
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ 
เรื่อง  การจัดท าแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่นกับมาตรการความ

โปร่งใส 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑-๒๕๖๔ 

************************ 

ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  ได้จัดท าแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่นกับมาตรการความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนต าบลหินหเล็กไฟ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 25๖๑-๒๕๖๔ เพ่ือให้การด าเนินงานสอดคล้องกับตามค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ              
ที่ 69/2557 เรื่อง  มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบได้ก าหนดให้ทุกส่วนราชการ
และหน่วยงานของรัฐ ก าหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบใน
ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบเฝ้าระวัง เพ่ือสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้ ประกอบกับ
นโยบายของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้แถลงนโยบายของรัฐบาลต่อสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 ก็ได้ก าหนดให้มีการบริหารราชการแผ่นดินที่ มีธรรมาภิบาลและการ
ป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ เป็นนโยบายส าคัญของรัฐบาล  เพ่ือให้การ
ขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต
ประพฤติมิชอบเป็นไปอย่าง                  มีประสิทธิภาพ องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  จึงได้จัดท า
มาตรการแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 25
๖๑-๒๕๖๔ ขององค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ และเพ่ือให้ทุกหน่วยงานในองค์การบริหารส่วนต าบลหิน
เหล็กไฟ ใช้เป็นกรอบแนวทางในการด าเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วน
ต าบลหินเหล็กไฟต่อไป 
  เพ่ือเป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของโครงการและปฏิบัติให้สอดคล้องพระราชบัญญัติ
ข้อมูลข่าวสารราชการพ.ศ.2540 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ จึงขอ
ประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่นกับมาตรการความโปร่งใส
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑-๒๕๖๔ 
  
  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

   ประกาศ  ณ  วันที่ ๑๙  เดือน   พฤษภาคม  พ.ศ.  25๖๐ 
 
 

   (นายนาวิน  มูลมงคล) 



                                                       นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ 

 
 

แผนปฏิบัติการ 

ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิ
ชอบ  
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จัดท าโดย 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  

อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ ์



 

 
ค าน า 

 
 

  การทุจริตเป็นปัญหาใหญ่ของสังคมไทยมาเป็นเวลานานและฉุดรั้งความเจริญก้าวหน้าการ
พัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ซึ่งในปัจจุบันได้ทวีความรุนแรงขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง ท าให้เกิดความเสียหายในวงกว้าง โดยส่งผลกระทบต่อระเศรษฐกิจ ระบบสังคม ระบบการเมือง การ
ปกครองและบริหารราชการเป็นอย่างมาก การแก้ปัญหาการทุจริตจึงเป็นสิ่งส าคัญท่ีหน่วยงานในภาครัฐซึ่งเป็น
หน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนประเทศไทยให้มีความเจริญก้าวหน้าสามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้อย่าง
ทัดเทียม        ที่จะต้องประสานความร่วมมือทั้งภาคเอกชนและภาคประชาสังคมเพ่ือร่วมกันพัฒนาปรับปรุง
ระบบ การบริหารจัดการ และการพัฒนาคนควบคู่ไปพร้อมๆกัน โดยการปลูกฝังความซื่อสัตว์สุจริต รับผิดชอบ 
มีวินัย ตลอดจนค่านิยมอื่นๆท่ีถูกต้องรวมทั้งเข้าใจวิถีด าเนินชีวิตที่สมควรและมีคุณค่า 
 

  เพ่ือให้การด าเนินการดังกล่าว บรรลุผลได้อย่างเป็นรูปธรรม องค์การบริหส่วนต าบลหินเหล็ก
ไฟ จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มิชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็ก
ไฟ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ ขึ้น เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตภาครัฐให้เกิดผลในทางปฏิบัติ และเพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ขององค์การบริหารส่วนต าบล
หินเหล็กไฟให้บรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามวิสัยทัศน์ก าหนดไว้  
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สารบัญ 
 

เรื่อง          หน้า 
ค าน า 
สารบัญ 
แผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ                   ๑ 
 หลักการและเหตุผล          ๑ 
 วิสัยทัศน์           ๑ 
 พันธกิจ            ๑ 
ยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ     ๒ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๑           ๒ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๒           ๓ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๓           ๔ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๔           ๔ 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมแต่ละยุทรศาสตร์        ๕ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑           ๕ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๒           ๖ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๓           ๗ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๔           ๗ 
ภาคผนวก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

บทน า 
หลักการและเหตุผล 

รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันบัญญัติให้รัฐจะต้องให้ความเป็นอิสระ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยยึด
หลักแห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น และส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการจัดท าบริการสาธารณะ รวมทั้งมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในระดับ
พ้ืนที่ส่วนการก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะท าได้เท่าที่จ าเป็นตามกรอบที่กฎหมายก าหนด และ
ต้องเป็นไปเพ่ือคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นหรือประโยชน์สุขของประเทศโดยรวม 

  นอกจากนี้ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริการราชการแผ่นดิน ก าหนดให้การบริหารราชการซึ่ง  
รวมทั้งราชการบริหารส่วนท้องถิ่นต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน ตามหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี และค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน 
  เมื่อพิจารณาจากบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่เกี่ยวข้องดังกล่าวจะเห็นได้ว่าการบริหาร
ราชการแผ่นดินที่มีองค์กรปกครองท้องถิ่น ซึ่งเป็นองค์กรหลักในการจัดการบริการสาธารณะและแก้ไขปัญหา
ในระดับท้องถิ่นยังมีปัญหาหลายประการ ที่ส าคัญคือปัญหาด้านการบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเอง และปัญหาการก ากับดูแลโดยองค์กรที่มีอ านาจหน้าที่ ตามกฎหมาย และด้วยเหตุที่ว่านี้ ได้มีส่วน
ท าให้การบริหาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ส่วนหนึ่งไม่เป็นไปเพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่
ประชาชนในท้องถิ่นอย่างแท้จริง คณะผู้บริหารหรือพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบางส่วนมีพฤติการณ์
ส่อไปในทาง    ที่เอ้ือประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้องโดยไม่ชอบมีการกระท าในลักษะที่ เป็นการขัดกันแห่ง
ผลประโยชน์ ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรม 

จากสภาพปัญหาที่พบในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามสื่อสิ่งพิมพ์ หรือสื่อประชาสัมพันธ์ จะพบว่า
ภาพลักษณ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการทุจริตคอรัปชั่นเป็นจ านวนมาก และมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง ส่งผลให้ประชาชนเกิดความไม่ไว้วางใจการบริหารงานของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามมา 

ดังนั้นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องเร่งสร้างภาพลักษณ์ ความเชื่อมั่นให้กับหน่วยงานทั้งภายใน
และภายนอกองค์กร โดยเฉพาะประชาชนให้ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงาน  การตรวจสอบการท างาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งบุคคลที่มีส่วนส าคัญที่จะท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปลอดทุจริตหรือ
การทุจริตมีทิศทางลดน้อยลง ย่อมเกิดจากบุคลากรในองค์กร ซึ่งประกอบด้วย คณะสมาชิกสภาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นคณะผู้บริหาร ตลอดจนข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ทุกๆต าแหน่ง จะต้องมจีิตส านึกค่านิยม ทัศนคติที่ชื่นชม ยอมรับหลักคุณธรรม จริยธรรม ประกอบหลักการใช้
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับฯ  

ในการบริหารหรือการปฏิบัติงาน กล่าวโดยสรุป หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ยึดหลัก           
“ธรรมาภิบาล”แล้ว หน่วยงานองค์กรอ่ืนและประชาชนก็จะเชื่อมั่นและไว้วางใจ ศรัทธาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอย่างแน่นอน 

  องค์การบริหารส่วนต าบลหินหเหล็กไฟ อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งเป็นองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นหนึ่งที่จะเป็นตัวช่วยสร้างภาพลักษณ์ในด้านการป้องกันการทุจริตเพ่ือขยายผลไปยังองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนได้เข้าร่วมการเป็นเครือข่ายในด้านการป้องกันการทุจริตแล้วก็ท าให้ทุกองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นได้ยึดหลักการบริหารงานและการปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนอย่างแท้จริง 



 

วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผน 
๑. เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ ใช้เป็นกรอบและแนวทางในการขับเคลื่อนมาตรการ

ป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ 
๒. เพ่ือส่งเสริม/เสริมสร้างให้บุคลากร ขององค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ ปฏิบัติราชการโดย

ยึดหลักธรรมาภิบาลมาตรฐานทางคุณธรรม จริยธรรม และการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
๓. เพ่ือส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริตประพฤติมิ

ชอบในภาครัฐ เสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายในการติดตามและตรวจสอบการทุจริตและประพฤติมิชอบใน
ภาครัฐให้มีความเข้มแข็ง 

๔. เพ่ือให้ระบบ และกลไกในการป้องกันและตรวจสอบมิให้เกิดการทุจริต หรือการปฏิบัติหน้าที่โดย     
มิชอบในการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ 

๕. เพ่ือให้ทุกภาคส่วนรู้เท่ากัน ร่วมคิดการป้องกันการทุจริต โดยมีการพัฒนาศักยภาพและคุณธรรม 
จริยธรรมของบุคลากรด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างทั่วถึง 
 

เป้าหมาย 
๑. ข้าราชการทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายประจ าขององค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  ตลอดจน

ประชาชน มีจิตส านึกในเรื่องของความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส เป็นธรรม ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่ไปในทางที่มิชอบ   
ทุกฝ่าย 

๒. องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  มีระบบการปฏิบัติงานที่สามารถป้องกันปัญหาเกี่ยวกับการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบของราชการ และเจ้าที่ และสามารถจัดการกับกรณีการทุจริตและประพฤติมิชอบ
อย่างรวดเร็ว โปร่งใส มิให้ข้าราชการอ่ืนใช้เป็นเยี่ยงอย่าง 

๓. หน่วยงานสามารถประสานความร่วมมือในองค์กรและภายนอกองค์กรในการป้องกัน และ 
ปราบปรามการทุจริต ภาครัฐ 

๔. องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ สามารถพัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม 
และถ่วงดุลการใช้อ านาจให้เหมาะสม 

๕. องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ พัฒนาบุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่ ในการป้องกันและ 
ปราบปราม  การทุจริต 
 

ประโยชน์ของการจัดท าแผน 
1. คณะกรรมการ/สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของ

องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ มีจิตส าส านึกในการปฏิบัติงานเพ่ือประชาชนมีความซื่อสัตย์ สุจริต 
ปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส 

2. ประชาชนมีจิตส านึกในการเห็นประโยชน์ของชุมชนและเฝ้าระวังการทุจริตขององค์การบริหารส่วน
ต าบลหินเหล็กไฟ 

๓. มีระบบการควบคุมและตรวจสอบการปฏิบัติงาน เพ่ือให้งานมีประสิทธิภาพและลดโอกาส ในการ
กระท าการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

๔. สร้างระบบในการจัดการกับการทุจริตให้เป็นไปด้วยความรวดเร็ว 
๕. พัฒนาและเสริมสร้างบุคลากรและหน่วยงานในการต่อต้านและปราบปรามการทุจริต 
๖. องค์การบริหารส่วนต าบลเชียงแรง ได้รับการยอมรับจากทุกภาคส่วนราชการ ประชาชนในการ

ป้องกันการทุจริต 
 
 



ส่วนที่ ๑ 
 
 
 
๑. การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดทุจริตในองค์กร 
        การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ต้องการบ่งชี้ความเสี่ยงของการทุจริตที่มีอยู่ในองค์กรโดยการประเมินโอกาสการทุจริตที่จะเกิดขึ้น  ตลอดจน
บุคคลหรือหน่วยงานที่อาจเกี่ยวข้องกับการทุจริต  เพื่อพิจารณาว่าการควบคุมและการป้องกันการทุจริตที่มีอยู่
ในปัจจุบันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม ่
         การทุจริตในระดับท้องถิ่น  พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการขยายตัวของทุจริตในระดับท้องถิ่น  
ได้แก่ การกระจายอ านาจลงสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แม้ว่าโดยหลักการแล้วการกระจายอ านาจมี
วัตถุประสงค์ส าคัญเพ่ือให้บริการต่างๆของรัฐสามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนมากขึ้น  มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น แต่ในทางปฏิบัติท าให้แนวโน้มของการทุจริตในท้องถิ่นเพ่ิมมากยิ่งขึ้นเช่นเดียวกัน 
        ลักษณะการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จ าแนกเป็น  ๗  ประเภท  ดังนี้ 

๑) การทุจริตด้านงบประมาณ  การท าบัญชี  การจัดซื้อ จัดจ้าง และการเงินการคลัง  
ส่วนใหญ่เกิดจากการละเลยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๒) สภาพหรือปัญหาที่เกิดจากตัวบุคคล 
๓) สภาพการทุจริตอันเกิดจากช่องว่างของกฎระเบียบและกฎหมาย 
๔) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการขาดความรู้ ความเข้าใจและขาด

คุณธรรมจริยธรรม 
๕) สภาพหรือลักษณะปัญหาที่เกิดจากการขาดประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
๖) สภาพหรือลักษณะของปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการตรวจสอบ ขาดความ

หลากหลายในการตรวจสอบของภาคส่วนต่างๆ 
๗) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจาก  อ านาจ  บารมี และอิทธิพลท้องถิ่น 

         สาเหตุและปัจจัยท่ีน าไปสู่การทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถสรุปประเด็นได้   
ดังนี้ 
   ๑) โอกาส แม้ว่าในปัจจุบันมีหน่วยงานและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแต่พบว่า ยังคงมีช่องว่างที่ท าให้เกิดโอกาสของการทุจริต ซึ่งโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นจาก
การบังคับใช้ กฎหมายที่ไม่เข้มแข็ง กฎหมาย กฎระเบียบไม่รัดกุม และอ านาจหน้าที่โดยเฉพาะข้าราชการ
ระดับสูงก็เป็นอีก โอกาสหนึ่งที่ท าให้เกิดการทุจริต 
    ๒) สิ่งจูงใจ เป็นที่ยอมรับว่าสภาวะทางเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม 
ท าให้คน ในปัจจุบันมุ่งเน้นที่การสร้างความร่ ารวย ด้วยเหตุนี้จึงเป็นแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่มีแนวโน้มที่จะท า
พฤติกรรมการ ทุจริตมากยิ่งข้ึน  
   ๓) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปร่งใส การทุจริตในปัจจุบันมีรูปแบบที่ซับซ้อนขึ้น 
โดยเฉพาะการทุจริตในเชิงนโยบายที่ท าให้การทุจริตกลายเป็นความชอบธรรมในสายตาของประชาชน  
ขาดกลไกการตรวจสอบความโปร่งใสที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเป็นการยากที่จะเข้าไปตรวจสอบการทุจริต
ของบุคคลเหล่านี้ 
 

บทน ำ 
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   ๔) การผูกขาด ในบางกรณีการด าเนินงานของภาครัฐ ได้แก่ การจัดซื้อ-จัดจ้าง เป็นเรื่องของ
การผูกขาด ดังนั้นจึงมีความเก่ียวข้องเป็นห่วงโซ่ผลประโยชน์ทางธุรกิจ ในบางครั้งพบบริษัทมีการให้สินบนแก่
เจ้าหน้าที่เพ่ือให้ตนเองได้รับสิทธิในการด าเนินงานโครงการของภาครัฐ รูปแบบของการผูกขาด  ได้แก่ การ 
ผูกขาดในโครงการก่อสร้างและโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ 
   ๕) การได้รับค่าตอบแทนที่ไม่เหมาะสม รายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย ความยากจนถือเป็น
ปัจจัยหนึ่ง ที่ท าให้ข้าราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความต้องการที่จะมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ท าให้
เจ้าหน้าที ่ต้องแสวงหาช่องทางเพ่ือเพ่ิม “รายได้พิเศษ” ให้กับตนเองและครอบครัว  

  ๖) การขาดจริยธรรม คุณธรรม ในสมัยโบราณ ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคุณธรรมที่ได้รับการ
เน้นเป็น พิเศษถือว่าเป็นเครื่องวัดความดีของคน แต่ในปัจจุบัน พบว่า คนมีความละอายต่อบาปและเกรงกลัว
บาป น้อยลง และมีความเห็นแก่ตัวมากยิ่งขึ้น มองแต่ประโยชน์ส่วนตนเป็นที่ตั้งมากกว่าที่จะยึดผลประโยชน์  
ส่วนรวม  

  ๗) มีค่านิยมที่ผิด ปัจจุบันค่านิยมของสังคมได้เปลี่ยนจากยกย่องคนดี คนที่มีความซื่อสัตย์
สุจริตเป็นที่ ยกย่องคนที่มีเงิน คนที่เป็นเศรษฐี มหาเศรษฐี คนที่มีต าแหน่งหน้าที่การงานสูง ด้วยเหตุนี้ ผู้ที่มี
ค่านิยมท่ีผิด เห็นว่าการทุจริตเป็นวิถีชีวิตเป็นเรื่องปกติธรรมดา เห็นคนซื่อเป็นคนเซ่อ เห็นคนโกงเป็นคนฉลาด 
ย่อมจะท าการทุจริตฉ้อราษฎร์บังหลวง โดยไม่มีความละอายต่อบุญและบาป และไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายของ
บ้านเมือง 
 
