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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (2561 – 2564) 

คณะท างานจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (2561 – 2564) 
องค์การบริหารส่วนต าบลนิคมห้วยผ้ึง  อ าเภอห้วยผ้ึง  จังหวัดกาฬสินธ์  โทร./โทรสาร. 043-๐๑๙-๙๕๖ 

ส่วนที่ 1 
บทน ำ 

 
1. กำรวิเครำะห์ควำมเส่ียงในกำรเกิดกำรทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์เพ่ือต้องการ
บ่งชี้ความเสี่ยงของการทุจริตที่ มีอยู่ในองค์กรโดยการประเมินโอกาสของการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น ตลอดจนบุคคล
หรือหน่วยงานที่อาจเก่ียวข้องกับการกระท าทุจริต เพ่ือพิจารณาว่าการควบคุมและการป้องกันการทุจริตที่ มีอยู่ใน
ปัจจุบันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่  

กำรทุจริตในระดับท้องถ่ิน พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการขยายตัวของการทุจริตในระดับท้องถิ่น ได้แก่ การ
กระจายอ านาจลงสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แม้ว่าโดยหลักการแล้วการกระจายอ านาจมีวัตถุประสงค์ส าคัญ
เพ่ือให้บริการต่าง ๆ ของรัฐสามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนมากขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้นแต่ในทาง
ปฏิบัติท าให้แนวโน้มของการทุจริตในท้องถิ่นเพ่ิมมากยิ่งขึ้นเช่นเดียวกัน 

ลักษณะกำรทุจริตในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จ าแนกเป็น 7 ประเภท ดังนี้ 
1) การทุจริตด้านงบประมาณ การท าบัญชี การจัดซ้ือจัดจ้าง และการเงินการคลัง ส่วนใหญ่เกิดจากการ

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

จากภาคส่วนต่างๆ 
7) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากอ านาจ บารมี และอิทธิพลท้องถิ่น 

สำเหตุและปัจจัยท่ีน ำไปสู่กำรทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินสำมำรถสรุปเป็นประเด็นได้ ดังน้ี 
1) โอกำส แม้ว่าในปัจจุบันมีหน่วยงานและกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

แต่พบว่า ยังคงมีช่องว่างที่ท าให้เกิดโอกาสของการทุจริต ซ่ึงโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นจากการบังคับใช้กฎหมายที่ไม่
เข้มแข็ง กฎหมาย กฎระเบียบไม่รัดกุม และอ านาจหน้าที่โดยเฉพาะข้าราชการระดับสูงก็เป็นอีกโอกาสหนึ่งที่ท าให้
เกิดการทุจริต 

2) ส่ิงจูงใจ เป็นที่ยอมรับว่าสภาวะทางเศรษฐกิจที่ มุ่งเน้นเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม ท าให้คนใน
ปัจจุบันมุ่งเน้นที่การสร้างความร่ ารวย ด้วยเหตุนี้จึงเป็นแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่มีแนวโน้มที่จะท าพฤติกรรมการทุจริต
มากยิ่งขึ้น 

3) กำรขำดกลไกในกำรตรวจสอบควำมโปร่งใส การทุจริตในปัจจุบันมีรูปแบบที่ซับซ้อนขึ้น โดยเฉพาะ
การทุจริตในเชิงนโยบายที่ท าให้การทุจริตกลายเป็นความชอบธรรมในสายตาของประชาชน ขาดกลไกการ
ตรวจสอบความโปร่งใสที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเป็นการยากที่จะเข้าไปตรวจสอบการทุจริตของบุคคลเหล่านี้ 

4) กำรผูกขำด ในบางกรณีการด าเนินงานของภาครัฐ ได้แก่ การจัดซ้ือ -จัดจ้าง เป็นเรื่องของการผูกขาด 
ดังนั้นจึงมีความเก่ียวข้องเป็นห่วงโซ่ผลประโยชน์ทางธุรกิจ ในบางครั้งพบบริษัทมีการให้สินบนแก่เจ้าหน้าที่เพ่ือให้
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ตนเองได้รับสิทธิในการด าเนินงานโครงการของภาครัฐ รูปแบบของการผูก ขาด ได้แก่ การผูกขาดในโครงการ
ก่อสร้างและโครงสร้างพ้ืนฐานภาครัฐ 

5) กำรได้รับค่ำตอบแทนท่ีไม่เหมำะสม รายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย ความยากจนถือเป็นปัจจัยหนึ่งที่
ท าให้ข้าราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความต้องการที่จะมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ท าให้เจ้าหน้าที่ ต้อง
แสวงหาช่องทางเพ่ือเพ่ิม “รายได้พิเศษ” ให้กับตนเองและครอบครัว 

6) กำรขำดจริยธรรม คุณธรรม  ในสมัยโบราณ ความซ่ือสัตย์สุจริตเป็นคุณธรรมที่ได้รับการเน้นเป็น
พิเศษถือว่าเป็นเครื่องวัดความดีของคน แต่ในปัจจุบัน พบว่า คนมีความละอายต่อบาปและเกรงกลัวบาปน้อยลง 
และมีความเห็นแก่ตัวมากยิ่งขึ้น มองแต่ประโยชน์ส่วนตนเป็นที่ต้ังมากกว่าที่จะยึดผลประโยชน์ส่วนรวม 

7) มีค่ำนิยมท่ีผิด ปัจจุบันค่านิยมของสังคมได้เปลี่ยนจากยกย่องคนดี คนที่มีความซ่ือสัตย์สุจริตเป็นยก
ย่องคนที่มีเงิน คนที่เป็นเศรษฐี มหาเศรษฐี คนที่มีต าแหน่งหน้าที่การงานสู ง ด้วยเหตุนี้ ผู้ที่มีค่านิยมที่ผิดเห็นว่า
การทุจริตเป็นวิถีชีวิตเป็นเรื่องปกติธรรมดา เห็นคนซ่ือเป็นคนเซ่อ เห็นคนโกงเป็นคนฉลาด ย่อมจะท าการทุจริตฉ้อ
ราษฎร์บังหลวง โดยไม่มีความละอายต่อบุญและบาป และไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายของบ้านเมือง 

2. หลักกำรและเหตุผล  
 ปัจจุบันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในประเทศไทยถือเป็นปัญหาเรื้อรังที่นับวันยิ่งจะทวีความรุนแรงและ
สลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นและส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความม่ันคงของชาติ เป็นปัญหาล าดับ   
ต้น ๆ ที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่อ งจากเกิดขึ้นทุกภาคส่วนใน
สังคมไทย ไม่ว่าจะเป็นภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมักถูกมองจากภายนอก
สังคมว่าเป็นองค์กรที่เอ้ือต่อการทุจริตคอร์รัปชันและมักจะปรากฏข่าวการทุจริตตามสื่อและรายงานของทาง
ราชการอยู่เสมอ ซ่ึงได้ส่งผลสะเทือนต่อกระแสการกระจายอ านาจและความศรัทธาต่อระบบการปกครองส่วน
ท้องถิ่นอย่างยิ่ง ส่งผลให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันมีผลในเชิงลบ สอดคล้องกับการจัด
อันดับดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชัน (Corruption Perception Index – CPI) ซ่ึงเป็นเครื่องมือที่ใช้ประเมินการ
ทุจริตคอร์รัปชันทั่วโลกที่จัดโดยองค์กรเพ่ือความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International – IT) พบว่า ผล
คะแนนของประเทศไทยระหว่างปี 2555 – 2558 อยู่ที่ 35 - 38 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 โดยในปี 2558 อยู่
อันดับที่ 76 จาก 168 ประเทศทั่วโลก และเป็นอันดับที่ 3 ในประเทศอาเซียนรองจากประเทศสิงคโปร์และประเทศ
มาเลเซีย และล่าสุดพบว่าผลคะแนนของประเทศไทยปี 2559 ลดลง 3 คะแนน จากปี 2558  ได้ล าดับที่ 101 จาก 
168 ประเทศ ซ่ึงสามารถสะท้อนให้เห็นว่าประเทศไทย           เป็นประเทศที่มีปัญหาการคอร์รัปชันอยู่ในระดับสูง  
 แม้ว่าในช่วงระยะที่ผ่านมา ประเทศไทยได้แสดงให้เห็นถึงความพยายามในการปราบปรามการป้องกันการ
ทุจริต ไม่ว่าจะเป็น การเป็นประเทศภาคีภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต( United 
Nations Convention Against Corruption-UNCAC) พ.ศ. 2546 การจัดต้ังองค์กรตามรัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งคณะกรรมการป้องกันปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติ     ว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตมาแล้ว 3 ฉบับ แต่ปัญหาการทุจริตในประเทศไทยไม่ได้มีแนวโน้มที่ลดน้อยถอยลง สาเหตุที่
ท าให้การทุจริตเป็นปัญหาที่ส าคัญของสังคมไทยประกอบด้วยปัจจัยทางด้านพ้ืนฐานโครงสร้างสังคม ซ่ึงเป็นสังคมที่
ต้ังอยู่บนพ้ืนฐานความสัมพันธ์แนวด่ิง (Vertical Relation) หรืออีกนัยหนึ่งคือ พ้ืนฐานของสังคมอุปถัมภ์ที่ท าให้
สังคมไทยยึดติดกับการช่วยเหลือเก้ือกูลกัน โดยเฉพาะในหมู่ญาติพ่ีน้องและพวกพ้อง ยึดติดกับกระแสบริโภคนิยม 
วัตถุนิยม ติดความสบาย ยกย่องคนที่มีเงินและมีอ านาจ คนไทยบางส่วนมองว่าการทุจริตคอรัปชันเป็นเรื่องปกติที่
ยอมรับได้ ซ่ึงนับได้ว่าเป็นปัญหาที่ฝังรากลึกในสังคมไทยมาต้ังแต่อดีตหรือกล่าวได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของค่านิยมและ
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วัฒนธรรมไทยไปแล้ว ผนวกกับปัจจัยทางด้านการท างานที่ไม่ได้บูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนไว้ด้วยกัน จึง
ส่งผลให้การท างานของกลไกหรือความพยายามที่ได้กล่าวมาข้างต้นไม่สามารถท าได้อย่างเต็มศักยภาพ ขาดความ
เข้มแข็ง 

 ปัจจุบันยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ 3 เริ่มจากปี พ.ศ. 
2560 จนถึงปี พ.ศ. 2564 ซ่ึงมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ที่
ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจน
ประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพ่ือให้ประเทศไทยมีศักด์ิศรีและเกียรติภูมิใน
ด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด     ไทยทั้งชาติต้าน
ทุจริต” มีเป้าหมายหลักเพ่ือให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions 
Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2564 ซ่ึงการที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้นได้นั้น การบริหารงาน
ภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่างจากที่เป็นอยู่ใน
ปัจจุบัน ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได้ก าหนดยุทธศาสตร์การด าเนินงานหลักออกเป็น 6 
ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบาย 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) 
ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการขับเคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตบังเกิดผลเป็นรูปธรรม

ในทางปฏิบัติ เป็นไปตามเจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะ ที่ 3 (พ.ศ. 
2560 - 2564) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงได้ตระหนักและให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการที่มีความ
โปร่งใส สร้างค่านิยม วัฒนธรรมสุจริตให้เกิดในสังคมอย่างยั่งยืนจึงได้ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ ด้านการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2559-2561) เพ่ือก าหนดแนวทางการขับเคลื่อน
ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตผ่านโครงการ/กิจกรรม/มาตรการต่าง ๆ ที่เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน อัน
จะน าไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตอย่างแท้จริง 
 
3. วัตถุประสงค์ของกำรจัดท ำแผน 
 1) เพ่ือยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 2) เพ่ือยกระดับจิตส านึกรับผิดชอบในผลประโยชน์ของสาธารณะของข้าราชการฝ่ายการเมืองข้าราชการ
ฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงประชาชนในท้องถิ่น 
 3) เพ่ือให้การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ ดี 
(Good Governance)  

4) เพ่ือส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วม (people's participation) และตรวจสอบ (People’s audit) 
ของภาคประชาชนในการบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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5) เพ่ือพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
4. เป้ำหมำย 
 1) ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึง
ประชาชนในท้องถิ่นมีจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน
ท้องถิ่น ปราศจากการก่อให้เกิดข้อสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการจริยธรรม การขัดกันแห่งผลประโยชน์
และแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ 
 2) เครื่องมือ/มาตรการการปฏิบัติงานที่สามารถป้องกันปัญหาเก่ียวกับการทุจริตและประพฤติ มิชอบของ
ข้าราชการ 
 3) โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่สนับสนุนให้สาธารณะและภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและ
ตรวจสอบการปฏิบัติหรือบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 4) กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
มีเข้มแข็งในการตรวจสอบ ควบคุมและถ่วงดุลการใช้อ านาจอย่างเหมาะสม 
 5) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแผนงานที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระท าการทุจริตและประพฤติ
มิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วน 

 
5. ประโยชน์ของกำรจัดท ำแผน 
 1) ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึง
ประชาชนในท้องถิ่นมีจิตส านึกรักท้องถิ่นของตนเอง อันจะน ามาซ่ึงการสร้างค่านิยม และอุดมการณ์ในการต่อต้าน
การทุจริต (Anti-Corruption) จากการปลูกฝังหลักคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิบาล รวมถึงหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงที่สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการท างานและชีวิตประจ าวัน 
 2) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถบริหารราชการเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good 
Governance) มีความโปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้ 
 3) ภาคประชาชนมีส่วนร่วมต้ังแต่ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมตัดสินใจรวมถึงร่วมตรวจสอบในฐานะพลเมืองที่ มี
จิตส านึกรักท้องถิ่น อันจะน ามาซ่ึงการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการทุจริต 
 4) สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบั ติราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งจากภายในและภายนอกองค์กรที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการทุจริต 
 5) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแนวทางการบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระท าการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วนให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ ด้านการ
ป้องกันการทุจริต อันจะส่งผลให้ประชาชนในท้องถิ่นเกิดความภาคภูมิใจและให้ความร่วมมือกันเป็นเครือข่ายใน
การเฝ้าระวังการทุจริตที่เข้มแข็งอย่างยั่งยืน 
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ส่วนที่ 2 
แผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 

 

มิติ ภำรกิจตำมมิติ โครงกำร/
กิจกรรม/
มำตรกำร 

ปี ๒๕61 ปี ๒๕62 ปี ๒๕63 ปี ๒๕64 
หมำยเหตุ งบประมำณ

(บำท) 
งบประมำณ

(บำท) 
งบประมำณ

(บำท) 
งบประมำณ

(บำท) 

1. 
กำร
สร้ำง
สังคม
ท่ีไม่
ทนต่อ
กำร
ทุจริต 

1.1 กำรสร้ำง
จิตส ำนึกและ
ควำมตระหนัก
แก่บุคลำกรท้ัง
ข้ำรำชกำร 
กำรเมืองฝ่ำย
บริหำร 
ข้ำรำชกำร
กำรเมือง              
ฝ่ำยสภำ
ท้องถ่ิน และ
ฝ่ำยประจ ำ
ขององค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถ่ิน 

1. โครงการ
ฝึกอบรม
คุณธรรม
จริยธรรมให้แก่
คณะผู้บริหาร 
พนักงานส่วน
ต าบล   
ลูกจ้างประจ า  
และพนักงาน
จ้าง อบต.นิคม
ห้วยผึ้ง 

50,000 50,000 50,000 50,000 ส านักปลัด 
 

1.2 กำรสร้ำง
จิตส ำนึกและ
ควำมตระหนัก
แก่ประชำชน
ทุกภำคส่วนใน
ท้องถ่ิน 

1.โครงการให้
ความรู้เก่ียวกับ
การเมืองการ
ปกครองใน
ระบอบ
ประชาธิปไตย
อันมี
พระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

ส านักปลัด 
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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (2561 – 2564) 

คณะท างานจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (2561 – 2564) 
องค์การบริหารส่วนต าบลนิคมห้วยผ้ึง  อ าเภอห้วยผ้ึง  จังหวัดกาฬสินธ์  โทร./โทรสาร. 043-๐๑๙-๙๕๖ 

มิติ ภำรกิจตำมมิติ โครงกำร/
กิจกรรม/
มำตรกำร 

ปี ๒๕61 ปี ๒๕62 ปี ๒๕63 ปี ๒๕64 
หมำยเหตุ งบประมำณ

(บำท) 
งบประมำณ

(บำท) 
งบประมำณ

(บำท) 
งบประมำณ

(บำท) 

 1.3 กำรสร้ำง
จิตส ำนึกและ
ควำมตระหนัก
แก่เด็กและ
เยำวชน 

1. โครงการ
ปลูกต้นไม้เพ่ิม
พ้ืนที่สีเขียวลด
ภาวะโลกร้อน
เฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวฯ 

