนในพื้นท่ีและเข้าถึงได้โดยสะดวก
มากกว่า 10 ประเภทขึ้นไป 
5. พื้นที่ดําเนินการ พื้นท่ีท้ังในและนอกเขตเทศบาลตําบลหินดาด 
6. วิธีดําเนินการ จัดให้มีข้อมูลข่าวสารประเภทต่างๆ เผยแพร่ให้ประชาชนท้ังในและนอกพื้นท่ี ได้แก่ 
 - แผนพัฒนาท้องถิ่น 
 - งบประมาณรายจ่ายประจําปี 
 - แผนการดําเนินงาน 
 - แผนอัตรากําลัง 
 - แผนการจัดหาพัสดุ 
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 - ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา 
 - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
 - ข้อมูลรายรับและรายจ่าย 
 - งบแสดงฐานะทางการเงิน 
 - รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น 
 - รายงานผลการปฏิบัติงานประจําปี 
 - รายงานผลคะแนนการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการ 
 - ผลสํารวจความพึงพอใจของประชาชน 
7. ระยะเวลาดําเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑-๒๕๖๔ 
8. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช่งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ สํานักปลัดเทศบาล กองคลัง  กองช่าง เทศบาลตําบลหินดาด 
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ จํานวนข้อมูลข่าวสารที่ได้รับการเผยแพร่ 
 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการเงิน การคลัง พัสดุ และทรัพย์สินของ
เทศบาลและการรับเร่ืองร้องเรียนเก่ียวกับการเงินการคลัง” 
2. หลักการและเหตุผล 
 การบริหารงานราชการในปัจจุบัน ภาคประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมและมีบทบาทอย่างมากในการ
บริหารงานของราชการส่วนท้องถิ่นในด้านต่างๆการบริหารงานราชการส่วนท้องถิ่นต้องสามารถตรวจสอบ
ได้ต้องมีความโปร่งใสต้องให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารในการดําเนินกิจกรรมต่างๆเพื่อเป็นการ
ปูองกันมิให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ภาครัฐและภาคประชาชน 
3. วัตถุประสงค์ 
 เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในการปฏิบัติงานให้ประชาชนได้รับรู้เพื่อประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานของ
ภาครัฐเพื่อส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริตประพฤติมิ
ชอบในภาครัฐเสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายในการติดตามและตรวจสอบการทุจริตและประพฤติมิชอบใน
ภาครัฐให้มีความเข้มแข็งเพื่อให้มีระบบและกลไกในการปูองกันและตรวจสอบมิให้เกิดการทุจริตหรือการ
ปฏิบัติหน้าท่ีโดยมิชอบในภาครัฐ 
4. เปูาหมาย/ผลผลิต ประชาชนภายในเขตเทศบาล 
5. พื้นที่ดําเนินการ เทศบาลตําบลหินดาด 
6. วิธีดําเนินการ 
 เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงบประมาณรายการบัญชีรับจ่ายเงินประจําปี และการจัดซื้อจัดจ้าง 
จัดหาพัสดุต่างๆรวมถึงการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการชําระภาษีท้องถิ่น และการรับเรื่องร้องเรียนทางด้าน
การเงินการคลัง ผ่านทางเว็บไซต์ของเทศบาลตําบลหินดาดและปิดประกาศข้อมูลดังกล่าวที่บอร์ด
ประชาสัมพันธ์เทศบาลตําบลหินดาด 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔) 
8. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ กองคลัง เทศบาลตําบลหินดาด 
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10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารที่สําคัญของทางราชการประชาชนมีโอกาสได้
ตรวจสอบการบริหารงานของเทศบาลทําให้ลดการทุจริตและประพฤติมิชอบมีความโปร่งใสในการ
ปฏิบัติงาน 
 

3.1.3 มีการปิดประกาศ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่เป็นประโยชน์กับการมี
ส่วนร่วมตรวจสอบของประชาชน 
 

1. ชื่อโครงการ  : มาตรการ “จัดให้มีช่องทางที่ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของ เทศบาลตําบล              
หินดาด” 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของมาตรการ 
 ด้วยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 กําหนดให้
หน่วยงานของรัฐจะต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลท่ีสําคัญๆของหน่วยงาน เช่น โครงสร้างและการจัด
องค์กรอํานาจหน้าท่ีแผนงานโครงการและอื่นๆ  
 ดังนั้น เทศบาลตําบลหินดาด   จึงได้ตระหนักและเห็นความสําคัญของการเผยแพร่ข้อมูลท่ีสําคัญๆ 
ของหน่วยงานผ่านทางช่องทางท่ีหลากหลายเพื่อให้การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารครอบคลุมทุกกลุ่มเปูาหมาย 
ได้แก่ หน่วยประชาสัมพันธ์ ณ ท่ีทําการ  ของหน่วยงาน เว็บไซต์ของหน่วยงานหรือส่ือสังคม ( Social 
Media) หมายเลขโทรศัพท์เฉพาะการเผยแพร่ข้อมูลทางส่ือส่ิงพิมพ์ต่างๆ โทรทัศน์ วิทยุ ส่ืออิเล็กทรอนิกส์
อื่นๆ ท้ังนี้ เพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าท่ีและเข้าถึงข้อมูลตาม
ภารกิจหลักของเทศบาลตําบลหินดาด ได้ง่ายและสะดวกมากขึ้น 
3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่อให้มีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานท่ีหลากหลาย 
 3.2 เพื่อให้ประชาชนหรือผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกมากยิ่งขึ้น 
 3.3 เพื่อให้มีช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนท่ีเข้าถึงประชาชนได้ง่าย 
4. เปูาหมาย/ผลผลิต ช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน จํานวนไม่น้อยกว่า 7 ช่องทาง  
5. พื้นที่ดําเนินการ พื้นท่ีท้ังในและนอกเขตเทศบาลตําบลหินดาด 
6. วิธีดําเนินการ จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางท่ีเป็นการอํานวยความสะดวกแก่ประชาชน 
ได้แก่ 
 - บอร์ดหน้าสํานักงานเทศบาลตําบลหินดาด 
 - บอร์ดประชาสัมพันธ์ของเทศบาลตําบลหินดาด  ร้านค้าชุมชนตามชุมชน/หมู่บ้าน 
 - ประกาศเสียงตามสาย/วิทยุชุมชน/หอกระจายข่าว/รถกระจายเสียง/หน่วยประชาสัมพันธ์เคล่ือนท่ี 
 - ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีเจ้าหน้าท่ีให้บริการประจําและให้ประชาชน
สืบค้นได้เอง 
 - จัดส่งเอกสารเผยแพร่รายงานประจําปี 
 - ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านส่ือมวลชน/การจัดแถลง
ข่าว 
 - หนังสือพิมพ์หรือวิทยุท้องถิ่น 
 - ประกาศผ่านเว็บไซต์/เว็บบอร์ด/เฟสบุ๊ค ท่ีมีข้อมูลผลการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 - รายการ TV 
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7. ระยะเวลาดําเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – ๒๕๖๔ 
8. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ สํานักปลัดเทศบาล กองคลัง กองช่าง เทศบาลตําบลหินดาด 
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ จํานวนช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน 
 
1. ชื่อโครงการ : โครงการสื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมเทศบาลตําบลหินดาด 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของมาตรการ 
 ในภาวะสังคมปัจจุบัน ความเจริญก้าวหน้าด้านวิชาการและเทคโนโลยีต่างๆก้าวหน้าไปมากเครื่องมือ
ส่ือสารอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆท่ีทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูงการนําเอาเทคโนโลยีต่างๆเข้ามาใช้ในการ
ดําเนินงานผ่านส่ือการประชาสัมพันธ์เพื่อให้บรรลุผลสําเร็จและรวดเร็วยิ่งขึ้นโดยเฉพาะการสรุปเพื่อให้
ความรู้ความเข้าใจได้ง่ายในช่วงระยะเวลาส้ันๆหรือช่วงระยะเวลาอันจํากัดนั้นเป็นเรื่องท่ีต้องปูพื้นฐาน 
สร้างความน่าเช่ือถือและน่าสนใจให้กับกิจกรรม/โครงการของเทศบาลให้สามารถมองเห็นภาพหรือเห็น
ความเกี่ยวโยงกันของกิจกรรม/โครงการต่างๆ ได้ชัดเจนถูกต้องฉะนั้นการสร้างความสัมพันธ์กับประชาชน
ต้องการให้ประชาชนเข้าถึงและมีส่วนร่วมรับรู้ในภารกิจของเทศบาลจึงจําเป็นต้องพิจารณาในการเลือกส่ือ
ให้เหมาะสมกับสภาวการณ์นั้นๆการใช้ส่ือเทคนิคและวิธีการเป็นอย่างไรบ้างในแต่ละขั้นตอนท่ีต่างกันเป็น
ส่ิงสําคัญท้ังนี้เพื่อให้ประชาชนยอมรับและให้ความร่วมมือสนับสนุนซึ่งจะมีผลต่อการพัฒนาตามภารกิจ 
บทบาทหน้าท่ีอย่างโปร่งใสและยุติธรรม 
3. วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อประชาสัมพันธ์การดําเนินงานของเทศบาลให้ประชาชนได้รับทราบโดยผ่านทางส่ือประเภท
ต่างๆได้แก่ ส่ือส่ิงพิมพ์, ส่ือวิทยุ, โทรทัศน์, ส่ือ Social network ผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 
 2. เพื่อสร้างจิตสํานึกให้เกิดการเรียนรู้ รับรู้และเข้าใจในภารกิจการปฏิบัติงานของเทศบาลอย่าง
ถูกต้องและโปร่งใส 
 3. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมและรับผิดชอบในภารกิจของเทศบาล 
 4. เพื่อให้เกิดความหวงแหนและภาคภูมิใจในท้องถิ่นของตน 
 5. เพื่อนําเสนอผลงาน/โครงการโดดเด่นให้เป็นที่ทราบกันอย่างแพร่หลาย 
 6. เพื่อความสัมพันธ์ที่ดีและเช่ือมความสามัคคีระหว่างเทศบาลส่ือมวลชนและประชาชน 
4. เปูาหมาย  เพื่อผลิตส่ือประชาสัมพันธ์เผยแพร่ภารกิจของเทศบาลตําบลหินดาดให้แก่ประชาชน
โดยท่ัวไปอย่างกว้างขวาง 
 4.1 จัดทําวารสารรายงานประจําปีเพื่อรวบรวมภารกิจการดําเนินงานของเทศบาล 
 4.2 จัดทําวารสารแถลงผลงานคณะผู้บริหาร 
 4.3 จัดทําแผ่นพับประชาสัมพันธ์เทศบาลและคู่มือการให้บริการประชาชน 
 4.4 จัดทํา Presentation นําเสนอผลงานกิจกรรม/โครงการของเทศบาล 
 4.5 จัดทําภาพเคล่ือนไหว/ภาพยนตร์ 
 4.6 จัดทําคู่มือสําหรับประชาชน 
 4.7 จัดแถลงข่าวส่ือมวลชน 
 4.8 จัดงานเล้ียงขอบคุณส่ือมวลชน 
 4.9 จัดทําของท่ีระลึก 
 4.10 รถโฆษณาเคล่ือนท่ี 
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 4.11 ปูายประชาสัมพันธ์ 
 4.12 จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 
 4.13 จัดทํา spot 
 4.14 เสียงตามสาย 
 4.15 อื่นๆ 
5. พื้นที่ดําเนินการ ในเขตเทศบาลตําบลหินดาด 
6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 เสนออนุมัติโครงการ 
 6.2 ดําเนินการประชุม 
 6.3 มอบหมายงาน/จัดทําการร่วมนําเสนอร่างรูปแบบ 
 6.4 ผลิตส่ือประเภทต่างๆเพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างเหมาะสมตามภารกิจของเทศบาล 
 6.5 ติดตามและประเมินผลโครงการ 
7. ระยะเวลาดําเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ -๒๕๖๔ 
8. งบประมาณดําเนินการ จํานวน ๒๐,๐๐๐ บาท 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตําบลหินดาด 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 ใช้แบบสอบถามความพึงพอใจในการดําเนินงานของเทศบาลตําบลหินดาด   ซึ่งออกแบบโดย
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลหินดาดเป็นตัวชี้วัดโดยกําหนดตัวชี้วัด 
ดังนี้ 
 - ประชาชนได้รับทราบเข้าใจถึงบทบาทภารกิจของเทศบาลและมีความพึงพอใจในส่ือเอกสารในการ
ประชาสัมพันธ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 
 
 3.2 การรับฟังความคิดเห็นการรับและตอบสนองเร่ืองร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน 
 3.2.1 มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการดําเนินกิจการตามอํานาจหน้าที่ของ  
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินโดยเฉพาะการดําเนินกิจการที่จะมีผลกระทบต่อความเป็นอยู่และ
สุขอนามัยของประชาชนในท้องถ่ิน 
 