๒.หลักการเหตุผล  
       ปัจจุบันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นในประเทศไทยถือเป็นปัญหาเรื้อรังที่นับวันยิ่งจะทวีความ
รุนแรง และสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นและส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของชาติ เป็น
ปัญหาล าดับต้น ๆ ที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดขึ้นทุก
ภาคส่วน ในสังคมไทย ไม่ว่าจะเป็นภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมักถูก
มองจาก ภายนอกสังคมว่าเป็นองค์กรที่เอ้ือต่อการทุจริตคอร์รัปชันและมักจะปรากฏข่าวการทุจริตตามสื่อและ
รายงาน ของทางราชการอยู่เสมอ ซึ่งได้ส่งผลสะเทือนต่อกระแสการกระจายอ านาจและความศรัทธาต่อระบบ
การ ปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างยิ่ง ส่งผลให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันมีผลในเชิงลบ 
สอดคล้องกับการจัดอันดับดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชัน (Corruption Perception Index – CPI) ซึ่งเป็น 
เครื่องมือที่ใช้ประเมินการทุจริตคอร์รัปชันทั่วโลกที่จัดโดยองค์กรเพ่ือความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency 
International – IT) พบว่า ผลคะแนนของประเทศไทยระหว่างปี 2555 – 2558 อยู่ที่ 35 - 38 คะแนน 
จาก คะแนนเต็ม 100 โดยในปี 2558 อยู่อันดับที่ 76 จาก 168 ประเทศทั่วโลก และเป็นอันดับที่ 3 ใน
ประเทศ อาเซียนรองจากประเทศสิงคโปร์และประเทศมาเลเซีย และล่าสุดพบว่าผลคะแนนของประเทศไทยปี 
2559 ลดลง 3 คะแนน จากปี 2558 ได้ล าดับที่ 101 จาก 168 ประเทศ ซึ่งสามารถสะท้อนให้เห็นว่า
ประเทศไทย เป็นประเทศที่มีปัญหาการคอร์รัปชันอยู่ในระดับสูง แม้ว่าในช่วงระยะที่ผ่านมา ประเทศไทยได้
แสดงให้เห็นถึงความพยายามในการปราบปรามการป้องกัน การทุจริต ไม่ว่าจะเป็น การเป็นประเทศภาคี
ภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต (United Nations Convention Against 
Corruption-UNCAC) พ.ศ. 2546 การจัดตั้งองค์กรตาม รัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะกรรมการ 
ป้องกันปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
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มาแล้ว 3 ฉบับ แต่ปัญหาการทุจริตในประเทศไทยไม่ได้มีแนวโน้ม ที่ลดน้อยถอยลง สาเหตุที่ท าให้การทุจริต 
เป็นปัญหาที่ส าคัญของสังคมไทยประกอบด้วยปัจจัยทางด้านพ้ืนฐาน โครงสร้างสังคม ซึ่งเป็นสังคมที่ตั้งอยู่บน
พ้ืนฐานความสัมพันธ์แนวดิ่ง (Vertical Relation) หรืออีกนัยหนึ่งคือ พ้ืนฐานของสังคมอุปถัมภ์ที่ท าให้
สังคมไทยยึดติดกับการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน โดยเฉพาะในหมู่ญาติพ่ีน้องและ พวกพ้อง ยึดติดกับกระแสบริโภค
นิยม วัตถุนิยม ติดความสบาย ยกย่องคนที่มีเงินและมีอ านาจ คนไทยบางส่วน  มองว่าการทุจริตคอรัปชันเป็น
เรื่องปกติที่ยอมรับได้ ซึ่งนับได้ว่าเป็นปัญหาที่ฝังรากลึกในสังคมไทยมาตั้งแต่อดีต หรือกล่าวได้ว่าเป็นส่วนหนึ่ง
ของค่านิยมและวัฒนธรรมไทยไปแล้ว ผนวกกับปัจจัยทางด้านการท างานที่ไม่ได้ บูรณาการความร่วมมือของ
ทุกภาคส่วนไว้ด้วยกัน จึงส่งผลให้การท างานของกลไกหรือความพยายามที่ได้กล่าวมา ข้างต้นไม่สามารถท าได้
อย่างเต็มศักยภาพ ขาดความเข้มแข็ง 
          ปัจจุบันยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ 3 เริ่ม
จากปี พ.ศ. 2560 จนถึงปี พ.ศ. 2564 ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็น
สังคมมิติใหม่ ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง 
หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพ่ือให้ประเทศ
ไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศ
ไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” มีเป้าหมายหลักเพ่ือให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การ
ทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2564 ซึ่งการที่ระดับ
คะแนนจะ สูงขึ้นได้นั้น การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชน
ต้องมี พฤติกรรมแตกต่างจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได้
ก าหนด ยุทธศาสตร์การด าเนินงานหลักออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้  
         ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต  
         ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต  
         ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย  
         ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก  
         ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต  
         ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต(Corruption Perception                 
Index : CPI) 
         ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการขับเคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตบังเกิดผลเป็น  
รูปธรรมในทางปฏิบัติ เป็นไปตามเจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ระยะ ที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงได้ตระหนักและให้ความส าคัญกับการ
บริหาร จัดการที่มีความโปร่งใส สร้างค่านิยม วัฒนธรรมสุจริตให้เกิดในสังคมอย่างยั่งยืนจึงได้ด าเนินการจัดท า 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพื่อก าหนดแนวทางการขับเคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ผ่านโครงการ/กิจกรรม/มาตรการต่าง ๆ ที่เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน อันจะน าไปสู่การปฏิบัติอย่างมี 
ประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างแท้จริง องค์การ
บริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ   จึงได้จัดแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อเป็นมาตรการแนวทางการป้องกัน
และแกไ้ขปัญหา การทุจริตประพฤติมิชอบภาครัฐ เพ่ือให้ทุกหน่วยงานในองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  
ใช้เป็นกรอบแนวทางในการด าเนินการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  ทั้งนี้ได้ 
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มุ่งเน้นให้การด าเนินการป้องกันการทุจริตเป็นไปอย่างต่อเนื่อง สร้างระบบราชการที่มีความโปร่งใส จัดระบบ
การตรวจสอบและประเมินผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม ความคุ้มค่า เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร 
ปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานให้เกิดความโปร่งใส มีประสิทธิภาพและสนับสนุนภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ใน
การรณรงค์ และปลูกจิตสานึกค่านิยมของสังคมให้ประชาชนร่วมกันต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งเป็นเรื่องที่สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ด ีพ.ศ. ๒๕๔๖   
          องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญและตระหนักถึงปัญหาการ
ทุจริตคอรัปชั่น ปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อน และการพัฒนาคุณธรรมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 
จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันการทุจริต ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เพ่ือเป็นแผนปฏิบัติการใน
การด าเนินการเรื่องโปร่งใสในการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Integrity and Transparency 
Assessment-ITA) อันจะเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพในองค์กร ให้สามารถท างานด้วยความโปร่งใส ตามหลักนิติ
ธรรม หลักคุณธรรม โดยประชาชนมีส่วนร่วม สามารถใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และรับผิดชอบ ตลอดจน
สามารถตรวจสอบได ้และเป็นไปตามแผนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ใสสะอาด  
 
  วิสัยทัศน์ 

           “การคมนาคมสะดวก  สาธารณูปโภคครบครัน  มุ่งมั่นพัฒนาเศรษฐกิจ  ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี ” 

    
   พันธกิจ 

   ๑.  พัฒนาแหล่งน้ ากิน น้ าใช้ รวมทั้งภาชนะกักเก็บน้ ากินให้พอเพียงตลอดปี 
   ๒.  พัฒนาการคมนาคมและการโทรคมนาคม ให้สะดวกและท่ัวถึงทุกหมู่บ้าน 
   ๓.  ช่วยเหลือประชาชนให้ได้รับการฝึกอาชีพเสริม เพ่ิมความรู้และเพ่ิมรายได้ 
   ๔.  ให้ประชาชนได้รับข่าวสารโดยทั่วถึงและรวดเร็ว 
   ๕.  จัดให้มีบริการสาธารณสุขอย่างเพียงพอกับความต้องการของประชาชน 
   ๖.  สร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   ๗.  จัดให้มีการบริการด้านโครงสร้างพื้นฐานอย่างทั่วถึง เช่น ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ 
  8.  จัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ในการรักษาความสะอาดให้เพียงพอและทันสมัย 

 
๓. วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผน 
    ๑) เพ่ือยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
    ๒) เพ่ือยกระดับจิตส านึกรับผิดชอบในผลประโยชน์ของสาธารณะของข้าราชการฝ่าย
การเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงประชาชนในท้องถิ่น 
   ๓) เพ่ือให้การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปตามหลักบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ด ี(Good Governance)  
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   ๔) เพ่ือส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วม (people's participation) และตรวจสอบ (People’s 
audit) ของภาคประชาชนในการบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
    ๕) เพ่ือพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ  
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
๔. เป้าหมาย  
   ๑) ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
รวมถึง ประชาชนในท้องถิ่นมีจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่ 
ประชาชนท้องถิ่น ปราศจากการก่อให้เกิดข้อสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการจริยธรรม การขัดกัน  
แห่งผลประโยชน์และแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ  
   ๒) เครื่องมือ/มาตรการการปฏิบัติงานที่สามารถป้องกันปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตและ
ประพฤติ มิชอบ ของข้าราชการ  
   ๓) โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่สนับสนุนให้สาธารณะและภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
และ ตรวจสอบการปฏิบัติหรือบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
   ๔) กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นท่ีมีเข้มแข็งในการตรวจสอบ ควบคุมและถ่วงดุลการใช้อ านาจอย่างเหมาะสม  
   ๕) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแผนงานที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระท าการทุจริต
และ ประพฤติมิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วน 
 
๕. ประโยชน์ของการจัดท าแผน  
   ๑) ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รวมถึง ประชาชนในท้องถิ่นมีจิตส านึกรักท้องถิ่นของตนเอง อันจะน ามาซึ่งการสร้างค่านิยม และอุดมการณ์ใน
การ ต่อต้านการทุจริต (Anti-Corruption) จากการปลูกฝังหลักคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิบาล รวมถึง
หลัก เศรษฐกิจพอเพียงที่สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการท างานและชีวิตประจ าวัน  
   ๒) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถบริหารราชการเป็นไปตามหลักบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ด ี(Good Governance) มีความโปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้  
   ๓) ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตั้งแต่ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมตัดสินใจรวมถึงร่วมตรวจสอบในฐานะ
พลเมืองที่ มีจิตส านึกรักท้องถิ่น อันจะน ามาซึ่งการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้า
ระวังการทุจริต  
   ๔) สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติ
ราชการของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งจากภายในและภายนอกองค์กรที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวัง
การทุจริต  
   ๕) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแนวทางการบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสใน
การกระท าการทุจริตและประพฤติมิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วนให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้นแบบ ด้าน การป้องกันการทุจริต อันจะส่งผลให้ประชาชนในท้องถิ่นเกิดความภาคภูมิใจและให้ความร่วมมือ
กันเป็น เครือข่ายในการเฝ้าระวังการทุจริตที่เข้มแข็งอย่างยั่งยืน 
 



๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔

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

1.1 การสร้างจิตส านึก 1. โครงการอบรมเพือ่เพิม่ศักยภาพให้แก่ผู้บริหาร 50,000 50,000 50,000 50,000

และความตระหนักแก่ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล พนักงาน

บุคลากรทัง้ข้าราชการ ส่วนต าบล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง

การเมืองฝ่ายบริหาร

ข้าราชการการเมือง 2.โครงการยกย่องผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการ 0 0 0 0 ไม่ใช้งบประมาณ

ฝ่ายสภาท้องถิ่นและ ปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น

ฝ่ายประจ าขององค์กร 3. อบรมด้านการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม 0 0 0 0 ไม่ใช้งบประมาณ

ปกครองส่วนท้องถิ่น 4. โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการเสริมสร้าง 50,000 50,000 50,000 50,000

ความปรองดองสมานฉันท์

1.2 การสร้างจิตส านึก 1.โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพในการจัดการ 30,000 30,000 30,000 30,000

และความตระหนัก คุณภาพน้ าเสียในครัวเรือน

แก่ประชาชนทุกภาคส่วน 2. โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 100,000 100,000 100,000 100,000
ในท้องถิ่น เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถฯ

3.ปลูกหญ้าแฝกเนื่องในพระราชด าริเฉลิมพระเกียรติ 10,000 10,000 10,000

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ” 

แผนปฎิบัตกิารป้องกันการทุจริต 4 ปี ( พ.ศ.2561 - 2564 )

องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  อ าเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขนัธ์

มติทิี ่1  การสร้างสังคมทีไ่มท่นตอ่การทุจริต

ภารกิจตามมติิ โครงการ/ กิจกรรม/ มาตรการ

ปีงบประมาณ

หมายเหตุ



๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔

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

โครงการรณรงค์ส่งเสริมการคัดแยกขยะในชุมชน 50,000 50,000 50,000 50,000

2.โครงการฝึกอบรมการผลิตปุย๋หมักและปุย๋น้ าหมัก 60,000 60,000 60,000 60,000

เพือ่ใช้ในการเกษตร

3. โครงการจัดกิจกรรมอบรม/ส่งเสริม/พัฒนาเด็ก 8,000 8,000 8,000 8,000

และเยาวชนในศูนย์เยาวชน
ฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงาน

ด้านการเกษตร

แผนปฎิบัตกิารป้องกันการทุจริต 4 ปี ( พ.ศ.2561 - 2564 )

องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  อ าเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขนัธ์

มติทิี ่1  การสร้างสังคมทีไ่มท่นตอ่การทุจริต

ภารกิจตามมติิ โครงการ/ กิจกรรม/ มาตรการ

ปีงบประมาณ

หมายเหตุ



๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔

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

1.3 การสร้างจิตส านึก 1.โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงาน 50,000 50,000 50,000 50,000

และความตระหนักแก่เด็ก ของศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพือ่เอาชนะยาเสพติด

และเยาวชน ต าบลหินเหล็กไฟ

2.โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 15,000 15,000 15,000 15,000

3.โครงการด าเนินกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชน 100,000 100,000 100,000 100,000

ต าบลหินเหล็กไฟ

แผนปฎิบัตกิารป้องกันการทุจริต 4 ปี ( พ.ศ.2561 - 2564 )

องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  อ าเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขนัธ์

มติทิี ่1  การสร้างสังคมทีไ่มท่นตอ่การทุจริต

ภารกิจตามมติิ โครงการ/ กิจกรรม/ มาตรการ

ปีงบประมาณ

หมายเหตุ





๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔

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

2.1 แสดงเจตจ ำนงทำง

กำรเมืองในกำรต่อต้ำน

กำรทุจริตของผู้บริหำร

2.2 มำตรกำรสร้ำงควำม 1. โครงกำรปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณพืน้ที ่ 350,000 350,000

โปร่งใสในกำรปฏิบัติ อบต.หินเหล็กไฟ

รำชกำร 2. โครงกำรจัดกำรแข่งขันกีฬำเด็กและเยำวชนฯ 50,000 50,000 50,000 50,000

4.โครงกำรจัดกิจกรรมอบรม/ส่งเสริม/พัฒนำเด็กและ 8,000 8,000 8,000 8,000

เยำวชนในศูนย์เยำวชน

ภารกิจตามมติิ โครงการ/ กิจกรรม/ มาตรการ

ปีงบประมาณ

หมายเหตุ

แผนปฎิบัตกิารป้องกันการทุจริต 4 ปี ( พ.ศ.2561 - 2564 )

องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  อ าเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขนัธ์

มติทิี ่2  การบริหารราชการเพ่ือป้องกันการทุจริต



๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔

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

3.1 จัดให้มีและเผยแพร่ 1. มาตรการ"ปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ของ 0 0 0 0 ไม่ใช้งบประมาณ

ข้อมูลข่าวสารในช่องทาง องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ ให้มี

ทีเ่ป็นการอ านวยความ ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น"

สะดวกแก่ประชาชนได้มี 2. กิจกรรม " การออกระเบียบจัดต้ังศูนย์ข้อมูล 0 0 0 0 ไม่ใช้งบประมาณ

ส่วนร่วมตรวจสอบการ ข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ"

ปฏิบัติราชการตามอ านาจ 3. กิจกรรม"การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ด้านการเงิน 0 0 0 0 ไม่ใช้งบประมาณ

หน้าทีข่ององค์กรปกครอง การคลัง พัสดุ และทรัพย์สินของ องค์การบริหาร

ส่วนท้องถิ่นได้ทุกขั้นตอน ส่วนต าบล และการรับเร่ืองร้องเรียนเกี่ยวกับ

การเงินการคลัง"

4. มาตรการ" จัดให้มีช่องทางทีป่ระชาชนเข้าถึง 0 0 0 0 ไม่ใช้งบประมาณ

ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบล

หินเหล็กไฟ"

ภารกิจตามมติิ โครงการ/ กิจกรรม/ มาตรการ

ปีงบประมาณ

หมายเหตุ

แผนปฎิบัตกิารป้องกันการทุจริต 4 ปี ( พ.ศ.2561 - 2564 )

องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  อ าเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขนัธ์

มติทิี ่3  การส่งเสริมบทบาทและการมสี่วนร่วมของภาคประชาชน



๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔

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

3.2 การรับฟังความคิดเห็น1. การด าเนินงานศูนย์ รับเร่ืองราวร้องทุกข์ 0 0 0 0 ไม่ใช้งบประมาณ

การรับและตอบสนอง องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ

เร่ืองร้องเรียน/ร้องทุกข์ 2.มาตรการก าหนด ขั้นตอน/กระบวนการเร่ือง 0 0 0 0 ไม่ใช้งบประมาณ

ของประชาชน ร้องเรียน

3.รายงานผลการสอบข้อเท็จจริง ให้ผู้ร้องเรียน/ 0 0 0 0 ไม่ใช้งบประมาณ

ร้องทุกข์รับทราบ

3.3 การส่งเสริมให้ 1.การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 5,000 5,000 5,000 5,000

ประชาชนมีส่วนร่วม

บริหารกิจการขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 3.โครงการส ารวจความพึงพอใจของประชาชน 20,000 20,000 20,000 20,000

ผู้รับบริการ ของ อบต.หินเหล็กไฟ

แผนปฎิบัตกิารป้องกันการทุจริต 4 ปี ( พ.ศ.2561 - 2564 )

องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  อ าเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขนัธ์

มติทิี ่3  การส่งเสริมบทบาทและการมสี่วนร่วมของภาคประชาชน

ภารกิจตามมติิ โครงการ/ กิจกรรม/ มาตรการ

ปีงบประมาณ

หมายเหตุ



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

1.โครงการจัดท า แผนการตรวจสอบภายในประจ าปี ๐ ๐ ๐ ๐ ไม่ใช้งบประมาณ

งบประมาณ

๒.โครงการจัดท า รายงานการควบคุมภายใน ๐ ๐ ๐ ๐ ไม่ใช้งบประมาณ

๓.กิจกรรมติดตาม ประเมินผลการควบคุมภายใน ๐ ๐ ๐ ๐ ไม่ใช้งบประมาณ
ตรวจเงินแผ่นดินก าหนด ๔.มาตรการติดตาม ประเมินผลระบบควบคุม ภายใน ๐ ๐ ๐ ๐ ไม่ใช้งบประมาณ

องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ
4.2 การสนับสนุนให้

ภาคประชาชนมีส่วนร่วม

ตรวจสอบการปฏิบัติหรือ

การบริหารราชการตาม

ช่องทางทีส่ามารถ

ด าเนินการได้

4.1 มีการจัดวาง
ระบบและรายงาน
การควบคุมภายใน
ตามทีค่ณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดิน

แผนปฎิบัตกิารป้องกันการทุจริต 4 ปี ( พ.ศ.2561 - 2564 )

องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  อ าเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขนัธ์

มติทิี ่4  การส่งเสริมบทบาทและการมสี่วนร่วมของภาคประชาชน

ภารกิจตามมติิ โครงการ/ กิจกรรม/ มาตรการ

ปีงบประมาณ

หมายเหตุ



๑.โครงการอบรมให้ ความรู้ด้านระเบียบ กฎหมาย 
ท้องถิ่น ผู้บริหาร และสมาชิก สภาท้องถิ่น ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐๒.กิจกรรมการ ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ สมาชิก
สภาท้องถิ่น ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐๓.กิจกรรมส่งเสริม สมาชิกสภาท้องถิ่นให้มี บทบาท
ในการตรวจสอบการ ปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร ๐ ๐ ๐ ๐ ไม่ใช้งบประมาณ๔.กิจกรรมการมีส่วน ร่วมในการปฏิบัติงานของ 
สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองสรวง ๐ ๐ ๐ ๐ ไม่ใช้งบประมาณ

๑.มาตรการเฝ้าระวัง การคอร์รัปชันโดยภาค 
ประชาชน

๐ ๐ ๐ ๐ ไม่ใช้งบประมาณ
๒.กิจกรรมการติดป้าย ประชาสัมพันธ์กรณีพบเห็น
การ ทุจริต

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐
๓.มาตรการการ ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่าย ด้าน
การป้องกันการทุจริต

๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐

4.3 การส่งเสริม
บทบาทการ
ตรวจสอบของสภา
ท้องถิ่น 

4.4 เสริมพลังการมี
ส่วนร่วมของชุมชน
(Community) และ
บูรณาการทุกภาค



ส่วนที่ ๓ 
 

 
 
มิติที่ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต  
1.1 การสร้างจิตสํานึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร  ข้าราชการ
การเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่น และฝ่ายประจําขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
1.1.1 สร้างจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าที่ให้บังเกิดประโยชน์  สุขแก่
ประชาชนในท้องถิน่  
1. ชื่อโครงการ : โครงการอบรม เพื่อเพิ่มศักยภาพ ให้แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล  

                พนักงานส่วนตําบล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตําบลหินเหล็กไฟ 
2.  หลักการและเหตุผล     

ตามแผนพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔ ภายใต้
การเปลี่ยนแปลงในกระแสโลกาภิวัฒน์ที่ปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว และสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้น จ าเป็นต้องมีการ
ปรับเปลี่ยนวิธีการบริหารจัดการและการพัฒนาท้องถิ่นให้เหมาะสม ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ ได้
ค านึงถึงการสร้างก าลังคนในการปฏิบัติราชการอย่างมีคุณภาพ ทั้งในด้านสมรรถนะ การบริหารผลงาน และการ
พิทักษ์ระบบคุณธรรม เพื่อให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ ทุกต าแหน่งมีความรู้ในขอบเขต 
ภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบ ความรู้ความเข้าใจในเรื่องว่าด้วยคุณธรรม จริยธรรมและกฎหมายเบื้องต้น 
ตลอดจนมีความประพฤติปฏิบัติตนให้เหมาะสมส าหรับต าแหน่งหน้าที่  