๕0,000 ๕0,000 ๕0,000 ๕0,000 ส านักปลัด 

2. เข้าค่าย
ฝึกอบรม
คุณธรรม 
จริยธรรมเด็ก
และเยาชน
ต าบลนิคมห้วย
ผึ้ง 

50,000 50,000 50,000 50,000 ส านักปลัด 

มิติท่ี 1 รวม 4  โครงกำร ๒๐0,000 ๒๐0,000 ๒๐0,000 ๒๐0,000  
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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (2561 – 2564) 

คณะท างานจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (2561 – 2564) 
องค์การบริหารส่วนต าบลนิคมห้วยผ้ึง  อ าเภอห้วยผ้ึง  จังหวัดกาฬสินธ์  โทร./โทรสาร. 043-๐๑๙-๙๕๖ 

 

มิติ ภำรกิจตำมมิติ โครงกำร/
กิจกรรม/
มำตรกำร 

ปี ๒๕61 ปี ๒๕62 ปี ๒๕63 ปี ๒๕64 
หมำยเหตุ งบประมำณ

(บำท) 
งบประมำณ

(บำท) 
งบประมำณ

(บำท) 
งบประมำณ

(บำท) 

2. กำร
บริหำร
รำชกำร
เพ่ือ
ป้องกัน
กำร
ทุจริต 

2.1 แสดง
เจตจ ำนงทำง
กำรเมืองในกำร
ต่อต้ำนกำร
ทุจริตของ
ผู้บริหำร 

1. กิจกรรม 
“ประกาศ
เจตจ านง
ต่อต้านการ
ทุจริตของ
ผู้บริหารองค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น” 

- - - - ส านักปลัด 

2.2 มำตรกำร
สร้ำง           
ควำมโปร่งใส
ในกำรปฏิบัติ
รำชกำร 

1. มาตรการ
การสร้างความ
โปร่งใสในการ
บริหารงาน
บุคคล 
๒.มาตรการ
การเปิดเผย 
ข้อมูลทาง
เว็บไซต์หรือ
ช่องทางอ่ืนๆ 

- - - - ส านักปลัด 

2.3 มำตรกำร
กำรใช้ดุลย
พินิจและใช้
อ ำนำจหน้ำท่ี 
ให้เป็นไปตำม
หลักกำรบริหำร
กิจกำร
บ้ำนเมืองท่ีดี 

1. แต่งต้ัง
คณะท างาน
ปรับปรุง
ขั้นตอนและ
ระยะเวลาการ
ปฏิบัติราชการ 
 
 
 
 
 
 
 
 

- - - - ส านักปลัด 
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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (2561 – 2564) 

คณะท างานจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (2561 – 2564) 
องค์การบริหารส่วนต าบลนิคมห้วยผ้ึง  อ าเภอห้วยผ้ึง  จังหวัดกาฬสินธ์  โทร./โทรสาร. 043-๐๑๙-๙๕๖ 

 
 

2.4 กำรเชิดชู
เกียรติแก่
หน่วยงำน/
บุคคลในกำร
ด ำเนินกิจกำร
กำรประพฤติ 
ปฏิบัติตนให้
เป็นท่ีประจักษ์ 

1. กิจกรรม 
พ่อดีเด่น –  
แม่ดีเด่น (ตาม
โครงการ
ส่งเสริมและ
สนับสนุนการ
จัดกิจกรรมวัน
ส าคัญของทาง
ราชการ)  

๑00,000 
 

๑00,000 
 

๑00,000 
 

๑00,000 
 

ส านักปลัด 

 
 
 

มิติ ภำรกิจตำมมิติ โครงกำร/
กิจกรรม/
มำตรกำร 

ปี ๒๕61 ปี ๒๕62 ปี ๒๕63 ปี ๒๕64 
หมำยเหตุ งบประมำณ

(บำท) 
งบประมำณ

(บำท) 
งบประมำณ

(บำท) 
งบประมำณ

(บำท) 

 2.5 มำตรกำร
จัดกำร             
ในกรณีได้
ทรำบหรือรับ
แจ้งหรือ
ตรวจสอบพบ
กำรทุจริต 
 

1. มาตรการ 
“จัดท าข้อตกลง
การปฏิบัติ
ราชการ 

- - - - ทุกส านัก 
/กอง 

มิติท่ี 2 รวม 5  โครงกำร ๑00,000 ๑00,000 ๑00,000 ๑00,000  
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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (2561 – 2564) 

คณะท างานจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (2561 – 2564) 
องค์การบริหารส่วนต าบลนิคมห้วยผ้ึง  อ าเภอห้วยผ้ึง  จังหวัดกาฬสินธ์  โทร./โทรสาร. 043-๐๑๙-๙๕๖ 

 

 มิติ ภำรกิจตำม
มิติ 

โครงกำร/
กิจกรรม/
มำตรกำร 

ปี ๒๕61 ปี ๒๕62 ปี ๒๕63 ปี ๒๕64 
หมำยเหตุ งบประมำณ

(บำท) 
งบประมำณ

(บำท) 
งบประมำณ

(บำท) 
งบประมำณ

(บำท) 

3. กำร
ส่งเสริม
บทบำท
และกำร
มีส่วน
ร่วมของ
ภำค
ประชำ 
ชน 

3.1 จัดให้มี
และเผยแพร่
ข้อมูลข่ำวสำร
ในช่องทำงท่ี
เป็นกำรอ ำนวย
ควำมสะดวก
แก่ประชำชน
ได้มีส่วนร่วม
ตรวจสอบกำร
ปฏิบัติรำชกำร
ตำมอ ำนำจ
หน้ำท่ีของ
องค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถ่ินได้ทุก
ขั้นตอน 

1. แต่งต้ัง
เจ้าหน้าที่
รับผิดชอบตาม
พระราชบัญญัติ
ข้อมูลข่าวสาร 
พ.ศ.2540 
และ
พระราชบัญญัติ
การอ านวย
ความสะดวกใน
การพิจารณา
อนุญาตของทาง
ราชการ พ.ศ. 
2558 

- - - - ส านักปลัด 

3.2 กำรรับฟัง
ควำมคิดเห็น 
กำรรับและ
ตอบสนองเรื่อง
ร้องเรียน/ร้อง
ทุกข์ของ
ประชำชน 

1. โครงการ 
อบต.เคลื่อนที่    
น าบริการที่ดีสู่
ประชาชน 

10๐,000 
 

10๐,000 
 

10๐,000 
 

10๐,000 
 

ส านักปลัด 
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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (2561 – 2564) 

คณะท างานจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (2561 – 2564) 
องค์การบริหารส่วนต าบลนิคมห้วยผ้ึง  อ าเภอห้วยผ้ึง  จังหวัดกาฬสินธ์  โทร./โทรสาร. 043-๐๑๙-๙๕๖ 

 

มิติ ภำรกิจตำมมิติ โครงกำร/
กิจกรรม/
มำตรกำร 

ปี ๒๕61 ปี ๒๕62 ปี ๒๕63 ปี ๒๕64 
หมำยเหตุ งบประมำณ

(บำท) 
งบประมำณ

(บำท) 
งบประมำณ

(บำท) 
งบประมำณ

(บำท) 

 3.3 กำร
ส่งเสริมให้
ประชำชน 
มีส่วนร่วม
บริหำร กิจกำร
ขององค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถ่ิน 

1. โครงการ
ส่งเสริมและ
สนับสนุนการ
จัดท าเวที
ประชาคม
หมู่บ้านเพ่ือ
ส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมในการ
จัดท าแผน
ชุมชนและ
แผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

40,000 
 

40,000 40,000 40,000 ส านักปลัด 

มิติท่ี 3 รวม 3  โครงกำร ๑๔0,000 ๑๔0,000 ๑๔0,000 ๑๔0,000  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ห น้ า  | 11 
 

 
 

   
  

 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (2561 – 2564) 

คณะท างานจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (2561 – 2564) 
องค์การบริหารส่วนต าบลนิคมห้วยผ้ึง  อ าเภอห้วยผ้ึง  จังหวัดกาฬสินธ์  โทร./โทรสาร. 043-๐๑๙-๙๕๖ 

 

มิติ ภำรกิจตำมมิติ โครงกำร/
กิจกรรม/
มำตรกำร 

ปี ๒๕61 ปี ๒๕62 ปี ๒๕63 ปี ๒๕64 
หมำยเหตุ งบประมำณ

(บำท) 
งบประมำณ

(บำท) 
งบประมำณ

(บำท) 
งบประมำณ

(บำท) 

4. กำร
เสริม 
สร้ำง
และ
ปรับ 
ปรุง
กลไก
ในกำร
ตรวจ 
สอบ
กำร
ปฏิบัติ
รำชกำ
รของ
องค์กร
ปกครอ
งส่วน
ท้องถ่ิน 

4.1 มีกำรจัด
วำงระบบและ
รำยงำนกำร
ควบคุมภำยใน
ตำมท่ี
คณะกรรมกำร
ตรวจเงิน
แผ่นดินก ำหนด 

1. มาตรการ
จัดท ารายงาน
การควบคุม
ภายใน  
 

- - - - ส านักปลัด 

4.2 กำร
สนับสนุนให้
ภำคประชำชน
มีส่วนร่วม
ตรวจสอบกำร
ปฏิบัติหรือกำร
บริหำรรำชกำร 
ตำมช่องทำงท่ี
สำมำรถ
ด ำเนินกำรได้ 

1. กิจกรรมการ
รายงานผลการ
ใช้จ่ายเงินให้
ประชาชนได้รับ
ทราบ 

- - - - กองคลัง 

4.3 กำร
ส่งเสริมบทบำท
กำรตรวจสอบ
ของสภำ
ท้องถ่ิน 

1. โครงการ
องค์การบริหาร
ส่วนต าบลนิคม
ห้วยผึ้งโปร่งใส
ห่างใกลทุจริต 

30,000 
 

30,000 30,000 30,000 ส านักปลัด 
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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (2561 – 2564) 

คณะท างานจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (2561 – 2564) 
องค์การบริหารส่วนต าบลนิคมห้วยผ้ึง  อ าเภอห้วยผ้ึง  จังหวัดกาฬสินธ์  โทร./โทรสาร. 043-๐๑๙-๙๕๖ 

 

มิติ ภำรกิจตำมมิติ โครงกำร/
กิจกรรม/
มำตรกำร 

ปี ๒๕61 ปี ๒๕62 ปี ๒๕63 ปี ๒๕64 
หมำยเหตุ งบประมำณ

(บำท) 
งบประมำณ

(บำท) 
งบประมำณ

(บำท) 
งบประมำณ

(บำท) 

 
4.4 เสริมพลัง
กำรมีส่วนร่วม
ของชุมชน
(Community
) และบูรณำ
กำรทุกภำค
ส่วนเพ่ือ
ต่อต้ำนกำร
ทุจริต 

1.โครงการ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตบุคลากร
และเพ่ิม
ประสิทธิภาพ
การการ
ปฏิบัติงานใน
องค์กรอย่างมี
ความสุข 

400,000 400,000 400,000 400,000 ส านักปลัด 

2. โครงการเพ่ิม
ศักยภาพ
คณะกรรมการ
ศูนย์ยุติธรรม
ต าบลนิคมห้วย
ผึ้ง 

20,000 20,000 20,000 20,000 ส านักปลัด 

มิติท่ี 4 รวม 5  โครงกำร ๔๕0,000 ๔๕0,000 ๔๕0,000 ๔๕0,000  
รวม 4 มิติ 17 โครงกำร ๘๙๐,๐๐๐ ๘๙๐,๐๐๐ ๘๙๐,๐๐๐ ๘๙๐,๐๐๐  
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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (2561 – 2564) 

คณะท างานจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (2561 – 2564) 
องค์การบริหารส่วนต าบลนิคมห้วยผ้ึง  อ าเภอห้วยผ้ึง  จังหวัดกาฬสินธ์  โทร./โทรสาร. 043-๐๑๙-๙๕๖ 

 
 

ส่วนที่ 3 
รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร ตำมแผนปฏิบัติกำรฯ 

 
มิติท่ี 1 กำรสร้ำงสังคมท่ีไม่ทนต่อกำรทุจริต 

 1.1 กำรสร้ำงจิตส ำนึกและควำมตระหนักแก่บุคลำกรท้ังข้ำรำชกำรกำรเมืองฝ่ำยบริหำร ข้ำรำชกำร
กำรเมืองฝ่ำยสภำท้องถ่ิน และฝ่ำยประจ ำขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

1. โครงกำรฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่คณะผู้บริหำร พนักงำนส่วนต ำบล ลูกจ้ำงประจ ำ 
และพนักงำนจ้ำง อบต.นิคมห้วยผ้ึง 

1. ชื่อโครงกำร โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนต าบล  ลูกจ้างประจ า   
และพนักงานจ้าง อบต.นิคมห้วยผึ้ง 

2. หลักกำรและเหตุผล 
ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 (แก้ไขเพ่ิมเติมถึง

ปัจจุบัน) และพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น           
พ.ศ. 2542 บัญญัติให้องค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะ                
เพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง เช่น การสาธารณูปโภค สาธารณูปการ การส่งเสริม การฝึกและ
การประกอบอาชีพ การ รักษา ควา มสะอาดเรียบร้อย  กา รกีฬา  การบ า รุงรั กษาศิลปะจ ารีตปร ะเพณี                   
ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น ซ่ึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง โดยต้อง
ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาต าบล การจัดท างบประมาณ การจัดซ้ือจัดจ้าง             
การประเมินผลการปฏิบัติงาน  

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 ประกอบกับตาม
ตัวชี้ วัดแบบประเมินมาตรฐานกา รปฏิ บัติ รา ชการขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น  ประจ า ปี 255 ๙               
ด้านการบริหารงานบุคคลและกิจการ ก าหนดให้ส่งเสริมกิจกรรมด้านมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมแก่ข้าราชการ
และลูกจ้าง และองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านลาน ได้จัดท าประมวลจริยธรรมเพ่ือก าหนดมาตรฐานทางจริยธรรม
ของข้าราชการทางการเมือง ข้าราชการประจ า  หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแต่ละประเภท ให้มีจิตส านึกในด้าน
จริยธรรม  และรายงานการกระท าที่มีการฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม เพ่ือให้ผู้รับผิดชอบด าเนินการบังคับให้เป็นไป
ตามประมวลจริยธรรม การพัฒนาและส่งเสริมจิตส านึกด้านคุณธรรมและจริยธรรม จึงมีความส าคัญ ในทุกภาค
ส่วน ในอันที่จะร่วมผลักดันให้เกิดจิตส านึกด้านคุณธรรมและจริยธรรมขึ้นในทุกระดับ โดยเฉพาะหน่วยงานที่มี
ภารกิจพ้ืนฐานในการให้บริการประชาชน เป็นส าคัญ 

การพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าประชาชนมีความสุขอย่างยั่งยืนและสามารถก้าวพ้นทุกวิกฤตของ
โลกที่มากับกระแสโลกาภิวัตน์มีรากฐานที่ส าคัญจากการพัฒนาบุคคลในประเทศนั้น ๆ ให้เป็นคนดี  ซ่ึงมีความ
เก่ียวข้องโดยตรงกับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคมโดยเฉพาะ “เจ้าหน้าที่ของรัฐ” ซ่ึงได้รับ
มอบหมายภารกิจในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน ใช้อ านาจที่ได้รับมอบหมายจากรัฐในการปฏิบัติงานโดย
ความซ่ือสัตย์และคาดหวังจากประชาชนว่า “เจ้าหน้าที่ของรัฐ” ต้องรับผิดชอบดูแล จัดการ ตัดสินใจเก่ียวกับการ
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ให้บริการสาธารณะ การจัดการทรัพยากรของชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและต่อประเทศชาติ  ซ่ึงการ
บริการประชาชนตามอ านาจหน้าที่ ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น
ของตนเอง ซ่ึงบุ คลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลนิคมห้วยผึ้ง มีทั้งผู้บริห าร พนักงานส่วนต าบล และ
ลูกจ้างประจ า  และพนักงานจ้าง 
 ดังนั้นองค์การบริหารส่วนต าบลนิคมห้วยผึ้ง จึงเล็งเห็นความส าคัญในการพัฒนาบุคลากรใน
องค์กร เพ่ือให้ตระหนักรู้ถึงการสร้างจิตส านึก ให้มีคุณธรรมจริยธรรม ปฏิบัติงานด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต และการ
สร้างองค์กรแห่งหารเรียนรู้   การท างานเป็นทีม  รวมทั้งได้ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์  วัฒนธรรมค่านิยมด้วย
จิตส านึกที่ดีในการปฏิบัติงาน จนถึงขั้นตอนน านโยบายไปสู่การปฏิบัติงาน การแสวงหาผลประโยชน์ทั้งทางตรง
และทางอ้อม รวมถึงผลประโยชน์ทับซ้อนต่างๆ และมีวัฒนธรรมค่านิยมมีจิตส านึกที่ดีในการปฏิบัติงาน จึงได้จัด
โครงการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม และจริยธรรมให้กับบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบล ส าหรับผู้บริหาร 
พนักงานส่วนต าบล  ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้างทุกประเภท   