1. ชื่อโครงการ : โครงการจัดประชาคมแผนชุมชน 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ตามท่ีกระทรวงมหาดไทย โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีนโยบายในการบูรณาการ
กระบวนการทํางานร่วมกันของทุกภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้องในการส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหมู่บ้าน/ชุมชน มี
กระบวนการจัดทําทบทวน ปรับปรุงแผนชุมชน เพื่อพัฒนาคุณภาพแผนชุมชน และสนับสนุนให้หน่วยงาน
ภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนําแผนชุมชนสู่การปฏิบัติซึ่งเป็นกลไกสําคัญในการส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมในการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นของประชาชนเทศบาลตําบลหินดาดได้ดําเนินการจัดโครงการประชุม
ประชาคมแผนแม่บทชุมชนประจําปีงบประมาณ 25๖๑ เพื่อนํามาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาส่ีปีของเทศบาล
ตําบลหินดาด  ประจําปี พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔ รวมถึงการนําเข้าบรรจุไว้ในร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
ของเทศบาลในปีถัดไปกองสวัสดิการสังคม เทศบาลตําบลหินดาด  จึงได้จัดให้มีโครงการประชุมประชาคม
แผนแม่บทชุมชนประจําปีข้ึน 
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3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่อจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานท่ีเป็นมาตรฐานสามารถนําไปใช้ประโยชน์ในการจัดทําแผนชุมชนและ
วางแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 3.2 เพื่อระดมความคิดเห็นและกําหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาของผู้นําชุมชน 
 3.3 เพื่อให้ได้แผนงานโครงการของชุมชนนํามาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาส่ีปีของเทศบาล 
 3.4 เพื่อรับทราบปัญหาและความต้องการท่ีแท้จริงของประชาชน 
 3.5 เพื่อฝึกให้ประชาชนได้ร่วมกระบวนการร่วมคิด ร่วมทํา ร่วมแก้ปัญหา และส่งเสริมระบอบ
ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม 
 3.6 เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปูองกันและปราบปรามการทุจริตการปฏิบัติราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
4. เปูาหมาย/ผลผลิต 
 จัดเก็บข้อมูลพื้นฐานชุมชน และจัดให้มีประชุมเวทีประชาคม จํานวน ๙ ชุมชน ในเขตเทศบาลตําบล
หินดาด   สําหรับให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นให้ได้มาซึ่งแผนงานของชุมชนเพื่อนํามาบรรจุไว้ใน
แผนพัฒนาส่ีปีของเทศบาลตําบลหินดาด 
5. พื้นที่ดําเนินการ เทศบาลตําบลหินดาด 
6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 เสนอขออนุมัติโครงการ 
 6.2 ประสานชุมชนเพื่อคัดเลือกผู้จัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน 
 6.3 ประสานวิทยากร และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
 6.4 จัดประชุมช้ีแจงทําความเข้าใจ 
 6.5 ดําเนินการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน, ตรวจสอบข้อมูล, ทําการบันทึกและประมวลผลข้อมูล 
 6.6 จัดประชุมผู้นําชุมชนและเวทีประชาคมตามตารางท่ีกําหนด 
 6.7 จัดประชุมเพื่อพิจารณาร่างแผนชุมชน 
 6.8 จัดทําแผนชุมชนเพื่อส่งให้กองวิชาการฯ และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
 6.9 ประเมินผล และรายงานผลให้ผู้บริหารทราบ 
7. ระยะเวลาดําเนินการ  จัดเวทีประชุมประชาคมชุมชนและจัดให้มีการพิจารณาร่างแผนชุมชน             
จํานวน ๙ ชุมชน ระหว่างเดือนมีนาคม – เมษายน 25๖๑-๒๕๖๔ 
8. งบประมาณดําเนินการ ๓๐,๐๐๐ บาท 
9. ผู้รับผิดชอบ กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตําบลหินดาด 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 1. มีข้อมูลพื้นฐานชุมชนท่ีได้มาตรฐานสําหรับใช้ในการวางแผนพัฒนาชุมชนและพัฒนาท้องถิ่น 
 2. ได้รับทราบปัญหาและความต้องการท่ีแท้จริงของประชาชนในแต่ละชุมชน 
 3. ได้แผนงานโครงการของชุมชนเพื่อนํามาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาส่ีปีเทศบาล 
 4. ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นและร่วมกันแก้ไขปัญหาของชุมชน 
 5. ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจตามระบอบประชาธิปไตย 
 6. ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการปูองกันและปราบปรามการทุจริตการปฏิบัติราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
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1. ชื่อโครงการ : การดําเนินงานศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์เทศบาลตําบลหินดาด 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 เทศบาลตําบลหินดาด  เป็นหน่วยงานภาครัฐท่ีเน้นการให้บริการประชาชนและมีเปูาหมายให้มีการ
บริการประชาชนในด้านต่างๆท่ีอยู่ในอํานาจหน้าท่ีด้วยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์ต่อ
ประชาชนผู้รับบริการโดยตรง  โดยถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางท่ีจะได้รับการบริการอย่างสะดวกรวดเร็ว 
และลดภาระของประชาชนเป็นสําคัญ  
 ดังนั้น เพื่อให้การดําเนินงานด้านบริการเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเป็นการอํานวยความสะดวกและ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนเทศบาลตําบลหินดาดจึงมีการจัดต้ังศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์เพื่อไว้
สําหรับรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์จากประชาชนท่ีได้รับความเดือดร้อนต่างๆ 
3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่อรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นท่ีและจะได้แก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้อง
หรือนํามาเป็นข้อมูลในการทําแผนงานโครงการแก้ไขปัญหาต่อไป 
 3.2 เพื่ออํานวยความสะดวกแก่ประชาชนท่ีมาติดต่อราชการ ณ สํานักงานเทศบาลตําบลหินดาด 
 3.3 เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรของเทศบาลกับประชาชนในพื้นท่ี 
4. เปูาหมาย 
 ให้บริการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ จากประชาชนในพื้นท่ีท่ีได้รับความเดือดร้อนรําคาญหรือผู้มีส่วน
ได้เสียท่ีเกี่ยวข้องโดยการปฏิบัติราชการต้องสามารถให้บริการได้อย่างมีคุณภาพสามารถดําเนินการแล้ว
เสร็จภายในระยะเวลาท่ีกําหนดสร้างความเช่ือมั่นไว้วางใจรวมถึงตอบสนองตามความคาดหวัง/ความ
ต้องการของประชาชนผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท่ีมีความหลากหลายและมีความแตกต่างกันได้
อย่างเหมาะสมและมีการจัดเตรียมระบบการแก้ไขหรือบรรเทาปัญหาและผลกระทบใดๆท่ีอาจจะเกิดขึ้น
ตามมาได้ 
5. วิธีดําเนินการ 
 5.1 จัดทําคําส่ังแต่งต้ังเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
 5.2 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบช่องทางในการร้องทุกข์/ร้องเรียน 
 5.3 นําเรื่องเสนอคณะผู้บริหารพิจารณาส่ังการเจ้าหน้าท่ีผู้เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ไขปัญหาตามความจําเป็น
และเร่งด่วน 
 5.4 แจ้งผลการปฏิบัติงานให้ผู้ร้องทราบ 
6. ระยะเวลาดําเนินการ  ให้บริการในวัน เวลาราชการวันจันทร์ – วันศุกร์ ต้ังแต่เวลา 08.30 น. – 
16.30 น. โดยช่องทางร้องทุกข์/ ร้องเรียน ดังนี้ 
 6.1 สํานักงานเทศบาลตําบลหินดาด 
 6.2 ทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๘๗-๒๕๒๑๓๙๙ ทางโทรสารหมายเลข ๐๔๔ –๙๕๐๔๕๕ 
 6.3 ทางเว็บไซต์ 
 6.4 ทางไปรษณีย์ 
7. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตําบลหินดาด 
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9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 9.1 มีสถิติจํานวนเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน ประจําสัปดาห์/ประจําเดือนทําให้เห็นว่าประชาชนได้มี
ส่วนร่วมในการสอดส่องดูแลสังคมและการอยู่ร่วมกันแสดงให้เห็นถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการดําเนินงานของเทศบาลตําบลหินดาด 
 9.2 สามารถดําเนินการแก้ไขปรับปรุงตามเรื่องท่ีประชาชนร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
 9.3 แจ้งผลการดําเนินการให้ผู้ร้องเรียนทราบภายใน 15 วัน 
 

 3.2.2 มีช่องทางให้ประชาชนในท้องถ่ินสามารถร้องเรียน/ร้องทุกข์ได้โดยสะดวก 
 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการกําหนดขั้นตอน/กระบวนการเรื่องร้องเรียน (งานสาธารณสุข) 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตําบลหินดาด   เป็นหน่วยบริการด้านสาธารณสุขในการให้บริการแก่
ประชาชนแบบองค์รวมผสมผสานและต่อเนื่องสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนท้ังในด้าน
การรักษาพยาบาลและการส่งเสริมสุขภาพและการปูองกันโรคเพื่อมุ่งเน้นให้ประชาชนได้รับบริการที่มี
มาตรฐานอย่างเท่าเทียมกันท่ัวถึงเสมอภาคตามรัฐธรรมนูญของประเทศไทย  
 การแสดงความคิดเห็นของประชาชน เป็นกลไกหนึ่งในการนํามาพัฒนาปรับปรุงบริการให้ดียิ่งขึ้น 
รวมท้ังเป็นช่องทางท่ีเปิดให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมและได้รับบริการที่มีความเท่าเทียมและโปร่งใส 
3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่อเป็นช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนหรือรับความคิดเห็นข้อเสนอแนะจากประชาชน 
 3.2 เพื่อให้ประชาชนได้ทราบขั้นตอนและกระบวนการในการร้องเรียน 
4. เปูาหมาย/ผลผลิต มีช่องทางและกําหนดขั้นตอนกระบวนการในการร้องเรียน 
5. พื้นที่ดําเนินการ กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม เทศบาลตําบลหินดาด 
6. วิธีดําเนินการ จัดทําขั้นตอนกระบวนการ และช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนจากประชาชน ได้แก่ 
 - กล่องรับความคิดเห็นติดต้ังไว้ ณ บริเวณจุดให้บริการผู้ปุวย ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตําบล
หินดาด 
 - ผ่านเว็บไซต์เทศบาลตําบลหินดาด 
7. ระยะเวลาดําเนินการ ตุลาคม 25๖๑ – กันยายน 25๖๔ 
8. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบ กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม เทศบาลตําบลหินดาด 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ ประชาชนได้รับทราบขั้นตอน กระบวนการ และแสดงความคิดเห็นผ่านช่องทางใน
การรับเรื่องร้องเรียน 
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1. ชื่อโครงการ : โครงการเทศบาลตําบลหินดาดเคลื่อนที่ 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 เทศบาลตําบลหินดาด  เป็นหน่วยงานภาครัฐท่ีเน้นการให้บริการประชาชนและมีเปูาหมายให้มีการ
บริการประชาชนในด้านต่างๆท่ีอยู่ในอํานาจหน้าท่ีด้วยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์ต่อ
ประชาชนผู้รับบริการโดยตรง  โดยถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางท่ีจะได้รับการบริการอย่างสะดวกรวดเร็ว
และลดภาระของประชาชนเป็นสําคัญ  
 ดังนั้น เพื่อให้การดําเนินงานด้านบริการประชาชนเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเป็นการให้บริการในเชิงรุก 
จึงได้จัดทําโครงการเทศบาลตําบลหินดาดเคล่ือนท่ี เพื่อสํารวจความต้องการของประชาชนตามครัวเรือน
ว่าต้องการให้เทศบาลดําเนินการให้บริการในด้านใดบ้างและให้บริการงานด้านต่างๆซึ่งอยู่ในอํานาจหน้าท่ี 
อาจดําเนินการด้วยตนเองหรือร่วมมือกับองค์กรเอกชนโดยเน้นให้บริการฟรีแก่ประชาชนหรือหาก
จําเป็นต้องคิดค่าบริการก็ให้คิดในอัตราถูกท่ีสุดเพื่อให้ประชาชนเดือดร้อนน้อยท่ีสุดร่วมกับการประชุมเวที
ประชาคมทําแผนพัฒนาชุมชน 
3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่ออํานวยความสะดวกแก่ประชาชนโดยไม่ต้องเดินทางมารับบริการ ณ สํานักงานเทศบาล ซึ่ง
อาจเสียค่าใช้จ่ายหรือเสียเวลาเพิ่มข้ึน 
 3.2 เพื่อรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นท่ีและจะได้แก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้อง
หรือนํามาเป็นข้อมูลในการทําแผนงานโครงการแก้ไขปัญหาต่อไป 
 3.3 เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรของเทศบาลกับประชาชนในพื้นท่ี 
4. เปูาหมาย/ผลลัพธ์ 
 นําบริการในหน้าท่ีของทุกส่วนงานของเทศบาล ออกไปให้บริการแก่ประชาชนหมุนเวียนชุมชนต่างๆ 
ในเขตเทศบาลท้ังหมดร่วมกับการประชุมเวทีประชาคมทําแผนพัฒนาชุมชน 
5. พื้นที่ดําเนินการ 
 กําหนดให้ออกเทศบาลเคล่ือนท่ีร่วมกับการประชุมเวทีประชาคมทําแผนพัฒนาชุมชนในเขตเทศบาล
ตําบลหินดาด โดยแบ่งเป็นแต่ละเขตตามเขตเลือกตั้ง 
6. วิธีดําเนินการ 
 1. จัดทําร่างโครงการเสนอคณะผู้บริหารพิจารณาอนุมัติ 
 2. จัดหางบประมาณเพื่อสนับสนุนโครงการให้บรรลุผลตามเปูาหมาย 
 3. ประสานงานกับทุกกองทุกฝุาย เพื่อคัดเลือกกิจกรรมและงานในหน้าท่ีท่ีจะนําไปให้บริการแก่
ประชาชนในเขตเทศบาลท้ังหมด 
 4. กําหนดสถานท่ี วัน เวลา ในการออกให้บริการเคล่ือนท่ี(ร่วมกับกองสวัสดิการสังคมในการ
ประชาคมทําแผนพัฒนาชุมชน 
 5. ประสานงานกับทุกส่วนงาน 
6. วิธีดําเนินการ 
 1. จัดทําร่างโครงการเสนอคณะผู้บริหารพิจารณาอนุมัติ 
 2. จัดหางบประมาณเพื่อสนับสนุนโครงการให้บรรลุผลตามเปูาหมาย 
 3. ประสานงานกับทุกกองทุกฝุายเพื่อคัดเลือกกิจกรรมและงานในหน้าท่ีท่ีจะนําไปให้บริการแก่
ประชาชน ท้ัง ๙ ชุมชน 
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 4. กําหนดสถานท่ี วัน เวลา ในการออกให้บริการเคล่ือนท่ี  (ร่วมกับกองสวัสดิการสังคมในการ
ประชาคมทําแผนพัฒนาชุมชน) 
 5. ประสานงานกับทุกส่วนการงาน 
 6. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบล่วงหน้าทางเสียงตามสาย 
 7. นํากิจกรรมงานในหน้าท่ีออกบริการประชาชน 
 8. ประเมินผลการปฏิบัติงาน 
7. ระยะเวลาดําเนินการ กําหนดออกให้เทศบาลเคล่ือนท่ีร่วมกับการประชุมเวทีประชาคมทําแผนพัฒนา
ชุมชนในเดือนมีนาคมของทุกปี 
8. งบประมาณดําเนินการ จํานวน ๓๐,๐๐๐ บาท 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลตําบลหินดาด 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 มีสถิติจํานวนประชาชนทุกชุมชนท่ีอยู่ในเขตเทศบาลซึ่งได้เข้าร่วมโครงการฯได้รับบริการที่
สะดวกรวดเร็ว ประหยัด พร้อมท้ังได้รับทราบนโยบายต่างๆของเทศบาลตําบลหินดาดอย่างท่ัวถึง 
 10.2 ประชาชนทุกชุมชนท่ีอยู่ในเขตเทศบาล มีโอกาสได้แสดงความคิดเห็นโดยมีเจ้าหน้าท่ีของ
เทศบาลร่วมรับฟังท้ังในเรื่องการดําเนินงานของเทศบาลและความต้องการด้านสาธารณูปโภคของ
ประชาชน 
 