การพัฒนาบุคลากรในการท างานอย่างมีประสิทธิภาพนั้น  จึงถือว่าเป็นสิ่งส าคัญและจ าเป็น
มากในการพัฒนาองค์กร ทั้งในการปฏิบัติหน้าที่ ให้มีคุณธรรมจริยธรรม ศีลธรรมจรรยา รวมถึงศิลปะการเป็น
ผู้น า องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ จึงด าเนินโครงการดังกล่าว เพ่ือเป็นการเพ่ิมพูนความรู้ให้กับบุคลากร
ในหน่วยงาน และบุคลากรในส านักงานให้มีความรู้ในทุก ๆ ด้าน มีความสุขในการปฏิบัติงาน         เพ่ือสามารถ
น าความรู้มาพัฒนาส่วนงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีใจรักงานที่ท าอย่างมีพลัง มีความเป็นผู้น าในหัวใจคน มี
ทัศนคติที่ดีต่องาน มีทัศนคติที่ดีต่อผู้บริหาร เพ่ือนร่วมงานและต่อหน่วยงานอย่างเต็มที่ และมีพฤติกรรมบริการ
ด้วยใจ พร้อมทั้งมีความสามัคคีในการท างานร่วมกันอย่างมีความสุข ภายใต้ข้อบังคับ กฎระเบียบที่บัญญัติไว้ 
รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่ 

3.  วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือสร้างจิตส านึกที่ดีให้บุคลากรสามารถน าหลักคุณธรรม จริยธรรม ศีลธรรมจรรยา มาใช้ในการ
ด าเนินชีวิตมีการพัฒนาด้านอารมณ์ รับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน สามารถน ามาใช้ในการปฏิบัติงานและอยู่
ร่วมกันอย่างมีความสุข 
 3.๒ เพ่ือให้ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง 
รู้จักการท างานเป็นทีม ท างานอย่างมีความสุข มีทัศนคติที่ดีต่องาน ผู้บริหาร หัวหน้างานหน่วยงาน เพ่ือน
ร่วมงาน ผู้มาใช้บริการ พร้อมทั้งมีความสามัคคีภายในองค์กร 
         ๓.3 เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ความเข้าใจในเรื่อง วินัย การรักษาวินัย และกฎหมายเบื้องต้น ที่เกี่ยวข้องในการ
ปฏิบัติหน้าที่ ให้ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง  

 

 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  ตามแผนปฏิบัติการ 
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4. เป้าหมาย 
 ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง  
จ านวน  ๑๐๐  คน 
5.พื้นที่ดําเนินการ 
 ณ ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  อ าเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
6. วิธีการดําเนินการ 
 6.1 เขียนโครงการและเสนอขออนุมัติโครงการ 
 6.2 ประสานงานกับกลุ่มเป้าหมาย  วิทยากร  สถานที่ด าเนินการอบรม 
 6.3 ด าเนินการอบรมตามก าหนดการ (รายละเอียดปรากฏตาม ภาคผนวก ก) 
 6.4 ประเมินผลโครงการทั้งก่อนและหลังการอบรม  และรายงานผลการด าเนินการให้ผู้บริหารทราบ 
7.ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔  
8.งบประมาณดําเนินการ 
 จ านวนเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
10.  ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  ร้อยละของผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างและ     พนักงาน
จ้าง ที่เข้ารับการฝึกอบรมตามโครงการผ่านเกณฑ์ประเมินความรู้ในเนื้อหาวิชาที่ได้รับการฝึกอบรม  ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ  ๘๐ 
๑1.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. สร้างจิตส านึกท่ีดีให้ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างและ
พนักงานจ้าง น าหลักคณุธรรม จริยธรรม ศีลธรรมจรรยา มาใช้ในการด าเนินชีวิต มีการพัฒนาด้านอารมณ์ รับฟัง
ความคิดเห็นของผู้อื่น และน าไปใช้ในการปฏิบัติงานและร่วมกันอย่างมีความสุข 
 ๒. ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง ได้รู้จัก
การท างานเป็นทมี มีทัศนคติที่ดีต่องาน ผู้บริหาร หน่วยงาน รวมทั้งมีความสามัคคีในองค์กร 

๓. ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง ได้รับ
ความรู้ความเข้าใจว่าด้วยเรื่องวินัย การรักษาวินัย และกฎหมายเบื้องต้นท่ีเกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที ่
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1.1.2 สร้างจิตสํานึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรม 

๑. ชื่อโครงการ อบรมด้านการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม  
2. หลักการและเหตุผล 

ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๒๘๙ วรรคสอง องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีสิทธิที่จะจัดการศึกษาอบรม และการฝึกอาชีพตามความเหมาะสมและความต้องการใน
ท้องถิ่นนั้น และเข้าไปมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาอบรมของรัฐ โดยค านึงถึงความสอดคล้องกับมาตรฐาน และ
ระบบการศึกษาของชาติ    

พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.๒๕๓๗  แก้ไขเพ่ิมเติม  
( ฉบับที่ ๕ ) พ.ศ. ๒๕๔๖  มาตรา  ๖๗ ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายองค์การบริหารส่วนต าบล มีหน้าที่ต้องท าใน
เขตองค์การบริหารส่วนต าบล (๕) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (๖) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก 
เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ  (๗) คุ้มครอง ดูแล และบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นผู้ที่มีบทบาทส าคัญและเป็นกลไกหลักของ
ประเทศในการให้บริการสาธารณะ เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น  ทั้งยังมีหน้าที่และ
ความรับผิดชอบส าคัญในอันที่จะบ าบัดทุกข์บ ารุงสุข และสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น โดยให้
สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและท้องถิ่น ดังนั้น การที่ประชาชนในแต่ละท้องถิ่นจะมีความเป็นอยู่ที่ดีมี
ความสุขหรือไม่ จึงขึ้นอยู่กับการประพฤติปฏิบัติของพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกคน  หาก
พนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้มีคุณธรรม ปฏิบัติตนอยู่ในกรอบจริยธรรม เป็นผู้มีจิตส านึกที่จะ
ตอบสนองคุณแผ่นดินด้วยการกระท าทุกสิ่ง เพ่ือคุณประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติ 

   เพ่ือให้สอดคล้องกับพระราชกฤษฏีกาว่าด้วยหลัก เกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการบ้าน 
เมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖  ได้ก าหนดหลักเกณฑ์ในการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ รณรงค์
และส่งเสริมค่านิยมเรื่องความซื่อสัตย์ แก้กฎระเบียบที่เอ้ือต่อการทุจริต ใช้วิธีการบริหารงานบุคคลตามระบบ
คุณธรรมอย่างเคร่งครัด ปฏิบัติตามมาตรการบริหารจัดการบ้านเมืองและสังคมที่ดี ส่งเสริมให้ผู้บังคับบัญชา
ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง  โดยเฉพาะอย่างยิ่งครูผู้ดูแลเด็กซึ่งถือว่าเป็นบุคลากรที่มีความส าคัญยิ่งในการเป็นส่วน
หนึ่งของการพัฒนาคุณภาพของคนในระดับปฐมวัย ดังนั้น ครูผู้ดูแลเด็กนอกจากจะต้องได้รับการพัฒนาทักษะ 
ความรู้ความสามารถในด้านวิชาการแล้ว จรรยาบรรณของวิชาชีพซึ่งเป็นมาตรฐานในการปฏิบัติตนก็เป็นสิ่ง
ส าคัญ การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ในองค์กรเพ่ือเป็นต้นแบบให้บุคลากรได้เรียนรู้และปฏิบัติตาม ยึดมั่นใน
คุณธรรม จริยธรรมยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง ตระหนักในคุณความดีและกฎแห่งกรรม ซื่อสัตย์ สุจริต  เสียสละ มี
ความรู้ความเข้าใจในเรื่องพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการมีคุณธรรม จริยธรรม การตัดสินใจที่จะกระท าหรือไม่
กระท าการใดได้อย่างเหมาะสม  

ดังนั้น  เพ่ือเป็นการพัฒนาจิตใจและเพ่ือพัฒนาบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบล          
หินเหล็กไฟ สามารถน าหลักคุณธรรม จริยธรรมไปพัฒนาคุณภาพชีวิตในประจ าวัน และประยุกต์ใช้ในการท างาน
ได้อย่างเหมาะสม กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จึงได้จัดท าโครงการอบรมด้านการเสริมสร้างคุณธรรม
และจริยธรรม เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน เพื่อเป็นการพัฒนาบุคลากรและเพ่ือเป็นแบบอย่างที่ดีต่อเด็ก 
ผู้ปกครอง ชุมชน ประชาชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
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3. วัตถุประสงค ์
  3.๑  เพ่ือสร้างเสริมคุณธรรมและจริยธรรมให้กับบุคลากร    
  3.2  เพ่ือส่งเสริมจรรยาบรรณของวิชาชีพ      . 
  3.3 เพ่ือให้บุคลากรเข้าใจในเรื่องพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการมีคุณธรรม จริยธรรม 
  3.4 เพ่ือเป็นแบบอย่างท่ีดีต่อเด็ก ผู้ปกครอง ชุมชน ประชาชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
  3.5 เพ่ือพัฒนาทักษะ ความรู้ความสามารถยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงานของบุคลากร 
4. เป้าหมาย 
  เป้าหมายเชิงปริมาณ 
  - ครูผู้ดูแลเด็ก,บุคลากรกองการศึกษาฯ,บุคลากรภายในองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ                    
ที่สนใจได้รับการอบรมด้านคุณธรรม จริยธรรม จ านวน  25 คน 
  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  -  ครูผู้ดูแลเด็ก,บุคลากรกองการศึกษาฯ,บุคลากรภายในองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ
ที่สนใจ มีทักษะ ความรู้ความสามารถคุณธรรม จริยธรรมเป็นแบบอย่างที่ดีต่อเด็ก ผู้ปกครอง ชุมชน ประชาชน 
และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
5.  พื้นที่ดําเนินการ ส านักสันตินิวาส ต าบลหัวหิน อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
6. วิธีดําเนินการ 

๖.1 ขั้นเตรียมการ (Plan -วางแผน) 
-   เสนอโครงการเพื่อพิจารณาขออนุมัติ 
-   ก าหนดวันและเวลา    

๖.๒ ขั้นดําเนินการ (DO -ปฏิบัติ)  
- จัดท าบันทึกข้อความประชาสัมพันธ์บุคลากรในองค์การบริหารส่วนต าบล                  

หินเหล็กไฟและบุคลากรในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ที่สนใจเข้าร่วมอบรมด้านการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม  
- ประสานกับส านักสันตินิวาส เพ่ือน าบุคลากรเข้าร่วมอบรมฯ 
- ด าเนินการอบรมส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม (บวชชีพราหมณ์) 

๖.๓ ขั้นตรวจสอบ (Check - ตรวจสอบ)  
-   ประเมินผลสรุปและรายงานผล (สังเกตพฤติกรรมของบุคลากรและครู) 
-   รายงานสรุปให้ผู้บริหาร 

๖.๔ ขั้นการปรับปรุง (Act - การปรับปรุง)  
   - สรุปผลจากการสังเกตและข้อเสนอแนะจากผู้บริหาร มาปรับปรุงแก้ไขในครั้งต่อไป 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 
  ระหว่างเดือนเมษายน  2561-2564 
8. งบประมาณดําเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
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10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
.                   10.๑  บุคลากรได้รับการสร้างเสริมคุณธรรมและจริยธรรม    
           10.2 บุคลากรได้รับการส่งเสริมจรรยาบรรณของวิชาชีพ    
           10.3  บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการมีคุณธรรม   
               10.4  บุคลากรเปน็แบบอย่างที่ดีต่อเด็ก ผู้ปกครอง ชุมชน ประชาชน และผู้มีสว่นเกี่ยวข้อง จริยธรรม  

          10.5 บุคลากรได้รับการพัฒนาทักษะ ความรู้ความสามารถยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรมใน  
                 การปฏิบัติงานของบุคลากร 
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๑.๑.๓ สร้างจิตสํานึกและความตระหนักที่จะไม่กระทําการอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือการมี
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

- 
1.2 การสร้างจิตสํานึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น 
1.2.1 สร้างจิตสํานึกและความตระหนักในการต่อต้านการทุจริต 

- 
1.2.2 สร้างจิตสํานึกและความตระหนักในการรักษาประโยชน์สาธารณะ 
1.ชื่อโครงการ :  อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 

และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถฯ 
1.หลักการและเหตุผล   

ภาวะโลกร้อน (Global Warming) และสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ ถือเป็นปัญหาเร่งด่วน ระดับโลกที่
ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกประเทศ เพ่ือลงมือแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างจริงจัง ซึ่งสาเหตุที่ท าให้เกิดภาวะโลก
ร้อนเกิดจากก๊าซเรือนกระจกที่เพ่ิมข้ึนจากการท ากิจกรรมต่างๆของมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็นการเผาผลาญถ่านหินและ
เชื้อเพลิง รวมไปถึงสารเคมีที่มีส่วนผสมของก๊าซเรือนกระจกที่มนุษย์ใช้ และอ่ืนๆอีกมากมาย จึงท าให้ก๊าซเรือน
กระจกเหล่านี้ลอยขึ้นไปรวมตัวกันอยู่บนชั้นบรรยากาศของโลก ท าให้รังสีของดวงอาทิตย์ที่ควรจะสะท้อนกลับ
ออกไปในปริมาณที่เหมาะสม กลับถูกก๊าซเรือนกระจกเหล่านี้กักเก็บไว้ ท าให้อุณหภูมิของโลกค่อยๆสูงขึ้นจาก
เดิม ผลกระทบของภาวะโลกร้อนนั้นก็มีให้เราเห็นกันอยู่บ่อยๆ สภาพลมฟ้าอากาศที่ผิดแปลกไปจากเดิม       
ภัยธรรมชาติที่รุนแรงมากขึ้น น้ าท่วม แผ่นดินไหว พายุที่รุนแรง อากาศที่ร้อนผิดปกติจนมีคนเสียชีวิต รวมไปถึง
โรคระบาดชนิดใหม่ๆ หรือโรคระบาดที่เคยหายไปจากโลกนี้แล้วก็กลับมาให้เราได้เห็นใหม่ และพาหะน าโรคที่
เพ่ิมจ านวนมากขึ้น การปลูกต้นไม้เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ช่วยลดภาวะโลกร้อนได้ อย่างที่เรารู้กันดีว่าในเวลากลางวัน 
ต้นไม้นั้นจะช่วยหายใจเอาก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เข้าไป และหายใจออกมาเป็นก๊าซออกซิเจน เปรียบเสมือน
เครื่องฟอกอากาศให้กับโลกของเราโดยแท้ แต่ทว่าปัจจุบันป่าไม้ถูกท าลายและมีจ านวนลดลงไปอย่างมาก ฉะนั้น
ถ้าเราทุกคนช่วยกันปลูกต้นไม้ ก็เหมือนกับช่วยเพิ่มเครื่องฟอกอากาศให้กับโลกของเรา  

และเพ่ือเป็นการสนองพระราชด ารัส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระราชเสาวนีย์  
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ตลอดจนด้วยรู้สึกส านึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรง
ประกอบ พระราชกรณียกิจทางด้านการเกษตรและสิ่งแวดล้อม เพ่ือพสกนิกรชาวไทยเสมอมา ทรงห่วงใยและให้
ความส าคัญในเรื่องภาวะโลกร้อน และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติตลอดมา ดังจะเห็นได้จาก โครงการใน
พระราชด าริต่างๆ ที่ทรงมุ่งมั่นค้นหาวิธีการเพ่ิมปริมาณป่าไม้ เพ่ือเกื้อกูลแก่ธรรมชาติ ทั้ง ดิน น้ า อากาศ และ
เอ้ือประโยชน์ต่อมนุษย์อย่างมั่นคงยั่งยืน ด้วยวิธีการที่เรียบง่าย และประหยัดวิธีการหนึ่งนั้น คือ การปลูกป่า ๓ 
อย่าง ให้ประโยชน์ ๔ อย่าง  

ปลูกป่า ๓ อย่าง ได้แก่ ให้ประโยชน์ ๔ อย่าง ได้แก่ 
๑. ไม้ที่ใช้เป็นเชื้อเพลิง ๑. ได้ไม้ไว้ใช้สอย 
๒. ไม้ที่ใช้บริโภค (ไม้ผล) ๒.ได้กินผลผลิต 
๓. ไม้เศรษฐกิจ ๓. ได้ไม้เพ่ือเศรษฐกิจ 
 ๔. ได้ระบบอนุรักษ์ดินและน้ า 

 พ้ืนที่ต าบลหินเหล็กไฟ อ าเภอหัวหิน เป็นพื้นที่ท่ีมีสภาพแห้งแล้งค่อนข้างมาก เนื่องจากปริมาณป่า
ไม้ที่ลดน้อยลง โดยเฉพาะพ้ืนที่สาธารณะในแต่ละหมู่บ้าน กองส่งเสริมการเกษตรได้ตระหนักถึงปัญหานี้ จึงได้จัด
ด าเนินโครงการปลูกต้นไม้ เป็นประจ าทุกๆปี ในช่วงระยะเวลาเข้าสู่ฤดูฝน เพ่ือช่วยลดปัญหาโลกร้อน ภัยแล้ง 
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และอุทกภัย รวมทั้งการสนองพระราชด ารัส พระราชเสาวนีย์ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จ
พระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถฯ ด้วยส านึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทั้งสองพระองค์ ทรงพระราชกรณียกิจด้าน
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  ด้วยทรงห่วงใยพสกนิกรชาวไทยเสมอ เพ่ือเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระองค์
ท่านทั้งสองพระองค์  ในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ กองส่งเสริมการเกษตรได้น้อมน าพระราชด ารัสเกี่ยวกับ ป่า ๓ 
อย่าง ประโยชน์ ๔ อย่าง ที่ได้พระราชทาน ณ โรงแรมริมค า จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๗ มกราคม พ.ศ.๒๕๒๓ 
มาด าเนินการในที่เลี้ยงสัตว์ทุ่งเคล็ดสาธารณะประโยชน์หมู่บ้านสามพันนาม  เพ่ือก่อให้เกิดป่าชุมชนขนาดย่อม 
และเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ รวมทั้งเป็นแหล่งอาหารของสรรพสัตว์น้อยใหญ่ และช่วยลดภาวะโลกร้อน ด้วย
การเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว โดยด าเนินการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่ างๆ และผู้น าหมู่บ้านสามพันนาม โดยมี
ประชาชนและข้าราชบริพารทุกหมู่ เหล่าในพ้ืนที่  ร่วมแรงร่วมใจปลูกต้นไม้ในโครงการเพ่ือถวายแด่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และพระบาทสมเด็จพระบรมราชินีนาถฯ เพ่ือแสดงความจงรักภักดี  และส านึก
ในพระมหากรุณาธิคุณ  และด าเนินการบ ารุงรักษาอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ โดยด าเนินการใส่ปุ๋ยพรวน
ดินเพื่อบ ารุงรักษาต้นไม้ที่เคยปลูกในโครงการปลูกต้นไม้ทุกโครงการ 

ซึ่งการด าเนินงานโครงการนี้ด าเนินการไปในแนวทาง   ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การ
บริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗  ส่วนที่ ๓  มาตรา ๖๖ มาตรา ๖๗  (๗) มาตรา ๖๙ และ มาตรา 69/1 
พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ. ๒๕๔๒ 
หมวด ๒ มาตรา ๑๖(๑๓), (๑๖),และ (๒๔) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ หมวด ๒ ข้อ ๑๔  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิก
จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ หมวด ๔ 
ข้อ ๓๙ ข้อ ๔๗ ข้อ ๕๐ ข้อ๕๒  หนังสือที่ มท.๐๓๑๓/ว ๑๓๔๗  ลงวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๔๑  หนังสือที่ 
มท.๐๘๐๘.๔/ว ๓๗๒๒ ลงวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๕  หนังสือที่ นร ๕๑๑๖.๑๒/๒๑๑ ลงวันที่ ๑ สิงหาคม 
๒๕๕๙ หนังสือที่ ปข. ๐๐๒๓.๑๓/๔๒๔๑ ลงวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๙  หนังสือที่ ปข. ๐๐๒๓.๑๓/๔๓๓๙ ลง
วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๙  ข้อบัญญัติงบประมาณประจ าปี ๒๕๖๑ และแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ หน้า ๒๗๖ 
2.วัตถุประสงค ์