3. วัตถุประสงค์   
  3.1 เพ่ือเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ในองค์กรและปลูกจิตส านึกให้คณะผู้บริหารองค์การ
บริหารส่วนต าบล พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลนิคมห้วยผึ้ง มี
คุณธรรมจริยธรรมที่ดี ในการปฏิบัติงาน  
  3.2 เพ่ือปลูกฝังและพัฒนาแนวคิดของการเป็นองค์กรของรัฐ ที่มีคุณธรรมจริยธรรม ตระหนักถึง
ความเสียหายอย่างรุนแรงจากการทุจริตคอรัปชั่นและการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว เพ่ือให้คณะผู้บริหาร 
พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง ได้รับการพัฒนาจิตใจและพัฒนาตนเองให้มีจิตสาธารณะเกิดความส านึกร่วม
ในการเสริมสร้างสังคมแห่งคุณธรรม ประพฤติตนเป็นพลเมืองดีสร้างประโยชน์ให้แก่ประชาชน ชุมชน และ
ประเทศชาติ 
  3.3 เพ่ือให้ คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนต าบล  ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ได้ตระหนักถึง
บทบาทและหน้าที่ของตนเอง การก ากับดูแลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์การ
บริหารส่วนต าบลนิคมห้วยผึ้ง  
  3.4 เพ่ือให้ คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนต าบล  ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างตระหนักและ
เข้าใจถึงบทบาท  และความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมส่วนบุคคล  และ ผลกระทบต่อการท างานขององค์กรโดย
การมีส่วนร่วม 

4. เป้ำหมำย   
  คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล
นิคมห้วยผึ้ง จ านวน  70 คน 

5. วิธีด ำเนินกำร 

4.๑  เสนอโครงการ เพ่ือขออนุมัติงบประมาณในการด าเนินกิจกรรม 
4.2  ประสานงานหน่วยงานเพ่ือขอความอนุเคราะห์วิทยากรให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรม 
4.3 จัดฝึกอบรม ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลนิคมห้วยผึ้ง ให้ความรู้และร่วมกิจกรรม

เพ่ือพัฒนาทัศนคติและสร้าง ความสมานฉันท์ให้แก่คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนต าบล  ลูกจ้างประจ า และ
พนักงานจ้าง อีกทั้งน าความรู้ดังกล่าวไปพัฒนาองค์กร  



ห น้ า  | 15 
 

 
 

   
  

 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (2561 – 2564) 

คณะท างานจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (2561 – 2564) 
องค์การบริหารส่วนต าบลนิคมห้วยผ้ึง  อ าเภอห้วยผ้ึง  จังหวัดกาฬสินธ์  โทร./โทรสาร. 043-๐๑๙-๙๕๖ 

4.4 จัดกิจกรรมละลายพฤติกรรมให้กับบุคลากร ในองค์กร เน้นความสามัคคี การมีส่วนร่วมใน
องค์กร จัดกิจกรรมนอกสถานที่  

4.๕ ประเมินผลการจัดการอบรมจากผู้ เข้าร่วมการอบรมโดยใช้แบบสอบถาม หรือวิธีอ่ืนตาม
ความเหมาะสม การสังเกต การสัมภาษณ์ เป็นอาทิ 

6. ระยะเวลำและสถำนท่ีด ำเนินกำร  
ด าเนินการในช่วงแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 – 2564) 

(เดือนพฤษภาคม–เดือนมิถุนายน) 

7. ผู้รับผิดชอบ 
ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลนิคมห้วยผึ้ง  อ าเภอห้วยผึ้ง  จังหวัดกาฬสินธุ์ 

8. งบประมำณ 
  50,000.- บาท 

9. ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับ   
  9.1  คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ าและพนักงาน
จ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลนิคมห้วยผึ้ง ที่เข้าร่วมโครงการ ได้พัฒนาตนเอง เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม มี
ความส านึกที่ดีต่อหน้าที่และความรับผิดชอบต่อตนเอง  องค์กร และสังคมส่วนรวม   
  9.2 คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล พนักงานส่วนต าบล  ลูกจ้างประจ า และพนักงาน
จ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลนิคมห้วยผึ้ง ที่เข้าร่วมโครงการ ได้รับการพัฒนาจิตใจ มีเหตุผล เห็นแก่ประโยชน์
สุขของส่วนรวม  ไม่แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน และสามารถเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การมีจิตส านึกด้านคุณธรรม
และจริยธรรม ให้ผู้ใต้บังคับบัญชาและเพ่ือนร่วมงาน   
  9.3 คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง
ขององค์การบริหารส่วนต าบลนิคมห้วยผึ้ง ตระหนักและเข้าใจถึงบทบาท  และความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรม
ส่วนบุคคล และผลกระทบต่อการท างานขององค์กรโดยการมีส่วนร่วม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ห น้ า  | 16 
 

 
 

   
  

 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (2561 – 2564) 

คณะท างานจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (2561 – 2564) 
องค์การบริหารส่วนต าบลนิคมห้วยผ้ึง  อ าเภอห้วยผ้ึง  จังหวัดกาฬสินธ์  โทร./โทรสาร. 043-๐๑๙-๙๕๖ 

 
 
มิติท่ี 1 กำรสร้ำงสังคมท่ีไม่ทนต่อกำรทุจริต 

 1.2 กำรสร้ำงจิตส ำนึกและควำมตระหนักแก่ประชำชนทุกภำคส่วนในท้องถ่ิน 

1. โครงกำรให้ควำมรู้เก่ียวกับกำรเมืองกำรปกครองในระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข 

1. ชื่อโครงกำร โครงการให้ความรู้เก่ียวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข 

2. หลักกำรและเหตุผล 
 ประชาคม การก่อรูปของกลุ่มที่จากฝ่ายต่างๆ ในพ้ืนที่โดยไม่แ บ่งแยกแ ต่อาศัยการร่วมไม้ร่วมมือ 
เพ่ือประโยชน์ของพ้ืนที่โดยส่วนร่วม ซ่ึงที่ผ่านมา “ประชาคม” ในประเทศไทยที่เกิดขึ้นเอง โดยธรรมชาติก็มีอยู่บ้าง
แล้ว ซ่ึงได้รับการยอมรับในระดับหนึ่งและการกระจัดกระจายอยู่ในพ้ืนที่ท่ัวประเทศ อย่างไรก็ตามหากจะรอให้มี 
“ประชาคม” ที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติดังกล่าวแล้วเต็มที่ประเทศไทย คงต้องใช้ระยะเวลายาวนานมาก ในขณะที่ทาง
ภาคราชการเองก็ยังถูกมองว่ามีการท างานในรูปแบบเดิม คือ ไม่ได้ฟังเสียงสะท้อนจากประชาชนเท่าใดนัก ในเวลา
เดียวกันประชาชนจ านวนไม่น้อยก็ยังไม่ต่ืนตัวพอที่จะเข้ามามีส่วนร่วมคิด ร่วมท า โดยจัดให้มีเวทีกลางของ
ประชาคมเพ่ือเป็นจุดเริ่ม และแรงกระตุ้นและอ านวยความสะดวก ให้ประชาชนได้มีโอกาสพบปะกัน เพ่ือร่วมเสนอ
ปัญหาและความต้องการตลอดจนแนวทางแก้ไข ซ่ึงบางส่วนอาจร่วมมือกันช่วยตัวเองได้ที่ เหลือก็เสนอให้ส่วน
ราชการรับไปด าเนินการแก้ไขในปัจจุบันหมู่บ้านต าบลต่างๆ จะมีกลุ่มที่ทางราชการจัดต้ังเป็นกลุ่มย่อมๆ อยู่แล้ว
หลายกลุ่ม อาทิเช่น กลุ่มยุวเกษตร กลุ่มแม่บ้าน อสม.ฯลฯ โดยแต่ละกลุ่มจะมาช่วยกันคิด และแก้ไขปัญหาส าคัญ
ของพ้ืนที่นั้นได้ เช่น ปัญหายาเสพติด ปัญหาทางสังคม ภัยพิบัติ ฯลฯ จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีเวทีกลาง
ส าหรับการแสดงความคิดเห็นจากทุกฝ่าย เพ่ือหาแนวทางการแก้ไข ปัญหาส่วนร่วมประชาคมหรือเวทีกลาง ตาม
แนวความคิดนี้ถึงแม้จะถูกมองว่าไม่ได้เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ แต่ถ้าเวทีนี้สามารถก าหนดผู้ เข้าร่วมให้ตรงกับกลุ่ม
ที่มีบทบาทในหมู่บ้านแล้ว เวทีนี้ในชั้นต้นจะเป็นเวทีที่ เราสามารถก าหนดให้ส่วนราชการไปฟังความคิดเห็น ปัญหา
ความต้องการก่อนที่จะมีการปฏิบัติจัดท าโครงการ ซ่ึงย่อมดีกว่าระบบปัจจุบันที่ยังไม่ค่อยมีการรับฟังชาวบ้านอย่าง
จริงจังนัก และถ้าสามารถประคับประคองการด าเนินงานของประชาชนให้ดีตามขั้นตอนที่จะได้กล่าวต่อไป เวทีนี้ ก็
จะมีความยั่งยืนต่อไปได้ ดังนั้น จึงควรส่ งเสริมให้มีการประชุมประชาคมที่ เข้มแข็งในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยถือเป็นรากฐานส าคัญของการปกครองประเทศไทย การพัฒนาประชาธิปไตยถือเป็นรากฐานส าคัญ
ของการปกครองประเทศไทย การพัฒนาประชาธิปไตยจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพัฒนาที่ประชาชน โดยพัฒนา
ความรู้ความเข้าใจของประชาชนดังนั้นจึงควรน าหลักการปกครองระบอบประชาธิปไตยมาใช้ในการประชาคม และ
น ามาเผยแพร่ให้ประชาชนทราบ และกระแสการเปลี่ยนแปลงสภาวการณ์ของชุมชนเป็นไปด้วยความเจริบก้าวหน้า
ของสังคมโลก ในด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีจะมีผลกระทบต่อการด ารงชีวิตในด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมือง 
และวัฒนธรรม ท าให้ประเทศต่างๆ ต้องมีการเปลี่ยนแปลงไปตามสภาวการณ์ดังกล่าวข้างต้น สังคมโลกก าลังให้
ความสนใจเก่ียวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย สิทธิมนุษยชน การค้าระหว่างประเทศ และสิ่งแวดล้อม 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่ส่งเสริมให้ประชาชนมีอิสระทางความคิด การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนเป็นการปกครองโดยประชาชน และเพ่ือประชาชนที่ทุกๆประเทศให้ความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง 
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 ดังนั้นองค์การบริหารส่วนต าบลนิคมห้วยผึ้ง จึงเล็งเห็นความส าคัญในการพัฒนาบุคลากรในองค์กร เพ่ือให้
พิจารณาเห็นว่าการส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ที่ประเทศไทยใช้
ในการปกครองประเทศควรมีชุมชนต่างๆ ในพ้ืนที่ ควรจะมีความรู้  ความเข้าใจที่ถูกต้อง และใช้ปฏิบั ติใน
ชีวิตประจ าวัน รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 และแนวนโยบายประชารัฐของรัฐบาล 
ด้านการมีส่วนร่วมประชาชน รัฐต้องด าเนินการตามแนวนโยบายด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน คือ ส่งเสริมและ
ให้ กา รศึกษา แก่ปร ะชาชน เก่ียวกับการพัฒนากา รเมือง  และการปกครอง ระบอบประชาธิป ไตยอัน มี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขรวมทั้งส่งเสริมให้ประชาชนได้ใช้สิทธิเลือกต้ังโดยสุจริต และเที่ยงธรรม จึงได้จัดท า
โครงการนี้ขึ้น 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข 
 3.2 เพ่ือน าวิธีการปกครองระบอบประชาธิปไตยไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 3.3 เพ่ือให้สอดคล้องกับกฎหมายรัฐธรรมนูญและนโยบายประชารัฐของรัฐบาล 
 3.4 เพ่ือส่งเสริมบทบาทอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

4. กลุ่มเป้ำหมำย 
 -  ผู้บริหาร/สมาชิกสภาฯ/ก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน/ผู้น าชุมชนต าบลนิคมห้วยผึ้ง จ านวน 80 คน 

5. ระยะเวลำด ำเนินกำร 

  ด าเนินการในช่วงแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 – 2564) 
(เดือนมิถุนายน–เดือนกรกฎาคม)  

6. วิธีกำรด ำเนินงำน 
 6.๑  เสนอโครงการฯ เพ่ือขออนุมัติผู้บริหารท้องถิ่น 
 6.2  แต่งต้ังคณะท างานเพ่ือร่วมด าเนินโครงการฯ 
 6.3  ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง และวิทยากรในการให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรม 
 6.4  ประสานผู้น าเพ่ือเข้าร่วมประชุมตามวันและเวลาที่ก าหนด 
 6.5  จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ ในการด าเนินโครงการฯ เอกสาร สถานที่ 
 6.6  ด าเนินโครงการเพ่ือจัดกิจกรรมให้ตรงตามวัตถุประสงค์ 
 6.7  ประเมินผลการจัดกิจกรรมจากผู้เข้าร่วมการอบรมโดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจ  

7. สถำนท่ีด ำเนินกำร 
 -  อบรมให้ความรู้ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลนิคมห้วยผึ้ง อ าเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์  

8. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลนิคมห้วยผึ้ง อ าเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์ 

9. งบประมำณ 
 จ านวน  5๐,๐๐๐  บาท   
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10. ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับ 

10.1 ผู้ เข้าการฝึกอบรม มีความรู้  ควา มเข้ าใจ  เก่ียวกั บการปกครองระบอบประชาธิป ไตยอัน มี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 10.2 ผู้เข้าการฝึกอบรมสามารถน าความรู้การปกครองระบอบประชาธิปไตยไปใช้ในชีวิตประจ าวันมาก
ขึ้น 
 10.3 ผู้เข้าการฝึกอบรมมีส่วนร่วมในการปกครองระบอบประชาธิปไตยมากขึ้น 
 10.4 การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขน าไปใช้การปฏิบัติด้าน
ต่างๆ มากขึ้น 
 10.5 องค์การบริหารส่วนต าบลนิคมห้วยผึ้ง เป็นที่ เชื่อถือศรัทธายอมรับของประชาชน และส่วนราชการ
อ่ืนเก่ียวกับการส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมากขึ้น 

11. กำรติดตำมประเมินผล 
11.1  จากการสังเกต 
11.2  สอบถาม / สัมภาษณ์โดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจ 
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มิติท่ี 1 กำรสร้ำงสังคมท่ีไม่ทนต่อกำรทุจริต 

 1.3 กำรสร้ำงจิตส ำนึกและควำมตระหนักแก่เด็กและเยำวชน 

1. โครงกำรปลูกต้นไม้เพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวลดภำวะโลกร้อนเฉลิมพระเกียรติพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวฯ 

1. ชื่อโครงกำร  โครงการปลูกต้นไม้เพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวลดภาวะโลกร้อนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวฯ 