3.2.3 มีรายงานหรือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ประชาชนผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ได้ทราบถึงการได้รับ
เร่ือง ระยะเวลาและผลการดําเนินการเกี่ยวกับเร่ืองร้องเรียน/ร้องทุกข ์
 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการแก้ไขเหตุเดือดร้อนรําคาญ ด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม เทศบาลตําบลหินดาด  เป็นส่วนงานท่ีมีอํานาจหน้าท่ีโดยตรงในการ
ดูแลด้านการสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อมให้แก่ประชาชนตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
ซึ่งมุ่งเน้นการบริการให้ประชาชนอยู่ในสภาพส่ิงแวดล้อมท่ีดีเอื้อต่อการดํารงชีวิตได้อย่างปกติสุขดังนั้น 
เมื่อมีกรณีการแจ้งเรื่องราวหรือร้องทุกข์อันมีลักษณะท่ีเกี่ยวข้องกับสภาพส่ิงแวดล้อมท่ีมีเหตุเดือดร้อน
รําคาญ เช่น กล่ินเหม็น เสียงดัง กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อมจึงมีหน้าท่ีเร่งดําเนินการตรวจสอบและ
แก้ไขเหตุเดือดร้อนรําคาญนั้นเพื่อแก้ไขปัญหาให้ประชาชนโดยเร็ว 
3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่อรับแจ้งปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นท่ีเกี่ยวกับเหตุเดือดร้อนรําคาญตาม
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และจะได้แก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว 
 3.2 เพื่อเป็นการบริการประชาชนให้อยู่ในสภาพแวดล้อมท่ีดีเสมอ 
 3.3 เพื่อเป็นการกําหนดขั้นตอนการดําเนินงานของเจ้าหน้าท่ี 
4. เปูาหมาย 
 รับแจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์เกี่ยวกับเหตุเดือดร้อนรําคาญจากประชาชนในพื้นท่ีเทศบาลตําบลหินดาด 
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5. วิธีดําเนินการ 
 5.1 จัดทําคําส่ังแต่งต้ังเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบดําเนินการเกี่ยวกับเหตุเดือดร้อนรําคาญ  (เจ้าหน้าท่ี
ภายในกองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม) 
 5.2 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบช่องทางในการแจ้งเหตุเดือดร้อนรําคาญ 
 5.3 รับแจ้งโดยตรงหรือรับเรื่องผ่านศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์เทศบาลตําบลหินดาด 
 5.4 ดําเนินการออกตรวจพื้นท่ีเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์และนําเรื่องเสนอต่อคณะผู้บริหารพิจารณาส่ัง
การเจ้าหน้าท่ีผู้เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหาตามความจําเป็นและเร่งด่วน 
 5.5 แจ้งผลการปฏิบัติงานให้ผู้ร้องทราบ 15 วัน นับแต่วันรับแจ้ง 
6. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ให้บริการในวัน เวลาราชการวันจันทร์ – วันศุกร์ ต้ังแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น. โดยช่องทาง
ร้องทุกข์/ ร้องเรียน ได้แก่ 
  1) ไปรษณีย์ 
  2) โทรศัพท์ 
  3) โทรสาร 
  4) เว็บไซต์ 
  5) เฟสบุ๊ค 
7. งบประมาณดําเนินการ จํานวน ๒๐,๐๐๐ บาท 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม เทศบาลตําบลหินดาด 
9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 9.1 มีสถิติจํานวนเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียนเหตุเดือดร้อนรําคาญเป็นประจําทุกเดือนทําให้เห็นว่า
ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการสอดส่องดูแลสังคมและการอยู่ร่วมกันแสดงให้เห็นถึงการเปิดโอกาสให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการสอดส่องดูแลการดําเนินงานของเทศบาลตําบลหินดาด 
 9.2 สามารถดําเนินการแก้ไขปรับปรุงเหตุเดือดร้อนรําคาญตามเรื่องท่ีประชาชนแจ้งเหตุหรือ
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
 9.3 ออกตรวจพื้นท่ีและแจ้งผลการดําเนินการให้ผู้ร้องเรียนทราบภายใน 15 วัน 
 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์รับทราบ 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 การแต่งต้ังเจ้าหน้าท่ีในการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ เป็นส่ิงสําคัญเพราะการปฏิบัติหน้าท่ีราชการ
ทุกครั้งจะต้องมีการตรวจสอบกล่ันกรองการใช้อํานาจโดยการเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้รับทราบ
ข้อเท็จจริงข้อกฎหมายท่ีถูกต้องและต้องเป็นธรรมกับทุกฝุายเมื่อดําเนินการตามข้ันตอนเรื่องการร้องเรียน
ร้องทุกข์เสร็จแล้วให้แจ้งผู้ร้องรับทราบโดยเร็วไม่เกิน 15 วัน 
3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่อปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดลดปัญหาทุจริต 
 3.2 เพื่อให้เกิดการปฏิบัติหน้าท่ีราชการอย่างถูกต้องโดยการนําข้อเสนอแนะจากหน่วยตรวจสอบมา
ปฏิบัติ 
 3.3 เพื่อให้ผู้ร้องได้รับทราบขั้นตอนของการดําเนินการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์และส่งเสริมภาค
ประชาชนร่วมตรวจสอบการดําเนินงานของทางราชการ 
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4. เปูาหมายการดําเนินการ ผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ทุกราย 
5. พื้นที่ดําเนินการ เทศบาลตําบลหินดาด 
6. วิธีการดําเนินการ ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วเสร็จแจ้งผู้ร้องโดยเร็วไม่เกิน 15 วันทําการ 
7. ระยะเวลาดําเนินการ ปีงบประมาณ 25๖๑ – 25๖๔ 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ กองวิชาการและแผนงาน  เทศบาลตําบลหินดาด 
9. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ 
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 การปฏิบัติหน้าท่ีราชการถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย เป็นธรรมกับทุกฝุาย 
 10.2 ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติงานด้านการร้องเรียนร้องทุกข์ 
 
 ๓.3 การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

3.3.1 ดําเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทําแผนพัฒนา การจัดทํางบประมาณ 
 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการแต่งต้ังคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล 
ตําบลหินดาด 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2548 หมวด 1 องค์กรจัดทําแผนพัฒนา ข้อ 7 (2) และข้อ 9 กําหนดให้มีองค์กรและโครงสร้างของ
องค์กรจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปของคณะกรรมการ  
 ดังนั้น เพื่อให้เทศบาลตําบลหินดาดในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบเทศบาลมีองค์กรใน
การจัดทําแผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 เทศบาลตําบลหินดาด  โดยกองวิชาการและแผนงานจึงแต่งต้ังคณะกรรมการ
สนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลตําบลหินดาดขึ้น 
3. วัตถุประสงค์ 
 เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรของเทศบาลและตัวแทนประชาชนจากทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมและแสดง
ความคิดเห็นในการจัดทําร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตําบลหินดาดและแผนพัฒนาส่ีปีเทศบาล
ตําบลหินดาดให้สอดคล้องกับประเด็นหลักการพัฒนาท่ีประชาคมเทศบาลฯและคณะกรรมการพัฒนา
เทศบาลตําบลหินดาดกําหนดด้วยความถูกต้องโปร่งใสและสุจริต 
4. เปูาหมาย/ผลผลิต 
 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลตําบลหินดาด จํานวน ๑๓ คน 
5. พื้นที่ดําเนินการ เทศบาลตําบลหินดาด 
6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 จัดประชุมคณะกรรมการชุมชน เพื่อคัดเลือกผู้แทนประชาคมเทศบาล 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลตําบลหินดาด  บางตําแหน่งในปัจจุบันจะครบ
วาระการดํารงตําแหน่ง 2 ปี ตามท่ีระเบียบฯ กําหนดเทศบาลจึงต้องดําเนินการคัดเลือกบุคคลในตําแหน่ง
ดังกล่าวมาดํารงตําแหน่งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลตําบลหินดาดแทน
กรรมการฯท่ีครบวาระการดํารงตําแหน่งภายใ นระเบียบกําหนด เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ
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กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2558 และแก้ไข
เพิ่มเติมฉบับท่ี ๒ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
8. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตําบลหินดาด 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 เทศบาลตําบลหินดาด มีคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลตําบลหินดาดเพื่อเป็น
องค์กรในการยกร่างหรือจัดทําร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตําบลหินดาดและร่างแผนพัฒนาส่ีปี
เทศบาลตําบลหินดาด   เพื่อใช้เป็นแผนพัฒนาในการพัฒนาเทศบาลตําบลหินดาดความต้องการของ
ประชาคมและชุมชนในเขตเทศบาลตําบลหินดาด  ด้วยความถูกต้อง โปร่งใส สุจริต และให้ความสําคัญใน
การต่อต้านการทุจริต 
 
1. ชื่อโครงการ : ประชุมประชาคมหมู่บ้านและประชาคมตําบลประจําปี 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการกระจายอํานาจและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นกฎหมายท่ีค่อนข้าง
ใหม่และมีจํานวนหลายฉบับด้วยกันทําให้ประชาชนยังไม่อาจได้รับทราบถึงความสําคัญของการกระจาย
อํานาจและการมีส่วนร่วมของประชาชน  ต่อการกระจายอํานาจ เทศบาลตําบลหินดาด  จึงได้จัดทํา
โครงการ เทศบาลสัญจร ประชุมประชาคมหมู่บ้านและประชาคม  ตําบลประจําปีข้ึนเพื่อให้ประชาชนมี
ความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงความสําคัญของการกระจายอํานาจการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการ
พัฒนาท้องถิ่นตนเอง 
3. วัตถุประสงค์ 
 เพื่อให้การบริหารจัดการเป็นไปตามหลักการมีส่วนร่วมของประชาชนโปร่งใสและตรวจสอบได้เพื่อ
เผยแพร่ความรู้ให้กับประชาชนถึงการมีส่วนร่วมในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อรับ
ฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะในการพัฒนาท้องถิ่นและรายงานการดําเนินงานประจําปีงบประมาณอีกทาง
หนึ่งด้วย 
4. เปูาหมาย 
 ผู้นําองค์กรประชาชน เช่น กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกํานัน ผู้นําชุมชน          
แพทย์ประจําตําบล อาสาสมัครสาธารณสุข สมาชิกสภาเทศบาล กลุ่มอาชีพต่างๆตลอดจนประชาชนท่ัวไป  
จํานวนไม่น้อยกว่า 60 คน 
5. วิธีดําเนินการ 
 5.1 ติดต่อประสานงานกับเจ้าของสถานท่ี 
 5.2 แต่งต้ังคณะทํางาน 
 5.3 วางแผนกําหนด วัน เวลา สถานท่ี การฝึกอบรม พร้อมกําหนดตารางการฝึกอบรม 
 5.4 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติงบประมาณจากเทศบาลตําบลหินดาด 
 5.5 ดําเนินโครงการตามวัน เวลา ท่ีกําหนด 
6. ระยะเวลาการดําเนินการ 4 ปี (ปีงบประมาณ 25๖๑ – 25๖๔) 
7. งบประมาณ จํานวน ๑๐,๐๐๐ บาท 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตําบลหินดาด 
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9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 ผู้เข้าร่วมประชุมประชาคมสามารถเข้าใจการบริหารงานแบบการมีส่วนร่วมตระหนักถึงความสําคัญ
ของการกระจายอํานาจและเป็นการสร้างทัศนคติท่ีดีระหว่างประชาชนและหน่วยการบริหารราชการส่วน
ท้องถิ่น 
 