2.๑ เพ่ือช่วยลดโลกร้อนโดยการเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวให้เป็นป่าชุมชนขนาดย่อมเป็นแหล่งอาหาร
ของสรรพสัตว์เป็นสถานที่พักผ่อนของชุมชน ทั้งยังป้องกันปัญหาภัยแล้ง และอุทกภัยในระยะยาว รวมทั้ง
อนุรักษ์พ้ืนที่สีเขียวให้คงอยู่ 

2.๒ เพ่ือแสดงความจงรักภักดี และส านึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของประชาชน และข้าราช
บริพารทุกหมู่เหล่าโดยการปลูกป่าน้อมเกล้าฯถวาย เพ่ือเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจ้าอยู่หัวฯ และ
สมเด็จนางเจ้าพระบรมราชินีนาถฯ   

2.3 เพ่ือรณรงค์ส่งเสริมปลูกจิตส านึกและสร้างความตะหนักให้ประชาชนในพ้ืนที่ได้มีส่วนร่วม
ในการ พัฒนาท้องถิ่น การจัดการ บ ารุงรักษาป่าไม้ซึ่งเป็นทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  โดยการร่วมปลูก
ต้นไม้ และบ ารุงรักษาต้นไม้ในแต่ละปีท่ีได้ปลูกมาแล้ว 

3.เป้าหมาย 

3.๑  สร้างป่าชุมชนขนาดย่อมเพ่ือให้เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสรรพสัตว์ เป็นระบบนิเวศ        
ที่สมบูรณ์ รวมทั้งเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของชุมชนบ้านสามพันนาม และการเจริญเติบโตของต้นไม้ใน
โครงการทุกๆโครงการ 
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3.๒  จัดงานพิธีการเปิดโครงการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ เฉลิมพระเกียรติฯเพ่ือแสดง
ความจงรักภักดี และส านึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้า
พระบรมราชินีนาถฯ   

3.๓  จ านวนประชาชน และข้าราชบริพาร ประมาณ ๒๐๐ คน ที่เข้าร่วมโครงการ รวมทั้ง
จ านวนต้นไม้ท่ีได้รับการบ ารุงรักษา  

 
4.ระยะเวลาดําเนินการ   แบ่งเป็น ๒ กิจกรรม ดังนี้  

กิจกรรมที่ ๑ กิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ  ด าเนินการตั้งแต่เดือนสิงหาคม พ.ศ.
๒๕๖๑ วันจัดงาน วันศุกร์ที่ ๗ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๑      

กิจกรรมที่ ๒ กิจกรรรมบ ารุงรักษาฟืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ  ตั้งแต่ วันที่ ๑ – ๑๖ กันยายน 
๒๕๖๑ 
4.วิธีการดําเนินการ  การด าเนินงานในโครงการจะแบ่งกิจกรรมออกเป็น ๒ กิจกรรม โดยมีวิธีการด าเนินงาน 
ดังนี้ 

กิจกรรมที่ ๑ กิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ   
  ๑. ด าเนินการประสานงานเพ่ือพิจารณาพ้ืนที่ในการด าเนินโครงการ 

๒. ด าเนินการประสานผู้น าชุมชนในการจัดเตรียมพ้ืนที่เพ่ือเริ่มด าเนินการ พร้อมตกลงรูปแบบ
การด าเนินการในโครงการ  

๓. ด าเนินการส ารวจและวัดพื้นที่เลี้ยงสัตว์ทุ่งเคล็ดสาธารณะประโยชน์ ในส่วนที่องค์การ
บริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟขอใช้งาน เพ่ือทราบจ านวนและขนาดของต้นไม้ที่จะน ามาปลูก  

๔. ประสานงานไปยังหน่วยงานที่คาดว่าจะมีกล้าไม้แจกจ่าย รวมทั้งสอบถามหาแหล่งจ าหน่าย
พันธุ์ไม้กรณีไม่สามารถหากล้าไม้โดยไม่ต้องซื้อ  

๕. น าเสนอโครงการเพื่อรับการพิจารณาอนุมัติให้ด าเนินโครงการ 
๖. ก าหนดวันจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ลดโลกร้อน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้ า       

อยู่หัวฯ และพระบาทสมเด็จพระบรมราชินีนาถฯ 
๗. ประสานงานหน่วยราชการในพ้ืนที่เพ่ือเชิญเข้าร่วมงาน 
๘. จัดเตรียมพ้ืนที่ และต้นไม้ รวมทั้งอุปกรณ์ต่างๆ ในการจัดพิธีเปิดโครงการ 
๙. พิธีเปิดโครงการ โดย นายอ าเภอหัวหิน เป็นประธานในพิธี กล่าวเปิดงานและประชาชน 

และข้าราชบริพารทุกหมู่เหล่าร่วมปลูกต้นไม้ในโครงการ   
๑๐. หลังพิธีเปิดโครงการเสร็จสิ้นด าเนินการบ ารุงรักษาต้นไม้ที่ปลูกให้อยู่รอดไม่น้อยกว่า     

รอ้ยละ ๖๐ และเป็นพ้ืนที่ป่าชุมชนได้อย่างยั่งยืน 
๑๑. ประเมินผลโครงการโดยตรวจสอบจ านวนต้นไม้ที่อยู่รอดไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐  และการ

เปลี่ยนสภาพเป็นป่าชุมชน รวมทั้งการคืนกลับของระบบนิเวศท่ีสมบูรณ์ เป็นระยะ  
กิจกรรมที่ ๒   กิจกรรรมบ ารุงรักษาฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ  โดยการใส่ปุ๋ยพรวนดินต้นไม้ที่

ปลูกในโครงการแต่ละปีงบประมาณ  
๑. ด าเนินการส ารวจต้นไม้ท่ีคงเหลืออยู่  
๒. ด าเนินการประสานผู้น าชุมชนในแต่ละพ้ืนที่ที่ได้ปลูกต้นไม้ในโครงการแต่ละปีงบประมาณ เพ่ือ

จัดการดูแล และบ ารุงรักษาโดยการใส่ปุ๋ยพรวนดิน ได้แก่  
  ๒.๑ บ้านหนองคร้า พ้ืนที่ปลูกบริเวณรอบวัดหนองคร้า 
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  ๒.๒ บ้านหนองเหียง พ้ืนที่ปลูก ตลอดสองข้างทางเข้าพระต าหนักฤดีวนาลัย 
  ๒.๓ บ้านขอนทอง พื้นที่ปลูก ตลอดสองข้างทางเข้าหมู่บ้าน  

๓. น าเสนอโครงการ  
๔. จัดหาผู้รับจ้างในการด าเนินการดูแลและ บ ารุงรักษา ต้นไม้ในโครงการ โดยใส่ปุ๋ยพรวนดิน 
๕. ตรวจและควบคุมงานอย่างใกล้ชิดจนกระทั่งเสร็จสิ้นโครงการ 
๖. ประเมินผลโครงการโดยตรวจสอบจ านวนต้นไม้ท่ีอยู่รอด และสภาพการเจริญเติบโต  

5.พื้นที่ดําเนินการ  
กิจกรรมที่ ๑ กิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ ณ ที่เลี้ยงสัตว์ทุ่งเคล็ดสาธารณะประโยชน์ 

หมู่ที่ ๑๒ บ้านสามพันนาม ต าบลหินเหล็กไฟ อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
กิจกรรมที่ ๒   กิจกรรรมบ ารุงรักษาฟืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ   แบ่งพื้นที่การบ ารุงรักษาตาม

พ้ืนที่ที่ได้รับการปลูกต้นไม้ในแต่ละปีงบประมาณ ดังนี้ 
๑. บ้านหนองคร้า พ้ืนที่ปลูกบริเวณรอบวัดหนองคร้า 
๒. บ้านหนองเหียง พ้ืนที่ปลูก ตลอดสองข้างทางเข้าพระต าหนักฤดีวนาลัย 
๓. บ้านขอนทอง พื้นที่ปลูก ตลอดสองข้างทางเข้าหมู่บ้าน 

6.ผู้รับผิดชอบโครงการ        
กองส่งเสริมการเกษตร องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ 
ผู้มีส่วนร่วมในโครงการ 
๑. สถานีเพาะช ากล้าไม้จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

 ๒. คณะกรรมการหมู่บ้านสามพันนาม 
๓. โรงเรียนบ้านวังโบสถ ์
๔. โรงเรียนบ้านหนองเหียง 
๕. ฝ่ายงานป้องกันบรรเทาสาธารณะภัย ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ 

  ๖. ข้าราชการ และพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ 
๗. ประชาชนต าบลหินเหล็กไฟ  

7.การประเมินผล 
  ติดตามประเมินผลโครงการในเชิงคุณภาพและปริมาณ แบ่งตามกิจกรรมดังนี้ 

กิจกรรมที่ ๑ กิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ    โดยลงพ้ืนที่ตรวจนับจ านวนต้นไม้ที่อยู่
รอดไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๖๐  และความสมบูรณ์ของต้นไม้และธรรมชาติ  

กิจกรรมที่ ๒   กิจกรรรมบ ารุงรักษาฟืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ    โดยลงพ้ืนที่ตรวจสภาพการ
เจริญเติบโตของต้นไม้หลังที่ได้รับการดูแลและบ ารุงรักษาโดยตรวจวัดจากความสูงและทรงพุ่ม  
8.งบประมาณ 

จากข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๑   (แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.
๒๕๖๑-๒๕๖๔ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธ์ศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หน้าที่ ๒๗๖) 
โดยมีรายละเอียด-ประมาณการค่าใช้จ่าย ๑๐๐,๐๐๐ บาท               

๒.  ได้ป่าชุมชนและสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของชุมชน และการเจริญเติบโตของต้นไม้อย่าง
ยั่งยืน 

๓.  ได้รวมใจของประชาชนและข้าราชบริพารในพ้ืนที่ เพ่ือเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถฯ 

๔.  ได้ปลูกฝังจิตส านึกในการอนุรักษ์และหวงแหนทรัพยากรป่าไม้  
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๒.ชื่อโครงการ   “ปลูกหญ้าแฝกเนื่องในพระราชดําริ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ”  
๑.หลักการและเหตุผล  

จากสภาพปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรดินและสภาพแวดล้อมที่เกิดขึ้นในประเทศไทย 
ซึ่งส่งผลให้ผลผลิตทางการเกษตรลดลง และบางพ้ืนที่ประสบปัญหาการชะล้างพังทลายของดินอย่างรุนแรง  
สาเหตุส าคัญของการชะล้างพังทลายของดิน   มี  ๒  ประการ  ดังนี้ 

๑. การชะล้างพังทลายของดินที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ  เช่น  การกัดชะด้วยฝนหรือ
ลม  เนื่องจากการขาดพืชคลุมดิน  การกัดเซาะของกระแสน้ า  การพังของตลิ่งอันเนื่องมาจากการกัดเซาะของน้ า
และแรงโน้มถ่วงของโลก  การชะล้างพังทลายจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับ  ความลาดเอียงของพ้ืนดิน  ลมฟ้า
อากาศ  ลักษณะของเนื้อดิน  ดินในบริเวณพ้ืนที่ลาดเอียงจะถูกกัดเซาะได้เร็ว  เพราะกระแสน้ าจะมีความแรงดิน
ในบริเวณท่ีมีฝนตกหนักจะถูกกัดเซาะไปได้มาก  ส่วนดินในบริเวณพ้ืนที่แห้งแล้งจะถูกกระแสลมพัดพาไปได้ง่าย 
ดินแต่ละชนิดจะมีลักษณะต่างกันจึงถูกชะล้างพังทลายได้ยากง่ายต่างกัน  เช่น ดินทรายจะถูกพัดพาไปโดยลมได้
ง่าย เป็นต้น 

๒. การชะล้างพังทลายของดินที่เกิดจากการกระท าของมนุษย์   เช่น  การระเบิดภูเขา   การ
สร้างถนน การตัดไม้ท าลายป่า  การท าไร่เลื่อยลอย การท าเหมืองแร่ เป็นต้น 

ผลเสียที่เกิดขึ้นจากการชะล้างพังทลายของดินไม่ว่าจะเป็นสาเหตุจากธรรมชาติ  หรือ จากการ
กระท าของมนุษย์  มีมากมาย  เช่น ดินชั้นบนซึ่งมีแร่ธาตุอยู่มากจะถูกท าลายไป ซึ่งมีผลกระทบต่อการ
เพาะปลูก  และอย่างเป็นเหตุท าให้อ่างเก็บน้ าตื้นเขิน  บ่อน้ าและแหล่งน้ าตื้นเขิน  เกิดความแห้งแล้งเกิด
อุทกภัย  เกิดสันดอนซึ่งเปน็อุปสรรคต่อการคมนาคมทางน้ า  เป็นต้น 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงห่วงใยและให้ความส าคัญในการแก้ไขปัญหา ทรง
พระราชด าริ เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๖ ณ ศาลาเริง วังไกลกังวล อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
“ให้ใช้หญ้าแฝกในการพัฒนา ปรับปรุงบํารุงดิน ฟื้นฟูดินให้มีความอุดมสมบูรณ์ และแก้ปัญหาดินเสื่อม
โทรมดําเนินการขยายพันธุ์ ทําให้มีกล้าหญ้าแฝกเพียงพอด้วย ที่สําคัญต้องไม่ลืมหน้าที่ของหญ้าแฝก ในการ
อนุรักษ์ดินและน้ํา และเพื่อการรักษาดิน ให้ทุกหน่วยงานและหน่วยงานราชการที่มีศักยภาพในการ
ขยายพันธุ์ ให้ความร่วมมือกับกรมพัฒนาที่ดิน ในการผลิตกล้าหญ้าแฝก และแจกจ่ายกลุ่มเป้าหมายที่
ต้องการให้เพียงพอ”  

พ้ืนที่ต าบลหินเหล็กไฟ อ าเภอหัวหิน เป็นพ้ืนที่ที่มีสภาพแห้งแล้งค่อนข้างมาก เนื่องจาก
ปริมาณป่าไม้ที่ลดน้อยลง และเมื่อเข้าสู่ฤดูฝนปีใดที่มีปริมาณฝนมากก็จะเกิดน้ าหลาก เพราะขาดป่าไม้ และพืช
คลุมดินที่ช่วยในการชลอการชะล้างพังทลายของดิน  โดยเฉพาะล าห้วยในแต่ละหมู่บ้าน เกิดการตื้นเขิน เหตุจาก
การชะล้างพังทะลายของดินขอบล าห้วย  กองส่งเสริมการเกษตรได้ตระหนักถึงปัญหานี้ จึงได้จัดด าเนินโครงการ
ปลูกหญ้าแฝก เพ่ือการอนุรักษ์ดินและน้ า เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว แก้ไขปัญหาการชะล้าง
พังทลายของขอบล าห้วย รวมทั้งการสนองพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ โดยด าเนินการบูรณา
การร่วมกับหน่วยงานต่างๆ และผู้น าหมู่บ้านหนองเสือด า โดยมีประชาชนและข้าราชบริพารทุกหมู่เหล่าในพ้ืนที่ 
ร่วมแรงร่วมใจปลูกหญ้าแฝกในโครงการเพ่ือถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และพระบาทสมเด็จ
พระบรมราชินีนาถฯ เพ่ือแสดงความจงรักภักดี  และส านึกในพระมหากรุณาธิคุณ 

   ซึ่งการด าเนินงานโครงการนี้ด าเนินการไปในแนวทาง   ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและ
องค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗  ส่วนที่ ๓  มาตรา ๖๖ มาตรา ๖๗  (๑), และ (๗) มาตรา ๖๙ และ 
มาตรา 69/1 พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๒ หมวด ๒ มาตรา ๑๖(๒), (๑๖),และ (๒๔) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ หมวด ๒ ข้อ ๑๔  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน 
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การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ.๒๕๔๗ 
หมวด ๔ ข้อ ๓๙ ข้อ ๔๗ ข้อ ๕๐ ข้อ๕๒  หนังสือที่ มท.๐๓๑๓/ว ๑๓๔๗  ลงวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๔๑  
หนังสือที่ มท.๐๘๐๘.๔/ว ๓๗๒๒ ลงวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๕  ข้อบัญญัติงบประมาณประจ าปี ๒๕๖๑ และ
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ยุทธศาสตร์ที่ ๕ หน้า ๒๗๖ 
3.วัตถุประสงค ์

๑. เพ่ือรักษาความชุ่มชื้นของดิน ทั้งยังป้องกันปัญหาภัยแล้ง และอุทกภัยในระยะยาว  
๒. เพ่ือแสดงความจงรักภักดี และส านึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของประชาชน และข้าราช

บริพารทุกหมู่เหล่าโดยการปลูกหญ้าแฝกน้อมเกล้าฯถวาย เพ่ือเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจ้าอยู่หัวฯ 
และพระบาทสมเด็จพระบรมราชินีนาถฯ   

๓. เพ่ือรณรงค์ส่งเสริมปลูกจิตส านึกและสร้างความตะหนักให้ประชาชนในพ้ืนที่ได้มีส่วนร่วมใน
การ รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  โดยการร่วมปลูกหญ้าแฝกเพ่ือการอนุรักษ์ดินและน้ า  
4.เป้าหมาย 

4.๑  พ้ืนที่เลี้ยงสัตว์ทุ่งเคล็ดสาธารณะประโยชน์ เพ่ือรักษาความชุมชื้นในดิน และลดการชะ
ล้างหน้าดิน 

4.2  จัดงานพิธีการเปิดโครงการปลูกหญ้าแฝกพร้อมโครงการปลูกต้นไม้ เฉลิมพระเกียรติฯ
เพ่ือแสดงความจงรักภักดี และส านึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และ
พระบาทสมเด็จพระบรมราชินีนาถฯ   

4.๓  จ านวนประชาชน และข้าราชบริพาร ประมาณ ๒๐๐ คน ที่เข้าร่วมโครงการ 

5.ระยะเวลาดําเนินการ   

 ตั้งแต่ เดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๑ วันจัดงาน วันศุกร์ที่ ๗ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๑ พร้อมกับ
โครงการปลูกต้นไม้ฯ 

   6.วิธีการดําเนินการ  
   6.๑ ด าเนินการประสานงานเพื่อพิจารณาพื้นท่ีในการด าเนินโครงการ 

  6.2 ด าเนินการประสานผู้น าชุมชนในการจัดเตรียมพ้ืนที่เพ่ือเริ่มด าเนินการ พร้อมตกลง
รูปแบบการด าเนินการในโครงการ  

6.3 ด าเนินการส ารวจและวัดพื้นที่เลี้ยงสัตว์ทุ่งเคล็ดสาธารณะประโยชน์ เพ่ือทราบจ านวนของ
กล้าหญ้าแฝกที่จะน ามาปลูก  

6.๔ ประสานงานไปยังสถานีพัฒนาที่ดินเพ่ือขอรับการสนับสนุนกล้าหญ้าแฝก หากกรณีได้รับ
การสนับสนุนไม่เพียงพอ ต้องสอบถามกับทางสถานีฯว่าจัดซื้อกับผู้เพาะกล้าหญ้าแฝกใด เพ่ือด าเนินการจัดหา
จัดซื้อมาให้เพียงพอ 

  6.๕ น าเสนอโครงการเพื่อรับการพิจารณาอนุมัติให้ด าเนินโครงการ 
๖.6 ก าหนดวันจัดกิจกรรมพร้อมกับโครงการปลูกต้นไม้ฯ 
6.๗ ประสานงานหน่วยราชการในพ้ืนที่เพ่ือเชิญเข้าร่วมงาน 

      6.๘ จัดเตรียมพ้ืนที่ และกล้าหญ้าแฝก รวมทั้งอุปกรณ์ต่างๆ ในการจัดพิธีปิดโครงการ 
6.๙ พิธีเปิดโครงการ โดย นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ เป็นประธานในพิธี 

ประชาชน และข้าราชบริพารทุกหมู่เหล่าร่วมปลูกต้นไม้ในโครงการ   
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  6.๑๐ หลังพิธีเปิดโครงการเสร็จสิ้นด าเนินการร่วมกับหมู่บ้านดูแล และบ ารุงรักษาหญ้าแฝกที่ปลูก
ให้อยู่รอด  
  6.๑๑ ประเมินผลโครงการโดยตรวจสอบจ านวนหญ้าแฝกที่อยู่รอด และความเจริญเติบโตของ
หญ้าแฝก รวมทั้งการป้องกันการชะล้างพังทลายของขอบล าห้วย เป็นระยะ  
7.พื้นที่ดําเนินการ  

พ้ืนที่เลี้ยงสัตว์ทุ่งเคล็ดสาธารณะประโยชน์ หมู่ที่ ๑๒ บ้านสามพันนาม ต าบลหินเหล็กไฟ 
อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

8.ผู้รับผิดชอบโครงการ        
8.๑ กองส่งเสริมการเกษตร องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ 
8.๒ สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  

9.การประเมินผล 

  ติดตามประเมินผลโครงการในเชิงคุณภาพและปริมาณ โดยลงพ้ืนที่ตรวจนับจ านวนหญ้าแฝกที่
อยู่รอด และความสมบูรณ์ของหญ้าแฝกและขอบสระน้ า  

10.งบประมาณ 
     จากข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๑  (แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.