2. หลักกำรและเหตุผล 
  ปี พ.ศ. 2532 ได้มีการเสนอคณะรัฐมนตรีว่า  ปัจจุบันสภาพของฤดูกาลได้เปลี่ยนแปลงไปมากต้นไม้
ที่ปลูกในวันเข้าพรรษาซ่ึงเป็นช่วงฤดูฝนเม่ือฝนทิ้งช่วงเกิดสภาวะขาดแคลนน้ า ต้นไม้ไม่สามารถต้ังตัวได้ก่อนถึงฤดู
แล้งท าให้ได้รับความเสียหายจึงขอให้พิจารณาอนุมัติให้วันวิสาขบูชาซ่ึงอยู่ในช่วงเดือนพฤษภาคมและเป็นระยะ
เริ่มต้นของฤดูฝนเป็นวันต้นไม้ประจ าปีของชาติแทน และคณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติเม่ือวันที่ 31 มกราคม  
2532 ปัจจุบันวันวิสาขบูชาจึงเป็น “วันต้นไม้ประจ าปีของชาติ” นั้น 
 ป่าไม้ นับเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่ มีความส าคัญในด้านสังคมและเศรษฐกิจ เม่ือจ านวนประชากร
ของประเทศเพ่ิมขึ้น ความต้องการในด้านบริโภคย่อมขยายตัวตามไปด้วย แต่เนื่องจากทรัพยากรบางประเภทมีอยู่
อย่างจ ากัด เช่น ที่ดิน ป่าไม้ สินแร่ ถ่านหิน น้ ามัน ฯลฯ โดยเฉพาะ ทรัพยากรป่าไม้ เป็นสิ่งที่สามารถน ามาใช้ได้
โดยง่าย แต่การปลูกทดแทนต้องรอเวลาและใช้งบประมาณสูงในการดูแลรักษาท านุบ ารุง  ดังนั้นปลายปี พ.ศ. 
2528 รัฐบาลจึงได้ประกาศ “นโยบายป่าไม้แห่งชาติ” เพ่ือให้การจัดการและการพัฒนาทรัพยากรป่าไม้ สามารถ
กระท าได้อย่างต่อเนื่องเป็นแผนระยะยาว และประสานสอดคล้องกับการพัฒนาทรัพยากรชนิดอ่ืนๆ และเพ่ือให้
ส่วนราชการรวมทั้งภาคเอกชนที่เก่ียวข้อง ได้มีความเข้าใจร่วมกันและถือปฏิบัติไปในทางเดียวกัน  นโยบายป่าไม้
แห่งชาติ ได้ก าหนดให้มีพ้ืนที่ป่าไม้ทั่วประเทศในอัตราร้อยละ 40 ของพ้ืนที่ประเทศ ทั้งนี้ได้ก าหนดไว้เป็นป่าเพ่ือ
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและป้องกันภัยธรรมชาติอันเกิดจากน้ าท่วมและการพังทลายของดินตลอดทั้งเพ่ือประโยชน์
ในการศึกษาวิจัยและนันทนาการของประชาชน คิดเป็นร้อยละ 15 ของพ้ืนที่ประเทศ ส่วนอีกร้อยละ 25 นั้น 
รัฐบาลได้ก าหนดไว้เป็นป่าเศรษฐกิจเพ่ือการผลิตไม้และของป่า 
 คุณประโยชน์ป่าไม้ส าหรับมนุษย์และสัตว์โลกนั้น มีทั้งทางตรงและทางอ้อม ทางตรงได้แก่การน ามา
เป็นอาหาร ยารักษาโรค ที่อยู่อาศัย ท าเส้นใยเครื่องนุ่งห่ม  ท าสิ่งปลูกสร้างอาศัย ใช้เป็นวัตถุเคมี ฯลฯ ในทางอ้อม 
ป่าไม้เป็นปัจจัยส าคัญอันหนึ่งที่ท าให้ฝนตก และท าให้เกิดความชุ่มชื้น ช่วยบรรเทาความร้ายแรงของพายุ ช่วย
ป้องกันการพังทลายของหน้าดิน เป็นถิ่นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า ฯลฯ แต่ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ป่าไม้ได้ถูก
ท าลายอย่างรวดเร็วทั้งจากภัยธรรมชาติ เช่น ไฟป่า แต่สิ่งที่ อันตรายที่สุดก็คือ การตัดไม้ท าลายป่า อันเป็น
ทรัพยากรที่มีอย่างจ ากัดมาใช้อย่างขาดแผนการดูแลบ ารุงรักษาและปลูกทดแทนเพ่ือให้ทรัพยากรป่าไม้คงอยู่ คู่
เมืองไทยตลอดไป คณะรัฐมนตรีจึงมีมติก าหนดให้ปี พ.ศ. 2528 – 2531 เป็นปีต้นไม้แห่งชาติและก าหนดให้วัน
วิสาขบูชา เป็นวันต้นไม้แห่งชาติ ทั้งนี้เพ่ือส่งเสริมและกระตุ้นให้คนไทยตระหนักและหวงแหนทรัพยากรป่าไม้อัน
จะเป็นหนทางน าไปสู่การอนุรักษ์และรู้จักการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่าเพ่ือเก็บรักษาไว้ให้
ลูกหลานต่อไปในอนาคต 
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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (2561 – 2564) 

คณะท างานจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (2561 – 2564) 
องค์การบริหารส่วนต าบลนิคมห้วยผ้ึง  อ าเภอห้วยผ้ึง  จังหวัดกาฬสินธ์  โทร./โทรสาร. 043-๐๑๙-๙๕๖ 

 องค์การบริหารส่วนต าบลนิคมห้วยผึ้ง จึงได้จัดท าโครงการปลูกต้นไม้เพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวลดภาวะโลก
ร้อนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  โดยการร่วมกันปลูกต้นไม้บริเวณหน่วยงานราชการ ที่
สาธารณประโยชน์  ศาสนสถาน ป่าชุมชน ริมหนองน้ าสาธารณะ สองข้างทางสาธารณะ ฯลฯ และมอบให้
ประชาชนน าไปปลูกในบริเวณไร่ นาของตนเองเพ่ือสร้างพ้ืนที่สีเขียวให้กับต าบลนิคมห้วยผึ้ง  

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1  เพ่ือส่งเสริมให้เยาวชน และประชาชนมีความตระหนักและเห็นความส าคัญของ 
                       สิ่งแวดล้อมและมีจิตส านึกในการดูแลรักษาร่วมกัน 
 3.2  เพ่ือส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนมีจิตส านึกในการปลูกป่าทดแทนเพ่ือสร้างพ้ืนที่สีเขียว 
 3.3  เพ่ือเป็นการสร้างและกระตุ้นจิตส านึกของเยาวชน และประชาชนให้เกิดความรักและหวง 
                       แหนทรัพยากรป่าไม้ของชาติ 
 3.4  เพ่ือสนองรับนโยบายป่าไม้แห่งชาติ 

4. เป้ำหมำย 
  เยาวชน, ประชาชน , คณะผู้บริหาร, สมาชิกสภา อบต., ก านัน, ผู้ใหญ่บ้าน, ผู้น าชุมชน, และพนักงาน
ส่วนต าบล จ านวน  100  คน 

5. วิธีด ำเนินกำร 
 5.1  ประสานงานหน่วยงาน สถานีเพาะช ากล้าไม้ 
 5.2  ประสานหน่วยงานราชการ สถานที่ปลูกต้นไม้ และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน ผู้น าชุมชนเข้า
ร่วมโครงการฯ 
 5.3  เสนอโครงการฯ เพ่ือขออนุมัติผู้บริหารท้องถิ่น 
 5.4  แต่งต้ังคณะท างานเพ่ือร่วมด าเนินโครงการฯ  
 5.5  จัดเตรียมต้นไม้ วัสดุ อุปกรณ์ ในการด าเนินโครงการฯ 
 5.6  ด าเนินการจัดกิจกรรมให้ตรงตามวัตถุประสงค์ 
 5.7  สรุปและรายงานผลการด าเนินโครงการฯ 

6. สถำนท่ีด ำเนินกำร 
 จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้บริเวณที่ท าการ อบต.นิคมห้วยผึ้ง,ริมหนองสาธารณประโยชน์ บุ่งค าภู, ที่
สาธารณประโยชน์ภายในต าบลนิคมห้วยผึ้ง 

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ด าเนินการในช่วงแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 – 2564) 
(เดือนพฤษภาคม–เดือนมิถุนายน)  

8. หน่วยงำนท่ีรับผิดชอบ      
 ส านักงานปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลนิคมห้วยผึ้ง    อ าเภอห้วยผึ้ง    จังหวัดกาฬสินธุ์ 

9. งบประมำณ 
 จ านวน  ๕0,000  บาท   
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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (2561 – 2564) 

คณะท างานจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (2561 – 2564) 
องค์การบริหารส่วนต าบลนิคมห้วยผ้ึง  อ าเภอห้วยผ้ึง  จังหวัดกาฬสินธ์  โทร./โทรสาร. 043-๐๑๙-๙๕๖ 

10.ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับ 
 10.1  เยาวชน และประชาชนมีความตระหนักและเห็นความส าคัญของสิ่งแวดล้อมและมี 
                        จิตส านึกในการดูแลรักษาร่วมกัน 
 10.2  เยาวชนและประชาชนมีจิตส านึกในการปลูกป่าทดแทนสร้างพ้ืนที่สีเขียว 
 10.3  เกิดการสร้างและกระตุ้นจิตส านึกของเยาวชน และประชาชนให้เกิดความรักและหวง 
                        แหนทรัพยากรป่าไม้ของชาติ 
 10.4  สนองรับนโยบายป่าไม้แห่งชาติ 
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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (2561 – 2564) 

คณะท างานจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (2561 – 2564) 
องค์การบริหารส่วนต าบลนิคมห้วยผ้ึง  อ าเภอห้วยผ้ึง  จังหวัดกาฬสินธ์  โทร./โทรสาร. 043-๐๑๙-๙๕๖ 

มิติท่ี 1 กำรสร้ำงสังคมท่ีไม่ทนต่อกำรทุจริต 

 1.3 กำรสร้ำงจิตส ำนึกและควำมตระหนักแก่เด็กและเยำวชน 

1. โครงกำรเข้ำค่ำยฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมเด็กและเยำวชนต ำบลนิคมห้วยผ้ึง 

1. ชื่อโครงกำร  โครงการเข้าค่ายฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมเด็กและเยาวชนต าบลนิคมห้วยผึ้ง 

2. หลักกำรและเหตุผล 
     สภาพสังคมไทยในปัจจุบัน  มีการแข่งขันด้านเศรษฐกิจอย่างรุนแรงท าให้เกิดผลกระทบต่อสภาวะการ

เป็นอยู่ของบุคคลในหน่วยงานตลอดถึงเด็กและเยาวชน ขาดการอบรม สั่งสอนให้ความรู้  ความเข้าใจในการศึกษา
หลักธรรม คุณธรรม จริยธรรมเพ่ือใช้ในการปฏิบัติหน้าที่และการอยู่ร่วมกันในสังคม จึงท าให้เจ้าหน้าที่และเด็กและ
เยาวชนส่วนหนึ่งที่ได้รับผลกระทบจากสภาพปัญหาดังกล่าว ไม่เข้าใจ ขาดความรู้ หลงท า ในสิ่งที่ไม่เหมาะสม 
ท าความผิดถึงขั้นถูกลงโทษและถูกจับกุมด าเนินคดีส่งเข้าสู่สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน และ ถูกศาล
ตัดสินส่งฝึกอบรมในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน 

       องค์การบริหารส่วนต าบลเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่อยู่ใกล้ชิดชุมชนมากที่สุด ในต าบลนิคม
ห้วยผึ้งมีเด็กและเยาวชน ที่ก าลังศึกษาในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาเป็นจ านวนมาก องค์การบริหารส่วน
ต าบลนิคมห้วยผึ้งได้ตระหนักถึงความส าคัญของเด็กและเยาวชนซ่ึงจะเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาประเทศชาติใน
อนาคต  และเพ่ือเป็นการสนองนโยบายของรัฐบาล ตลอดจนเห็นความส าคัญของพระพุทธศาสนา  คุณธรรม 
จริยธรรมที่เป็นแหล่งหล่อหลอมจิตใจ เห็นว่าการปฏิบัติตามคุณธรรม จริยธรรมและการสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระ
รัตนตรัยท านองสรภัญญะและการตอบปัญหาธรรม บรรยายธรรม ตลอดถึงการเข้าอบรมทักษะการปฏิบัติหน้าที่ 
เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมปลูกฝังให้ เด็กและเยาวชนมีจิตใจอ่อนโยน เยือกเย็น รู้จักบาปบุญคุณโทษ รู้จักสิ่งใดควรท า  
ไม่ควรท า ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลับเป็นคนดีมีคุณธรรม น าไปใช้ชีวิตในสังคมอย่างปกติสุข 
 องค์การบริหารส่วนต าบลนิคมห้วยผึ้ง จึงได้จัดท าโครงการเข้า ค่ายฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมเด็ก 
และเยาวชนต าบลนิคมห้วยผึ้งขึ้น 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือให้เด็กและเยาวชนได้ศึกษาและน้อมน าหลักธรรมค าสอนทางพระพุทธศาสนา  มีความรู้  ความ

เข้าใจหลักธรรม เนื้อหาในบทสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยท านองสรภัญญะ และสามารถน าหลักธรรมค า
สอนมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

4. เป้ำหมำย 
  เด็กและเยาวชนต าบลนิคมห้วยผึ้ง  จ านวน  100  คน 

5. วิธีด ำเนินกำร 
 5.๑  เสนอโครงการฯ เพ่ือขออนุมัติผู้บริหารท้องถิ่น 
 5.2  แต่งต้ังคณะท างานเพ่ือร่วมด าเนินโครงการฯ 
 5.3  ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง และวิทยากรในการให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรม 
 5.4  ประสานเด็กและเยาวชนเพ่ือเข้าร่วมประชุมตามวันและเวลาที่ก าหนด 
 5.5  จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ ในการด าเนินโครงการฯ เอกสาร สถานที่ 
 5.6  ด าเนินโครงการเพ่ือจัดกิจกรรมให้ตรงตามวัตถุประสงค์ 
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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (2561 – 2564) 

คณะท างานจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (2561 – 2564) 
องค์การบริหารส่วนต าบลนิคมห้วยผ้ึง  อ าเภอห้วยผ้ึง  จังหวัดกาฬสินธ์  โทร./โทรสาร. 043-๐๑๙-๙๕๖ 

 5.7  ประเมินผลการจัดกิจกรรมจากผู้เข้าร่วมการอบรมโดยใช้แบบประเ มินความพึงพอใจ 

6. สถำนท่ีด ำเนินกำร 
   โรงเรียนหนองแก้วญาณเวที ต าบลนิคมห้วยผึ้ง อ าเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์ 

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
  ด าเนินการในช่วงแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 – 2564) 
(เดือนมีนาคม – เดือนพฤษภาคม) 

8. หน่วยงำนท่ีรับผิดชอบ      
 ส านักงานปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลนิคมห้วยผึ้ง  อ าเภอห้วยผึ้ง  จังหวัดกาฬสินธุ์ 

9. งบประมำณ 
 จ านวน  50,000  บาท   

10.ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับ 
10.1 เด็กและเยาวชนมีความรู้ ความเข้าใจเนื้อหาในบทสวดมนต์และสามารถน าหลักธรรม 

ค าสอนทางพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
10.2   เด็กและเยาวชนได้ฝึกหัดกิจกรรมปฏิบัติตนให้มีความอดทนมีจิตม่ันคงเป็นสมาธิ มีความสามัคคี

ในหมู่คณะ ช่วยเหลือแนะน าซ่ึงกันและกัน 
10.3  ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการด าเนินการทางวินัยและเสริมสร้างวินัยคุณธรรมและจริยธรรม มี

ความรู้   ความเข้าใจและทักษะเก่ียวกับหลักการในกาสอบสวนพิจารณาโทษทางวินัย  สามารถปฏิบัติงานได้อย่าง
ถูกต้อง มีแนวคิดที่จะปฏิบัติหน้าที่ให้ถูกต้องเป็นธรรม และบรรลุวัตถุประสงค์  มีทัศนคติ และตระหนักในบทบาท
และสร้างจิตส านึกในคุณธรรมและจริยธรรม 
        10.4 ผู้ เข้ารับการอบรมสามารถหลักสูตรการด าเนินการทางวินัยและเสริมสร้างวินัยคุณธรรมและ
จริยธรรม เป็นที่ปรึกษาแก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานที่ได้รับการแต่งต้ังเป็นคณะกรรมการ 
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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (2561 – 2564) 

คณะท างานจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (2561 – 2564) 
องค์การบริหารส่วนต าบลนิคมห้วยผ้ึง  อ าเภอห้วยผ้ึง  จังหวัดกาฬสินธ์  โทร./โทรสาร. 043-๐๑๙-๙๕๖ 

มิติท่ี 2 กำรบริหำรรำชกำรเพ่ือป้องกันกำรทุจริต 

 2.1 แสดงเจตจ ำนงทำงกำรเมืองในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตของผู้บริหำร 

1. กิจกรรม “ประกำศเจตจ ำนงต่อต้ำนกำรทุจริตของผู้บริหำรองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน” 

1. ชื่อโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 
 กิจกรรม “ประกาศเจตจ านงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” 

2. หลักกำรและเหตุผล 
 คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมาแล้ว 3 
ฉบับ ปัจจุบันที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ 3 เริ่มจากปี พ.ศ. 2560 จนถึงปี พ.ศ. 2564 ซ่ึงมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐาน
ทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจาก
ฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพ่ือให้
ประเทศไทยมีศักด์ิศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยก าหนดวิสัยทัศน์ 
“ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” มีเป้าหมายหลักเพ่ือให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้
การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2564 ซ่ึงการที่ระดับ
คะแนนจะสูงขึ้นได้นั้น การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนต้องมี
พฤติกรรมแตกต่างจากที่ เป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได้ก าหนด
ยุทธศาสตร์การด าเนินงานออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 