1. ชื่อโครงการ : การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทําแผนชุมชน 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 การพัฒนาและสร้างการเรียนรู้ เพื่อมุ่งเน้นยกระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการพัฒนาท้องถิ่น
เป็นสําคัญจึงควรให้คณะกรรมการชุมชนซึ่งถือว่าเป็นประชาชนกลุ่มหนึ่งในชุมชนสร้างแผนชุมชนขึ้นมา
ด้วยตนเองดังความหมายของแผนแม่บทชมชุนท่ีว่า “แผนชุมชนเป็นการทํางานเพื่อต้องการให้ชุมชน
สามารถบริหารจัดการเอง กําหนดทิศทางของตนเอง” การสร้างภูมิคุ้มกันปูองกันเงื่อนไขจากภายนอกเข้า
ไปทําให้ชุมชนเปล่ียนแนวคิดวัฒนธรรมด้ังเดิมและวิ่งตามกระแสเงินทําให้ชุมชนได้รับการเรียนรู้  รู้จัก
ชุมชนของตนเองสามารถค้นหาทรัพยากรและศักยภาพของตนเองตลอดจนการทําโครงการแก้ไขปัญหาใน
อนาคตได้และการประสานกับหน่วยงานทุกภาคส่วนเพื่อให้เกิดความร่วมมือเป็นพลังสําคัญในการแก้ไข
ปัญหาท่ีตอบสนองความต้องการของชุมชนในปัจจุบันและปูองกันปัญหาท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคตได้ 
3. วัตถุประสงค์ 
 เพื่อให้คนในชุมชนได้แลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกันได้เห็นข้อเด่น ข้อดี โอกาสและข้อจํากัดของชุมชนใน
การพัฒนาอย่างมีเปูาหมายมีช่องทางในการแก้ไขปัญหาของชุมชนได้อย่างเหมาะสมและครอบคลุม
สามารถกําหนดกิจกรรมท่ีตอบสนองความต้องการของชุมชนได้  คิดเป็นและกล้าท่ีจะตัดสินใจด้วยตนเอง
ได้ 
4. เปูาหมาย ทุกหมู่บ้านในเขต เทศบาลตําบลหินดาด 
5. วิธีดําเนินการ 
 5.1 ประชุมผู้บริหาร กํานันผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้องเพื่อวางแผนการดําเนินงาน 
 5.2 ประชาสัมพันธ์โครงการพร้อมให้ความรู้แก่ประชาชนในพื้นท่ี โดยใช้หอกระจายข่าวและเสียงตาม
สายในหมู่บ้าน 
 5.3 ดําเนินการจัดทําแผนชุมชนของทุกหมู่บ้านตามกําหนดการ 
 5.4 ส่งแผนชุมชนให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
6. ระยะเวลาการดําเนินการ 4 ปี (ปีงบประมาณ 25๖๑ – 25๖๔) 
7. งบประมาณดําเนินการ จํานวน ๑๐,๐๐๐ บาท 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตําบลหินดาด 
9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 ชุมชนสามารถวางแผนจัดการกับทรัพยากรหรือทุนในชุมชน ท้ังทุนบุคคลและทุนสังคมท่ีมีอยู่ได้อย่าง
เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพชุมชน คนในชุมชนได้รับผลประโยชน์ร่วมกันอย่างท่ัวถึงและเท่าเทียม  ความ
ร่วมมือกันของคนในชุมชนจะก่อให้เกิดทัศนคติท่ีดีเอื้ออาทรต่อกันได้รวมท้ังปลูกฝังทัศนคติค่านิยมท่ีดี
ให้กับลูกหลานสามารถหาแนวร่วมในการทํางานเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่นของตนเองได้ 
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 3.3.2 ดําเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดหาพัสดุ 
 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “แต่งต้ังตัวแทนประชาคมเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง” 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ตามท่ีเทศบาลตําบลหินดาด   ได้ดําเนินการตาม เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีในด้านการ
จัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรอบปีงบประมาณ และส่งเสริมให้ภาคประชาชน 
(ประชาคม) ให้มีส่วนร่วมอย่างแข็งขันกับ มาตรการการปูองกันการทุจริตในเทศบาลตําบลหินดาด 
3. วัตถุประสงค์ 
 เพื่อเป็นกลไกภาคประชาชน(โดยวิธีผ่านการประชาคม)ในการมีส่วนร่วมกับเทศบาลตําบลหินดาด  
อย่างแข็งขันสําหรับการทํางานของ  เทศบาลตําบลหินดาด  ได้มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ กําหนดให้
ภาคประชาชนและส่งเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผ่านการประชาคม) ให้มีส่วนร่วมอย่างแข็งขันกับ
มาตรการการปูองกันการทุจริตในเทศบาลนั่นคือได้ทําหน้าท่ีอย่างถูกต้อง 
4. เปูาหมาย ตัวแทนประชาคมชุมชนท้ัง ๙ ชุมชน 
5. วิธีการดําเนินการ 
 5.1 ส่งเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยผ่านการประชาคม) ให้มีส่วนร่วมกับเทศบาลตําบลหินดาด  
อย่างแข็งขันสําหรับการทํางานของเทศบาลตําบลหินดาด ได้มีกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ กําหนดให้ภาค
ประชาสังคม (ตัวแทน ประชาคม) ต้องไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับเทศบาลตําบลหินดาดในหลายๆ ส่วน เช่นให้
ตัวแทนประชาคมมีส่วนร่วมเป็นกรรมการตามระเบียบฯว่าด้วยการพัสดุ เช่น เป็นกรรมการเปิดซองสอบ
ราคา เป็นกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา  เป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  เป็นกรรมการตรวจ
การจ้าง ฯลฯ 
 5.2 มีการฝึกอบรมตัวแทนประชาคมให้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องระเบียบฯว่าด้วยการพัสดุเพื่อเรียนรู้
ทําความเข้าใจระเบียบต่างๆจะได้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง 
6. ระยะเวลาการดําเนินการ ดําเนินการทุกปีงบประมาณ 
7. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ กองคลัง เทศบาลตําบลหินดาด 
9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 9.1 ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการดําเนินงานและตรวจสอบการดําเนินงานของเทศบาลตําบลหินดาด 
 9.2 ภาคประชาชนทราบและตระหนักถึงสิทธิ หน้าท่ีและบทบาทในการมีส่วนร่วมและตรวจสอบการ
ดําเนินงานของหน่วยงานท้องถิ่นของตนเอง 
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 3.3.3 ดําเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลตําบลหินดาด 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกําหนดให้เทศบาลในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้อง
ดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการซึ่งเป็นกระบวนการวัดผลการบริหารและปฏิบัติราชการของ
เทศบาลว่าสัมฤทธิ์ผลตามเปูาหมายหรือไม่ตลอดจนเป็นการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของเทศบาลเพื่อ
นําผลท่ีได้จากการประเมินมาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข  ส่งเสริม พัฒนา ขยายหรือยุติการดําเนินภารกิจ
ต่างๆของเทศบาลต่อไป  
 ดังนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 9(3) และมาตรา 45 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 เทศบาลตําบลหินดาด จึงได้จัดทําโครงการ
การปฏิบัติราชการของ เทศบาลตําบลหินดาด  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – ๒๕๖๔  เพื่อให้การ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลตําบลหินดาด มีการขับเคล่ือนอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งจะส่งเสริม
ให้เทศบาลมีมาตรฐานในการปฏิบัติราชการ ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและการอํานวยความสะดวกและ
การตอบสนองความต้องการของประชาชนเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนโดยใช้วิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองท่ีดีและให้คํานึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารโดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีกฎหมายกําหนด 
3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่อติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐานการปฏิบัติราชการ 
 3.2 เพื่อให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ
เทศบาลตําบลหินดาดและ เป็นการเฝูาระวังการทุจริตในการบริหารจัดการตามภารกิจของเทศบาลตําบล
หินดาด 
 3.3 เพื่อดําเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่นเทศบาลตําบลหินดาด 
4. เปูาหมาย/ผลผลิต 
 คณะทํางานและเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลตําบลหินดาด 
5. พื้นที่ดําเนินการ เทศบาลตําบลหินดาด 
6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 ประสานกับส่วนราชการและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเพื่อรวบรวมข้อมูล 
 6.2 จัดทําโครงการและขออนุมัติโครงการ 
 6.3 จัดทําประกาศประชาสัมพันธ์การดําเนินโครงการ 
 6.4 จัดทําคําส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการ/คณะทํางานและเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการของ เทศบาลตําบลหินดาด (ตามหนังสือส่ังการ ท่ี มท 0892.4/ว 435 ลงวันท่ี 11 ก.พ. 
2558) จํานวน 7 คน ประกอบด้วย 
  (1) ผู้แทนชุมชนองค์กรภาคประชาชน ภาคเอกชน 2 คน 
  (2) ผู้แทนสมาชิกสภาเทศบาล 2 คน 
  (3) ผู้ทรงคุณวุฒิ 2 คน 
  (4) ปลัด (อบจ./เทศบาล/อบต.) เป็นกรรมการและเลขานุการ 
  (5) หัวหน้าสํานักปลัด เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 
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  (6) ผู้รับผิดชอบงานเจ้าหน้าท่ี เป็นผู้ช่วยเลขานุการ ให้คณะกรรมการฯ ดําเนินการดังนี้ 
   1) ประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาล ตําบลหินดาด ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
   2) ประเมินผลการปฏิบัติราชการของ เทศบาลตําบลหินดาด  ปีละ 2 ครั้งเป็นอย่าง
น้อยแล้วเสนอผลการประเมินให้ เทศบาลตําบลหินดาด ทราบ เพื่อนําผลท่ีได้จากการประเมินมาใช้ในการ
ปรับปรุงแก้ไข ส่งเสริม พัฒนา ขยายหรือยุติการดําเนินภารกิจต่างๆ ของเทศบาลตําบลหินดาด 
   3) จัดทําแบบประเมินผลและแบบรายงานผลการประเมินการปฏิบัติราชการของ
เทศบาลตําบลหินดาด สําหรับผลการปฏิบัติราชการประจําปี 
   4) ดําเนินการเรื่องอื่นๆ ตามท่ีเทศบาลตําบลหินดาดมอบหมาย 
 6.5 ประชุมคณะกรรมการ/คณะทํางานและเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 6.6 การจัดทําแผนการดําเนินงาน 
 6.7 การดําเนินโครงการให้เป็นไปตามแผนการดําเนินงาน 
 6.8 จัดทําแบบสอบถามวัดความพึงพอใจในการปฏิบัติราชการของหน่วยงานต่างๆของเทศบาลตําบล
หินดาด พร้อมตัวชี้วัด 
 6.9 การติดตามและประเมินผล 
 6.10 การจัดทําสรุปรายงานผลการดําเนินโครงการฯ แล้วรายงานให้ผู้บริหารพิจารณาทราบปรับปรุง
ดําเนินการ แก้ไขต่อไป 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔) 
8. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ สํานักปลัดเทศบาล  เทศบาลตําบลหินดาด 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ ผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลดีขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปีท่ีผ่านมา 
 

1. ชื่อโครงการ  : มาตรการตรวจสอบโดยคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีของเทศบาลตําบลหินดาด 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ตามแนวทางและวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งสอดคล้องกับ
หมวด 5 และ หมวด 7 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
พ.ศ. 2546 
 1. การบริหารราชการเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ 
 2. การบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ 
 3. การปรับปรุงภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 4. การประเมินผลการปฏิบัติราชการ  
 ดังนั้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานของเทศบาลตําบลหินดาดให้เกิดความโปร่งใส 
ตรวจสอบได้ เสริมสร้างบทบาทของประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมกับประชาชน/ตําบล/ชุมชน/หมู่บ้าน และ
เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางและวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่ง
สอดคล้องกับหมวด 5 และหมวด 7 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 
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3. วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงาน ชองเทศบาล ให้เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้ เสริมสร้าง  
บทบาทของประชาชน 
 2. เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็นในการบริหารงานของเทศบาล
ตําบลหินดาด 

4. เปูาหมาย ผู้แทนชุมชน ผู้แทนสภาท้องถิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนพนักงานเทศบาล 
5. พื้นที่ดําเนินการ เทศบาลตําบลหินดาด 
6. วิธีดําเนินการโครงการ 
 6.1 จัดทําคําส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการ 
 6.2 ประเมินผลการปฏิบัติราชการในเทศบาลตําบลหินดาดตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ  
บ้านเมืองท่ีดี 
 6.3 รายงานผลการพิจารณาให้ผู้บริหารทราบ ตามหลักเกณฑ์ฯ กําหนด 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 4 ปี (ปีงบประมาณ 25๖๑ – 25๖๔) 
8. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ สํานักงานปลัดเทศบาล เทศบาลตําบลหินดาด 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามาร่วมในการตัดสินใจในการบริหารงานของ
เทศบาลตําบลหินดาดหรือโครงการท่ีมีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชนทําให้ เทศบาลตําบลหินดาดมี
ความโปร่งใสตรวจสอบได้ 
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มิติที่ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วน ท้องถ่ิน 
 4.1 มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายใน ตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน  
กําหนด 
 4.1.1 มีการจัดทําและรายงานการจัดทําระบบควบคุมภายในให้ผู้กํากับดูแล 
 

1. ชื่อโครงการ : โครงการจัดทําแผนการตรวจสอบภายในประจําปี ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ.25๖๑ -๒๕๖๔ 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 การตรวจสอบภายในเป็นปัจจัยสําคัญท่ีจะช่วยให้การดําเนินงานตามภารกิจของเทศบาลตําบลหินดาด  
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลท้ังยังช่วยปูองกันหรือลดความเส่ียงจากการดําเนินงาน
ผิดพลาดและลดความเสียหายท่ีอาจเกิดขึ้นซึ่งการตรวจสอบภายในนั้นยังถือเป็นส่วนประกอบสําคัญท่ี
แทรกอยู่ในการปฏิบัติงานตามปกติซึ่งจะต้องมีการกระทําอย่างเป็นขั้นตอนท่ีถูกต้องตามระเบียบ และ
กฎหมายท่ีกําหนดโดยผู้บริหารสามารถนําแผนการตรวจสอบภายในมาใช้โดยรวม  เป็นส่วนหนึ่งของ
กระบวนการบริหารเพื่อให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการดําเนินงานอีกท้ังยังเป็นแนวทางการ
ปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นแนวทางการตรวจสอบภายในท่ีชัดเจน ดังนั้น การจัดทําแผนการตรวจสอบภายในอย่าง
มีมาตรฐานประกอบกับมี  ระเบียบ ข้อบังคับ ตลอดจนกฎหมายต่างๆท่ีเกี่ยวข้องจะทําให้การปฏิบัติงาน
ของเทศบาลตําบลหินดาดเป็นไปอย่างถูกต้องและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของทางราชการ 
3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่อจัดวางระบบการควบคุมภายในตามระเบียบ คตง. ว่าด้วยการกําหนดมาตรฐานควบคุม
ภายใน พ.ศ. 2544 
 3.2 เพื่อพิสูจน์ความถูกต้องและเช่ือถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆ ทางด้านการบัญชี และด้านอื่นๆ 
ท่ีเกี่ยวข้อง 
 3.3 เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจว่าเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําส่ัง 
มติ คณะรัฐมนตรี และนโยบายท่ีกําหนด 
 3.4 เพื่อตรวจสอบหาระบบการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจว่าเพียงพอ และเหมาะสม 
 3.5 เพื่อเป็นหลักประกันการใช้และระวังทรัพย์สินต่างๆ ของส่วนราชการเป็นไปอย่างเหมาะสม 
4. เปูาหมาย/ผลผลิต  พนักงานเทศบาลทุกหน่วยงาน และเจ้าหน้าท่ีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ของ เทศบาล
ตําบลหินดาด 
5. พื้นที่ดําเนินการ ส่วนราชการทุกหน่วยงาน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลตําบลหินดาด 
6. วิธีการดําเนินการ 
 6.1 จัดทําแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
 6.2 ตรวจสอบความถูกต้องและเช่ือถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆ ด้วยเทคนิคและวิธีการ
ตรวจสอบท่ียอมรับโดยท่ัวไปปริมาณมากน้อยตามความจําเป็นและเหมาะสมโดยคํานึงถึงประสิทธิภาพ
ของระบบการควบคุมภายในและความสําคัญของเรื่องท่ีตรวจสอบรวมท้ังวิเคราะห์และประเมินผลการ
บริหารและการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ 
 6.3 ตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน การพัสดุและทรัพย์สิน รวมท้ัง
การบริหารงาน  ด้านอื่นๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ 
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ข้อบังคับ คําส่ัง และมติคณะรัฐมนตรี  ตลอดจนตรวจสอบระบบการดูแลรักษา และความปลอดภัยของ
ทรัพย์สิน และการใช้ทรัพยากรทุกประเภท ว่าเป็นไปโดยมี ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด 
 6.4 สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน และ/หรือ ระเบียบ ข้อบังคับ คําส่ังท่ีทางราชการ
กําหนด เพื่อให้ มั่นใจได้ว่าสามารถนําไปสู่การปฏิบัติงานท่ีตรงตามวัตถุประสงค์และสอดคล้องกับนโยบาย 
 6.5 รายงานผลการตรวจสอบและติดตามประเมินผล 
7. ระยะเวลาการดําเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑-๒๕๖๔ 
8. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตําบลหินดาด 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 บุคลากรมีความเข้าใจและปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน
มากขึ้น 
 10.2 ความเส่ียงในการเบิกจ่ายเงินลดน้อยลง 
 10.3 การใช้ทรัพยากรของสํานัก/กอง/หน่วยงาน ท่ีมีอยู่อย่างคุ้มค่าประหยัด 
 10.4 ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและท่ีดินค้างชําระลดน้อยลง 
 