๒๕๖๑-๒๕๖๔ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธ์ศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หน้าที่ ๒๗๖) 
โดยมีรายละเอียด-ประมาณการค่าใช้จ่าย ๑๐,๐๐๐ บาท 

11.ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
11.๑  ลดปัญหาการชะล้างพังทลายของหน้าดินแก้ปัญหาภัยแล้ง และอุทกภัย  
11.2  พ้ืนที่เลี้ยงสัตว์ทุ่งเคล็ดสาธารณะประโยชน์มีความชุมชื้นและสภาพดินที่ดี 
11.๓  ได้รวมใจของประชาชนและข้าราชบริพารในพ้ืนที่ เพ่ือเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัวฯ และพระบาทสมเด็จพระบรมราชินีนาถฯ 
11.๔  ได้ปลูกฝังจิตส านึกในการอนุรักษ์และหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



- 28 - 
 

๓. ชื่อโครงการ  โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพในการจัดการคุณภาพน้ําเสียครัวเรือน 
๑.หลักการและเหตุผล 
   ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 “มาตรา 67 
ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายองค์การบริหารส่วนต าบล มีหน้าที่ต้องท าในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล ดังต่อไปนี้ 
(๒)รักษาความสะอาดของถนน  ทางน้ า  ทางเดิน  และที่สาธารณะ  รวมทั้งก าจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (3) 
ป้องกันและระงับโรคติดต่อ (๗) คุ้มครอง  ดูแล  และบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ตาม
พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ.๒๕๔๒ 
มาตรา ๑๖ (๑๙ ) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล ประกอบกับปัจจุบันประชากร                   
ได้เพ่ิมอย่างรวดเร็ว มีอัตราการใช้ที่ดินเพ่ิมขึ้นเพ่ือผลิตเครื่องอุปโภค บริโภค  อาหาร  ที่อยู่อาศัย ซึ่งเป็นเหตุให้ 
เศษสิ่งเหลือใช้มีปริมาณมากขึ้น ก่อให้เกิดปัญหาของขยะมูลฝอย สร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและ                      
มีผลต่อสุขภาพอนามัย   มูลฝอยหรือของเสียก าลังมีปริมาณเพ่ิมมากขึ้นทุกปี เพราะสาเหตุจากการเพ่ิมของ
ประชากร  การขยายตัวทางเศรษฐกิจ และทางอุตสาหกรรม นับเป็นปัญหาที่ส าคัญของชุมชนซึ่งต้องจัดการ                   
และแก้ไขปริมาณกากของเสียและสารอันตราย ได้แก่ ขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และสารพิษที่ปนเปื้อนอยู่ในแหล่ง
น้ า ดิน และอากาศ ตลอดจนบางส่วนตกค้างอยู่ ในอาหาร ท าให้ประชาชนทั่ว ไป เสี่ยงต่ออันตราย                                
จากการเป็นโรคต่าง ๆ เช่น โรคมะเร็ง และ โรคผิดปกติทางพันธุกรรม เป็นต้นขยะเป็นสิ่งที่คนเราไม่ต้องการ  
เมื่อใช้แล้วก็ไม่ได้ใส่ใจและไม่เห็นค่า  อาจเป็นด้วยเวลา และการขาดความรับผิดชอบและขาดจิตส านึกของแต่
บุคคล   ดังที่เราสามารถเห็นได้จากสถานที่บางแห่งก็มีคนทิ้งขยะกันตามสะดวก โดยน าไปเทกองรวมกันไว้ริม
ทางเดินบ้าง โคนต้นไม้บ้าง ท าให้มีการหมักหมมเน่าเปื่อย  ส่งกลิ่นเหม็นคลุ้ง บางครั้งอาจมองเห็นหนอนจ านวน
มากมายไต่ยั้วเยี้ยออกมาจากกองขยะ ดูน่าขยะแขยง  นอกจากนั้นกองขยะยังเป็นแหล่งชุมนุมของสัตว์น าโรค
สารพัดชนิด เช่น ยุง แมลงวัน หนู แมลงสาบ ฯลฯ   ยามที่ฝนตกลงมาน้ าฝนก็ชะเอาสิ่งสกปรกเน่าเหม็นในกอง
ขยะไหลไปยังพื้นท่ีใกล้เคียง  และอาจจะไหลลงท่อระบายน้ า และแม่น้ าล าคลองใกล้ ๆ อีกด้วย   การทิ้งขยะลง
ท่อระบายน้ าท าให้เกิดผลเสียอย่างร้ายแรง  คือ ท าให้ท่อระบายน้ าอุดตัน เมื่อฝนตกก็ไม่สามารถระบายน้ าฝนได้ 
จึงเกิดสภาพน้ าท่วมขังตามถนนสายต่าง ๆ ตามตรอกซอกซอย และผลที่ตามมาก็คือ การเดินทางไปมาตาม
เส้นทางเหล่านั้นล าบากขึ้น   การจราจรก็ติดขัดและถนนหนทางอาจจะได้รับความ เสียหาย ซึ่งเมื่อน้ าลดลงสู่
สภาพปกติก็ต้องซ่อมแซมใหม่ ท าให้ต้องสิ้นเปลืองงบประมาณ บ้านเรือนที่มีขยะมูลฝอยรกรุงรังอยู่ภายใน
บ้านเรือน  บริเวณบ้าน นอกจากจะดูสกปรกไม่น่าดูอยู่แล้ว ก็ยังเป็นที่ชุมนุมของหนู แมลงวัน แมลงสาบ ซึ่งเป็น
พาหะน าโรคทางเดินอาหารมาสู่คน และยังก่อความร าคาญ   ให้อีกด้วย    

ทั้งนี้ตาม Roadmap ในเรื่องการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย คณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ  ได้ให้ความเห็นชอบในการด าเนินการเกี่ยวกับก าจัดขยะมูลฝอยตกค้างสะสม ในสถานที่ก าจัดขยะมูล
ฝอย ในพ้ืนที่วิกกฤติ(ขยะมูลฝอยเก่า)สร้างรูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายที่ เหมาะสม                         
โดยเน้นการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยตั้งแต่ต้นทาง  การจัดการขยะมูลฝอยแบบศูนย์รวม  การวางระเบียบ
มาตรการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย  การสร้างวินัยของคนในชาติมุ่งสู่การจัดการที่ยั่งยืน              
ให้ความรู้ประชาชนและบังคับใช้กฎหมาย  ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  ได้ตระหนักและ                    
เห็นความส าคัญในปัญหาดังกล่าวจึงได้จัดท าโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพในการจัดการขยะมูลฝอยและ             
น้ าเสียครัวเรือนนี้ขึ้น  เพ่ือถ่ายทอดองค์ความรู้  ทักษะเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยและน้ าเสียในครัวเรือน  
รวมถึงศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอย  เพ่ือให้ผู้ที่ 
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เข้าร่วมกิจกรรม  สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปเผยแพร่รณรงค์ขยายผล ปลูกจิตส านึก  สร้างความตระหนัก  ให้
ประชาชนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยและน้ าเสีย  อันจะส่งผลให้ประชาชน ในพ้ืนที่
รับผิดชอบมีสุขภาพอนามัยที่ดี  ด ารงชีวิตอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อไป 
3.วัตถุประสงค์ 
            3.1 เพ่ือสร้างผู้น า/แกนน าในชุมชนให้มีความรู้ ความสามารถ ทั้งทางด้านวิชาการและทักษะ
ในกาด าเนินงาน   ด้านการจัดการขยะมูลฝอย  และน้ าเสียในครัวเรือน   

3.2 เพ่ือให้ผู้น า/แกนน าในชุมชนสามารถน าความรู้และทักษะที่ ได้รับจากการฝึกอบรม ไป
เผยแพร่ รณรงค์ ปลูกจิตส านึก  สร้างความตระหนัก  ให้ประชาชนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการขยะ
มูลฝอยและน้ าเสีย ในหมู่บ้านและชุมชนของตนเองได้ 

3.3 เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรของ อบต .หินเหล็กไฟ  คณะผู้บริหารฯสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบล  ผู้น าชุมชน ก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน และผู้น า/แกนน าฯ  ได้ศึกษาหาความรู้แลกเปลี่ยน
ประสบการณ์จากสถานที่ศึกษาดูงาน  เพ่ือน ามาพัฒนางานด้านการจัดการขยะมูลฝอยและน้ าเสียในชุมชนของ
ตนเองได ้
           3.4 เพ่ือเป็นการสร้างความสัมพันธ์ สมานฉันท์  แลกเปลี่ยนเรียนรู้  ระหว่างผู้น า/แกนน าใน
ชุมชน คณะผู้บริหารฯ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  และผู้น าชุมชน 

3.5  เพ่ือรณรงค์ส่งเสริมการลดและคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง 
4.  เป้าหมาย 
  คณะผู้บริหารฯ ,สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบล,ก านัน,ผู้ใหญ่บ้าน,ผู้น าชุมชน,อาสาสมัคร
สาธารณสุข,แกนน าสุขภาพประจ าครอบครัว,พนักงานส่วนต าบล,พนักงานจ้าง,  จ านวน  ๕๐  คน 
5.พื้นที่ดําเนินการ 
  หมู่ที่ 1-16  ต าบลหินเหล็กไฟ 
6.วิธีดําเนินการ 

6.1 รวบรวมข้อมูลจัดท าแผนงาน/โครงการเสนอขออนุมัติโครงการและงบประมาณต่อ
ผู้บังคับบัญชา 

6.2 ประชาสัมพันธ์/ชี้แจงรายละเอียดโครงการต่อผู้เกี่ยวข้อง 
6.3 ติดต่อประสานงานจัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์  สถานที ่ และบุคลากร 
6.4 ด าเนินการจัดฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพในการจัดการขยะมูลฝอยและน้ าเสียครัวเรือนตาม

แผนงานโครงการ 
7.ระยะเวลาดําเนินการ 
  ปี ๒๕๖๑-ปี ๒๕๖๔ 
8. งบประมาณดําเนินการ 

 30,000  บาท 
9. ผู้รับผิดชอบ  

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
10.   ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

10.1 เกิดผู้น า/แกนน าในชุมชนที่มีความรู้ ความสามารถในด้านวิชาการและทักษะในการ
ด าเนินงานด้านการจัดการขยะมูลฝอย  และน้ าเสียในครัวเรือน   
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10.2 ผู้น า/แกนน าที่ผ่านการฝึกอบรมสามารถน าความรู้  ทักษะ  ที่ผ่านการฝึกอบรมไป
เผยแพร่รณรงค์ปลูกจิตส านึก  สร้างความตระหนัก  ให้ประชาชนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูล
ฝอยและน้ าเสีย ในหมู่บ้านและชุมชนของตนเองได้ 

10.3 บุคลากรของ อบต.หินเหล็กไฟ  คณะผู้บริหารฯ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบล  ผู้น าชุมชน  ก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน และผู้น า/แกนน า  ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์จากสถานที่ศึกษาดูงาน  
เกิดแนวคิดและประสบการณ์ใหม่  สามารถน ามาพัฒนางานด้านการจัดการขยะมูลฝอย  และน้ าเสียในชุมชน
ของตนเองได ้

10.4 ผู้น า/แกนน าในชุมชน ,คณะผู้บริหารฯ ,สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  ผู้น า
ชุมชน  และผู้เกี่ยวข้อง มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน เกิดความสมานฉันท์ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ซึ่งกัน
และกัน   

10.5 ชุมชนมีส่วนร่วมในการลดและคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง 
การประเมินผลโครงการ 

1. ประเมินผลความรู้และทักษะการปฏิบัติของผู้เข้าร่วมโครงการตามรายวิชา 
2. ประเมินผลความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรม 
3. ประเมินผลโดยการสังเกต  ภาพถ่ายกิจกรรม  สัมภาษณ์  ซักถาม 
4. สรุปผลการด าเนินโครงการรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ 
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1.2.3 สร้างจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
1. ชื่อ: โครงการรณรงค์ส่งเสริมการคัดแยกขยะในชุมชน  
๑.หลักการและเหตุผล 

ในปัจจุบันปัญหาเรื่องขยะนับเป็นปัญหาที่ส าคัญทั้งในระดับชุมชน  และระดับประเทศ  สาเหตุ
อันเนื่องมาจากประชากรในประเทศเพ่ิมมากขึ้น  มีการขยายเขตชุมชน  สถานประกอบการต่าง ๆ  มีการขยาย
กิจการมากขึ้น  ซึ่งสิ่งที่ตามมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็คือเรื่องขยะมูลฝอย  ที่มากตามไปด้วย  ระบบการก าจัดขยะ
จึงไม่สมดุลกับการเพ่ิมขึ้นของปริมาณขยะโดยในแต่ละวัน  มีขยะเพ่ิมขึ้นสร้างปัญหาเป็นอย่างมากทั้งทางด้าน
ทัศนวิสัย  กลิ่น  ความสะอาด  ฯลฯ  เกิดปัญหาขยะล้นเมือง  ถึงแม้ว่าในปีหนึ่ง  ๆ  ต้องสูญเสียงบประมาณ
จ านวนมากไปกับการจัดการและ  แก้ไขปัญหาด้านขยะ  แต่ผลลัพธ์ที่ได้ก็ยังไม่เป็นที่พอใจ  เนื่องการบริหาร
จัดการขยะยังไม่ดีเท่าที่ควร  ประกอบกับประชาชนยังขาดจิตส านึกในการทิ้งขยะให้ถูกที่และการคัดแยกขยะ
ก่อนทิ้ ง  รวมทั้ งยั งขาดความรู้ เกี่ยวกับการน าขยะกลับมาใช้ ใหม่   เพราะพอได้ยินค าว่า   “ขยะ”                  
หลาย  ๆ  คน ก็ไม่สนใจ  ละเลยและไม่เห็นคุณค่า  ทั้งที่ขยะเหล่านั้นหากน ามาคัดแยกอย่างถูกวิธีแล้วจะ
สามารถสร้างประโยชน์ได้ และยังน ากลับมาใช้หมุนเวียนเข้ากระบวนการผลิตเพ่ือน ากลับมาใช้ใหม่ได้อีกครั้ง  ซึ่ง
เป็นการประหยัดทรัพยากรและเงินงบประมาณได้เป็นจ านวนมาก   ซึ่งปริมาณขยะก็จะลดลงด้วย  ซึ่งจะส่งผลดี
ต่อสิ่งแวดล้อม ประชากร  และประเทศชาติต่อไป 

ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  เกิดจากพฤติกรรม
การใช้วัสดุสิ่งของเครื่องใช้ในชีวิตประจ าวันที่มีการเลือกใช้วัสดุที่ไม่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  ไม่มีการค านึงถึง
ผลกระทบอันอาจเกิดการใช้วัสดุ  เครื่องใช้สอยในครัวเรือนที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อสภาวะภูมิอากาศ  
หรือสิ่งแวดล้อม   

ฉะนั้นการส่งเสริมให้มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของประชาชน ให้มีการคัดแยกขยะตั้งแต่ต้น
ทางในระดับครัวเรือนการให้สุขศึกษาประชาสัมพันธ์  จะท าให้ประชาชนตระหนักและเข้าใจสภาพปัญหาหรือ
ผลกระทบที่เกิดขึ้น  มีความสนใจและใส่ใจ  ในการปฏิบัติตาม  จ าเป็นต้องมีการปฏิบัติอย่างสม่ าเสมอในรูปแบบ
ที่แตกต่างกันไป  โดยจะต้องพิจารณาเนื้อหาและสื่อที่จะใช้ให้เหมาะกับกลุ่มเป้าหมายตลอดจนช่วงเวลาที่
เหมาะสม  ซึ่งการส่งเสริมให้มีการคัดแยกขยะนอกจากสามารถลดปริมาณขยะจากแหล่งก าเนิดลงได้แล้วยังเป็น
การสร้างรายได้จากการคัดแยกของเพ่ือน าไปขายและการท าปุ๋ยหมักได้อีกด้วย 

จากการเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยในเขตพ้ืนที่ต าบลหินเหล็กไฟ  พบว่ามีปริมาณเพ่ิมขึ้นทุกปี  
ขยะมูลฝอยที่รถเก็บขนขององค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  น าไปเททิ้งยังบ่อขยะเพ่ือก าจัดนั้นได้แก่ขยะที่
เป็นถุงพลาสติกจ านวนมาก ขยะอินทรีย์ ขยะรีไซเคิล  ขยะอันตรายและขยะทั่วไป  ซึ่งหากมีการคัดแยกขยะ
ตั้งแต่ต้นทางจากแหล่งก าเนิดจะสามารถลดปริมาณขยะที่จะน าไปก าจัดลงได้  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  
องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  จึงได้เล็งเห็นถึงปัญหาการจัดการขยะมูลฝอย  ซึ่งส่งผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมจ านวนมาก  จึงได้จัดให้มีโครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะจากแหล่งก าเนิด โดยอาศัยอ านาจตาม
พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.๒๕๓๗ มาตรา ๖๗ ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย 
องค์การบริหารส่วนต าบลมีหน้าที่ ต้องท าในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล  (๒) รักษาความสะอาดของถนน ทาง
น้ า ทางเดินและ ที่สาธารณะ รวมทั้งก าจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม แผนงานเคหะและชุมชน  งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล เพ่ือปรับปรุงระบบการจัดการ
ขยะมูลฝอยในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
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๒.วัตถุประสงค์ 
   ๒.๑.  เพ่ือให้ประชาชนได้รับความรู้ มีความตระหนักการคัดแยกขยะและการน าขยะมูลฝอย
กลับมาใช้ประโยชน์ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 

2.2 เพ่ือสร้างจิตส านึกให้ประชาชนลดใช้วัสดุที่ไม่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  มีการปรับเปลี่ยน 
พฤติกรรมการบริโภคและการทิ้งขยะมูลฝอย 
          2.3 เพ่ือจัดหาวัสดุอุปกรณ์สนับสนุนการด าเนินการคัดแยกขยะมูลฝอยในชุมชน 
๓.เป้าหมาย 
  ๑๖  หมู่บ้าน 
๔.พื้นที่ดําเนินการ 
  หมู่ที่ ๑-๑๖  ต าบลหินเหล็กไฟ 
๕.วิธีดําเนินการ 
          5.1.  จัดท าโครงการเพื่อเสนอขออนุมัติ 
           5.2.  ประสานชี้แจงการด าเนินโครงการต่อผู้เกี่ยวข้อง 
          5.3.  จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการด าเนินโครงการ  
         5.4.  รณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ ความเข้าใจผ่านสื่อต่าง ๆ ในชุมชน และจัดกิจกรรม  
ดังนี้ 
    - จัดกิจกรรมในหมู่บ้านเป้าหมายเกี่ยวกับการคัดแยกขยะ การน าขยะไปใช้ประโยชน์ และ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลแนวทางการด าเนินการลดขยะขององค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ 
    - จัดท าเอกสารให้ความรู้ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการลดการก่อเกิดขยะและการน าขยะไปใช้
ประโยชน์ที่สามรถด าเนินการได้ภายในบ้าน ส านักงาน แหล่งก าเนิดขยะ 
          ๕.๕ ด าเนินการคัดแยกขยะในชุมชนโดย 
    -ให้ประชาชนคัดแยกขยะน าไปขาย  และน ากลับมาใช้ใหม่ 
      -ส่งเสริมให้ประชาชนคัดแยกขยะอินทรีย์น าไปหมักท าปุ๋ยหมัก หรือน้ าหมักชีวภาพ 
          5.๖  ประเมินผลโครงการและรายงานผลการด าเนินการให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ             
6.ระยะเวลาดําเนินโครงการ 
   มิถุนายน ๒๕๖๑-กันยายน ๒๕๖๔ 
7.งบประมาณในการดําเนินการ  
              50,000 บาท 
8.ผู้รับผิดชอบโครงการ 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ 
9.ผลที่คาดว่าจะได้รับ/ผลลพัธ์ 
   9.๑ ประชาชนมีความรู้ ความตระหนักในการคัดแกขยะก่อนทิ้งและน าขยะมาใช้ประโยชน์ 