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

หลักการกระจายอ านาจการปกครอง ที่มุ่งเน้นการกระจายอ านาจจากส่วนกลางลงสู่ท้องถิ่นและเป็นกลไกหนึ่งใน
การส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เป็นหน่วยงานหลักในการจัดท าบริการสาธารณะและกิจกรรม
สาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิดความยั่งยืนรัฐ
จะต้องให้ความเป็นอิสระแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยยึดหลักแห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของ
ประชาชนในท้องถิ่น และส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการจัดท าบริการสาธารณะ 
รวมทั้งมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในระดับพ้ืนที่ ส่วนการก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะท าได้
เท่าที่จ าเป็นตามกรอบกฎหมายก าหนด และต้องเป็นไปเพ่ือการคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น  

ทั้งนี้ ต้องยอมรับว่าปัญหาการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเรื่องที่มีค าครหา ที่ได้สร้างความขม
ขื่นใจให้แก่คนท างานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาเป็นเวลาช้านาน ซ่ึงหากพิจารณาจ านวนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นประกอบกับมีปัจจัยนานัปการที่คอยยั่วยวนใจ บั่นทอนความมีคุณธรรม จริยธรรม ซ่ือสัตย์สุจริต ของ
คนท างานราชการส่วนท้องถิ่นส่วนให้เหือดหายไป และหากจะว่ากันไปแล้ว เรื่องในท านองเดียวกันนี้ก็สามารถเกิด
ขึ้นกับคนท างานในหน่วยงานราชการอ่ืนได้เช่นเดียวกัน เพียงแต่คนท างานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีจ านวน
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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (2561 – 2564) 

คณะท างานจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (2561 – 2564) 
องค์การบริหารส่วนต าบลนิคมห้วยผ้ึง  อ าเภอห้วยผ้ึง  จังหวัดกาฬสินธ์  โทร./โทรสาร. 043-๐๑๙-๙๕๖ 

มาก และมากกว่าคนท างานในหน่วยราชการอ่ืน ๆ จึงมีโอกาสหรือความเป็นไปได้สูงที่คนท างานในท้องถิ่น อาจ
ต้องถูกครหาในเรื่องการใช้อ านาจหน้าที่โดยมิชอบมากกว่า แม้ว่าโอกาสหรือช่องทางที่คนท างานในท้องถิ่นจะใช้
อ านาจให้ออกนอกลู่นอกทาง จะมีได้ไม่มากเท่ากับที่คนท างานในหน่วยงานราชการอ่ืน และมูลค่าของความ
เสียหายของรัฐ ที่คนท างานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไ ด้ก่อให้เกิดขึ้นก็อาจเป็นแค่เศษผงธุลีของความเสียหาย
ที่เกิดจากการทุจริตของคนนอกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นที่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการ
ต่อต้านการทุจริตอย่างเห็นชัดเป็นรูปธรรม ด้วยการจัดท าแผนปฏิบัติ การป้องกันการทุจริต ส่งเสริมให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นบริหารงานด้วยความโปร่งใส มีความเข้มแข็งในการบริหารราชการตามหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาลบังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน  และยกระดับมาตรฐานในการป้องกันการ
ทุจริตขององค์กรตนเองต่อไปให้ครอบคลุมพ้ืนที่ทั่วประเทศต่อไป  

3. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้วยการ
จัดท าแผนป้องกันการทุจริตในองค์กรที่บริหาร 

4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
 4.1 ประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย 1 ฉบับ  
 4.2 มีการประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชน อย่างน้อย 1 ครั้ง 
 4.3 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี 

5. พ้ืนท่ีด ำเนินกำร 
 องค์การบริหารส่วนต าบลนิคมห้วยผึ้ง อ าเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์ 

6. วิธีด ำเนินกำร 
 6.1 ประกาศเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 6.2 ประชุมหน่วยงาน/บุคคลที่เก่ียวข้อง 
 6.3 จัดต้ังคณะท างานการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
 6.4 ประชุมคณะท างานจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
 6.5 จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
 6.6 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
 6.7 ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
 6.8 รายงานผลการด าเนินงาน 

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ด าเนินการในช่วงแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 – 2564) 
(เดือนสิงหาคม – เดือนตุลาคม) 

8. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (2561 – 2564) 

คณะท างานจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (2561 – 2564) 
องค์การบริหารส่วนต าบลนิคมห้วยผ้ึง  อ าเภอห้วยผ้ึง  จังหวัดกาฬสินธ์  โทร./โทรสาร. 043-๐๑๙-๙๕๖ 

9. ผู้รับผิดชอบ  
 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลนิคมห้วยผึ้ง  อ าเภอห้วยผึ้ง  จังหวัดกาฬสินธุ์ 

10. ตังชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
  - มีการประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน อย่างน้อย 1 ครั้ง 
  - มีแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี จ านวน 1 ฉบับ 
 ผลลัพธ์ 
  - การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความโปร่งใส สามารถป้องกันการทุจริต
ของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ 
  - ลดข้อร้องเรียนการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (2561 – 2564) 

คณะท างานจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (2561 – 2564) 
องค์การบริหารส่วนต าบลนิคมห้วยผ้ึง  อ าเภอห้วยผ้ึง  จังหวัดกาฬสินธ์  โทร./โทรสาร. 043-๐๑๙-๙๕๖ 

มิติท่ี 2 กำรบริหำรรำชกำรเพ่ือป้องกันกำรทุจริต 

 2.2 มำตรกำรสร้ำงควำมโปร่งใสในกำรปฏิบัติรำชกำร 

1. มำตรกำรกำรสร้ำงควำมโปร่งใสในกำรบริหำรงำนบุคคล 

1. ชื่อโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 
“มาตรการการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล (ถือปฏิบัติตามระเบียบ)” 

2. หลักกำรและเหตุผล 
 พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลนิคม
ห้วยผึ้ง เป็นบุคลากรที่มีความส าคัญต่อองค์กร โดยการขับเคลื่อนการพัฒนางานขององค์การบริหารส่วนต าบลให้มี
ศักยภาพ โดยมุ่งผลสัมฤทธ์ิของงานให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร และประชาชน การพัฒนางานขององค์กรจะ
บรรลุผลได้ต้องเริ่มมาจากบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน ซ่ึงเป็นปัจจัยส าคัญในการพัฒนางานให้มีคุณภาพ จะต้องมี
มาตรฐานในการท างานที่เป็นรูปธรรมชัดเจน และมีมาตรการในการท างานที่โปร่งใส สามารถตรวจส อบการท างาน
ได้ ด้านการพัฒนาระบบบริหารให้มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม เพ่ือน าไปสู่การสร้างมาตรฐานความโปร่งใส และการ
ให้บริการที่เป็นธรรมตรวจสอบได้อย่างแท้จริงต่อไป 
 เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 มาตรา 69/1  ที่ก าหนดให้การปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน โดยวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และค านึงถึงการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในการในการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล การจัดท างบประมาณ การจัดซ้ือตัด
จ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารทั้งนี้ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยก าหนด และตามพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2556 มาตรา 6 ที่ก าหนดให้การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีนั้น ต้อง
ก่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ มีประสิทธิภาพเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจ
ของรัฐ ประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดกาฬสินธ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเง่ือนไข
เก่ียวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2545  
 ดังนั้น เพ่ือเป็นการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามหลัก
คุณธรรม จริยธรรมในการท างาน มีความโปร่งใส และตรวจสอบการท างานได้ จึงได้จัดให้มีมาตรการสร้างควา ม
โปร่งใสในการบริหารงานบุคคลขึ้น 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือก าหนดมาตรการด้านความโปร่งใสในการบริหารบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล 
 3.2 เพ่ือให้การปฏิบัติงานบุคลากรมีรูปแบบ ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง โปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ 
 3.3 เพ่ือเป็นการป้องกันการทุจริตในการแสวงหาประโยชน์จากการปฏิบัติงานด้านบริหารงานบุคคล 
 3.4 เพ่ือปรับปรุงกลไกการปฏิบัติราชการด้านบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลให้มี
ประสิทธิภาพได้คนดี คนเก่งเข้ามาท างาน 

4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
 จัดท ามาตรการด้านการบริหารบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน 1 มาตรการ 
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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (2561 – 2564) 

คณะท างานจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (2561 – 2564) 
องค์การบริหารส่วนต าบลนิคมห้วยผ้ึง  อ าเภอห้วยผ้ึง  จังหวัดกาฬสินธ์  โทร./โทรสาร. 043-๐๑๙-๙๕๖ 

5. พ้ืนท่ีด ำเนินกำร 
 ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลนิคมห้วยผึ้ง อ าเภอห้วยผึ้ง  จังหวัดกาฬสินธุ์ 

6. วิธีด ำเนินกำร 
 6.1 ก าหนดหลักเกณฑ์ การบริหารงานบุคคลในเรื่องการบรรจุ แต่งต้ัง โยกย้าย โอนเลื่อนต าแหน่ง/
เงินเดือน ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลจังหวัดกาฬสินธ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และ
เง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2545 
 6.2 น าหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลมาก าหนดเป็นมาตรการในการปฏิบัติงานบุคคล 
 6.3 ประกาศเผยแพร่มาตรการการบริหารงานบุคคล 
 6.4 ด าเนินการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาล 
 6.5 สรุปผลการด าเนินการบริหารงาน 

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ด าเนินการในช่วงแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 – 2564) 
(ตลอดปีงบประมาณ) 

8. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ  
 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลนิคมห้วยผึ้ง  อ าเภอห้วยผึ้ง  จังหวัดกาฬสินธุ์ 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
     - มีมาตรการด าเนินงานด้านบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลจ านวน 1 มาตรการ  
     - เจ้าหน้าที่งานบริหารงานบุคคลสามารถปฏิบัติงานเป็นไปตามาตรฐานและหลักธรรมาภิบาล 
 ผลลัพธ์ 
     - ลดข้อร้องเรียนในการด าเนินการด้านบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลไม่น้อยกว่า90 % 
     - บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลมีความพึงพอใจต่อระบบและมาตรฐานการบริหารงานบุคคล
ไม่ต่ ากว่าระดับ 3 
     - การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลมีความโปร่งใส สามารถป้องกันการทุจริตของ
เจ้าหน้าที่ได้ 
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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (2561 – 2564) 

คณะท างานจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (2561 – 2564) 
องค์การบริหารส่วนต าบลนิคมห้วยผ้ึง  อ าเภอห้วยผ้ึง  จังหวัดกาฬสินธ์  โทร./โทรสาร. 043-๐๑๙-๙๕๖ 

มิติท่ี 2 กำรบริหำรรำชกำรเพ่ือป้องกันกำรทุจริต 

 2.3 มำตรกำรกำรใช้ดุลยพินิจและใช้อ ำนำจหน้ำท่ีเป็นไปตำมหลักกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองท่ีดี 

1. แต่งต้ังคณะท ำงำนปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลำกำรปฏิบัติรำชกำร 

 
ค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลนิคมห้วยผึ้ง 

                                                               ที ่  ๑    / ๒๕๖๐ 
เรื่อง  แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี           
           ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ 
 
  เพ่ือให้การอ านวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชนเป็นไปอย่าง
รวดเร็วและถูกต้องสอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ ดี พ.ศ. 
๒๕๔๖ องค์การบริหารส่วนต าบลนิคมห้วยผึ้งจึงแต่งต้ังคณะท างานปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติ
ราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกอบด้วย 

๑.นายยุทธศิลป์  ภูโทสุทธิ์  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลนิคมห้วยผึ้ง  ประธานกรรมการ 
๒.นางสาวรักติยา  ชนะบุญ หัวหน้าส านักงานปลัด                          คณะท างาน 
๓.นายพิทักษ์   โพพิทูล   ผู้อ านวยการกองช่าง                             คณะท างาน 
๔.นายเกียรติศักด์ิ  เก่งนอก นายช่างโยธาช านาญงาน                        คณะท างาน 
๕.นางสาวอภิญญา  สารขันธ์ นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ        

                                                รักษาการแทนผู้อ านวยการกองคลัง            คณะท างาน                   
๖.นางสาววรรณษา  ปัญจิต นักวิชาการคลังช านาญการ                      คณะท างาน 
๗.นางจรัสศรี  ไวแสน  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ช านาญงาน          คณะท างาน 
๘.นางสาวนิธิวัฒน์  เคลือวรรณ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ                     คณะท างาน 
๙.นายไพบูรณ์  ก่ิงภูเขา  นักพัฒนาชุมชนช านาญการ                     คณะท างาน 
๑๐.นางสาวนงค์นุช  นพท้าว นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ                 คณะท างาน 
๑๑.นายทศพล  ศรีชมภู  นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ                  คณะท างาน 
๑๒.จ่าสิบเอกวิศิษฏ์  จิตรจักร เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ  คณะท างาน 
๑๓.จ.อ.จักรวาล  สีทอง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ      คณะท างาน/เลขานุการ                                                                      

   ให้คณะท ำงำนมีอ ำนำจหน้ำท่ีดังน้ี 
   ๑.  ส ารวจงานบริการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องปฏิบัติ 
   ๒.  ปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (2561 – 2564) 

คณะท างานจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (2561 – 2564) 
องค์การบริหารส่วนต าบลนิคมห้วยผ้ึง  อ าเภอห้วยผ้ึง  จังหวัดกาฬสินธ์  โทร./โทรสาร. 043-๐๑๙-๙๕๖ 

  ๓.  พิจารณาภารกิจของหน่วยงานในแต่ละหน่วยงานว่า เรื่องใดผู้บังคับบัญชาสมควรมอบอ านาจตัดสินใจ เก่ียวกับ
การสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ การปฏิบัติราชการหรือการด าเนินการใดๆไปสู่ผู้ด ารงต าแหน่งอ่ืน ที่ มีหน้าที่
รับผิดชอบในการด าเนินการเรื่องนั้นโดยตรงเพ่ือให้เกิดความคล่องตัวและเป็นการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน  

๔.  ให้รายงานผลสัมฤทธิ์ ปัญหา และอุปสรรคให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนิคมห้วยผึ้งทราบ ภายใน ๓๐ วัน 

ทั้งนี้  ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

     สั่ง  ณ  วันที่  ๙   เดือน มกราคม  พ.ศ. ๒๕60 
 

                                                                  
    (นางจิดาภา ลาวัลย์) 

                             นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนิคมห้วยผึ้ง 
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 คณะท างานจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (2561 – 2564) 
องค์การบริหารส่วนต าบลนิคมห้วยผ้ึง  อ าเภอห้วยผ้ึง  จังหวัดกาฬสินธ์  โทร./โทรสาร. 043-๐๑๙-๙๕๖ 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (2561 – 2564) 

มิติท่ี 2 กำรบริหำรรำชกำรเพ่ือป้องกันกำรทุจริต 

 2.4 กำรเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงำน/บุคคลในกำรด ำเนินกิจกำรกำรประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นท่ีประจักษ์ 

1. โครงกำรส่งเสริมและสนับสนุนกำรจัดกิจกรรมวันส ำคัญของทำงรำชกำร (พ่อ–แม่ดีเด่น) 

1. ชื่อโครงกำร : โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมวันส าคัญของทางราชการ (พ่อ–แม่ดีเด่น) 

2. หลักกำรและเหตุผล 
 เนื่องในวโรกาส 5 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นวัน
พ่อแห่ งชาติและในวโรกา ส 12 สิ งหา คมของทุ กปี  เป็น วัน เฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนา งเจ้า ฯ 
พระบรมราชินีนาถ เป็นวันแม่แห่งชาติ ซ่ึงองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านลานได้ก าหนดเป็นนโยบายในการจัดงาน
วันพ่อวันแม่แห่งชาติเป็นประจ าทุกปีติดต่อกันมาเพ่ือเทิดทูนพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยอย่างนานัปการ พระองค์ทรงเป็นพ่อและแม่
ของปวงชนชาวไทยที่เปี่ยมล้นด้วยพระเมตตา ทรงห่วงใยอย่างหาที่เปรียบมิได้ และเป็นการเผยแพร่พระคุณของ
พ่อและแม่ที่มีต่อครอบครัว สังคมและประเทศชาติ 
 เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 25 37 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติมฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552  ที่ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลมีหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาเด็ก สตรี เยาวชน 
ผู้สูงอายุ และคนพิการ ประกอบกับองค์การบริหารส่วนต าบลมีแนวทางในการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับส านักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ การบริหารราชการเพ่ือป้องกันการทุจริต ในการเชิดชู
เกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลในการด าเนินกิจการ การประพฤติตนให้เป็นที่ประจักษ์ โดยการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ที่ มี
ความซ่ือสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ที่ให้ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะของท้องถิ่น 
 ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านลานจึงได้จัดกิจกรรมวันพ่อ วันแม่แห่งชาติ คือการคัดเลือกพ่อและ
แม่ดีเด่นในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบล เพ่ือมอบโล่ประกาศเกียรติคุณฯ เป็นการสร้างแบบฉบับที่ดีให้ปรากฏแก่
สาธารณชน และให้สังคมได้ตระหนักถึงหน้าที่ อันส าคัญยิ่งของพ่อและแม่ ที่ส าคัญเพ่ือเป็นแบบอย่างที่ ดีของคนใน
ชุมชนต่อไป 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติแก่พ่อ แม่ ผู้มีความซ่ือสัตย์ สุจริต ต้ังม่ันอยู่ในหลักคุณธรรม จริยธรรม 
 3.2 เพ่ือให้พ่อ แม่ ที่ได้รับการคัดเลือกได้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่บุตร ธิดา และสังคมสืบไป 