1. ชื่อโครงการ : โครงการจัดทํารายงานการควบคุมภายใน 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 
2544 กําหนดให้หน่วยรับตรวจติดตามประเมินผลการควบคุมภายในท่ีได้กําหนดไว้รายงานต่อผู้กํากับ
ดูแลและคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเก้าสิบวันนับจากวันส้ิน
ปีงบประมาณ  
 ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติถูกต้องและเป็นไปตามท่ีระเบียบฯกําหนดเทศบาลตําบล หินดาดจึงได้มีการ
จัดทําและรายงานการควบคุมภายในตามท่ีคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกําหนดเป็นประจําทุกปี 
3. วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับองค์กรของเทศบาลตําบลหินดาด 
 2. เพื่อสรุปรายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายในให้นายกเทศมนตรี ตําบลหินดาด ทราบตาม
แบบท่ีระเบียบฯกําหนด 
 3. เพื่อรายงานการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในต่อผู้กํากับดูแลและคณะกรรมการตรวจ
เงินแผ่นดินตามกําหนด 
4. เปูาหมาย/ผลผลิต ส่วนราชการทุกหน่วยงานของเทศบาลตําบลหินดาด 
5. พื้นที่ดําเนินการ ส่วนราชการทุกหน่วยงานของเทศบาลตําบลหินดาด 
6. วิธีดําเนินการ 
 1. แต่งต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับองค์กร 
 2. แต่งต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานย่อย 
 3. ผู้บริหารมีหนังสือแจ้งให้ทุกส่วนราชการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน 
 4. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานย่อย ดําเนินการประเมิน
องค์ประกอบ ตามแบบ ปย.1 และประเมินผลการปรับปรุงการควบคุมภายในตามแบบ ปย.2 



๑๐๗ 
 

 5. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับองค์กรดําเนินการรวบรวมเพื่อ
จัดทํารายงานการควบคุมภายในตามระเบียบฯ ข้อ 6 ระดับองค์กรและนําเสนอผู้บริหารพร้อมจัดส่ง
รายงานให้ผู้กํากับดูแลและคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 
7. ระยะเวลาการดําเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – ๒๕๖๔ 
8. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณดําเนินการ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตําบลหินดาด 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
1. บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
2. ลดโอกาสความผิดพลาดปูองกันและลดความเส่ียงต่อการปฏิบัติงาน 
3. เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรและประชาชนโดยรวม 
 

4.1.2 มีการติดตามประเมินระบบควบคุมภายใน โดยดําเนินการให้มีการจัดทําแผนการปรับปรุงหรือ
บริหารความเสี่ยงและรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงควบคุมภายในให้ผู้กํากับ  
ดูแล 
 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ระบบการควบคุมภายในเป็นกลไกท่ีสําคัญและเป็นเครื่องมือในการบริหารงานในหน่วยงานไม่ว่าจะ
เป็นในภาครัฐ หรือเอกชนท้ังขนาดเล็กและขนาดใหญ่ระบบการควบคุมภายในจะช่วยควบคุมหรือลดความ
เส่ียงของหน่วยงานให้อยู่ในระดับท่ียอมรับได้  ซึ่งจะทําให้ปฏิบัติงานและการจัดการของหน่วยงานบรรลุ
ตามวัตถุประสงค์ ในอดีตท่ีผ่านมาการบริหารงานของหน่วยงานภาครัฐได้มีการควบคุมภายในตามท่ี
กระทรวงการคลังประกาศให้ใช้เป็นเรื่องๆ ไปซึ่งอาจอยู่ในรูปของกฎหมาย  ระเบียบ ระบบบัญชี หนังสือ
ส่ังการ และหนังสือตอบข้อหารือต่างๆโดยส่วนใหญ่จะเน้นไปท่ีการควบคุมด้านการเงินและบัญชี  และการ
ปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบหรือกฎเกณฑ์ท่ีทางราชการกําหนดไว้ ซึ่งไม่ครอบคลุมถึงการจัดการด้านอื่นๆ  
นอกเหนือจากด้านการเงินและบัญชีในหน่วยงานจึงไม่สามารถสะท้อนภาพถึงผลการดําเนินงานใน
ภาพรวมของหน่วยงานได้ระบบการควบคุมภายในท่ีดีควรเป็นระบบการควบคุมท่ีครอบคลุมงานทุกด้าน
และสามารถสะท้อนภาพให้เห็นเป็นองค์รวมของหน่วยงานนั้นๆว่ามีการดําเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลหรือไม่เพียงใดการท่ีระบบการควบคุมภายในของรัฐยังไม่ครอบคลุมทุกระบบงานอาจเป็น
ช่องทางรั่วไหลทําให้เกิดความเสียหายในหน่วยงานและการดําเนินงานไม่สัมฤทธิ์ผล ท้ังนี้สาเหตุส่วนหนึ่ง
อาจเกิดจากการกําหนดหน้าท่ีและมอบหมายงานในหน่วยงานไม่เหมาะสมการมอบหมายการปฏิบัติงาน
ท้ังกระบวนการให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งเพียงคนเดียวการควบคุมสอบทานและการตรวจสอบยังไม่มี
ประสิทธิภาพเพียงพอตลอดจนขาดการประเมินและการบริหารความเส่ียงการควบคุมภายในของ
หน่วยงานท่ีกําหนดขึ้นและพัฒนาให้ระบบการควบคุมภายในดังกล่าวทันสมัยอยู่เสมอ  
 เทศบาลตําบลหินดาด  พิจารณาแล้วเห็นว่าเพื่อให้องค์กรมีแนวทางในการกําหนดระบบการควบคุม
ภายในให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน่วยงานจึงได้กําหนดกิจกรรม
การติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของเทศบาลตําบลหินดาดขึ้น 
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3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทําให้การใช้ทรัพยากรเป็นไป
อย่างประหยัดและคุ้มค่าโดยลดขั้นตอนการปฏิบัติงานท่ีซั บซ้อนหรือไม่จําเป็น ลดความเส่ียงหรือผล
เสียหายด้านการเงินหรือด้านอื่นๆท่ีอาจมีข้ึน 
 3.2 เพื่อให้มีข้อมูลและรายงานทางการเงินท่ีถูกต้องครบถ้วนและเช่ือถือได้สร้างความมั่นใจแก่
ผู้บริหารในการตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารและการปฏิบัติงานและบุคคลภายนอกท่ีเกี่ยวข้อง 
 3.3 เพื่อให้บุคลากรมีการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย เงื่อนไขสัญญา ข้อตกลง ระเบียบข้อบังคับ
ต่างๆ ของหน่วยงานอย่างถูกต้องและครบถ้วน 
4. เปูาหมาย 
 เพื่อให้การควบคุมภายในของเทศบาลตําบลหินดาด  เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการ  
ปฏิบัติงานในหน่วยงานอีกท้ังยังเป็นการควบคุมหรือลดความเส่ียงของหน่วยงานให้อยู่ในระดับท่ียอมรับได้ 
ซึ่งจะทําให้การปฏิบัติงานและการจัดงานของหน่วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ 
5. วิธีดําเนินการ 
 5.1 แต่งต้ังคณะทํางานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดินว่าด้วยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ข้อ 6 
 5.2 ประชุมคณะทํางานเพื่อปรับปรุงพัฒนาระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การปฏิบัติ
ตามภารกิจและตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และตามแผนพัฒนาเทศบาลตําบลหินดาด
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 5.3 การรวบรวมผลการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในให้คณะทํางานฯเพื่อสรุปข้อมูล 
 5.4 รายงานผลการปฏิบัติงานความคิดเห็นและอุปสรรคต่างๆ ให้ผู้บริหารทราบ 
6. สถานที่/ระยะเวลาดําเนินการ เทศบาลตําบลหินดาด/ 4ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔) 
7. หน่วยงานรับผิดชอบ ทุกกอง/สํานัก ของเทศบาลตําบลหินดาด 
8. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. การดําเนินงานของหน่วยงานบรรลุวัตถุประสงค์ท่ีวางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 2. การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัด และคุ้มค่า 
 3. มีข้อมูลและรายงานทางการเงินท่ีถูกต้องครบถ้วนและเช่ือถือได้สามารถนําไปใช้ในการตัดสินใจ 
 4. การปฏิบัติในหน่วยงานเป็นไปอย่างมีระบบและอยู่ในกรอบของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับท่ีวาง
ไว้ 
 5. เป็นเครื่องมือช่วยผู้บริหารในการกํากับดูแลการปฏิบัติงานดีอย่างดียิ่ง 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 มีรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในตามมาตรฐาน ข้อ 6 ท่ีเสร็จตามกําหนดเวลา 
 10.2 กิจกรรมการควบคุมภายใน ร้อยละ 80 ได้ดําเนินการแก้ไข 
 10.3 ร้อยละของหน่วยงานรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในครบทุกงาน 
 10.4 มีการจัดการความรู้ท่ีเกี่ยวข้องกับการควบคุมภายใน 
 10.5 ระดับความพึงพอใจของผู้ท่ีเกี่ยวข้องในการจัดทํารายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
(ร้อยละ 80 ในระดับมาก) 
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1. ชื่อโครงการ : มาตรการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในเทศบาลตําบลหินดาด 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 
2544 กําหนดให้เทศบาลตําบลหินดาดในฐานะหน่วยรับตรวจจัดวางระบบควบคุมภายในโดยใช้
มาตรฐานการควบคุมภายในเป็นแนวทางหรือเครื่องมือในการบริหารจัดการความเส่ียงท่ีเกิดจากการ
ดําเนินกิจกรรม หรือโครงการต่างๆ ของหน่วยรับตรวจ และรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในต่อ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้กํากับดูแลอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเก้าสิบวันนับจากวันส้ิน  
ปีงบประมาณ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการดําเนินงานของหน่วยรับ
ตรวจจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการดําเนินงาน
และการใช้ทรัพยากรซึ่งรวมถึงการดูแลรักษาทรัพย์สินการปูองกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย
การรั่วไหล การส้ินเปลือง หรือการทุจริตในหน่วยรับตรวจด้านความเช่ือถือได้ของรายงานทางการเงิน 
และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี  
 การดําเนินการจัดวางระบบควบคุมภายใน เพื่อนําความเส่ียงท่ีมีหรือคาดว่าจะมีและจัดให้มีกิจกรรม
การควบคุมท่ีมี ประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อปูองกันหรือลดความเสียหายความผิดพลาดท่ีอาจเกิดขึ้น
และให้สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน  จึงได้กําหนดมาตรการการติดตาม
ประเมินผลการควบคุมภายใน 
3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่อให้ส่วนราชการท่ีรับผิดชอบจัดทําและนําแผนการปรับปรุงหรือบริหารจัดการความเส่ียงไป
ดําเนินการเพื่อควบคุมลดความเส่ียงในการปูองกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล  
การส้ินเปลือง หรือการทุจริตในหน่วยรับตรวจ 
 3.2 เพื่อให้มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงหรือบริหารจัดการความเส่ียง
ระบบควบคุมภายในของส่วนราชการท่ีรับผิดชอบและรายงานผลต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน  
ผู้กํากับดูแลภายในเวลาท่ีกําหนด 
 3.3 เพื่อเป็นการเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกการควบคุมภายในให้เกิดประสิทธิภาพและมี
ประสิทธิผล 
4. เปูาหมาย/ผลผลิต ทุกส่วนราชการของเทศบาลตําบลหินดาด 
5. พื้นที่ดําเนินการ สํานักงานเทศบาลตําบลหินดาด 
6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 ประธานคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน เทศบาลตําบลหินดาด  (ระดับ
องค์กร) จัดส่งรายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปอ. 3) ให้ทุกส่วนราชการไปดําเนินการ
บริหารจัดการความเส่ียงในส่วนท่ีรับผิดชอบและมีการติดตามผลระหว่างปี 
 6.2 หัวหน้าส่วนราชการของเทศบาลตําบลหินดาดนําแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.3) 
ไปดําเนินการบริหารจัดการความเส่ียงภายในเวลาท่ีกําหนดและรายงานผลการดําเนินการต่อท่ีประชุม
คณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของส่วนราชการ (ระดับส่วนย่อย) 
 6.3 หัวหน้าส่วนราชการของเทศบาลตําบลหินดาด   รายงานผลการดําเนินการแผนการปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน (แบบ ปอ. 3) พร้อมปัญหาอุปสรรคต่อประธานคณะกรรมการติดตามประเมินผลการ
ควบคุมภายในเทศบาลตําบลหินดาด 
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 6.4 คณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน เทศบาลตําบลหินดาด ประชุมพิจารณาและ
ประเมินผลการควบคุมและบริหารจัดการความเส่ียงของแต่ละส่วนราชการว่ามีความเพียงพอหรือไม่ ท่ี
จะต้องดําเนินการบริหารจัดการความเส่ียงต่อไป 
 6.5 รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการตรวจ
เงินแผ่นดินผู้กํากับดูแลอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเก้าสิบวันนับจากวันส้ินปีงบประมาณ 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔) 
8. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ งานวิเคราะห์นโยบายและแผน กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตําบลหินดาด 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 ส่วนราชการท่ีรับผิดชอบมีการนําแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในไปดําเนินการบริหาร
จัดการความเส่ียง 
 10.2 มีการติดตามผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน 
 10.3 มีการรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 
ผู้กํากับดูแลภายในเวลาท่ีกําหนด 
 
 4.2 การสนับสนุนให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติ หรือการบริหารราชการตาม  
ช่องทางที่สามารถดําเนินการได้ 
 4.2.1 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล เก่ียวกับการ  
บรรจุ แต่งต้ัง โอน ย้ายข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง 
 