9.2 ประชาชนมีจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม และมีพฤติกรรมใช้วัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
สามารถลดภาวะก๊าซเรือนกระจก 

9.3 ชุมชนสามารถท าปุ๋ยหมักจากขยะอินทรีย์ และน ามาใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
9.4 ประชาชนมีวัสดุอุปกรณ์ในการด าเนินการคัดแยกขยะมูลฝอยที่เพียงพอ 
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2.ชื่อโครงการ    “ฝึกอบรมการผลิตปุ๋ยหมักและปุ๋ยน้ําหมักเพื่อใช้ในการเกษตร” 
1.หลักการและเหตุผล   

ในต าบลหินเหล็กไฟนั้นประชาชนมีอาชีพทางการเกษตรเกือบครึ่งของปริมาณประชากร  ซึ่ง
การเกษตรในพ้ืนที่ต าบลหินเหล็กไฟนั้น ส่วนใหญ่เป็นการปลูกพืชเชิงเดียวอาทิ ท าไร่สับปะรดซึ่งเป็นสินค้า
การเกษตรหลักของอ าเภอหัวหิน หากแต่ยังมีเกษตรกรส่วนน้อยในพ้ืนที่ที่ท าการเกษตรอ่ืนอีกหลายอย่าง อาทิ 
นาข้าว มะเขือเทศ แต่เกษตรกรนิยมท าการเกษตรเคมีมากกว่ายึดรูปแบบตามธรรมชาติ     การใช้ปุ๋ยเคมีเพ่ือ
การเกษตรมีแนวโน้มมากขึ้นแต่ก าลังความสามารถในการผลิตปุ๋ยเคมีเพ่ือการเกษตรของประเทศไทยนั้นไม่
เพียงพอจึงจ าเป็นต้องน าปุ๋ยเคมีเข้าจากต่างประเทศท าให้เกษตรกร ได้รับผลกระทบจากการซื้อปุ๋ยเคมีที่มีราคา
สูงมากส่งผลกระทบต่อราคาต้นทุนการผลิตสูงขึ้น และการใช้ปุ๋ยเคมีในปริมาณมากแทนธาตุอาหารที่เป็น
อินทรียวัตถุและการใช้สารเคมีฆ่าแมลงแทนสมุนไพร  เพ่ือการก าจัดศัตรูพืช  ก่อให้เกิดปัญหาด้านต่าง ๆ เช่น  
๑. ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม เช่น เกิดจากสารปนเปื้อนของสารเคมีในแหล่งน้ าและดินท าให้ระบบนิเวศของ
สิ่งมีชีวิตเสียไป  ๒. ปัญหาต่อความปลอดภัยสุขภาพของเกษตรกรซึ่งจะส่งผลให้สุขภาพชีวิตของเกษตรกรต่ าลง
เนื่องจากได้รับสารเคมีเข้าไปในร่างกายมากๆ ตลอดจนปัญหาการตกค้างของสารเคมี ผลิตผลทางการเกษตร 
ส่งผลให้เกิดอันตรายต่อผู้บริโภค ปัจจุบันได้มีการรณรงค์ให้เกษตรกรหันมาให้ความส าคัญกับสิ่งแวดล้อม 
คุณภาพของพืชผักและใส่ใจผู้บริโภคมากขึ้น เกษตรกรจึงเริ่มมีความสนใจการเกษตรแบบธรรมชาติและหรือ
เกษตรยั่งยืนกันมากขึ้น โดยใช้เทคนิคทางด้านจุลินทรีย์ ที่มีอยู่ในท้องถิ่นหรือในธรรมชาตินี้ เป็นภูมิปัญญาที่ได้
พัฒนาในหลายประเทศ เช่น เกาหลี ไทย เป็นต้น จนได้น้ าหมักชีวภาพหรือน้ าหมักชีวภาพไว้ใช้ประโยชน์ได้
หลายอย่าง น้ าหมักชีวภาพหรือน้ าหมักชีวภาพหรือปุ๋ยน้ าชีวภาพ แล้วแต่จะเรียกซึ่งมีความหมายเหมือนกัน 

ดังนั้นกองส่งเสริมการเกษตร จึงมีแนวความคิดที่จะน าวัสดุที่เหลือใช้ทางการเกษตร เช่น ผัก
ต่าง ๆ  และผักสะเดา จุลินทรีย์EM และกากน้ าตาล รวมทั้ง เศษอาหารในครัวเรือน น ามาผลิตเป็นปุ๋ยหมัก และ
ปุ๋ยน้ าหมัก การเอาจุลินทรีย ์EM   มาช่วยในการเร่ง   ปฏิกิริยาการย่อยสลายผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรที่เหลือใช้
ให้เป็นปุ๋ยชีวภาพเพ่ือทดแทนการใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมีในการเกษตรเพ่ือลดต้นทุนการผลิตการเกษตร ลดการใช้
ปุ๋ยเคมีที่มีราคาสูง   ลดปัญหาสิ่งแวดล้อมและปัญหาต่อสุขภาพต่อเกษตรกรและผู้บริโภคด้วย  และยังช่วย
ส่งเสริมในการคัดแยกขยะในครัวเรือนด้วย   

ซึ่งการด าเนินงานโครงการนี้ด าเนินการไปในแนวทาง ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและ
องค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗  ส่วนที่ ๓  มาตรา ๖๖ มาตรา ๖๗  (๗) (๙)  มาตรา ๖๘ (๕) (๗) มาตรา 
๖๙ และ มาตรา๖๙/๑ พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ หมวด ๒ มาตรา ๑๖(๑๓), (๑๖),และ (๒๔) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ .ศ.๒๕๕๗ หมวดที่  ๒ ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ.๒๕๔๑ หมวด ๒ ๑๖ (๖) 
(๑๘) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการ
ตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ หมวด ๔ ข้อ ๓๙ ข้อ ๔๗ ข้อ ๕๐ ข้อ๕๒  หมวด ๗ ส่วนที่ 
๓ หนังสือที่ มท.๐๓๑๓/ว ๑๓๔๗  ลงวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๔๑  หนังสือที่ มท.๐๘๐๘.๔/ว ๓๗๒๒ ลงวันที่ 
๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๕ หนังสือที่ ปข ๐๔๐๙/ว๓๒๑๘ ลงวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๔๘ เรื่องการส่งมอบการถ่ายโอน
ภารกิจกรมส่งเสริมการเกษตรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในภารกิจ การฝึกอบรมอาชีพ ข้อบัญญัติ
งบประมาณประจ าปี ๒๕๖๑ และแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ยุทธศาสตร์ที่ ๒ หน้า ๑๕๖ 
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2.วัตถุประสงค ์
2.๑ เพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการผลิตปุ๋ยหมักและปุ๋ยน้ าหมัก และเกษตรกร

สามารถผลิตไว้ใช้ในการเกษตรได้เอง ช่วยลดต้นทุนการเกษตรได้   
2.๒ เพ่ือช่วยลดปัญหาสิ่งแวดล้อมและปัญหาต่อสุขภาพของเกษตรกรและผู้บริโภค 
2.3 เพ่ือส่งเสริมการน าวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรให้สามารถน ากลับมาใช้ได้เกิดประโยชน์

สูงสุด รวมทั้งช่วยในการคัดแยกขยะในครัวเรือนในการน าเศษอาหารมาผลิตเป็นปุ๋ยน้ าหมัก 
3.เป้าหมาย 

เกษตรกรจ านวนรวมทั้งสิ้น ๖๐ คน และเจ้าหน้าที่ จ านวน ๔ คน โดยฝึกอบรมให้ความรู้แก่
เกษตรกรจ านวน ๒ วัน ดังนี้  

วันแรก  ณ ศาลาเอนกประสงค์หมู่บ้าน   มีเกษตรกรเข้าร่วม จ านวน ๓๐ คน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
วันที่สอง  ณ ศาลาเอนกประสงค์หมู่บ้าน    มีเกษตรกรเข้าร่วมจ านวน ๓๐ คน 

4.ระยะเวลาดําเนินการ       
ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ – ๒๕๖4 

5.วิธีการดําเนินการ  
  5.๑. ประสานงานไปยังพัฒนาที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพ่ือขอวิทยากร และจัดเตรียม
รายละเอียดการฝึกอบรม    

  5.๒ ส ารวจราคา และจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกอบรม 
  5.๓ ประสานงานผู้น าทั้ง ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภา เพื่อประชาสัมพันธ์รับสมัครหมู่บ้านที่

สนใจเข้าร่วมฝึกอบรมเป็นหมู่บ้านน าร่อง  
  5.๔ ด าเนินการเสนอโครงการต่อผู้บริหาร  
 5.๕ ด าเนินการฝึกอบรมตามหลักสูตรตามวันเวลาที่ก าหนด 

  5.6 จัดท าแบบประเมินความพึงพอใจ และติดตามผลการน าความรู้ไปใช้ของผู้เข้ารับการ
อบรม 
6.พื้นที่ดําเนินการ  

หมู่บ้านในต าบลหินเหล็กไฟ 
7.ผู้รับผิดชอบโครงการ        

กองส่งเสริมการเกษตร องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  

ผู้มีส่วนร่วมในโครงการ 
๑. ส านักงานพัฒนาที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์   
๒. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ 
๓. ประชาชนต าบลหินเหล็กไฟ 

8.การประเมินผล 
  การประเมินผลโครงการประเมินในเชิงคุณภาพและปริมาณ ดังนี้ 

เชิงคุณภาพ ความเข้าใจของเกษตรกรที่เข้าร่วมอบรมก่อนและหลังการอบรม จากแบบทดสอบ 

เชิงปริมาณ   จ านวนเกษตรกรที่เข้ารับการฝึกอบรม  
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9.งบประมาณ 

จากข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๑   (แผนพัฒนาสีปี พ.ศ.
๒๕๖๑-๒๕๖๔ ยุทธศาสตรที่ ๒ ยุทธ์ศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ หน้าที่ ๑๕๖)   โดยมีรายละเอียด-ประมาณ
การค่าใช้จ่าย ๖๐,๐๐๐ บาท 
10.ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

๑.  เกษตรกรผู้เข้าร่วมอบรมสามารถผลิตปุ๋ยหมักปุ๋ยน้ าหมักเพ่ือใช้ในการเกษตรได้จริง  
๒.  สามารถลดต้นทุนการเกษตรของเกษตรกรได้  
๓.  ลดปัญหาสิ่งแวดล้อมและปัญหาต่อสุขภาพของเกษตรกรและผู้บริโภค 
๔.  เกษตรกรตระหนักถึงคุณค่าของวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร และเศษอาหารในครัวเรือน 
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๓. ชื่อโครงการ   ฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงานด้านการเกษตร 
๑. หลักการและเหตุผล   

ปัจจุบันในพ้ืนที่ต าบลหินเหล็กไฟ ยังมีประชาชนที่ประกอบอาชีพด้านการเกษตรอยู่มากกว่า
ครึ่งของจ านวนประชากรทั้งหมด และรูปแบบของการท าอาชีพการเกษตรจะเป็นระบบไร่ อาทิ ไร่สับปะรด ไร่
อ้อย ซึ่งในปัจจุบันการประกอบอาชีพการเกษตรประสบกับปัญหาค่อนข้างมาก ทั้งจาก คุณภาพและราคาของ
ผลผลิตที่ตกต่ า  การตรวจพบสารเคมีตกค้าง การตลาดของผลผลิตเกษตรที่ไม่แน่นอน ท าให้เกษตรกรได้รับ
ความเดือดร้อน  จากสภาพปัญหาดังกล่าวจึงควรมีการถ่ายทอดเทคโนโลยี และความรู้ด้านการเกษตรเพ่ือให้
เกษตรกรได้มศีักยภาพในการพึ่งพาตนเองได้มากขึ้น สามารถด ารงชีวิตได้ตามแนวทางพอเพียง ดังพระราชด ารัส
ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ ๙ ที่พระราชทานเมื่อ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๑๗  “...การพัฒนา
ประเทศจ าเป็นต้องท าตามล าดับขั้น ต้องสร้างพ้ืนฐานคือ ความพอมี พอกิน พอใช้ของประชาชนส่วนใหญ่
เบื้องต้นก่อน โดยใช้วิธีการและอุปกรณ์ที่ประหยัดแต่ถูกต้องตามหลักวิชาการ เมื่อได้พ้ืนฐานความมั่นคงพร้อม
พอสมควร และปฏิบัติได้แล้ว จึงค่อยสร้างค่อยเสริมความเจริญ และฐานะทางเศรษฐกิจขั้นที่สูงขึ้นโดยล าดับ
ต่อไป...”   

ทั้งนี้ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผน  และขั้นตอนการกระจายอ านาจ   ให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกาศคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ.
๒๕๔๓ และแผนปฏิบัติการก าหนดขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งได้ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๑๑๙ วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๔ ๕  ได้ก าหนดให้ส่วนราชการจะต้องถ่ายโอนภารกิจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มีผลผูกพันให้ส่วนราชการ ๑๔ กระทรวง(เดิม) ๕๐ กรม(เดิม) ต้องถ่ายโอน
ภารกิจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน ๖ ด้าน จ านวนภารกิจถ่ายโอนทั้งสิ้น ๒๔๕ ภารกิจซึ่งกรมส่งเสริม
การเกษตร  ได้ด าเนิน การถ่ายโอนภารกิจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จ านวน   ๓   ด้าน  ๙  ภารกิจ  ได้แก่ 

- การส ารวจข้อมูลที่เก่ียวข้องกับการเกษตร 
- การจัดท าแผนพัฒนาการเกษตรระดับต าบล 
- การบริการข้อมูลและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
- การรวบรวมส่งเสริมพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น 
- การส ารวจช่วยเหลือป้องกันก าจัดศัตรูพืช 
- การฝึกอบรมอาชีพการเกษตร 
- การรวมกลุ่มและพัฒนากลุ่ม 
- การกระจายพันธุ์ 
- ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร 

โดยองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟได้รับโอนภารกิจดังกล่าวมาแล้ว ตามหนังสืออ าเภอ   
หัวหินที่ ปข ๐๔๐๙/ ว๓๒๑๘  ลงวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๔๘  โดยมีคณะกรรมการศูนย์บริการและถ่ายทอด   

เทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบลเป็นกลไกส าคัญในการด าเนินงานร่วมกับกองส่งเสริม
การเกษตรและผู้น าเกษตรกร เพ่ือให้ภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอนทั้ง ๓ ด้าน ๙ ภารกิจ สามารถขับเคลื่อนไปสู่การ
ให้บริการแก่ประชาชน ดังนั้นจึงควรมีการส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพของคณะกรรมการศูนย์บริการ
และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบล เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานด้านการเกษตร และ ผู้น าเกษตรกรใน
พ้ืนที่ ให้มีศักยภาพ มีความรู้ ความสามารถ ในเทคโนโลยีใหม่ๆทางด้านการเกษตร ที่จะส่งเสริมและพัฒนาการ
เกษตรของต าบลหินเหล็กไฟให้ประสบความส าเร็จ ก้าวหน้าต่อไป 
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ซึ่งการด าเนินงานโครงการนี้ด าเนินการไปในแนวทาง   ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและ
องค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗  ส่วนที่ ๓  มาตรา ๖๖ มาตรา ๖๘  (๕)  (๗) มาตรา ๖๙ และ มาตรา 
๖๙/๑ พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ. 
๒๕๔๒ หมวด ๒ มาตรา ๑๖ (๖) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ หมวด ๒ ข้อ ๑๔ (ค) ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณพ.ศ.๒๕๔๘ หมวด ๓ ข้อ ๒๑ 
(๒) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจ
เงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ หมวด ๔ ข้อ ๓๙ ข้อ ๔๗ ข้อ ๕๐ ข้อ๕๒  หมวด ๗ ส่วนที่ ๓ 
ข้อ ๘๔ ข้อ ๘๖ (๓) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  หมวด ๒ ส่วนที่ ๒ ข้อ ๑๓ ข้อ ๓๒ ระเบียบกระทรวงมหาไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๗ หนังสือที่ มท.๐๓๑๓/ว ๑๓๔๗  ลง
วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๔๑  หนังสือที่ มท.๐๘๐๘.๔/ว ๓๗๒๒ ลงวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๕ หนังสือที่ ปข
๐๔๐๙ /ว๓๒๑๘ ลงวันที่  ๕ กันยายน ๒๕๔๘ การฝึกอบรมอาชีพ ,  ศูนย์บริการและถ่ ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรชุมชน  ข้อบัญญัติงบประมาณ ๒๕๖๑ แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ยุทธศาสตร์
ที่ ๒ หน้า ๑๕๗ 

2. วัตถุประสงค์โครงการ 

2.๑ เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้เกี่ยวกับการเกษตร และเทคโนโลยีการเกษตร แก่ คณะกรรมการ
ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบล เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานด้านการเกษตร และ
เกษตรกรในพ้ืนที ่

2.๒ เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพการท างานของคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบลหินเหล็กไฟให้มีประสิทธิภาพ 

2.๓ เพ่ือให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลด้านการเกษตรและการบริหารงานด้านการเกษตร
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
3. เป้าหมาย  

   ๓.๑ คณะกรรมการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบล และเกษตรกร 
ได้รับความรู้เกี่ยวกับการเกษตรและเทคโนโลยีการเกษตรดังนี้ 

  ๓.๑.๑ ความพอเพียงตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงในการด าเนินชีวิตและการท ากิจกรรม
การเกษตร  

  ๓.๑.๒ ความรู้เกี่ยวกับพระราชด าริของประบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชการที่ ๙ อาทิ ป่า ๓ 
อย่าง ประโยชน์ ๔ อย่าง หญ้าแฝก ฝายชะลอความชุ่มชื้น เกษตรทฤษฏีใหม่ พลังงานทดแทน (ศูนย์ภูมิรักษ์
ธรรมชาติ) 
            ๓.๑.๓ ความรู้ในการฝึกปฏิบัติการท าบ้านดิน การห่มดิน การผสมดินปลูกต้นไม้ 
 (ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ) 
              ๓.๑.๔ ความรู้ในการท าการเกษตรผสมผสานแบบปลอดสาร หรือการกสิกรรมธรรมชาติ 
(สถาบันเรียนรู้เกษตรอินทรีย์) 
                     ๓.๑.๕ ความรู้ด้านการขยายพันธุ์พืช อาทิ การทาบกิ่ง การปักช า การติดตาม การตอน 
 ( มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ก าแพงแสน ) 
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   ๓.๒ จ านวนคณะกรรมการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบลที่เข้ารับ
การศึกษาดูงานและฝึกอบรมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของคณะกรรมการทั้งหมด 
   ๓.๓ จ านวนเกษตรกรที่เข้ารับการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า ๒๐ ราย 
   ๓.๔ จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น ๔๘ คน (ศบกต., เกษตรกร, ผู้สังเกตการณ์, เจ้าหน้าที)่ 
๔. ระยะเวลาดําเนินการ  