4. เป้ำหมำย 
 จัดพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่พ่อ แม่ดีเด่น จ านวน 2 ครั้ง/ปี  

5. พ้ืนท่ีด ำเนินกำร 
 ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลนิคมห้วยผผึ้ง อ าเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์ 
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 คณะท างานจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (2561 – 2564) 
องค์การบริหารส่วนต าบลนิคมห้วยผ้ึง  อ าเภอห้วยผ้ึง  จังหวัดกาฬสินธ์  โทร./โทรสาร. 043-๐๑๙-๙๕๖ 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (2561 – 2564) 

6. วิธีด ำเนินกำร 
 6.1 จัดท าประกาศก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกพ่อ แม่ ดีเด่น ที่มีคุณสมบัติที่จะได้รับการ
คัดเลือกให้เป็นพ่อ แม่ ดีเด่น ประจ าปี เพ่ือประกาศให้ประชาชนทราบ 
 6.2 แจ้งประกาศหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกให้ทุกชุมชนในเขตองค์การบริหารส่วน ต าบลนิคมห้วยผึ้ง 
จ านวน ๑๑ หมู่บ้าน เพ่ือให้แต่ละหมู่บ้านด าเนินการคัดเลือก   
 6.3 ด าเนินการจัดพิธีการมอบโล่ ตามระเบียบฯ ในวันส าคัญที่ตรงกับวันเฉลิมพระชนมพรรษาของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตต์ิพระบรมราชินีนาถ จ านวน 2 
ครั้ง/ปี  

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ด าเนิ นการในช่วงแผนปฏิบั ติการป้อ งกันการทุ จริต 4 ปี  (ปีงบประมาณ พ.ศ .2561 – 2564) 
(เดือนสิงหาคม และ เดือนธันวาคม) 

8. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ๑00,000 บาท 

9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลนิคมห้วยผึ้ง  อ าเภอห้วยผึ้ง  จังหวัดกาฬสินธุ์ 

10. ตัวชี้วัด/ผลสัมฤทธ์ิ 
 ผลผลิต 
     - มีพ่อแม่ดีเด่น ที่ได้รับเชิดชูเกียรติ 
 ผลลัพธ์  
     - พ่อ แม่ดีเด่นที่ได้รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ มีความพึงพอใจไม่น้อยกว่าระดับดี 
     - มีพ่อ แม่ดีเด่น ที่เป็นบุคคลต้นแบบแก่บุตร ธิดา และสังคมสืบไป 
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 คณะท างานจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (2561 – 2564) 
องค์การบริหารส่วนต าบลนิคมห้วยผ้ึง  อ าเภอห้วยผ้ึง  จังหวัดกาฬสินธ์  โทร./โทรสาร. 043-๐๑๙-๙๕๖ 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (2561 – 2564) 

มิติท่ี 2 กำรบริหำรรำชกำรเพ่ือป้องกันกำรทุจริต 

2.5 มำตรกำรจัดกำรในกรณีได้ทรำบ หรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบกำรทุจริต 

1. มำตรกำร “จัดท ำข้อตกลงกำรปฏิบัติรำชกำร 

1. ชื่อโครงกำร : มาตรการ “จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ” 

2. หลักกำรและเหตุผล 
 จากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้ก าหนดดัชนีในการ
ประเมินที่ค านึงถึงหลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณสากล และวัฒนธรรมของประเทศไทยเป็นหลักรวมถึงข้อเท็จจริง
ของการทุจริตที่ เกิดขึ้นภายในหน่วยงานของภาครัฐ สาเหตุส่วนมากเกิดจากการด าเนินงานของระดับบุคคล หรือ
เกิดจากปัจจัยทางวัฒนธรรมขององค์กร หรือเกิดจากลักษณะงานและการรับ สิ่งของต่างๆ ที่เอ้ือให้เกิดการทุจริต 
ดังนั้น วิธีการบริหารจัดการภายในองค์กรที่น าไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ค่านิยมและวัฒนธรรมขององค์กรให้
กลายเป็นสิ่งที่ยอมรับได้ของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ภายในองค์กร โดยการสร้างความตระหนักถึงความรับผิดชอบ
และการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตภายในองค์กร ของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ถึงแม้จะเป็นสิ่งที่ยากต่อการ
ด าเนินงานก็ตาม แต่เป็นสิ่งส าคัญที่หน่วยงานต้องสร้างให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเพ่ือน าไปสู่องค์กรที่มีคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงาน ตลอดจนเป็นการสร้างแนวร่วมในการต่อต้านการทุจริตอันจะส่งผลต่อสังคม ชุมชน 
และประเทศเกิดความตระหนักถึงภัยจากากรทุจริตและปฏิเสธการทุจริตในทุกรูปแบบ 
 ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลนิคมห้วยผึ้ง จึงได้จัดท ามาตรการ “จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ” 
ที่ก าหนดดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการด้วยความซ่ือสัตย์ สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมือง 
ที่ดี ขึ้น เพ่ือเป็นการพัฒนาวิธีการด าเนินงานภายในองค์กรที่จะน าไปสู่การยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การด าเนินงานให้สูงขึ้น 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือให้บุคลากรปฏิบัติราชการด้วยความซ่ือสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม ตามแนวทา งการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี 
 3.2 เพ่ือให้ทุกส่วนราชการ (ส านัก/กอง) น าไปยึดถือและปฏิบัติ 
 3.3 เพ่ือเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มีความโปร่งใส มีคุณธรรม 

4. เป้ำหมำย/ผลผลิต   
  บุคลากรในองค์กรปฏิบัติตามเกณฑ์ตัวชี้วัดข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 

5. พ้ืนท่ีด ำเนินกำร   
  องค์การบริหารส่วนต าบลนิคมห้วยผึ้ง อ าเภอห้วยผึ้ง  จังหวัดกาฬสินธุ์ 

6. วิธีด ำเนินกำร 
 6.1 จัดท าข้อตกลงในการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการระหว่างส่วนราชการกับผู้บริหารท้องถิ่นที่ มี
ดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการด้วยความซ่ือสัตย์ สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
 6.2 รวบรวมรายงานข้อตกลงการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการเสนอผู้บริหารทราบ 
 6.3 ประชาสัมพันธ์พร้อมแจ้งให้ทุกส่วนราชการถือปฏิบัติ 
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 คณะท างานจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (2561 – 2564) 
องค์การบริหารส่วนต าบลนิคมห้วยผ้ึง  อ าเภอห้วยผ้ึง  จังหวัดกาฬสินธ์  โทร./โทรสาร. 043-๐๑๙-๙๕๖ 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (2561 – 2564) 

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร   
  ด าเนิ นการในช่วงแผนปฏิบั ติการป้อ งกันการทุ จริต 4 ปี  (ปีงบประมาณ พ.ศ .2561 – 2564) 
(เดือนเมษายน และเดือนตุลาคม) 

8. งบประมำณด ำเนินกำร   
  ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร   
  ทุกส านัก/กอง ขององค์การบริหารส่วนต าบลนิคมห้วยผึ้ง 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์   
  มีการจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 
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 คณะท างานจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (2561 – 2564) 
องค์การบริหารส่วนต าบลนิคมห้วยผ้ึง  อ าเภอห้วยผ้ึง  จังหวัดกาฬสินธ์  โทร./โทรสาร. 043-๐๑๙-๙๕๖ 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (2561 – 2564) 

มิติท่ี 3 กำรส่งเสริมบทบำทและกำรมีส่วนร่วมของภำคประชำชน 

 3.1 จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรในช่องทำงท่ีเป็นกำรอ ำนวยควำมสะดวกแก่ประชำชนได้มี
ส่วนร่วมตรวจสอบกำรปฏิบัติรำชกำรตำมอ ำนำจหน้ำท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินได้ทุกขั้นตอน 

1. มำตรกำร “ปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่ำวสำรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนิคมห้วยผ้ึงให้มีประสิทธิภำพมำก
ย่ิงขึ้น” 

1. ชื่อโครงกำร : มาตรการ “ปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วน ต าบลนิคมห้วยผึ้งให้ มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น” 

2. หลักกำรและเหตุผล 
 ตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และพระราชบัญญัติการ
อ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มี
ข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยตามที่กฎหมายก าหนดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ณ ที่ท าการของหน่วยงาน
ของรัฐ   โดยเรียกสถานที่ท่ีจัดเก็บรวบรวมข้อมูลข่าวสารและให้บริการว่า “ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร” โดยมีเจตนารมณ์
ให้ประชาชนมีโอกาสอย่างกว้างขวางในการได้รับข่าวสารเก่ียวกับการด าเนินการต่างๆ ของรัฐ 
 ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการดังกล่าวเป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด องค์การบริหารส่วนต าบลนิคมห้วยผึ้ง
จึงได้ให้มีสถานที่ส าหรับประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสารซ่ึงได้รวบรวมไว้ โดยจัดเป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การ
บริหารส่วนต าบลนิคมห้วยผึ้งให้บริการ ณ ที่ ศูนย์ ICT ของที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลนิคมห้วยผึ้ง โดยมี
ผู้รับผิดชอบข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่ประชาชนสามารถเข้าตรวจดูได้ เพ่ือประชาชนจะได้สามารถรับรู้สิทธิและหน้าที่
ของตนอย่างเต็มที่ในการแสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิทางการเมืองได้โดยถูกต้องตรงกับความเป็นจริง ในการ
รักษาประโยชน์ของตนต่อไป 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์แก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้องและไม่บิดเบือน
ข้อเท็จจริง  
 3.2 เพ่ือเพ่ิมช่องทางให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วน
ต าบลนิคมห้วยผึ้ง 

4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนต าบลนิคมห้วยผึ้ง จ านวน 1 แห่ง 

5. พ้ืนท่ีด ำเนินกำร 
 ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลนิคมห้วยผึ้ง 

6. วิธีด ำเนินกำร 
 6.1 มีการจัดต้ังศูนย์ข้อมูลข่าวสารและจัดสถานที่ให้ประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูล 
 6.2 มีการแต่งต้ังเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเป็นปัจจุบัน 
 6.3 มีการจัดวางเอกสารข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน 
การจัดหาพัสดุ การค านวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่กฎหมาย ระเบียบ 
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 คณะท างานจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (2561 – 2564) 
องค์การบริหารส่วนต าบลนิคมห้วยผ้ึง  อ าเภอห้วยผ้ึง  จังหวัดกาฬสินธ์  โทร./โทรสาร. 043-๐๑๙-๙๕๖ 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (2561 – 2564) 

กฎข้อบังคับที่ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเผยแพร่ให้ประชาชนทราบและตรวจสอบได้ ข้อมูลครบ
ตามรายการที่ก าหนด 
 6.4 มีการจัดประชุมให้ความรู้แก่บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เก่ียวกับการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. 
ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
 6.5 มีการให้ความรู้แก่ประชาชนเก่ียวกับ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
 6.6 มีบริการอินเตอร์เน็ตส าหรับให้บริการประชาชนทั่วไป 
 6.7 มีการจัดเก็บสถิติผู้มารับบริการและสรุปผลเสนอผู้บริหาร 

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ด าเนิ นการในช่วงแผนปฏิบั ติการป้อ งกันการทุ จริต 4 ปี  (ปีงบประมาณ พ.ศ .2561 – 2564) 
(ตลอดปีงบประมาณ) 

8. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 ส านักปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลนิคมห้วยผึ้ง อ าเภอห้วยผึ้ง  จังหวัดกาฬสินธุ์ 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลนิคมห้วยผึ้ง 
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 คณะท างานจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (2561 – 2564) 
องค์การบริหารส่วนต าบลนิคมห้วยผ้ึง  อ าเภอห้วยผ้ึง  จังหวัดกาฬสินธ์  โทร./โทรสาร. 043-๐๑๙-๙๕๖ 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (2561 – 2564) 

มิติท่ี 3 กำรส่งเสริมบทบำทและกำรมีส่วนร่วมของภำคประชำชน 

3.2 กำรรับฟังควำมคิดเห็น กำรรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชำชน 

1. โครงกำร อบต.เคล่ือนท่ีน ำบริกำรท่ีดีสู่ประชำชน 

1. ชื่อโครงกำร  โครงการ อบต.เคลื่อนที่น าบริการที่ดีสู่ประชาชน 

2. หลักกำรและเหตุผล 
  องค์การบริหารส่วนต าบลนิคมห้วยผึ้ง  เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดต้ังขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือตอบสนองความต้องการและแก้ไขปัญหาของประชาชนได้อย่างทั่วถึง   ดังนั้น  องค์การบริหารส่วนต าบลนิคม
ห้วยผึ้ง  จึงมีบทบาทอ านาจหน้าที่อย่างกว้างขวาง  โดยไม่เพียงแต่จะมีหน้าที่ในการให้บริการสาธารณะขั้นพ้ืนฐาน
แก่ประชาชนในท้องถิ่นเท่านั้น    แต่ยังขยายบทบาทหน้าที่ออกไปรวมถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิต  และการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นด้วย  และในการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังมีการเปิดโอกาสให้
ประชาคมท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการบริหารและการตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ิม
มากขึ้นด้วย  ฉะนั้น เพ่ือเป็นการส่งเสริมการด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ และสนับสนุนวิสัยทัศน์ขององค์กรให้
บรรลุวัตถุประสงค์  รวมทั้งได้รับทราบปัญหาความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง เป็นการเปิดโอกาสให้
ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการคิด การตัดสินใจในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นภายในต าบลได้อย่างครอบคลุม 
 องค์การบริหารส่วนต าบลนิคมห้วยผึ้ง  ได้ตระหนักถึงความส าคัญของการมีส่วนร่วมของประชาชน 
รวมทั้งเป็นการให้บริการประชาชนแบบเข้าถึงตัวท าให้เกิดการสร้างความสัมพันธ์อันดีขึ้นระหว่างข้าราชการกับ
ประชาชน  อาศัยอ านาจตามมาตรา 66 องค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจหน้าที่ในการพัฒนาต าบลทั้งในด้าน
เศรษฐกิจ  สังคม  และวัฒนธรรม แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ .ศ. 2537   
และที่แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552   

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1  เพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างองค์กรกับชุมชน 
 3.2  เพ่ือเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เสนอปัญหาความต้องการและหาแนวทางแก้ไขร่วมกัน 
 3.3  เพ่ือเป็นกรอบและแนวทางในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลนิคมห้วยผึ้ง 
 3.4  เพ่ือเสริมสร้างประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชนได้อย่างทั่วถึง 

4. เป้ำหมำย   
  ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่เพ่ือจัดการบริการขั้นพ้ืนฐานแก่ประชาชน ทั้ง  1๑  หมู่บ้าน  

5. วิธีด ำเนินกำร 
                4.1  เสนอขออนุมัติโครงการจากผู้บริหารท้องถิ่น 
 4.2  ก าหนดวัน  เวลา  และสถานที่เพ่ือปฏิบัติการตามโครงการฯ 
 4.3  ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ทราบ 
 4.4  จัดหน่วยให้บริการประชาชน  (ส านักงานปลัด , กองคลัง , กองช่าง ,กองการศึกษา)  
ด้วยวิธีการดังนี้ 
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 คณะท างานจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (2561 – 2564) 
องค์การบริหารส่วนต าบลนิคมห้วยผ้ึง  อ าเภอห้วยผ้ึง  จังหวัดกาฬสินธ์  โทร./โทรสาร. 043-๐๑๙-๙๕๖ 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (2561 – 2564) 

     (ส ำนักงำนปลัด) 
 1.  การให้บริการฉีดวัคซีนสุนัขและแมว  
 2.  การแจกจ่ายทรายอะเบทก าจัดลูกน้ ายุงลาย 
 3.  การรับเรื่องร้องเรียนหรือรับฟังปัญหาความต้องการ และข้อเสนอแนะจากประชาชน 
  4.  การให้บริการแนะน าความรู้ด้านการขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ/ผู้พิการ/ผู้ป่วยติดเชื้อHIV. 