1. ชื่อโครงการ  : มาตรการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม ตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงาน
บุคคลเก่ียวกับการบรรจุ แต่งต้ัง การโอน ย้าย 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 การบริหารงานบุคคลเป็นกระบวนการเกี่ยวกับบุคคลถือว่าเป็นส่ิงสําคัญหรือเป็นหัวใจขององค์กรจึง
มักจะกําหนดหน้าท่ีของงานเป็นเรื่องๆการวางนโยบาย การวางแผน การวางระเบียบและข้อบังคับท่ี
ปฏิบัติงานในองค์กรหรือหน่วยงาน เพื่อให้มีประสิทธิภาพและเพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถุประสงค์  
 เทศบาลตําบลหินดาด  จึงได้กําหนดมาตรการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ กํากับ ดูแล
การบริหารงานบุคคลโดยพิจารณาจากประเด็นการบริหารงานบุคคลโดยยึดมั่นในหลักคุณธรรมในเรื่อง
การบรรจุ แต่งต้ัง การโอน  ย้าย การเล่ือนระดับ และการเล่ือนขั้นเงินเดือนโดยถือปฏิบัติตามกฎหมาย 
ระเบียบหนังสือส่ังการโดยเคร่งครัด เพื่อให้การบริหารงานบุคคลของเทศบาลตําบล หินดาดเป็นไปอย่าง
โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ 
3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมการตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปด้วยความ
โปร่งใสและเป็นธรรม 
 3.2 เพื่อให้เป็นแนวทางในการตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุแต่งต้ัง
การโอนย้าย 
4. เปูาหมาย/ผลผลิต พนักงานเทศบาล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง  ท่ีมีการดําเนินการด้านการบริหารงาน
บุคคล 
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5. พื้นที่ดําเนินการ เทศบาลตําบลหินดาด   
6. วิธีการดําเนินการ ตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุแต่งต้ัง การโอน ย้าย 
  - แต่งต้ังกรรมการจากภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ตรวจสอบ กํากับ ดูแลบริหารงานบุคคล
ในการบรรจุแต่งต้ังเทศบาลตําบลหินดาด ได้ดําเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องอย่าง
เคร่งครัด 
  - การสรรหาการบรรจุแต่งต้ังได้มีการประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานอื่นและ ก.อบต.จังหวัด
อื่นรวมถึงประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนภายในตําบลทราบโดยการประกาศเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน 
  – มีการประชาสัมพันธ์ลงในเว็บไซต์ของเทศบาลตําบลหินดาด 
  - มีการติดประกาศประชาสัมพันธ์ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ของเทศบาลตําบลหินดาด 
  - ในการบรรจุแต่งต้ังได้มีการแต่งต้ังคณะกรรมการจากหน่วยงานอื่นเป็นกรรมการรวมถึงมี
การแต่งต้ังประชาชนเพื่อตรวจสอบข้ันตอนการดําเนินการในการบรรจุแต่งต้ัง 
  - การบรรจุแต่งต้ังจะต้องได้รับการตรวจสอบคุณสมบัติและความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
คณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ทจ.จังหวัด) ก่อน 
  - ในการออกคําส่ังการบรรจุแต่งต้ังเทศบาลตําบลหินดาด  จะออกคําส่ังแต่งต้ังได้ต้องไม่ก่อน
วันท่ีเทศบาลตําบลหินดาดรับมติคณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ทจ.จังหวัด) การเล่ือนระดับ/เล่ือนตําแหน่ง 
  - แต่งต้ังกรรมการจากภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงาน
บุคคลในการเล่ือนระดับ/การเล่ือน  ตําแหน่ง เทศบาลตําบลหินดาด  ได้ดําเนินการตามกฎหมายระเบียบ 
หนังสือส่ังการข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 
  - มีการแจ้งผู้ท่ีมีคุณสมบัติทราบโดยการบันทึกข้อความแจ้งผู้มีคุณสมบัติท่ีจะเล่ือนระดับ/
เล่ือนตําแหน่ง 
  - มีการประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานอื่น และ ก. ท.จังหวัดอื่น รวมถึงประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนภายในตําบล ทราบโดยการประกาศเสียงตามสายภายใน ชุมชน และมีการประชาสัมพันธ์ลงใน
เว็บไซต์ของเทศบาลตําบลหินดาด 
  - มีข้ันตอนการตรวจสอบคุณสมบัติผู้ขอรับการประเมินเพื่อเล่ือนระดับ/เล่ือนตําแหน่ง 
  - มีการแต่งต้ังคณะกรรมการจากหน่วยงานอื่นเข้าร่วมเป็นกรรมการประเมินผลงานการเล่ือน
ระดับ/การเล่ือน ตําแหน่งเพื่อความโปร่งใส 
  - มีการออกคําส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการในการดําเนินการอย่างชัดเจน 
  - ผู้ขอรับการประเมินสามารถซักถามข้อสงสัยหรือโต้แย้งผลการประเมินหรือตรวจสอบการ
ดําเนินการท่ีตนเองเห็นว่าไม่เป็นธรรมได้ 
  - การเล่ือนระดับ/การเล่ือนตําแหน่งจะต้องได้รับการตรวจสอบคุณสมบัติและความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ทจ.จังหวัด)  ก่อน 
  - ในการออกคําส่ังการเล่ือนระดับ/การเล่ือนตําแหน่ง เทศบาลตําบลหินดาด  จะออกคําส่ัง
แต่งต้ังได้ต้องไม่ก่อนวันท่ีมีมติคณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ทจ.จังหวัด) การเล่ือนขั้นเงินเดือน 
  - แต่งต้ังกรรมการจากภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ตรวจสอบ กํากับ ดูแลบริหารงานบุคคล 
ในการท่ี เทศบาลตําบลหินดาด  ได้ดําเนินการเล่ือนขั้นเงินเดือนตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือส่ังการ 
ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 
  - มีการจัดทําประกาศหลักเกณฑ์หรือแนวทางการปฏิบัติงานและประกาศเผยแพร่หลักเกณฑ์
ให้บุคลากรทราบ 
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  - มีการแต่งต้ังคณะกรรมการกล่ันกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานและคณะกรรมการ
พิจารณาการเล่ือนขั้นเงินเดือนเพื่อพิจารณาการเล่ือนขั้นเงินเดือนให้เป็นไปอย่างยุติธรรม 
  - มีการประชุมคณะกรรมการกล่ันกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานและคณะกรรมการ
พิจารณาการเล่ือนขั้นเงินเดือนมีการนําข้อมูลมาใช้ประกอบการตัดสินใจเพื่อประกอบการพิจารณาความดี
ความชอบ เช่น ข้อมูลประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงานความสามารถและความอุตสาหะ 
การรักษาวินัย การปฏิบัติตนเหมาะสม และข้อมูลการลา เป็นต้น 
  - มีการแจ้งผลการประเมินให้พนักงานทราบ พร้อมเปิดโอกาสให้ซักถาม ตอบข้อสงสัย และ
โต้แย้งผลการประเมินท่ีไม่เป็นธรรม 
  - นายกเทศมนตรีตําบลหินดาด ออกคําส่ังการเล่ือนขั้นเงินเดือนตามมติคณะกรรมการ
พิจารณาการเล่ือนขั้นเงินเดือน และมีการติดประกาศผลการเล่ือนขั้นเงินเดือนให้พนักงานทราบโดยท่ัวกัน 
7. ระยะเวลาการดําเนินการ 4ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – พ.ศ. 25๖๔) 
8. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ งานการเจ้าหน้าท่ี สํานักงานปลัด เทศบาลตําบลหินดาด 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
ตัวชี้วัด กําหนดเป็นระดับข้ันของความสําเร็จ แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดับ โดยพิจารณาจาก
ความก้าวหน้าของขั้นตอนการดําเนินงานตามเปูาหมายของแต่ละระดับ 
ผลลัพธ์ ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุ  
การโอนย้าย ของเทศบาลตําบลหินดาด และมีแนวทางในการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน พร้อมท้ังเปิดเผยและ
สามารถอธิบายผลท่ีเกิดขึ้นดังกล่าวได้ 
 

 4.2.2 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงบประมาณ การรับ-  
จ่ายเงิน การหาประโยชน์จากทรัพย์สินของทางราชการ 
 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการรายงานผลการใช้จ่ายเงินให้ประชาชนได้รับทราบ 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 การปฏิบัติงานด้านการคลังเป็นการทํางานท่ีต้องอาศัยระเบียบกฎหมาย หนังสือส่ังการ ตลอดจนมติ
คณะรัฐมนตรี วิธีการทํางานต้องอยู่ในกรอบและต้องมีระบบการบริการท่ีรวดเร็ว ถูกต้อง ประชาชนหรือ
ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจสร้างความสะดวกให้แก่ประชาชนมากท่ีสุดถูกต้องท้ังระเบียบกฎหมาย 
ข้อเท็จจริงไม่มีข้อผิดพลาดบริการด้วยความเสมอภาคกันไม่เลือกปฏิบัติเสริมสร้างความโปร่งใสในการ
ปฏิบัติงานการบริหารการเงินการคลังเกิดความโปร่งใสไม่เกิดการทุจริตคอร์รัปชันมีการทํางานมี
กระบวนการท่ีโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้รายงานการเงินจากหน่วยงานภายในและภายนอกไม่พบ
ข้อบกพร่องมีกระบวนการทางการคลังท่ีเปิดเผยข้อมูลอื่นต่อประชาชน 
3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่อให้เกิดความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ 
 3.2 การใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าและเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถซักถามและตรวจสอบได้ 
 3.3 ปฏิบัติงานถูกต้องตามระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
 3.4 ในการบริหารจัดการต้องทําอย่างเปิดเผยสามารถตรวจสอบได้ จึงต้องมีการปรับปรุงแก้ไขการ
ทํางานขององค์กรให้มีความโปร่งใสสามารถเปิดเผยข้อมูลข่าวสารเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถ
ตรวจสอบความถูกต้องได้ 
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4. เปูาหมาย/ผลผลิต ประชาชนในเขตเทศบาลตําบลหินดาด 
5. พื้นที่ดําเนินการ เทศบาลตําบลหินดาด  อําเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา 
6. วิธีดําเนินการ 
 จัดทํางบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิก
จ่ายเงิน การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 
และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม โดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ สํานักงานเทศบาลตําบลหินดาดภายในเก้าสิบ
วันนับแต่วันส้ินปีและจัดทํารายงานแสดงผลการดําเนินงานตามท่ีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกําหนด 
เพื่อนําเสนอผู้บริหารท้องถิ่น และประกาศสําเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบทุก
สามเดือน 
7. ระยะเวลาดําเนินการ ตลอดปีงบประมาณ 25๖๑ – ๒๕๖๔ และดําเนินการอย่างต่อเนื่อง 
8. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ กองคลัง เทศบาลตําบลหินดาด 
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 มีการพัฒนาการบริหารด้านการเงินการคลังและงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ 
 10.2 มีการเบิกจ่ายถูกต้อง รวดเร็ว เกิดความประหยัด 
 10.3 มีการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นท่ีหรือผู้รับบริการ 
 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการรับ การจ่าย และการใช้
ประโยชน์ทรัพย์สิน ของเทศบาลตําบลหินดาด 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 การเบิกจ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นขั้นตอนหนึ่งของวงจรการบริหารการเงินการคลัง
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าท่ีจะต้องปฏิบัติตามอํานาจหน้าท่ีตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
หรือหนังสือส่ังการท่ีเกี่ยวข้อง ให้ถูกต้องครบถ้วนเรียบร้อยจึงจัดทําใบนําฝากเป็นรายรับ จัดทําใบฎีกาเพื่อ
เป็นรายจ่าย เบิกเงินออกจากคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ สําหรับการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็เช่นเดียวกันต้องมีการดําเนินงานให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายท้ังการ
เก็บค่าธรรมเนียม ค่าบริการ จะต้องเป็นไปด้วยความโปร่งใส ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ จึง
จําเป็นต้องมีกระบวนการขั้นตอนท่ีถูกต้อง มีความสุจริต ส่งผลให้การดําเนินงานเกิดประสิทธิภาพ  
 กองคลัง เทศบาลตําบลหินดาด  จึงได้ริเริ่มกิจกรรมเพื่อให้ การรับ จ่ายเงินและการใช้ประโยชน์
ทรัพย์สินเกิดความโปร่งใสประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและรับทราบถึงรายรับ-รายจ่ายของ
เทศบาลตําบลหินดาด 
3. วัตถุประสงค์ 
 เพื่อให้การรับ จ่ายเงินของเทศบาลตําบลหินดาด เกิดความโปร่งใสตรวจสอบได้ 
4. พื้นที่ดําเนินการ เทศบาลตําบลหินดาด 
5. วิธีการดําเนินการ 
  - มีการแต่งต้ังกรรมการพิจารณางบประมาณ 
  - มีการแต่งต้ังกรรมการติดตามประเมินผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณโดยมีปะชาชนเข้าร่วม
เป็นกรรมการ 
  - เปิดโอกาสให้ประชาชนสอบถามข้อสงสัยเกี่ยวกับการรับจ่ายเงิน 
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  - สรุปผลการรับ - จ่ายเงินของเทศบาลตําบลหินดาด   ให้ประชาชนทราบทางช่องทางต่างๆ 
เช่น ทางเว็บไซต์ ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร และเสียงตามสาย เมื่อส้ินปีงบประมาณ 
6. ระยะเวลาดําเนินการ 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔) 
7. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ งานการเงินและบัญชี กองคลัง เทศบาลตําบลหินดาด 
9. ตัวชี้วัด มีการดําเนินงานตามวิธีการดําเนินงานครบทุกขั้นตอน 
10. ผลลัพธ์ ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบและได้รับทราบข้อมูลการรับจ่ายเงินของเทศบาล 
ตําบลหินดาด ทําให้เกิดความโปร่งใสในการรับจ่ายเงินของเทศบาลตําบลหินดาด 
 
 

 4.2.3 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ กํากับ ดูแลการจัดหาพัสดุ 
 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการจัดหาคณะกรรมการจัด - ซ้ือจัดจ้างจากตัวแทนชุมชน 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 เทศบาลตําบลหินดาด   เห็นถึงประโยชน์จากแนวคิดการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมตาม
เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2545    
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 และแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2556 – 2561) เทศบาลตําบลหินดาด  จึงได้ดําเนินการส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของประชาชนโดยการกําหนดให้มีการจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างจากตัวแทนชุมชน เพื่อให้
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมโดยผ่านช่องทางหรือกลไกในการร่วมเป็นคณะกรรมการในการตรวจสอบการ
จัดซื้อจัดจ้างของ เทศบาลทุกขั้นตอนซึ่งหมายความรวมถึงประชาชนสามารถมีโอกาสในการได้รับข้อมูล
ข่าวสารและแสดงความคิดเห็นได้เรียนรู้การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมหรือการบริหารราชการใน
ระบบเปิดจากการปฏิบัติจริง เทศบาลสามารถพัฒนาระดับการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมกับ
ภาครัฐมากขึ้นเพื่อกระตุ้นการปรับเปล่ียนสู่การบริหารราชการท่ีเปิดเผย โปร่งใสเน้นการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนและพัฒนาระบบราชการเพื่อตอบสนองความต้องการและเพื่อประโยชน์ของประชาชนเป็น
สําคัญ 
3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่อสนับสนุนให้ตัวแทนภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างของ เทศบาล
ตําบลหินดาด 
 3.2 เพื่อปูองกันการทุจริตในด้านท่ีเกี่ยวข้องกับงบประมาณของ เทศบาลตําบลหินดาด  ให้เกิดการ
พัฒนาได้อย่างคุ้มค่า 
4. เปูาหมาย ตัวแทนชุมชนในพื้นท่ีเทศบาลตําบลหินดาด 
5. พื้นที่ดําเนินการ เทศบาลตําบลหินดาด 
6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 คัดเลือกตัวแทนชุมชนจากการประชุมประชาคม เพื่อเลือกตัวแทนชุมชนเข้าร่วมเป็น
คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ได้แก่ กรรมการตรวจการจ้าง 
 6.2 จัดทําคําส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
พัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2553 มิได้กําหนดให้มีการแต่งต้ัง
ให้มีผู้แทนชุมชนเข้าร่วมเป็นกรรมการ แต่เทศบาลตําบลหินดาด  ให้ความสําคัญในการมีตัวแทนชุมชนเข้า
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ร่วมตรวจสอบเพื่อให้การดําเนินงานเป็นไปอย่างซื่อตรงโปร่งใสโดยตัวแทนชุมชนไม่ต้องร่วมรับผิดหากเกิด
ความเสียหาย 
 6.3 จัดประชุมให้ความรู้ความเข้าใจแก่คณะกรรมการเมื่อมีการจัดซื้อจัดจ้างทุกครั้งเพื่อให้เจ้าหน้าท่ี
และตัวแทนชุมชนมีความเข้าใจในบทบาทหน้าท่ีและทราบกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและตรวจการจ้าง
อย่างละเอียดและถูกต้อง 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔) 
8. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ งานพัสดุ กองคลัง เทศบาลตําบลหินดาด 
10. ผลลัพธ์  การจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลตําบลหินดาด  มีความโปร่งใส โดยมีตัวแทนประชาชนร่วม
ตรวจสอบและไม่เกิดปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน  
 