 ๔.๑ ระยะเวลาการเตรียมการก่อนเสนอโครงการ  ๑ เดือน 
๔.๒ ระยะเวลาการด าเนินการขณะเสนอโครงการและได้รับการอนุมัติ ๒ สัปดาห์ 
๔.๓ ระยะเวลาการด าเนินการหลังได้รับการอนุมัติโครงการ ๑ สัปดาห์ 
๔.4 ระยะเวลาการด าเนินการหลังเสร็จสิ้นโครงการ ๑ สัปดาห์ 

๕. พื้นที่ดําเนินการ  
   ๕.๑ หอประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ ใช้ในการอบรมก่อนและหลังจากการ
เดินทางไปศึกษาดูงานและฝึกอบรมนอกสถานที่  
   ๕.๒ ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ ต าบลหินตั้ง อ าเภอเมือง จังหวัดนครนายก   
   ๕.๓ สถาบันการเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ นายทองเหมาะ  แจ่มแจ้ง ต าบลวังหว้า อ าเภอศรี
ประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี    
   ๕.๔ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน อ าเภอก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม 

๖. วิธีการดําเนินการ   
   6.๑ การด าเนินการก่อนเสนอโครงการ 

   ๖.๑.๑ ส ารวจสถานที่ส าหรับดูงานและฝึกอบรมด้านการเกษตรจากอินเตอร์เน็ตและการ
สอบถามจากหน่วยงานอื่นๆ 

   ๖.๑.๒ ประสานงานไปยังสถานที่ที่จะเข้าดูงานและฝึกอบรมเพ่ือรับทราบรายละเอียด และ
ค่าใช้จ่าย และจองวันเวลาในการเข้าดูงานและฝึกอบรม   

  ๖.๑.๓ ประสานงานที่พักเพ่ือสะดวกในการไปดูงานและฝึกอบรม 

  ๖.๑.๔ น าข้อมูลการส ารวจที่ได้มาจัดท าโครงการเพ่ือเสนอขอรับการอนุมัติในการด าเนินโครงการ 

  ๖.๒ การด าเนินงานหลังได้รับการอนุมัติให้ด าเนินโครงการ 

  ๖.๒.๑ ประสานงานไปยังคณะกรรมการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจ า
ต าบลหินเหล็กไฟ เพ่ือให้เข้าร่วมโครงการ 

  ๖.๒.๒ ประสานงานไปยังเกษตรกรในต าบลหินเหล็กไฟ ที่คัดมาจากเกษตรกรที่เคยเข้ารับการ
ฝึกอบรมต่างๆที่กองส่งเสริมการเกษตรเคยจัด เพ่ือเชิญให้เข้าร่วมโครงการ 

  ๖.๒.๓ ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และเอกสารยืมเงินที่ใช้ในโครงการ 

  ๖.๒.๔ จัดเตรียมเอกสารให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ  

  ๖.๒.๕ จัดเตรียมแบบทดสอบความรู้ก่อนและหลังการเดินทางไปดูงานและฝึกอบรม 

  ๖.๓.๖ จัดอบรม ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ ดังนี้ 
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 ๑) วันแรก จะอบรมในเรื่องการด าเนินงานของคณะกรรมการศูนย์บริการและถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบลหินเหล็กไฟ และการด าเนินชีวิตแบบพอเพียงตามแนวทางพระราชด าริ
เศรษฐกิจพอเพียง  

 ๒) วันสุดท้าย จะด าเนินการในส่วนของการสรุปและน าเสนอผลจากการไปทัศนะศึกษาดู
งานและฝึกอบรมนอกสถานที่ 

  ๖.๓.๗ เดินทางไปทัศนะศึกษาดูงานและฝึกอบรมนอกสถานที่ ดังนี้   

  ๑) วันที่สอง ณ ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ ต าบลหินตั้ง อ าเภอเมือง จังหวัดนครนายก  ใน
หลักสูตร ๑. ความรู้เกี่ยวกับพระราชด าริของประบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชการที่ ๙ อาทิ ป่า๓อย่างประโยชน์
๔อย่าง หญ้าแฝก ฝ่ายชะลอความชุ่มชื้น เกษตรทฤษฏีใหม่ พลังงานทดแทน ๒. ความรู้ในการฝึกปฏิบัติการท า
บ้านดิน การห่มดิน การผสมดินปลูกต้นไม้  

  ๒) วันที่สาม ณ สถาบันการเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ นายทองเหมาะ  แจ่มแจ้ง ต าบลวังหว้า 
อ าเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี   ในหลักสูตร ความรู้ในการท าการเกษตรผสมผสานแบบปลอดสาร หรือ
การกสิกรรมธรรมชาติ 

  ๓) วันที่สี่ ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน อ าเภอก าแพงแสน จังหวัด
นครปฐม ในหลักสูตร การขยายพันธุ์พืช 

 ๖.๓ การด าเนินงานหลังจากออกให้บริการ 

  ๖.๓.๑ รวบรวมผลการสรุปความรู้ที่ ได้รับของคณะกรรมการศูนย์บริการและถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบลหินเหล็กไฟ และเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 

  ๖.๓.๒ รวบรวมและสรุปผลแบบประเมินความพึงพอใจ เพ่ือประเมินผลโครงการ 

  ๖.๓.๓ บันทึกรายงานผลการด าเนินการเสนอต่อคณะผู้บริหาร   

๗. ผู้รับผิดชอบโครงการ        

 กองส่งเสริมการเกษตร  องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ                                                   

๘. ผู้มีส่วนร่วมในโครงการ 

 ๘.๑. คณะกรรมการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบลหินเหล็กไฟ 

๙. การประเมินผลโครงการ 

การประเมินผลโครงการจะแบ่งการประเมิน ดังนี้ 

๙.๑ เชิงคุณภาพ ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐  

๙.๒ เชิงปริมาณ   จะประเมิน ดังนี้ 

๙.๒.๑ จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ  

๙.๒.๒ ความรู้ความเข้าใจของผู้เข้าร่วมโครงการ จากแบบทดสอบก่อน-หลัง  
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๑๐. งบประมาณ 

จากขัอบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.
๒๕๖๑-๒๕๖๔ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ หน้าที่ ๑๕๗  โดยมีรายละเอียดประมาณการ
ค่าใช้จ่าย ๓๐๐,๐๐๐ บาท 

๑๑. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
๑๑.๑  คณะกรรมการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบล เจ้าหน้าที่ที่

รับผิดชอบงานด้านการเกษตร และเกษตรกรได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเกษตรและ
เทคโนโลยีการเกษตร 

๑๑.๒  คณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบลหินเหล็กไฟมี
ศักยภาพเพ่ิมข้ึน สามารถถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกรได้ 

๑๑.๓  เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการท าการเกษตรของตนเองได้  
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4.ชื่อโครงการ ฝึกอบรมเปิดโลกการศึกษาสร้างปัญญาให้เด็กและเยาวชน (เศรษฐกิจพอเพียง) 
1.หลักการและเหตุผล 

ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๒๘๙ วรรคสอง องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีสิทธิที่จะจัดการศึกษาอบรม และการฝึกอาชีพตามความเหมาะสมและความต้องการใน
ท้องถิ่นนั้น และเข้าไปมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาอบรมของรัฐ โดยค านึงถึงความสอดคล้องกับมาตรฐาน และ
ระบบการศึกษาของชาติ    

พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.๒๕๓๗  แก้ไขเพ่ิมเติม  
( ฉบับที่ ๕ ) พ.ศ. ๒๕๔๖  มาตรา  ๖๗ ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายองค์การบริหารส่วนต าบล มีหน้าที่ต้องท าใน
เขตองค์การบริหารส่วนต าบล (๕) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (๖) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก 
เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ  (๗) คุ้มครอง ดูแล และบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  รัฐบาลมีนโยบายให้ส่วนราชการน าแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติในทุก
ภาคส่วน รวมทั้งกระทรวงมหาดไทยได้ก าหนดเป็นยุทธศาสตร์เป้าหมายให้ส่วนราชการในสังกัดได้มีการ
ขับเคลื่อนการด าเนินงานไปสู่การปฏิบัติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดการศึกษาตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง มีเป้าหมายที่ส าคัญคือ การปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนรู้จักเรียนรู้การใช้ชีวิตแบบพอเพียงอย่างยั่งยืน 

           เศรษฐกิจพอเพียงคือ  ปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชด ารัสชี้แนะเป็น
แนวทางการด าเนินชีวิตแก่พวกเราชาวไทยมานานกว่า๓๐ปี  และภายหลังที่เกิดวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ ‘ฟอง
สบู่แตก’ ในปี พ.ศ.๒๕๔๐พระองค์ได้ทรงเน้นย้ าให้พวกเราใช้เป็นแนวทางการแก้ไขเพ่ือให้ประเทศไทยเรารอด
พ้นและสามารถด ารงอยู่ได้อย่างยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์และความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในทุกๆ
ด้าน  เศรษฐกิจพอเพียง เป็นหลักที่เราคนไทยทุกคนทุกระดับสามารถน าไปปฏิบัติได้ ไม่ใช่เฉพาะเกษตรกร 
ชาวไร่ ชาวนาอย่างท่ีหลายคนเข้าใจแต่หมายถึงทุกคน ทุกเพศ ทุกวัย ทุกศาสนา ทุกอาชีพเราสามารถน าไปปรับ
ใช้ให้เหมาะสมกับตนเองได้ในทุกๆเรื่องทั้งการด าเนินชีวิตประจ าวันการศึกษาเล่าเรียน หรือท างานในสาขาใดๆ 

ความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผลรวมถึงความจ าเป็นที่จะต้องมีระบบ
ภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอสมควร ต่อการมีผลกระทบใด ๆอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและ
ภายใน  เศรษฐกิจพอเพียง และแนวทางปฏิบัติของทฤษฎีใหม่เป็นแนวทางในการพัฒนาที่น าไปสู่ความสามารถ
ในการพึ่งตนเอง ในระดับต่าง ๆอย่างเป็นขั้นตอน โดยลดความเสียงเกี่ยวกับความผันแปรของธรรมชาติหรือการ
เปลี่ยนแปลงจากปัจจัยต่าง ๆ โดยอาศัยความพอประมาณ และความมีเหตุผลการสร้างภูมิคุ้มกันที่ดี มีความรู้ 
ความเพียร และความอดทน สติ และปัญญาการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และความสามัคคี  ประการที่ส าคัญของ
เศรษฐกิจพอเพียงพอมีพอกิน ปลูกพืชสวนครัวไว้กินเองบ้าง ปลูกไม้ผลไว้หลังบ้าน ๒-๓ต้นพอที่จะมีไว้กินเองใน
ครัวเรือน เหลือจึงขายไปพออยู่พอใช้ ท าให้บ้านน่าอยู่ ปราศจากสารเคมี กลิ่นเหม็นใช้แต่ของที่เป็นธรรมชาติ 
รายจ่ายลดลง สุขภาพจะดีข้ึน พออกพอใจ เราต้องรู้จักพอ รู้จักประมาณตน ไม่ใคร่อยากใคร่มีเช่นผู้อ่ืนเพราะเรา
จะหลงติดกับวัตถุ ปัญญาจะไม่เกิด 

องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  ซึ่งเป็นหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีหน้าที่ใน
การส่งเสริม สนับสนุน และเข้าไปมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา มีหน้าที่ในการพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีความ
พร้อมทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม  และได้รับการเรียนรู้ ซึ่งในปัจจุบันปัญหาด้านเศรษฐกิจเป็น
ปัญหาใหญ่ ซึ่งก่อให้เกิดปัญหาต่าง ๆ ตามมามากมายจนหลายฝ่ายต้องร่วมมือกันในการแก้ไขปัญหา  ในฐานะที่
เป็นหน่วยงานซึ่งมี 
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หน้าที่ต้องร่วมกันส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จึงมีบทบาทในการส่งเสริมและให้ความรู้แก่เด็กและ
เยาวชน ซึ่งเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาประเทศ  จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือให้เด็กและ 
เยาวชนสามารถรับมือกับภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน เพ่ือให้สามารถรอดพ้นจากภัยและวิกฤติต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น 
โดยด าเนินชีวิตแบบพออยู่พอกิน และสามารถพ่ึงพาตนเองได้  

องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ จึงได้จัดท าโครงการฝึกอบรมเปิดโลกการศึกษาสร้าง
ปัญญาให้เด็กและเยาวชน (เศรษฐกิจพอเพียง) ขึ้น และขยายผลไปสู่การให้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้และฝึก
ศึกษาเพ่ิมพูนความรู้หรือประสบการณ์ด้วยการศึกษาสภาพจริงและน าไปปฏิบัติได้จริง โดยความร่วมมือระหว่าง
องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ,โรงเรียนในเขตพ้ืนที่ต าบลหินเหล็กไฟจ านวน ๖ โรงเรียน , ผู้ประกอบ
อาชีพในต าบลหินเหล็กไฟ 
2.วัตถุประสงค ์
  ๒.๑ เพ่ือให้เด็กและเยาวชนได้ส านึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
และยึดถือพระองค์เป็นแบบอย่างในการด าเนินชีวิตแบบพอเพียง 
  ๒.๒ เพ่ือเสริมสร้างให้เด็กและเยาวชนมีความรู้ความเข้าใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงให้กับเด็กและเยาวชนกระตุ้นให้เห็นคุณค่าและน้อมน ามาเป็นหลักในการด าเนินชีวิตประจ าวัน 

๒.๓เพ่ือให้เด็กและเยาวชนท าตนให้เป็นที่พึ่งตนเองมีจิตส านึกท่ีดีสร้างสรรค์ ให้ตนเองและชาติ           

มีจิตใจเอ้ืออาทรประนีประนอมเห็นประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง 

๒.๔เพ่ือให้เด็กและเยาวชนได้ช่วยเหลือเกื้อกูลกันเชื่อมโยงกันเป็นเครือข่ายชุมชนที่แข็งแรง 

๒.๕ เพ่ือให้เด็กและเยาวชนได้ใช้และจัดการอย่างฉลาดพร้อมทั้งหาทางเพ่ิมมูลค่าโดยให้ยึดอยู่
บนหลักการของความยั่งยืนของภูมิปัญญาชาวบ้าน 

๒.๖เพ่ือส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัยให้กับเด็กและเยาวชน เป็นการศึกษาที่ให้เรียนรู้ด้วย
ตนเองตามความสนใจ ศักยภาพ ความพร้อม และโอกาส 

๒.๗เพ่ือส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือครอบครัว และหลักการมีส่วน
ร่วมในการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจแบบพอเพียง 
3. เป้าหมาย            
  เชิงปริมาณ            
  ผู้เข้ารับการฝึกอบรม (เด็กและเยาวชน) , ประธานในพิธี , เจ้าหน้าที่ ,แขกผู้มีเกียรติ, ผู้
สังเกตการณ์  จ านวน 140 คน 

เชิงคุณภาพกับเด็กและเยาวชน  
๑. คุณค่าต่อตนเอง        

      -  เด็กและเยาวชนมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือครอบครัว และหลักการมีส่วนร่วมใน
การด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจแบบพอเพียง 
  ๒.คุณค่าต่อสังคม 

   - เด็กและเยาวชนท าตนให้เป็นที่พ่ึงตนเองมีจิตส านึกท่ีดีสร้างสรรค์ ให้ตนเองและชาติ มีจิตใจ
เอ้ืออาทรประนีประนอมเห็นประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง 
 
 
 



- 43 - 
 

4. วิธีการดําเนินการ  
  ๔.๑ประชุมเพื่อกําหนดแนวทางการดําเนินโครงการตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับกลุ่ม
โรงเรียนตําบลหินเหล็กไฟ ผู้อํานวยการโรงเรียนในเขตพื้นที่ เช่น วันอบรม สถานที่อบรม เป็นต้น เพื่อขอ
ความร่วมมือจากโรงเรียนในเขตพ้ืนที่ในการประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรม เนื่องจากเด็กและเยาวชนส่วนใหญ่จะ
ศึกษาในโรงเรียน 
  ๔.๒ สรุปจ านวนเด็กและเยาวชนที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม 

๔.๓  เสนอโครงการต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ เพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
  ๔.๔ ประสานงานเรื่องการจัดกิจกรรม เช่น วิทยากร สถานที่ เป็นต้น 
  ๔.๕  จัดซื้อจัดจ้างตามโครงการ 
  ๔.๖  ด าเนินการตามโครงการ คือ จัดอบรม จ านวน ๑ วัน และจัดฝึกศึกษาดูงานสถานที่
เศรษฐกิจพอเพียง จ านวน ๑ วัน (รายละเอียดตามหลักสูตรการฝึกอบรม) 

๔.๗  รายงานสรุปผลการด าเนินโครงการ 
- ฝึกศึกษา เพ่ิมพูนความรู้หรือประสบการณ์ด้วยการศึกษาและฝึกปฏิบัติการน าหลักเศรษฐกิจ

พอเพียงมาประยุกต์ใช้เพ่ือสร้างรายได้ให้กับตนเอง (เป็นการฝึกอบรมที่มีลักษณะเป็นการแบ่งกลุ่มฝึกภาคปฏิบัติ) 
- ศึกษา/ดูงาน ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน/แนะน าสถานที่/ศึกษาแนวทางเกษตร

ทฤษฎีใหม่แบ่งเด็กและเยาวชน เพ่ือศึกษาเป็นฐาน โดยแบ่งฐานการเรียนรู้ ซึ่งประกอบไปด้วย 5 ฐาน คือ ฐาน
การเรียนรู้การผลิตปุ๋ยหมักชีวภาพ , ฐานการเรียนรู้เครือข่ายปศุสัตว์อินทรีย์ , ฐานการเรียนรู้การพัฒนาที่ดิน , 
ฐานการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน , ฐานการเรียนรู้การปลูกพืชเกษตร  
๕. ระยะเวลาดําเนินการ 

 ปีงบประมาณ 2561-2564 
6. สถานที่ดําเนินการ 
  ลานอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านวังโบสถ์ , ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนของนายสํารอง แตง
พลับ 
7.งบประมาณ 

100,000 บาท      
๘. หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ 

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ 

๙. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

๙.๑ เด็กและเยาวชนได้ส านึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและ
ยึดถือพระองค์เป็นแบบอย่างในการด าเนินชีวิตแบบพอเพียง 
  ๙.๒ เด็กและเยาวชนมีความรู้ความเข้าใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้กับเด็กและ
เยาวชนกระตุ้นให้เห็นคุณค่าและน้อมน ามาเป็นหลักในการด าเนินชีวิตประจ าวัน 

๙.๓ เด็กและเยาวชนท าตนให้เป็นที่พ่ึงตนเองมีจิตส านึกท่ีดีสร้างสรรค์ ให้ตนเองและชาติ                     
มีจิตใจเอ้ืออาทรประนีประนอมเห็นประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง 

๙.๔เด็กและเยาวชนได้ช่วยเหลือเกื้อกูลกันเชื่อมโยงกันเป็นเครือข่ายชุมชนที่แข็งแรง 

๙.๕ เด็กและเยาวชนได้ใช้และจัดการอย่างฉลาดพร้อมทั้งหาทางเพ่ิมมูลค่าโดยให้ยึดอยู่บน
หลักการของความยั่งยืนของภูมิปัญญาชาวบ้าน 
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๙.๖เด็กและเยาวชนได้รับการส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย เป็นการศึกษาที่ให้เรียนรู้ด้วย
ตนเองตามความสนใจ ศักยภาพ ความพร้อม และโอกาส 