     (กองคลัง) 
 1.  การให้บริการจัดเก็บภาษีโรงเรือน ภาษีบ ารุงท้องที่ และภาษีป้าย 
 2.  การให้บริการแนะน าความรู้ด้านการจัดเก็บรายได้ของท้องถิ่น 

     (กองช่ำง) 
 1.  การให้บริการออกใบอนุญาตปลูกสร้างที่อยู่อาศัย 
 2.  การให้ค าแนะน าความรู้ด้านงานก่อสร้างและงานสาธารณูปโภค 

     (กองกำรศึกษำ) 
 1.  การให้บริการขึ้นทะเบียนเด็กก่อนประถมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

6. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
  ด าเนิ นการในช่วงแผนปฏิบั ติการป้อ งกันการทุ จริต 4 ปี  (ปีงบประมาณ พ.ศ .2561 – 2564) 
(ตลอดปีงบประมาณ) 

7. สถำนท่ีด ำเนินกำร 
 หมู่ที่  1๑ หมู่บ้าน  ต าบลนิคมห้วยผึ้ง  อ าเภอห้วยผึ้ง  จังหวัดกาฬสินธุ์  

8. หน่วยงำนรับผิดชอบโครงกำร 
 ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลนิคมห้วยผึ้ง  อ าเภอห้วยผึ้ง  จังหวัดกาฬสินธุ์ 

9. งบประมำณ 
  10๐,000.-บาท  

10.  ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับ 
 10.1  เกิดความรักความสามัคคีระหว่างข้าราชการและประชาชนเพ่ิมมากขึ้น 
 10.2  ปัญหาและความต้องการของประชาชนเกิดการแก้ไขได้ถูกช่องทางและทั่วถึงเพ่ิมมากขึ้น 
 10.3  ได้รับข้อมูลที่มีมาตรฐานและสามารถด าเนินงานแก้ไขได้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น 
 10.4  ประชาชนได้รับการบริการจากหน่วยงานภาครัฐได้ทั่วถึงมากยิ่งขึ้น 
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 คณะท างานจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (2561 – 2564) 
องค์การบริหารส่วนต าบลนิคมห้วยผ้ึง  อ าเภอห้วยผ้ึง  จังหวัดกาฬสินธ์  โทร./โทรสาร. 043-๐๑๙-๙๕๖ 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (2561 – 2564) 

มิติท่ี 3 กำรส่งเสริมบทบำทและกำรมีส่วนร่วมของภำคประชำชน 

3.3 ส่งเสริมให้ประชำชนมีส่วนร่วมบริหำรกิจกำรของ อปท. 

1. โครงกำรส่งเสริมและสนับสนุนกำรจัดท ำเวทีประชำคมหมู่บ้ำนเพ่ือส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมในกำรจัดท ำ แผน
ชุมชนและแผนพัฒนำท้องถ่ิน 

1. ชื่อโครงกำร โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดท าเวทีประชาคมหมู่บ้านเพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการ
จัดท าแผนชุมชนและแผนพัฒนาท้องถิ่น 

2. หลักกำรและเหตุผล 
  องค์การบริหารส่วนต าบลนิคมห้วยผึ้ง เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดต้ังขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือตอบสนองความต้องการและแก้ไขปัญหาของประชาชนได้อย่างทั่วถึง ดังนั้นองค์การบริหารส่วนต าบลนิคมห้วย
ผึ้ง จึงมีบทบาทอ านาจหน้าที่อย่างกว้างขวาง โดยไม่เพียงแต่จะมีหน้าที่ในการให้บริการสาธารณะขั้นพ้ืนฐานแก่
ประชาชนในท้องถิ่นเท่านั้น  แต่ยังขยายบทบาทหน้าที่ออกไปรวมถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิต และการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นด้วย และในการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังมีการเปิดโอกาสให้
ประชาคมท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการบริหารและการตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ิม
มากขึ้นด้วย ฉะนั้นเพ่ือเป็นการส่งเสริมการด าเนินการตามอ านาจหน้าที่และสนับสนุนวิสัยทัศน์ขององค์กรให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ รวมทั้งได้รับทราบปัญหาความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชน
ได้มีส่วนร่วมในการคิด การตัดสินใจในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นภายในต าบลได้อย่างครอบคลุม 
 องค์การบริหารส่วนต าบลนิคมห้วยผึ้ง ได้ตระหนักถึงความส าคัญของการมีส่วนร่วมของประชาชน 
รวมทั้งเป็นการให้บริการประชาชนแบบเข้าถึงตัวท าให้เกิดการสร้างความสัมพันธ์อันดีขึ้นระหว่างข้าราชการกับ
ประชาชน อาศัยอ านาจตามมาตรา 66 องค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจหน้าที่ในการพัฒนาต าบลทั้งในด้าน
เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบ ล พ.ศ. 2537 
และที่แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 องค์การบริหารส่วน ต าบลนิคมห้วยผึ้งจึงได้จัดท า 
“โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดท าเวทีประชาคมหมู่บ้านเพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนชุมชน
และแผนพัฒนาท้องถิ่น” ขึ้น 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1  เพ่ือให้ความรู้ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 3.2  เพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างองค์กรกับชุมชน 
 3.3  เพ่ือเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เสนอปัญหาความต้องการและหาแนวทางแก้ไขร่วมกัน 
 3.4  เพ่ือเป็นกรอบและแนวทางในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลนิคมห้วยผึ้ง 
 3.5  เพ่ือเสริมสร้างประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชนได้อย่างทั่วถึง 

4. เป้ำหมำย 
 จัดประชาคมหมู่บ้าน และให้บริการขั้นพ้ืนฐานแก่ประชาชน ทั้ง  1๑  หมู่บ้าน  
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 คณะท างานจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (2561 – 2564) 
องค์การบริหารส่วนต าบลนิคมห้วยผ้ึง  อ าเภอห้วยผ้ึง  จังหวัดกาฬสินธ์  โทร./โทรสาร. 043-๐๑๙-๙๕๖ 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (2561 – 2564) 

5. วิธีด ำเนินกำร 
            5.1  เสนอขออนุมัติโครงการจากผู้บริหารท้องถิ่น 
 5.2  ก าหนดวัน  เวลา  และสถานที่เพ่ือปฏิบัติการตามโครงการฯ 
 5.3  ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ทราบ ทางช่องทางต่างๆ เช่น หอกระจ่ายข่าว รถประชาสัมพันธ์
เคลื่อนที่ เว็บไซต์ www.nicomhuaiphung.go.th 
 5.4  จัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน/ต าบล  

6. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
  ด าเนิ นการในช่วงแผนปฏิบั ติการป้อ งกันการทุ จริต 4 ปี  (ปีงบประมาณ พ.ศ .2561 – 2564) 
(เดือนกุมภาพันธ์ - เดือนมีนาคม) 

7. สถำนท่ีด ำเนินกำร 
 หมู่ที่  1 – 1๖  ต าบลนิคมห้วยผึ้ง อ าเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์ 

8. หน่วยงำนรับผิดชอบโครงกำร 
 ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลนิคมห้วยผึ้ง อ าเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์ 
 

9. งบประมำณ 
  40,000.-บาท  

10. ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับ 
 10.1  ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 10.2  เกิดความรักความสามัคคีระหว่างข้าราชการและประชาชนเพ่ิมมากขึ้น 
 10.3  ปัญหาและความต้องการของประชาชนได้รับการแก้ไขได้ถูกช่องทางและทั่วถึงเพ่ิมมากขึ้น 
 10.4  ได้รับข้อมูลที่มีมาตรฐานและสามารถด าเนินงานแก้ไขได้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น 

 10.5  ประชาชนได้รับการบริการจากหน่วยงานภาครัฐได้ทั่วถึงมากยิ่งขึ้น 
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 คณะท างานจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (2561 – 2564) 
องค์การบริหารส่วนต าบลนิคมห้วยผ้ึง  อ าเภอห้วยผ้ึง  จังหวัดกาฬสินธ์  โทร./โทรสาร. 043-๐๑๙-๙๕๖ 
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มิติท่ี 4 กำรเสริมสร้ำงและปรับปรุงกลไกในกำรตรวจสอบกำรปฏิบัติรำชกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

4.1 มีกำรจัดวำงระบบและรำยงำนกำรควบคุมภำยใน ตำมท่ีคณะกรรมกำรตรวจเงินแผ่นดินก ำหนด 

1. มำตรกำรจัดท ำรำยงำนกำรควบคุมภำยใน 

1. ชื่อโครงกำร : มาตรการจัดท ารายงานการควบคุมภายใน 

2. หลักกำรและเหตุผล 
 ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 
ก าหนดให้หน่วยรับตรวจติดตามประเมินผลการควบคุมภายในที่ได้ก าหนดไว้ รายงานต่อผู้ก า กับดูแลและ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ 
 ดังนั้น เพ่ือให้การปฏิบัติถูกต้องและเป็นไปตามที่ระเบียบฯ ก าหนด องค์การบริหารส่วนต าบลนิคมห้วยผึ้ง 
จึงได้มีการจัดท าและรายงานการควบคุมภายในตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินก าหนด เป็นประจ าทุกปี 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค์กรขององค์การบริหารส่วนต าบลนิคมห้วย
ผึ้ง 
 3.2 เพ่ือสรุปรายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายในให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนิคมห้วยผึ้ง
ทราบตามแบบที่ระเบียบฯ ก าหนด 
 3.3 เพ่ือรายงานการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในต่อผู้ก ากับดูแลและคณะกรรมการตรวจ
เงินแผ่นดิน ตามก าหนด 

4. เป้ำหมำย/ผลผลิต   
  ส่วนราชการทุกส านัก/กองขององค์การบริหารส่วนต าบลนิคมห้วยผึ้ง 

5. พ้ืนท่ีด ำเนินกำร    
  ส่วนราชการทุกหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนต าบลนิคมห้วยผึ้ง 

6. วิธีด ำเนินกำร 
 6.1 แต่งต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค์กร 
 6.2 แต่งต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย 
 6.3 ผู้บริหารมีหนังสือแจ้งให้ทุกส่วนราชการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน 
 6.4 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย ด าเนินการประเมิน
องค์ประกอบ ตามแบบ ปย.1 และประเมินผลการปรับปรุงการควบคุมภายในตามแบบ ปย.2 
 6.5 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับองค์กร ด าเนินการรวบรวม เพ่ือจัดท า
รายงานการควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ข้อ 6 ระดับองค์กร และน าเสนอผู้บริหาร พร้อมจัดส่งรายงานให้ผู้ก ากับ
ดูแลและคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 

7. ระยะเวลำกำรด ำเนินกำร  
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 คณะท างานจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (2561 – 2564) 
องค์การบริหารส่วนต าบลนิคมห้วยผ้ึง  อ าเภอห้วยผ้ึง  จังหวัดกาฬสินธ์  โทร./โทรสาร. 043-๐๑๙-๙๕๖ 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (2561 – 2564) 

  ด าเนินการในช่วงแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 – 2564) 
(ตลอดปีงบประมาณ) 
 

8. งบประมำณด ำเนินกำร   
  ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร   
  ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลนิคมห้วยผึ้ง อ าเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์ 
 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
 10.2 ลดโอกาสความผิดพลาด ป้องกันและลดความเสี่ยงต่อการปฏิบัติงาน 
 10.3 เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรและประชาชนโดยรวม 
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มิติท่ี 4 กำรเสริมสร้ำงและปรับปรุงกลไกในกำรตรวจสอบกำรปฏิบัติรำชกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

4.2 กำรสนับสนุนให้ภำคประชำชนมีส่วนร่วมตรวจสอบกำรปฏิบัติ หรือกำรบริหำรรำชกำรตำม
ช่องทำงท่ีสำมำรถด ำเนินกำรได้ 

1. กิจกรรมกำรรำยงำนผลกำรใช้จ่ำยเงินให้ประชำชนได้รับทรำบ 

1. ชื่อโครงกำร : กิจกรรมการรายงานผลการใช้จ่ายเงินให้ประชาชนได้รับทราบ 

2. หลักกำรและเหตุผล 
 การปฏิบัติงานด้านการคลังเป็นการท างานที่ต้องอาศัยระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการ ตลอดจนมติ
คณะรัฐมนตรี วิธีการท างานต้องอยู่ในกรอบ และต้องมีระบบการบริการที่รวดเร็ว ถูกต้อง ประชาชนหรือ
ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจสร้างความสะดวกให้แก่ประชาชนมากที่สุดถูกต้องทั้งระเบียบกฎหมาย ข้อเท็จจริง 
ไม่มีข้อผิดพลาดบริการด้วยความเสมอภาคกัน ไม่เลือกปฏิบัติเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน การบริหาร
การเงินการคลังเกิดความโปร่งใสไม่เกิดการทุจริตคอร์รัปชันมีการท างานมีกระบวนการที่โปร่งใส สามารถ
ตรวจสอบได้ รายงานการเงินจากหน่วยงานภายในและภายนอกไม่พบข้อบกพร่อง มีกระบวนการทางการคลังที่
เปิดเผยข้อมูลอ่ืนต่อประชาชน 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ 
 3.2 การใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าและเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถซักถามและตรวจสอบได้ 
 3.3 ปฏิบัติงานถูกต้องตามระเบียบที่เก่ียวข้อง 
 3.4 ในการบริหารจัดการต้องท าอย่างเปิดเผยสามารถตรวจสอบได้ จึงต้องมีการปรับปรุงแก้ไขการท างาน
ขององค์กรให้มีความโปร่งใส สามารถเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร เปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถตรวจสอบความ
ถูกต้องได้ 

4. เป้ำหมำย/ผลผลิต  
  ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลนิคมห้วยผึ้ง 

5. พ้ืนท่ีด ำเนินกำร    
  องค์การบริหารส่วนต าบลนิคมห้วยผึ้ง อ าเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์ 
 

6. วิธีด ำเนินกำร 
 จัดท างบแสดงฐานะการเงินและงบอ่ืนๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน 
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
โดยเปิดเผยเพ่ือให้ประชาชนทราบ ณ ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลนิคมห้วยผึ้ง ภายในเก้าสิบวันนับแต่วัน
สิ้นปี และจัดท ารายงานแสดงผลการด าเนินงานตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก าหนด เพ่ือน าเสนอ
ผู้บริหารท้องถิ่น และประกาศส าเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยเพ่ือให้ประชาชนทราบ 
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 คณะท างานจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (2561 – 2564) 
องค์การบริหารส่วนต าบลนิคมห้วยผ้ึง  อ าเภอห้วยผ้ึง  จังหวัดกาฬสินธ์  โทร./โทรสาร. 043-๐๑๙-๙๕๖ 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (2561 – 2564) 

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร  
  ด าเนินการในช่วงแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 – 2564) 
(ตลอดปีงบประมาณ) 
8. งบประมำณด ำเนินกำร  
  ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร  
  กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลนิคมห้วยผึ้ง อ าเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์ 
 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 มีการพัฒนาการบริหารด้านการเงินการคลังและงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ 
 10.2 มีการเบิกจ่ายถูกต้อง รวดเร็ว เกิดความประหยัด 
 10.3 มีการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในพ้ืนที่หรือผู้รับบริการ 
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 คณะท างานจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (2561 – 2564) 
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มิติท่ี 4 กำรเสริมสร้ำงและปรับปรุงกลไกในกำรตรวจสอบกำรปฏิบัติรำชกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

4.3 กำรส่งเสริมบทบำทกำรตรวจสอบของสภำท้องถ่ิน 

1. โครงกำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนิคมห้วยผ้ึง โปร่งใสห่ำงใกลทุจริต 

1. ชื่อโครงกำร  โครงการองค์การบริหารส่วนต าบลนิคมห้วยผึ้ง โปร่งใสห่างใกลทุจริต 

2. หลักกำรและเหตุผล 
 ตามที่รัฐบาล  ได้มีนโยบายเพ่ือเอาชนะปัญหาการทุจริตคอรร์ัปชั่น  โดยก าหนดให้เป็นวาระแห่งชาติ  รวมทั้ง
ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจรติแห่งชาติ  มีนโยบายในการปลูกจติส านึกคุณธรรม  จริยธรรม  
วินัย และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  โดยการส่งเสริมสนับสนุน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้บริหารราชการด้วยความโปร่งใสพร้อมรับการตรวจสอบจากทุกภาคส่วนเป็นไปตาม
อ านาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2542  มาตรา 16 (16) ให้องค์การบริหารส่วนต าบล  มีอ านาจ  และหน้าที่ในการจดัระบบการบริหารสาธารณะเพ่ือ
ประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเองซ่ึงรวมถึงส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น   นั้น 
 ดังนั้น  เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ  ในการส่งเสริมให้ท้องถิ่นปลอดทุจริตคอรัปชั่นองค์การบริหารส่วนต าบลนิคมห้วยผึ้ง จึงได้จัดท าโครงการ
ดังกล่าวขึ้นมาเพ่ือให้ข้าราชการทุกประเภทและทุกระดับได้ตระหนักถึงความเสียหายอันเกิดจากการทุจริต 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1  เพ่ือเสริมสร้างจิตส านึกและค่านิยมความซ่ือสัตย์สุจริต  คุณธรรม  จริยธรรม  ให้แก่ คณะผู้บริหาร  
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้างทุกประเภท 
 3.2  เพ่ือให้คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง
ทุกประเภท มีความรู้ความเข้าใจเพ่ิมขึ้นเก่ียวกับระเบียบและกฎหมายต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องในการปฏิบัติงาน 
 3.3  เพ่ือสร้างระบบป้องกันและเตือนภัยภายในองค์การบริหารส่วนต าบลนิคมห้วยผึ้ง  และส าหรับงานที่
มีโอกาสและช่องทางที่สุ่มเลี่ยงต่อการทุจริต   