1. ชื่อโครงการ : โครงการอบรมกรรมการตรวจการจ้าง 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 การตรวจรับพัสดุ การตรวจการจ้างและการควบคุมงานก่อสร้างเป็นกระบวนการท่ีมีความสําคัญท่ีจะ
บริหารสัญญาให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป็นไปตามเงื่อนไขท่ีกําหนดในสัญญาอย่างมีประสิทธิภาพซึ่งผู้
ท่ีได้รับแต่งต้ังให้ทําหน้าท่ีกรรมการตรวจรับ กรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงาน จะต้องมีความรู้
ความเข้าใจในอํานาจหน้าท่ีตามข้อบังคับ อ.อ.ป.  ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2548 รวมถึงระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม และเข้าใจเงื่อนไขข้อกําหนดท่ีระบุไว้ใน
สัญญาเป็นอย่างดีเพราะหากไม่เข้าใจหรือเข้าใจคลาดเคล่ือนหรือปฏิบัติไม่ครบถ้วนในหน้าท่ีความ
รับผิดชอบตามอํานาจหน้าท่ีท่ีตนเองได้รับการแต่งต้ังให้ทําหน้าท่ีแล้วอาจทําให้เกิดความเสียหายต่อ  
อ.อ.ป. หรือบุคคลอื่นนอกจากนี้อาจจะต้องรับผิดชอบทางแพ่ง อาญา วินัย หรืออาจถูกฟูองร้องต่อศาล
ปกครองได้  
 เทศบาลตําบลหินดาดเห็นถึงความสําคัญของการตรวจรับพัสดุและการตรวจการจ้าง ประกอบกับได้มี
การเชิญให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจรับงานจ้าง เพื่อความโปร่งใสจึงได้จัดโครงการอบรม
กรรมการตรวจการจ้างเพื่อให้ผู้ท่ีได้รับแต่งต้ังให้ทําหน้าท่ีกรรมการตรวจการจ้างมีความรู้ ความเข้าใจ 
ปฏิบัติหน้าท่ีตามท่ีได้รับมอบหมายได้อย่างถูกต้อง 
3. วัตถุประสงค์ 
 เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้ได้รับการแต่งต้ังให้เป็นกรรมการตรวจการจ้าง ทําหน้าท่ีตรวจงานจ้างอย่าง
ถูกต้อง สอดคล้องกับข้อบังคับหรือระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
4. เปูาหมาย คณะกรรมการตรวจการจ้าง 
5. พื้นที่ดําเนินการ เทศบาลตําบลหินดาด 
6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 เสนอโครงการให้ผู้บริหารอนุมัติ 
 6.2 จัดอบรมให้ความรู้แก่คณะกรรมการตรวจการจ้าง 
 6.3 ทําหนังสือเชิญคณะกรรมการตรวจงานจ้างให้เข้าร่วมอบรม 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๒) 
8. งบประมาณดําเนินการ จํานวน ๑๐,๐๐๐ บาท 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ งานพัสดุ กองคลัง เทศบาลตําบลหินดาด 
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10. ผลลัพธ์ คณะกรรมการตรวจการจ้างทําหน้าท่ีตรวจงานจ้างอย่างถูกต้องสอดคล้องกับข้อบังคับหรือ
ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
 

 4.3 การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถ่ิน 
 4.3.1 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถ่ินให้มีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ 
ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบที่เก่ียวข้องได้กําหนดไว้ 
 

1. ชื่อโครงการ  : โครงการอบรมให้ความรู้ด้านระเบียบ กฎหมายท้องถ่ิน ผู้บริหาร และสมาชิกสภา
ท้องถ่ิน 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ในการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ คําส่ัง เงื่อนไข และ
หลักเกณฑ์ต่างๆท่ีสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นได้รับการเลือกตั้งมาจากประชาชนต้องรู้และยึด
เป็นแนวทางการปฏิบัติหน้าท่ีการดําเนินการอย่างเคร่งครัดปัญหาท่ีเกิดขึ้นเป็นประจําไม่ได้เกิดจากเรื่อง
ขาดความรอบคอบ ความชํานาญ ประสบการณ์  หรือขาดความรู้ กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ คําส่ัง 
เงื่อนไขและหลักเกณฑ์ต่างๆท่ีมักมีการปรับปรุงเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติม  เสนอเท่านั้น หากแต่เกิดจาก
ความรู้ความเข้าใจหรือการตีความข้อกฎหมาย ระเบียบ หรือกฎเกณฑ์ เงื่อนไขท่ีเกี่ยวข้องอย่าง  ผิดๆ 
ส่งผลให้สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นโดยเฉพาะผู้บริหารท้องถิ่นต้องตกเป็นผู้กระทําผิด
กฎหมาย ก่อให้เกิด ความเสียหายแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและทําให้การแก้ไขปัญหาของประชาชน
หรือการพัฒนาท้องถิ่นขาดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ส่งผลให้การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้องล่าช้าเพราะไม่ตอบสนองความต้องการของประชาชน  อย่างแท้จริง จากปัญหาดังกล่าวข้างต้น        
จึงจําเป็นท่ีสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นต้องมีความรู้ ความเข้าใจระเบียบ  กฎหมาย คําส่ัง และ
หลักเกณฑ์ต่างๆ ท่ีสําคัญและเกี่ยวข้องกับการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อันมีผลให้เกิด  
ประสิทธิภาพและเกิดผลดีต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมท้ังสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น
ไม่ต้องเส่ียงกับการกระทําผิดกฎหมายหรือถูกตรวจสอบ  
 ดังนั้น เพื่อให้ผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลตําบลหินดาด  เพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินมีความรู้ความเข้าใจมิให้ดําเนินกิจการท่ีเป็นการขัดกันระหว่าง
ประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมตามมาตรา 100 แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การปูองกันและปราบปรามการทุจริตและมีความรู้ความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติสําหรับเจ้าหน้าท่ีของรัฐ
เรื่องการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ ตามมาตรา 103 แห่งกฎหมายประกอบ  
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต สํานักปลัดเทศบาล จึงได้จัดทําโครงการอบรมให้
ความรู้ด้านระเบียบกฎหมายท้องถิ่น ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น 
3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่อให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลหินดาด  เพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 
 3.2 เพื่อให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลหินดาดมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการยื่นบัญชี
แสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน 
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 3.3 เพื่อให้ผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลตําบลหินดาด   มีความรู้ความเข้าใจมิให้ดําเนินกิจการท่ี
เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมตามมาตรา 100 แห่งกฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต 
 3.4 เพื่อให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลหินดาดมีความรู้ความเข้าใจในแนวทางการปฏิบัติ
สําหรับเจ้าหน้าท่ีของรัฐเรื่องการทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ ตามมาตรา 103 แห่ง
กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต 
4. เปูาหมาย/ผลผลิต 
 ผู้บริหารเทศบาลตําบลหินดาด จํานวน ๔ คน และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลหินดาด  จํานวน ๑๒ คน 
รวม ๑๖ คน 
5. พื้นที่ดําเนินการ สํานักงานเทศบาลตําบลหินดาด 
6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 จัดทําโครงการ/แผนงาน 
 6.2 ประชาสัมพันธ์โครงการ วัน เวลา และสถานท่ีให้แก่ผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลเข้ารับการ
อบรม 
 6.3 อบรมให้ความรู้โดยวิทยากรพร้อมแจกเอกสารประกอบการอบรม 
 6.4 ประเมินผลและสรุปผลการดําเนินการ 
7. ระยะเวลาดําเนินการ  ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
8. งบประมาณดําเนินการ  จํานวน ๑๐,๐๐๐ บาท 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลตําบลหินดาด 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 ผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลหินดาด  ได้เพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 
 10.2 ผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลหินดาด มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการยื่นบัญชีแสดง
รายการทรัพย์สินและหนี้สิน 
 10.3 ผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลตําบลหินดาด  มีความรู้ความเข้าใจมิให้ดําเนินกิจการท่ีเป็น
การขัดกันระหว่างประโยชน์  ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมตามมาตรา 100 แห่งกฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต 
 10.4 ผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลหินดาด มีความรู้ความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติสําหรับ
เจ้าหน้าท่ีของรัฐเรื่องการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ ตามมาตรา 103 แห่ง
กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต 
 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถ่ิน 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทความสําคัญยิ่งต่อการพัฒนาทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม 
ด้วยเหตุผลดังกล่าวการพัฒนาศักยภาพทักษะและความรู้ของสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความพร้อมท่ีจะรับ
ภารกิจและการจัดบริการให้แก่ชุมชนจึงเป็นเรื่องท่ีสําคัญอย่างยิ่ง ประกอบกับการให้การศึกษาอบรมเป็น
ส่ิงสําคัญประการหนึ่งท่ีเทศบาลตําบลหินดาดได้ดําเนินการเพื่อให้สมาชิกสภาท้องถิ่นมีความรู้และทักษะ
ด้านการปกครองส่วนท้องถิ่นมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าท่ี รวมถึงมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
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ระเบียบข้อกฎหมายต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับท้องถิ่นด้วย เพื่อพัฒนาตนเองและสามารถนําความรู้ไปใช้ให้เป็น
ประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล  
 ดังนั้น เทศบาลตําบลหินดาด  จึงได้มีการจัดส่งสมาชิกสภาท้องถิ่นให้เข้ารับการฝึกอบรมและศึกษาดู
งานอยู่เสมอเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและสามารถนํามาพัฒนาองค์กรพัฒนาท้องถิ่น 
ให้ท้องถิ่นมีความเจริญก้าวหน้า 
3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่อสร้างการเรียนรู้และประสบการณ์การทํางานให้กับสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความเข้าใจในการ
ทํางานตามบทบาทและอํานาจหน้าท่ี 
 3.2 เพื่อให้สมาชิกสภาท้องถิ่นได้มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานท่ีถูกต้องเป็นไปตามระเบียบ 
กฎหมาย 
 3.3 เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกสภาท้องถิ่นได้เพิ่มศักยภาพในการพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างถูกต้อง 
4. เปูาหมาย/ผลผลิต สมาชิกสภาเทศบาลตําบลหินดาด จํานวน ๑๒ คน 
5. พื้นที่ดําเนินการ ท้ังในเทศบาลตําบลหินดาด และหน่วยงานท่ีจัดฝึกอบรม 
6. วิธีการดําเนินการ 
 6.1 ฝุายบริหารงานบุคคลตรวจสอบหลักสูตรการฝึกอบรมทั้งภายใน เทศบาลและหน่วยงานภายนอก
เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดส่งสมาชิกสภาท้องถิ่นเข้ารับการอบรมหรือร่วมประชุมสัมมนาแล้วแต่กรณี 
 6.2 เมื่อพิจารณาความเหมาะสมของหลักสูตรเรียบร้อยแล้วดําเนินการเสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อส่ง
สมาชิกสภาท้องถิ่นเข้ารับการฝึกอบรมหรือเข้าร่วมประชุมหรือดําเนินการจัดฝึกอบรมเองโดยสํานัก/กอง
งานท่ีรับผิดชอบ 
 6.3 แจ้งให้สมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ผ่านการฝึกอบรมจัดทํารายงานสรุปผลการฝึกอบรมเสนอ
ประธานสภาโดยผ่านนายกเทศมนตรีตําบลหินดาด 
 6.4 ฝุายบริหารงานบุคคลดําเนินการประเมินผลการฝึกอบรมของสมาชิกสภาท้องถิ่นและรายงาน
เสนอนายกเทศมนตรีตําบลหินดาดทราบ 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔) 
8. งบประมาณดําเนินการ จํานวน ๒๐,๐๐๐ บาท 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ งานการเจ้าหน้าท่ี สํานักปลัดเทศบาล นายกเทศมนตรีตําบลหินดาด 
10. ผลลัพธ์ 
 10.1 สมาชิกสภาท้องถิ่นมีความรู้ความเข้าใจในการทํางานตามบทบาทและอํานาจหน้าท่ี 
 10.2 สมาชิกสภาท้องถิ่นได้รับการเรียนรู้และประสบการณ์การทํางานใหม่ๆ 
 10.3 การปฏิบัติงานของสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย 
11. ตัวชี้วัด จํานวนสมาชิกสภาท้องถิ่นของเทศบาลตําบลหินดาด   จํานวน ๑๒ ราย ได้รับการฝึกอบรม
และศึกษาดูงาน 
 
 
 
 
 