4. เป้ำหมำย 
 ให้ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับระเบียบและกฎหมายต่าง ๆ ที่ เก่ียวข้อง ได้แก่  คณะผู้บริหาร  เลขานุการ
นายกองค์การบริหารส่วนต าบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนิคมห้วยผึ้ง   พนักงานส่วนต าบล และ
พนักงานจ้างทุกประเภท จ านวน  70  คน   

5. วิธีกำรด ำเนินกำร 
 5.1 เสนอโครงการ  เพ่ือขออนุมัติงบประมาณในการด าเนินกิจกรรม 
 5.2 ประสานงานหน่วยงานเพ่ือขอความอนุเคราะห์วิทยากรในการให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรม 
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 คณะท างานจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (2561 – 2564) 
องค์การบริหารส่วนต าบลนิคมห้วยผ้ึง  อ าเภอห้วยผ้ึง  จังหวัดกาฬสินธ์  โทร./โทรสาร. 043-๐๑๙-๙๕๖ 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (2561 – 2564) 

 5.๓ ด าเนินการจัดอบรมให้ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับระเบียบและกฎหมายต่าง ๆที่เก่ียวข้อง เพ่ือเรียนรู้
ท าความเข้าใจในระเบียบต่าง ๆ น าไปใช้ในการตรวจสอบการด า เนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล อีกทั้งน า
ความรู้ดังกล่าวไปพัฒนาศักยภาพของชุมชน  เพ่ือพัฒนาไปสู่ระบบการตรวจสอบภาคจากประชาชน 
 5.4 ประเมินผลการจัดการอบรมจากผู้เข้าร่วมการอบรมโดยใช้แบบสอบถาม  หรือวิธีอ่ืนตามความเหมาะสม 
 

6. ระยะเวลำด ำเนินงำน 
 ด าเนินการในช่วงแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 – 2564) 
(เดือนตุลาคม – เดือนธันวาคม) 

7. สถำนท่ีด ำเนินกำร 
 ณ ห้องประชุมที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลนิคมห้วยผึ้ง  อ าเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์ 

8. หน่วยงำนท่ีรับผิดชอบ 
 ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลนิคมห้วยผึ้ง อ าเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์ 
9. งบประมำณ 
 30,000.- บาท   

10. ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับ 
 10.1 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้างทุก
ประเภท มีจิตส านึกและค่านิยมความซ่ือสัตย์สุจริต  คุณธรรม  จริยธรรม  ในการปฏิบัติหน้าที่ของตนเอง 
 10.2 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้างทุก
ประเภท มีความรู้ความเข้าเข้าใจเก่ียวกับระเบียบและกฎหมายต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับกระบวนการจัดซ้ือ/จัดจ้างให้
มีการใช้จ่ายงบประมาณ การด าเนินงานทุกกิจกรรมอย่างถูกต้องสอดคล้องกับระเบียบกฎหมายต่าง ๆ 
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มิติท่ี 4 กำรเสริมสร้ำงและปรับปรุงกลไกในกำรตรวจสอบกำรปฏิบัติรำชกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

4.4 เสริมพลังกำรมีส่วนร่วมของชุมชน(Community)และบูรณำกำรทุกภำคส่วน 
เพ่ือต่อต้ำนกำรทุจริต 

1. โครงกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตบุคลำกรและเพ่ิมประสิทธิภำพกำรกำรปฏิบัติงำนในองค์กรอย่ำงมีควำมสุข  

1. ชื่อโครงกำร  โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรและเพ่ิมประสิทธิภาพการการปฏิบัติงานในองค์กรอย่างมี
ความสุข 

2. หลักกำรและเหตุผล 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   เป็นองค์กรส าคัญและใกล้ชิดประชาชน ในการให้บริการสาธารณะเพ่ือ

ตอบสนองความต้องการของประชาชน   การพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนตามอ านาจหน้าที่ 
ได้แก่    
  1. พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ. ๒๕๓๗  (แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับ ที่ 6 
พ.ศ. 2552) 

 มาตรา 67 (๒) รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ า ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งก าจัดมูลฝอย 
และสิ่งปฏิกูล  

มาตรา 67 (๕) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
มาตรา 67 (๗) คุ้มครอง ดูแล และบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
มาตรา 67 (๘) บ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 
มาตรา 68 (๕) ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ์ 
มาตรา 68 (๗) บ ารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร 
มาตรา 68 (๗)  (๑๒) การท่องเที่ยว 

2. พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. ๒๕๔๒   

มาตรา ๑๖ (๑) การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
มาตรา ๑๖ (6) การส่งเสริมการฝึกและประกอบอาชีพ  
มาตรา ๑๖ (8) การส่งเสริมการท่องเที่ยว  
มาตรา ๑๖ (9) การจัดการศึกษา 
มาตรา ๑๖ (16) การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น  
มาตรา ๑๖ (๑8)  การก าจัดขยะ มูลฝอยสิ่งปฏิกูลและน้ าเสีย  



ห น้ า  | 56 
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มาตรา ๑๖ (24) ด้านการจัดการ การบ ารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดิน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
  3. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖   

มาตรา ๑๑ ส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้ในส่วนราชการ เพ่ือให้มีลักษณะเป็นองค์การแห่งการ
เรียนรู้อย่างสม่ าเสมอ โดยต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสารและสามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่างๆ  เพ่ือน ามา
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็วและเหมาะสมกับสถานการณ์รวมทั้งต้องส่งเสริมและ
พัฒนาความรู้ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์และปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้าราชการใน สังกัดให้เป็นบุคลากรที่มี
ประสิทธิภาพและมีการเรียนรู้ร่วมกัน ทั้งนี้เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติราชการ  ของส่วนราชการให้สอดคล้องกับ
การบริหารราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามพระราชกฤษฎีกานี้ 

ตามภารกิจข้ างต้นสิ่ งจ าเป็น  คือการเตรียมบุ คลากร ให้มีความพร้ อม ควา มเข้ าใจ  สร้า ง
วิสัยทัศน์  ความรู้ความเข้าใจ การบูรณาการร่วมกันระหว่างผู้บริหารท้องถิ่น ผู้น าชุมชน พนักงานเจ้าหน้าที่ การ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน และที่ส าคัญประการหนึ่งในการพัฒนาดังกล่าวต้องยึดตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9 

องค์การบริหารส่ วนต า บลนิ คมห้ วยผึ้งได้ตระหนักถึงความส าคัญ ในการบริหาร งา นอย่า งมี
ประสิทธิภาพและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน  จึงจัดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรและเพ่ิมประสิทธิภาพ
การการปฏิบัติงานในองค์กรอย่างมีความสุข ขึ้น 

3. วัตถุประสงค์ 
3.1 เพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ  ในบทบาทอ านาจหน้าที่  ตามกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการ

ปฏิบัติงาน การบริหารจัดการ และเป็นการพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้แก่องค์การบริหารส่วนต าบล  
3.2 เพ่ือให้เกิดการประสานงาน และการมีส่วนร่วมกับผู้น าชุมชนและประชาชนในพ้ืนที่ในเชิง

สร้างสรรค์ พัฒนาศักยภาพและทักษะการท างานให้แก่บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบล  
3.3 เพ่ือเป็นการเสริมสร้างความเข้าใจอันดี ความสามัคคีระหว่างข้าราชการประจ ากับข้าราชการ

ฝ่ายการเมืองและผู้น าชุมชน 
3.4 เพ่ือส่งเสริมความรู้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอ

ดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9 
3.5 เพ่ือน าผลการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประสบการณ์ที่ได้รับมาปรับใช้ด าเนินการขยายผลในทาง

ปฏิบัติให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน 

4. กลุ่มเป้ำหมำย   
นายกองค์การบริหารส่วนต าบล/รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล/เลขานุการนายกองค์การ

บริหารส่วนต าบล/สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล/พนักงานส่วนต าบล/พนักงานจ้าง จ านวน 70 คน  

5. วิธีกำรด ำเนินกำร 
5.1 ประชุมผู้เก่ียวข้องจัดท าโครงการ รายงานผู้บังคับบัญชาเพ่ือขออนุมัติโครงการ  
5.๒ พิจารณาคัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย 
5.๓ ติดต่อ  ประสาน งาน  สถานที่ศึกษาดูงาน  ที่พัก 
5.๔ ฝึกอบรมและศึกษาดูงาน 

https://news.kapook.com/topics/%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87
https://news.kapook.com/topics/%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87
https://news.kapook.com/topics/%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87
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5.๔.๑ จัดกิจกรรมฝึกอบรมบรรยาย เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ความเข้าใจ ในการปฏิบัติงาน 
แบบบูรณาการ ณ ส านักงาน องค์การบริหารส่วนต าบลนิคมห้วยผึ้ง จ านวน ๑ วัน 

5.๔.๒ ศึกษาดูงานนอกสถานที่ จ านวน 2 วัน ณ จังหวัดชลบุรีและจังหวัดระยอง 
5.๕ ประเมินผล/สรุปผลการด าเนินงาน 

6. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
ด าเนินการในช่วงแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 – 2564) 

(เดือนมีนาคม – เดือนพฤษภาคม) 

7. สถำนท่ีด ำเนินงำน 
1. ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลนิคมห้วยผึ้ง  อ าเภอห้วยผึ้ง  จังหวัดกาฬสินธุ์ 
2. ศึกษาดูงานนอกสถานที่ จ านวน 2 วัน ณ จังหวัดชลบุรีและจังหวัดระยอง 

8. หน่วยงำนท่ีรับผิดชอบ 
        ส านักปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลนิคมห้วยผึ้ง อ าเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์ 

9. งบประมำณ 
      400,000  บาท   

10. กำรประเมินผล 
10.1 การสังเกตการณ์พฤติกรรมของผู้อบรม  
10.2 การตอบแบบสอบถามของผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
10.3 การรายงานผลการฝึกการอบรม/ศึกษาดูงาน 

11. ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับ 
11.1 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับความรู้ ความเข้าใจ ทราบถึงบทบาทอ านาจหน้าที่ในการปฏิบัติงาน

ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ   
11.2 ผู้ เข้ารับการฝึกอบรม มีทัศนคติ วิสัยทัศน์ และพร้อมเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์การ

บริหารส่วนต าบลบ้านลานเพ่ิมมากขึ้น  
11.3 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ผู้น าชุมชน พนักงานส่วนต าบลและ

พนักงานจ้าง  เกิดความสามัคคีและสามารถปฏิบัติงานร่วมกันในการพัฒนาท้องถิ่นได้เป็นอย่างดี 
11.4 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จ

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://news.kapook.com/topics/%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87
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มิติท่ี 4 กำรเสริมสร้ำงและปรับปรุงกลไกในกำรตรวจสอบกำรปฏิบัติรำชกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

4.4 เสริมพลังกำรมีส่วนร่วมของชุมชน(Community)และบูรณำกำรทุกภำคส่วน 
เพ่ือต่อต้ำนกำรทุจริต 

๒. โครงกำรเพ่ิมศักยภำพคณะกรรมกำรศูนย์ยุติธรรมต ำบลนิคมห้วยผ้ึง 

1. ชื่อโครงกำร โครงการเพ่ิมศักยภาพคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมต าบลนิคมห้วยผึ้ง  

2. หลักกำรและเหตุผล 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   เป็นองค์กรส าคัญและใกล้ชิดประชาชน ในการให้บริการสาธารณะเพ่ือ

ตอบสนองความต้องการของประชาชน  ขับเคลื่อนงานด้านการส่งเสริมและพัฒนาศูนย์ยุติธรรมชุมชน  ในการ
ช่วยเหลือ อ านวยความเป็นธรรมแก่ประชาชน  ตามนโยบาย  "ลดความเหลื่อมล้ า ด้านความเป็นธรรมทาง
สังคม"  ให้เข้าถึงประชาชนได้ทุกระดับ  ดังนั้น  ศูนย์ยุติธรรมชุมชนต าบลนิคมห้วยผึ้ง จึงยึดหลักตามนโยบาย
ของรฐในการเพ่ิมศักยภาพ    
  ยุติธรรมชุมชน  (Community Justice)  คือการรวมกันเป็นเครือข่ายทางสังคม  เป็นการส่งเสริม
สนับสนุนหรือกระตุ้นให้ประชาชนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกัน ควบคุมอาชญากรรม จัดการความ
ขัดแย้งเชิงสมานฉันท์ ลดและเยียวยาความเสียหายหรือความรุนแรงที่เกิดจากอาชญากรรมหรือการกระท าผิด 
ตลอดจนคืนคนดีกลับสู่ชุมชนด้วยการฟ้ืนฟู  พัฒนาระบบยุติธรรมชุมชน โดยมีเป้าหมายเพ่ือให้ประชาชนรู้สึก
ม่ันคงปลอดภัย และเข้าถึงความยุติธรรม 

3. วัตถุประสงค์ 
๓.๑ เพ่ือให้มีการคกระกรรมการ/หน่วยงาน/ในการรับเรื่องราวร้องทุกข์ -ร้องเรียน ของประชาชน

น าไปสู่การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลนิคมห้วยผึ้ง ๑๑ หมู่บ้าน  
๓.๒ เพ่ือลดความเลือมล้ าด้านความเป็นธรรมทางสังคม 
๓.๓ เพ่ือเป็นการเสริมสร้างความเข้าใจอันดี ความสามัคคีระหว่างข้าราชการประจ ากับข้าราชการ

ฝ่ายการเมืองและผู้น าชุมชน 

4. กลุ่มเป้ำหมำย   
คณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมขององค์การบริหารต าบลนิคมห้วยผึ้ง  

5. วิธีกำรด ำเนินกำร 
5.๑ มีการจัดต้ังศูนย์ยุติธรรมและจัดสถานที่ให้ประชาชนเข้าร้องเรียนหรือท าการเจรจาไกล่เกลี่ยได้  
๕.๒ มีการแต่งต้ังเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเป็นปัจจุบัน 
๕.๓ มีการจัดวางเอกสารข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับ เรื่องการร้องเรียน ร้องทุกข์ ของประชาชน 
๔.๔ จัดกิจกรรมฝึกอบรมบรรยาย เพ่ืมเพ่ิมพูนความรู้ ความเข้าใจ ในการปฏิบัติงานแบบบรูณาการ ณ 

ส านักงาน องค์การบริหารส่วนต าบลนิคมห้วยผึ้ง จ านวน ๑ วัน 

6. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
ด าเนินการในช่วงแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 – 2564) 

(เดือนมีนาคม – เดือนพฤษภาคม) 
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 คณะท างานจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (2561 – 2564) 
องค์การบริหารส่วนต าบลนิคมห้วยผ้ึง  อ าเภอห้วยผ้ึง  จังหวัดกาฬสินธ์  โทร./โทรสาร. 043-๐๑๙-๙๕๖ 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (2561 – 2564) 

7. สถำนท่ีด ำเนินงำน 
1. ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลนิคมห้วยผึ้ง  อ าเภอห้วยผึ้ง  จังหวัดกาฬสินธุ์ 

9. งบประมำณ 
      ๒0,000  บาท   

10. กำรประเมินผล 
10.1 การสังเกตการณ์พฤติกรรมของผู้อบรม  
10.2 การตอบแบบสอบถามของผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
10.3 การรายงานผลการฝึกการอบรม/ศึกษาดูงาน 

11. ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับ 
11.1 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับความรู้ ความเข้าใจ ทราบถึงบทบาทอ านาจหน้าที่ในการปฏิบัติงาน

ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ   
11.2 ผู้ เข้ารับการฝึกอบรม มีทัศนคติ วิสัยทัศน์ และพร้อมเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์การ

บริหารส่วนต าบลบ้านลานเพ่ิมมากขึ้น  
11.3 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ผู้น าชุมชน พนักงานส่วนต าบลและ

พนักงานจ้าง  เกิดความสามัคคีและสามารถปฏิบัติงานร่วมกันในการพัฒนาท้องถิ่นได้เป็นอย่างดี 
11.4 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จ

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9 
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