๑๑๙ 
 

 4.3.2 ส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถ่ินให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝุายบริหาร
ตาม กระบวนการ และวิธีการที่กฎหมาย ระเบียบที่เก่ียวข้องได้กําหนดไว้ โดยไม่ฝักใฝุฝุายใด 
 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถ่ินให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของ
ฝุายบริหาร 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 การส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝุายบริหารเป็นกลไก
สําคัญท่ีใช้สําหรับติดตามตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงานของฝุายบริหารซึ่งอํานาจในการบริหาร
ปัจจุบันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระเต็มท่ีในการดําเนินงานมีงบประมาณเป็นของตนเอง แต่ถึงแม้
จะเป็นอิสระส่วนกลางก็จะคอยควบคุมดูแลการดําเนินงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไป
โดยความเรียบร้อยและถูกต้อง เพื่อกําหนดแนวทางการพัฒนาร่วมกัน นอกจากจะทําให้เทศบาลตําบลหินดาด 
มีบรรยากาศการทํางานแบบมีส่วนร่วมและมีประสิทธิภาพ ยังสร้างความน่าเช่ือถือให้กับองค์กรสามารถ
นําไปสู่ความโปร่งใสในองค์กรและลดการทุจริต นายกเทศมนตรีตําบลหินดาดจึงได้ดําเนินกิจกรรมส่งเสริม
สมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝุายบริหารขึ้นเพื่อกําหนดบทบาทของ
สมาชิกสภาท้องถิ่นในการเป็นหน่วยตรวจสอบ โดยให้สมาชิกสภาร่วม  เป็นคณะกรรมการในการ
ดําเนินงานของ เทศบาลเพื่อให้การปฏิบัติงานโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้  อีกท้ังยังเป็นการช่วยลด
ปัญหาการทุจริตได้ 
3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่อเป็นกลไกสําหรับตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของฝุายบริหาร 
 3.2 เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและลดการทุจริตสามารถตรวจสอบได้ 
 3.3 สมาชิกสภาท้องถิ่นเข้าใจบทบาทหน้าท่ีของตนเองมากขึ้น 
4. เปูาหมาย สมาชิกสภาเทศบาลตําบลหินดาด จํานวน ๑๒ คน 
5. พื้นที่ดําเนินการ เทศบาลตําบลหินดาด 
6. วิธีการดําเนินงาน 
 6.1 จัดทําคู่มือระเบียบกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องเพื่อให้สมาชิกสภาท้องถิ่นใช้สําหรับการประชุม 
 6.2 แต่งต้ังสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการตรวจสอบการดําเนินการต่างๆ เช่น การจัดซื้อจัด
จ้างโครงการต่างๆการแปรญัตติร่าง เทศบัญญัติประจําปีการตรวจรายงานการประชุมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาฯลฯ 
 6.3 สมาชิกสภาท้องถิ่นตั้งกระทู้ถามการบริหารงานในการประชุมสภาเทศบาลตําบลหินดาด 
7. ระยะเวลาดําเนินงาน 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔) 
8. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  งานกิจการสภา สํานักปลัดเทศบาล  เทศบาลตําบลหินดาด 
10. ผลลัพธ์ 
 10.1 สมาชิกสภาท้องถิ่นเข้าใจบทบาทหน้าท่ีและร่วมตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝุายบริหาร 
 10.2 การปฏิบัติงานต่างๆมีความโปร่งใสตรวจสอบได้ 
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1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาเทศบาลตําบลหินดาด 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 การส่งเสริมและการพัฒนาความเข้มแข็งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกี่ยวข้องกับหลาย
องค์ประกอบและหลายฝุายโดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคลากรท้องถิ่น อันได้แก่ ฝุายบริหารและฝุายสภาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มาจากการเลือกตั้ง  ฝุายข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บุคลากร
เหล่านี้มีบทบาทและต้องทําหน้าท่ีของตนอย่างเข้มแข็งเพื่อเสริมสร้างแนวคิดประชาธิปไตยและการมีส่วน
ร่วมโดยให้มีกระบวนการสอดคล้องกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยให้มีการกระจายอํานาจการ
ตัดสินใจและแก้ไขปัญหาภายในตําบลและตอบสนองความต้องการของประชาชนตลอดจนมีการถ่วงดุล
อํานาจระหว่างฝุายสภากับฝุายบริหารและท่ีสําคัญส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการเสนอแก้ปัญหารวมถึงการ
ตรวจสอบการปฏิบัติงานของ เทศบาลตําบลหินดาด  เล็งเห็นถึงความสําคัญของบทบาทของสภาท้องถิ่น
เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานจึงได้ดําเนินกิจกรรมการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของสมาชิก
สภาท้องถิ่นในเรื่องต่างๆ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้สมาชิกสภาท้องถิ่นมีความเข้มแข็งในการใช้อํานาจหรือ
ปฏิบัติหน้าท่ีให้เกิดความสมดุลในการบริหารงาน 
3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่อเป็นการส่งเสริมให้สมาชิกสภาเทศบาล มีบทบาทในการปฏิบัติงานและการมีส่วนร่วมในการ
ทํางาน 
 3.2 เพื่อเป็นการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝุายบริหาร 
 3.3 เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน 

4. เปูาหมาย สมาชิกสภาเทศบาลตําบลหินดาด จํานวน ๑๒ คน 
5. พื้นที่ดําเนินงาน เทศบาลตําบลหินดาด 
6. วิธีดําเนินงาน 

 6.1 แต่งต้ังสมาชิกสภาเทศบาลตําบลหินดาด  เป็นคณะกรรมการร่วมในการปฏิบัติงานในเรื่องต่างๆ 
เช่น 
  - แต่งต้ังเป็นคณะกรรมการควบคุมการระบาดโรคไข้เลือดออก  
  - แต่งต้ังเป็นคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน  
 6.2 สมาชิกสภา เทศบาล ท่ีได้รับการแต่งต้ัง เข้าร่วมปฏิบัติหน้าท่ีนําข้อมูลแจ้งในท่ีประชุมสภา
เทศบาลตําบลหินดาด  เพื่อทําการปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานในส่วนท่ีประชาชนได้รับความเดือดร้อน
และต้องการของประชาชน 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔) 
8. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ   สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลตําบลหินดาด 
10. ผลลัพธ์  การพัฒนา เทศบาลตําบลหินดาด  เป็นไปอย่างต่อเนื่อง ตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนเกิดทัศนคติท่ีดี 
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 4.4 เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน ( Community) และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้าน              
การทุจริต 
 4.4.1 ส่งเสริมให้มีการดําเนินการเฝูาระวังการทุจริต 
 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการเฝูาระวังการคอร์รัปชั่นโดยภาคประชาชน 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 คอร์รัปชัน หมายถึง การใช้ตําแหน่งหน้าท่ีสาธารณะเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวหรือ
ผลประโยชน์ของพวกพ้องโดยมิชอบด้วยกฎหมายและศีลธรรมเจ้าหน้าท่ีของรัฐมีหน้าท่ีรักษาผลประโยชน์
ของส่วนรวมหากใช้ตําแหน่งหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายกระทําการเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวหรือพวกพ้องก็ถือ
ว่ามีการกระทําคอร์รัปชันการปูองกันและปราบปรามการ ทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ  
 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 และ
สอดคล้องกับเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ(PMQA) มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพและธรรมาภิบาล
ของหน่วยงานภาครัฐท้ังนี้เพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาลอันจะ
ทําให้ประชาชนเกิดความมั่นใจศรัทธาและไว้วางใจในการ บริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล 
3. วัตถุประสงค์ 
 สนับสนุนให้ภาคประชาชนร่วมกันเฝูาระวังการคอร์รัปชันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
4. เปูาหมาย/ผลผลิต คณะกรรมการชุมชนหรือตัวแทนประชาชนในชุมชนเทศบาลตําบลหินดาด 
5. พื้นที่ดําเนินการ เทศบาลตําบลหินดาด 
6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 เชิญคณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการคอร์รัปชัน 
 6.2 เชิญคณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเป็นคณะกรรมการเฝูาระวังการคอร์รัปชันของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔) 
8. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลตําบลหินดาด 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 คณะกรรมการชุมชนมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการคอร์รัปชันและสามารถตรวจสอบการคอร์รัป
ชันได้ 
 10.2 มีการมอบหมายให้คณะกรรมการชุมชนหรือตัวแทนชุมชนเป็นหน่วยเฝูาระวังการคอร์รัปชันใน
ระดับเทศบาล 
 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการติดปูายประชาสัมพันธ์กรณีพบเห็นการทุจริต 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ปัญหาการทุจริตท่ีเกิดขึ้นในหน่วยงานภาครัฐได้ส่งผลเสียหายกับประเทศชาติอย่างมาก จําเป็นท่ีทุก
ภาคส่วนในสังคมจะต้องตระหนักและร่วมกันแก้ไขจัดการปัญหา โดยการเข้าไปมีส่วนร่วมเป็นเครือข่ายใน
การขับเคล่ือนต่างๆ ให้เกิดการเฝูาระวัง ปูองปรามการทุจริต ในรูปแบบการกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนใน
จังหวัดได้ตระหนักถึงปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันและมีส่วนร่วมในการปูองกันและปราบปรามการทุจริต 
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3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปูองกันการทุจริต 
 3.2 เพื่อแสดงเจตนารมณ์ในการแก้ไขปัญหาการทุจริต 
4. เปูาหมาย/ผลผลิต ประชาชนในเทศบาลตําบลหินดาด 
5. พื้นที่ดําเนินการ เทศบาลตําบลหินดาด 
6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 ขออนุมัติจัดทําปูายประชาสัมพันธ์ 
 6.2 ปิดประกาศประชาสัมพันธ์ ณ เทศบาลตําบลหินดาด 
 6.3 จัดเจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบรับแจ้งเหตุทางโทรศัพท์ 
 6.4 บันทึกเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ 
 6.5 เสนอผู้บริหารพิจารณาส่ังการ 
 6.6 ดําเนินการปรับปรุงแก้ไขเรื่องท่ีได้รับการร้องเรียน 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔) 
8. งบประมาณดําเนินการ จํานวน ๑๐,๐๐๐ บาท 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลตําบลหินดาด 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 จํานวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต 
 10.2 นําเรื่องท่ีได้รับการร้องเรียนไปดําเนินการปรับปรุงแก้ไข 
 
 4.4.2 บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายด้านการปูองกันการทุจริต 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 13) พ.ศ. 2552 กําหนดให้เทศบาลมี
ภารกิจหน้าท่ีท่ีต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนโดยใช้วิธีบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีและให้
คํานึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนใน  การจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น การจัดทํางบประมาณ  การจัดซื้อ
จัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงานและการ  เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ท้ังนี้ ให้เป็นไปตาม
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการนั้น ประกอบกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย  หลักเกณฑ์การบริหาร
กิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 และนโยบายของรัฐบาลในการปูองกันและปราบปรามการทุจริต        
ซึ่งมุ่งเน้นในการสร้างจิตสํานึก ค่านิยม การบูรณาการ การสร้างความเข้มแข็ง และการพัฒนาศักยภาพ
เจ้าหน้าท่ีของรัฐในการ ปูองกันและปราบปรามการทุจริต  
 ปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชันสามารถเกิดข้ึนได้ในทุกวงการ ไม่ว่าจะเป็นวงการระดับท้องถิ่น
จนถึงระดับชาติ ซึ่งเทศบาลตําบลหินดาด มีภารกิจหน้าท่ีในการบริหารราชการท้องถิ่นให้มีความก้าวหน้า
เจริญรุ่งเรืองโดยการมีส่วนร่วมของภาครัฐ  ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ รวมถึงภาคประชาชนท่ัวไปในการ
ร่วมกันพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีและมีเศรษฐกิจ  ท่ีดีในท้องถิ่น ดังนั้น การท่ีองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจะพัฒนาให้เจริญก้าวหน้าได้นั้นจําเป็นจะต้องมีองค์ประกอบหลายๆด้านในการ
ร่วมกันพัฒนาท้องถิ่นในการนี้ การมีเครือข่ายท่ีดีท่ีคอยสนับสนุนและร่วมมือกันพัฒนาท้องถิ่น จึงเป็น
ส่ิงจําเป็นโดยเฉพาะเครือข่ายด้านการปูองกันการทุจริตคอร์รัปชัน  ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้ภาครัฐ 
ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ รวมถึงภาค  ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการเป็นเครือข่ายร่วมกับ เทศบาลตําบล   
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หินดาด ในการร่วมคิด ร่วมพิจารณา ร่วมตัดสินใจ ร่วมทํา ร่วมรับผิดชอบ และร่วมตรวจสอบเพื่อปูองกัน
การทุจริตคอร์รัปชันในท้องถิ่น 
  เทศบาลตําบลหินดาด พิจารณาแล้วเห็นว่าการมีเครือข่ายดังกล่าวเป็นส่ิงจําเป็นจึงได้จัดทํามาตรการ
ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายด้านการปูองกันการทุจริตข้ึนเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานของ
เครือข่ายด้านการปูองกันการทุจริตให้มีความเข้มแข็ง 
3. วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อสร้างแกนนํา แนวร่วมและเครือข่ายในการรักษาผลประโยชน์ของท้องถิ่น 
 2. เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ให้กับทุกภาคส่วน ให้เกิดจิตสํานึกและตระหนักเกี่ยวกับปัญหาการทุจริต 
 3. เพื่อให้เกิดความร่วมมือร่วมใจในการปูองกันการทุจริตในพื้นท่ีเทศบาลตําบลหินดาด 
4. เปูาหมาย 
 ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ สถานศึกษา และภาคประชาชน ในเขต เทศบาลตําบลหินดาด  
เข้ามามีส่วนร่วมในการเป็น เครือข่ายด้านการปูองกันการทุจริตร่วมกับเทศบาลตําบลหินดาด 
5. สถานที่ดําเนินการ ในเขตพื้นท่ีเทศบาลตําบลหินดาด 
6. วิธีดําเนินงาน 
 1. แต่งต้ังตัวแทนภาครัฐ ภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ และภาคประชาชน ร่วมเป็นเครือข่ายด้านการ
ปูองกันการทุจริตเทศบาลตําบลหินดาด 
 2. จัดทําฐานข้อมูลบุคคล องค์กร ส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งบริเวณ
ใกล้เคียงโดยการลงทะเบียนการเข้าร่วมเป็นเครือข่าย 
 3. เปิดโอกาสให้เครือข่ายท่ีได้รับการแต่งต้ังมีส่วนร่วมในการบริหารราชการของเทศบาลตําบล 
หินดาด ในการร่วมคิด ร่วมพิจารณา ร่วมตัดสินใจ ร่วมทําและร่วมรับผิดชอบร่วมตรวจสอบเพื่อปูองกัน
การทุจริต 
 4. ส่งเสริมสนับสนุนและอํานวยความสะดวกให้กับเครือข่ายในการร่วมตรวจสอบเพื่อปูองกันการ
ทุจริต 
 5. ทําบันทึกข้อตกลง ( MOU) ร่วมกันระหว่าง เทศบาลตําบลหินดาด  กับบุคคลองค์กรส่วนราชการ 
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วมเป็นเครือข่าย 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔) 
8. งบประมาณดําเนินการ จํานวน ๕,๐๐๐ บาท 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตําบลหินดาด 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 1. ทําให้เกิดแกนนําแนวร่วมและเครือข่ายในการรักษาผลประโยชน์ของท้องถิ่น 
 2. ทําให้ทุกภาคส่วนมีความรู้ก่อให้เกิดจิตสํานึกและตระหนักเกี่ยวกับปัญหาการทุจริต 
 3. ทําให้เกิดความร่วมมือร่วมใจในการปูองกันการทุจริตในพื้นท่ีเทศบาลตําบลหินดาด 


