๙.๗เด็กและเยาวชนมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือครอบครัว และหลักการมีส่วนร่วมในการด าเนิน
ชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจแบบพอเพียง 
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1.3 การสร้างจิตสํานึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน 
1.3.1 สร้างจิตสํานึกและความตระหนักในความซ่ือสัตย์สุจริต 
1.ชื่อโครงการ จัดงานวันเด็กแห่งชาติ 
๑. หลักการและเหตุผล 
  เด็ก นับว่าเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าส าคัญต่อประเทศชาติ และเป็นพลังส าคัญในการ
พัฒนาชาติบ้านเมืองให้เจริญก้าวหน้าและมั่นคง เด็กจึงควรเตรียมตัวที่จะเป็นก าลังของชาติด้วย การขยันหมั่น
ศึกษาเล่าเรียนหาความรู้และใช้เวลาให้เป็นประโยชน์อย่างเต็มที่เฉลียวฉลาด มีเหตุผล ประพฤติปฏิบัติตนให้
เหมาะสมกับวัยอยู่ในระเบียบวินัย มีความขยันขันแข็งตั้งใจท างานด้วยความรับผิดชอบยึดมั่นในความซื่อสัตย์
สุจริต ตลอดจนมีความเมตตากรุณาช่วยเหลือเอ้ือเฟ้ือผู้อ่ืน เสียสละและบ าเพ็ญประโยชน์เพ่ือส่วนรวม ช่วยกัน
รักษาความสะอาดและอนุรักษ์ทรัพยากร ตลอดถึงสาธารณสมบัติส่วนรวมของชาติชาติบ้านเมืองก็จะเจริญมี
ความผาสุกร่มเย็นตลอดไป 
  ดังนั้นเด็กทุกคนจึงสมควรที่จะได้รับการพัฒนาให้เต็มศักยภาพในทุกด้าน อันได้แก่การพัฒนา
ทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา เพ่ือให้ทุกส่วนของสังคมได้มีส่วนสนับสนุน ส่งเสริมและร่วมกัน
พัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็ก รัฐบาลจึงก าหนดให้วันเสาร์ที่ ๒ ของเดือนมกราคมของทุกปีเป็นวันเด็ก
แห่งชาติ และในการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล 
พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 มาตรา 67 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายองค์การบริหารส่วน
ต าบล มีหน้าที่ต้องท าในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล (5) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
(6) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุและผู้พิการ องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ จึงได้จัดท า
โครงการส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ของเด็ก โดยผ่านกระบวนการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติโดยสนับสนุนความ
ร่วมมือกับโรงเรียนในเขตพ้ืนที่และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด เพ่ือเสริมสร้างการพัฒนาการเรียนรู้  
ของเด็ก โดยผ่านกระบวนการเล่น การจัดกิจกรรมเสริมกระบวนการคิดและให้ความรู้ให้เด็กรู้จักสิทธิ หน้าที่มี
ความรับผิดชอบตนเองและผู้อื่น สามารถปฏิบัติตนให้เป็นพลเมืองดีอยู่ในสังคมได้อย่างสันติสุข 
2. วัตถุประสงค ์
  2.๑ เพ่ือส่งเสริมให้เด็กได้รับการพัฒนาการรอบด้าน ทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์จิตใจ สังคม
และสติปัญญา 
  2.๒ เพ่ือส่งเสริมให้เด็กได้รู้ถึงความส าคัญของตนเอง รู้ถึงความมีระเบียบวินัย รู้ถึงความ               
มีระเบียบวินัย รู้จักสิทธิหน้าที่และความรับผิดชอบต่อตนเอง ขยันหมั่นศึกษาหาความรู้ ช่วยเหลือกันและกัน 
เสียสละรู้จักสิทธิหน้าที่ ความรับผิดชอบต่อสังคม สร้างจิตส านึกและความตระหนักในความซื่อสัตย์สุจริต 
  2.๓ เพ่ือส่งเสริมให้เด็กรู้จักกล้าแสดงออก กล้าคิด กล้าท า  
  2.๔ เพ่ือให้ทุกส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการพัฒนาเด็กและเยาวชน 
3. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  เด็กที่อยู่ในสถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ จ านวน ๖ แห่ง คือ                
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังโบสถ์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองตะเภา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองคร้า             
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองซอ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองเหียง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอนุบาลหัวหิน 
4. พื้นที่ดําเนินการ 
  สถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ จ านวน ๖ แห่ง คือ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านวังโบสถ์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองตะเภา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองคร้า ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
หนองซอ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองเหียง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอนุบาลหัวหิน  
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5. วิธีดําเนินการ 
 5.๑ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด จ านวน 6 แห่ง จัดท าโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ   

                     5.๒ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด จ านวน 6 แห่ง จัดท าบันทึกข้อความขอจัดซื้อจัดจ้างตาม
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ เสนอต่อกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  

5.๓ กองการศึกษาฯ เสนอโครงการต่อผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟเพ่ือ
พิจารณาอนุมัติ  
                     5.๔ ด าเนินการตามระเบียบงานพัสดุฯ การจัดซื้อจัดจ้างตามโครงการ 
                     5.๕ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กรายงานผลการจัดโครงการให้กองการศึกษาฯ และกองการศึกษาฯ
รายงานผลการจัดโครงการในภาพรวมของสถานศึกษาในสังกัดต่อผู้บริหารทราบ 
6. ระยะเวลาดําเนินการ   

วันเด็กแห่งชาติของปี 2561-2564 
7. งบประมาณ 

 15,000 บาท 
8. ผู้รับผิดชอบ 
  กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ 
9. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  10.๑ เด็กและเยาวชนรับการส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้รอบด้านตามวัยที่เหมาะสม 
  10.๒ เด็กและเยาวชนตระหนักถึงความส าคัญของตน และท าตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม 
  10.๓ เด็กและเยาวชนรู้จักกล้าแสดงออก กล้าคิด กล้าท า 
  10.4 เด็กและเยาวชนมีความสนุกสนานในกิจกรรมเฉลิมฉลองวันเด็กแห่งชาติ 
  10.๕ ทุกส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการพัฒนาเด็กและเยาวชน 
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๒. ชื่อโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด 
    ตําบลหินเหล็กไฟ 
๑.หลักการและเหตุผล 

 เนื่องจากสถานการณ์ในปัจจุบัน สังคมไทยต้องประสบกับปัญหาต่างๆ มากมาย อาทิเช่น 
ปัญหาการก่อการร้ายในบริเวณ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปัญหาอุทกภัย ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด
ฯลฯ โดยเฉพาะปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดนั้น นับได้ว่ามีแนวโน้มที่จะทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น  และเป็น
ปัญหาระดับชาติ เป็นนโยบายของรัฐบาลที่เร่งด่วนให้ภาครัฐและประชาชนร่วมกันแก้ไข ซึ่งในขณะนี้แม้กระทั่ ง
ส านักงานต ารวจแห่งชาติและหน่วยงานทุกภาคส่วน จะได้พยายามเร่งระดมก าลังและทรัพยากร  ด้านต่างๆ ใน
การด าเนินการป้องกันปราบปรามอย่างจริงจังและต่อเนื่อง แต่ความพยายามดังกล่าวได้ผลเพียงในระดับหนึ่ง
เท่านั้น เนื่องจาการปฏิบัติมีข้อจ ากัดหลายประการ โดยเฉพาะในเขตชุมชนเมืองและชุมชนหนาแน่น รวมทั้ง
พ้ืนที่ที่มีสถานบริการและมั่วสุมต่างๆ เช่น ร้านเกมส์ อินเตอร์เน็ตและสถานที่ลับตาผู้คน ฯลฯ ประชากรกลุ่ม
เสี่ยงยังคงเป็นเยาวชนทั้งในและนอกสถานศึกษา ตลอดจนผู้ใช้แรงงานและผู้ว่างงาน อีกทั้งผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพ
ติดรายใหม่มีจ านวนเพ่ิมขึ้น ทั้งผู้ค้าและผู้เสพ และเพ่ือเป็นการมุ่งเน้นการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดใน
พ้ืนที่ที่ยังมีการแพร่ระบาดของยาเสพติดให้หมดสิ้นไปจากประเทศไทย  องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ 
ได้ตระหนักถึงความรุนแรง และผลกระทบของปัญหายาเสพติด  ระยะยาวซึ่งอาจจะหวนกลับมาแพร่ระบาดเข้า
ไปสู่กลุ่มอ่ืนๆ อีก ซึ่งจะต้องสร้างระบบเฝ้าระวังควบคุม  แหล่งเสี่ยง ต่อการแพร่ระบาดของยาเสพติด  

องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ จึงจัดท าโครงการส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงานของ
ศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพ่ือเอาชนะยาเสพติด โดยอาศัยอ านาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การ
บริหารส่วนต าบลพ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ ๖ พ.ศ.๒๕๕๒ มาตรา ๖๗ (4) การป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยและพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ มาตรา๑๖ (๓๐) การรักษาความสงบเรียบร้อย การ
ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เพ่ือเป็นการสนองนโยบายของ
รัฐบาล และร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาและชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม 
2. วัตถุประสงค ์
  2.๑  เพ่ือสร้างกระแสค่านิยมและสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจในกลุ่มเยาวชนไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับยา
เสพติด 2.2 เพ่ือสร้างผู้น าเยาวชนในการต่อต้านและป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดในสถานศึกษา และ
ชุมชน 
  2.3 เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต ทักษะทางความคิด สร้างภูมิคุ้มกันด้านร่างกาย จิตใจ ให้กับ
เยาวชน ไม่ตกเป็นทาสของยาเสพติดด้วยวิถีแห่งหลักธรรม 
  2.4เพ่ือสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลและร่วมแก้ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา และชุมชน                 
อย่างเป็นรูปธรรม  
3. เป้าหมาย 
  คณะครู และนักเรียน โรงเรียนในเขตพ้ืนที่ต าบลหินเหล็กไฟ จ านวน ๖ โรงเรียน                                             
4. วิธีดําเนินการ 
  4.๑ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ อบรมให้ความรู้เรื่องยาเสพติดในสถานศึกษา  
  4.๒ ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ เดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด 
  4.๓ ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ศึกษาดูงาน เรื่องพิษภัยยาเสพติด  
  ๔.๔ ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ การป้องกันยาเสพติด  
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5. ระยะเวลาดําเนินการ 
  ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔  
๖. งบประมาณ 
  งบประมาณตั้งไว้ ๕๐,๐๐๐ บาท 
๗. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  - งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ 
๘. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  1 สถานศึกษามีเครือข่ายนักเรียนในการป้องกันและแก้ไขต่อต้านยาเสพติด 
  2 เยาวชน นักเรียน นักศึกษาได้รับรู้และรับทราบถึงปัญหาและพิษภัยของยาเสพติด 
  3 คุณภาพ ทักษะทางความคิด ภูมิคุ้มกันทางด้านร่างกายของเยาวชน นักเรียน นักศึกษาไม่ตก
เป็นทาสของยาเสพติดด้วยวิถีแห่งหลักธรรม 
  4ได้ร่วมสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลและร่วมแก้ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา และชุมชน
อย่างเป็นรูปธรรม  
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1.3.2 สร้างจิตสํานึกและความตระหนักในการต่อต้านการทุจริต 
- 

1.3.3 สร้างจิตสํานึกและความตระหนักให้มีจิตสาธารณะ 
1.  โครงการดําเนินกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชนในตําบลหินเหล็กไฟ 
1.หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 

เด็กและเยาวชนเป็นวัยที่มีพลังสร้างสรรค์และเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและ
ประเทศ ซึ่งปัจจุบันได้มีการจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนต าบล เพ่ือส่งเสริมการรวมกลุ่มของเด็กและเยาวชนให้มี
ส่วนร่วมในกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม และการพัฒนาตนเองเพ่ือให้เด็กและเยาวชนมีความรู้ 
ทักษะ ทัศนคติ เกิดการเรียนรู้และเข้าใจในวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาและบทบาทของความเป็นพลเมืองที่ดี 
ทั้งนี้บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานด้านเด็กและเยาวชน ในบทบาทพ่ีเลี้ยงผู้สนับสนุนแกนน าเด็กและ
เยาวชน ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐ องค์กรเอกชน ภาคธุรกิจ ภาคประชาสังคม ตลอดจนองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (อปท.) ซึ่งมีหน้าที่และเป็นกลไกส าคัญในการผลักดันให้เกิดกิจกรรมในเชิงสร้างสรรค์ของกลุ่มเยาวชนใน
ท้องถิ่น จะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ ความเข้าใจ รวมทั้งมีทักษะการบริหารจัดการในการด าเนินงานพัฒนาเด็กและ
เยาวชน และสามารถบูรณาการการท างานร่วมกับเครือข่ายหรือผู้เกี่ยวข้องเพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาที่สอดคล้อง
กับความต้องการของเด็กและเยาวชนได้ 

กองสวัสดิการและสังคม  องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ   ได้จัดโครงการด าเนินกิจกรรม
สภาเด็กและเยาวชนในต าบลหินเหล็กไฟ   เพ่ือส่งเสริมให้เครือข่ายซึ่งมีบทบาทเป็นพ่ีเลี้ยง และสภาเด็กและเยาวชน
ต าบล ได้มีการด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ และน าความรู้ไปสู่การปฏิบัติ     เพ่ือสนับสนุนเครือข่ายที่ท างานด้าน
เด็กและเยาวชน คณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนต าบล รวมทั้งแกนน ากลุ่มเด็กและเยาวชนให้มีความรู้และ
ทักษะในการออกแบบกิจกรรม และการสร้างความร่วมมือจากชุมชนในการขับเคลื่อนกิจกรรมการพัฒนาเด็ก
และเยาวชน ในพ้ืนที่อย่างรอบด้าน และตรงกับความต้องการเพื่อให้เด็กและเยาวชนกลุ่มเป้าหมาย มีความสนใจ
เข้าร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง  ส่งผลให้เด็กและเยาวชนได้รับการพัฒนาทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ 
เต็มตามศักยภาพ และด ารงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข  
2. วัตถุประสงค ์

2.๑ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถและพัฒนาการเรียนรู้ของ คณะกรรมการสภาเด็กและเยาวชนใน
การออกแบบกิจกรรมและการบริหารจัดการในการด าเนินงานพัฒนาเด็กและเยาวชนในท้องถิ่น 

2.๒ เพ่ือสนับสนุนให้สภาเด็กและเยาวชน/แกนน ากลุ่มเด็กและเยาวชนในองค์การบริหารส่วน
ต าบลหินเหล็กไฟ  มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนในพื้นที ่

2.3 สร้างจิตส านึกและความตระหนักให้มีจิตสาธารณะ บริการชุมชน  
3. กลุ่มเป้าหมาย/ผลผลิต 

เครือข่ายสภาเด็กและเยาวชนต าบลหินเหล็กไฟ ซึ่งประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ อปท. ที่ท างาน
สภาเด็กและเยาวชน พ่ีเลี้ยง/ผู้สนับสนุนการจัดกิจกรรมพัฒนาเด็กและเยาวชนในท้องถิ่นจากภาครัฐ ภาคเอกชน 
หรือภาคประชาชนที่มีความเข้าใจในเด็กและเยาวชน เช่น  โรงเรียน อาสาสมัคร สภาเด็กและเยาวชน แกนน า
กลุ่มเด็กและเยาวชน และกลุ่มเป้าหมายเด็กและเยาวชนในพื้นท่ี เป็นต้น 

4. พื้นที่ดําเนินการ 
  ต าบลหินเหล็กไฟ  
5. วิธีการดําเนินงาน 
  การบรรยายให้ความรู้/การระดมสมอง/การแบ่งกลุ่มฐานกิจกรรมเรียนรู้/การสรุปผลกิจกรรม
ตามฐาน/การถอดบทเรียน (AAR)  
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6. ระยะเวลาดําเนินการ  ตามแผนพัฒนาต าบลสี่ปี พ.ศ.2561-2564 

7. งบประมาณ 100,000 บาท 
งบประมาณจากองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ 

8. หน่วยงานรับผิดชอบ 
กองสวัสดิการและสังคม องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
                   10.1 เครือข่าย อปท./ภาคีพัฒนา/สภาเด็กและเยาวชน และแกนน าเด็กและเยาวชน ได้รับ 
การพัฒนาศักยภาพให้มีความรู้ และทักษะในการจัดกิจกรรมพัฒนาเด็กและเยาวชนในท้องถิ่น 
  10.2. เด็กและเยาวชนในท้องถิ่น ได้รับการพัฒนาด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์และสติปัญญา  
จากกิจกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ  

10.3 สร้างจิตส านึกและความตระหนักให้มีจิตสาธารณะ บริการชุมชน 
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มิติที ่2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต  
2.1 แสดงเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร  
๑. มาตรการ  ประกาศ กําหนดนโยบายความโปร่งใส่และตรวจสอบได้ ขององค์การบริหารส่วนตําบลหิน
เหล็กไฟ ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔ 
๑.หลักการและเหตุผล 

ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐  พระราชบัญญัติข้อมูล
ข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
พ.ศ. ๒๕๖๐ ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามทุจริต ระยะที่ ๓ (๒๕๖๐-๒๕๖๕) และนโยบาย
ของรัฐบาล ข้อที่ ๑๐ การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและป้องกันปราบปรามการทุจริต
การทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ ก าหนดให้ปลูกฝังค่านิยมคุณธรรม จริยธรรม และจิตส านึกในการรักษา
ศักดิ์ศรีความเป็นข้าราชการและซื่อสัตว์สุจริต ควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพเพ่ือป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับและตอบสนองความต้องการ พร้อม
อ านวยความสะดวกแก่ประชาชน เพ่ือสร้างความเชื่อม่ันในระบบราชการ 

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟประกาศ จึงประกาศ ก าหนดนโยบายความโปร่งใส่
และตรวจสอบได้ เพ่ือเป็นมาตรฐาน แนวทางปฏิบัติ และค่านิยมส าหรับข้าราชการและบุคลากรขององค์กรให้
ยึดถือ และปฏิบัติควบคู่กับกฎ ระเบียบ และข้อบังคับอ่ืนๆ  โดยมุ่งมั่นท่ีจะน าหน่วยงานให้ด าเนินงานตามภารกิจ
ด้วยความโปร่งใส่บริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม ปราศจากการทุจริต เพ่ือให้บรรลุเจตนารมณ์ 
ดังกล่าวจึงก าหนดแนวทางให้ทุกส านัก/กอง ในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟถือปฏิบัติ 
๒. วัตถุประสงค ์

๑. เพ่ือให้การปฏิบัติงาน บริหารงาน ทุกขั้นตอนของเจ้าหน้าที่มีความถูกต้องตามกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ กล้าหาญที่จะรับผิดชอบในผลงานการปฏิบัติงานของ 

๒. เพ่ือให้การปฏิบัติงาน บริหารงาน ทุกขั้นตอนของเจ้าหน้าที่ กระท าด้วยความเต็มใจ มี
ประสิทธิภาพ และสร้างความเชื่อมั่นแก่สังคมว่าจะขับเคลื่อนหน่วยงานให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 

๓. เพ่ือสร้างจิตส านึกให้เจ้าหน้าที่ ไม่เรียกรับเงิน สิ่งของ หรือผลประโยชน์อย่างอ่ืนๆจากผู้มี
ส่วนได้เสีย 

๔. เพ่ือสร้างจิตส านึกให้เจ้าหน้าที่ ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่ในการเอ้ือประโยชน์ต่อตนเองและพวก
พร้องของตนหรือผู้อื่น  

๕. เพ่ือสร้างวัฒนธรรมที่ไม่ทนต่อการทุจริต จนก่อให้เกิดวัฒนธรรมในการร่วมต่อต้านการ
ทุจริตได ้และให้รางวัลกับผู้ตรวจสอบพบหรือเบาะแสการทุจริต 
๓. เป้าหมาย 

ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ในองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ    
๔. พื้นที่ดําเนินการ 

ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  
๕. วิธีดําเนินการ  

๑. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ จัดท าร่างประกาศ ก าหนดนโยบายความโปร่งใส่และ
ตรวจสอบได ้ขององค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ    

๒.เสนอร่างประกาศ ก าหนดนโยบายความโปร่งใส่และตรวจสอบได้ ให้ผู้บังคับบัญชาอนุมัติ 
และด าเนินการดังนี้ 
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๒.๑  ปิดประกาศ ฯ ณ องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ๒.๒ ประกาศทางเว็บไซต์ ของ
ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  http:// www.hinlekfai.go.th 
6. ระยะเวลาการดําเนินการ 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔  
๗. งบประมาณดําเนินการ 
      ไม่ใช้งบประมาน  
๘. ผู้รับผิดชอบ 
  ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ 
๙ ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

พนักงาน เจ้าหน้าที่  ประชาชนในพ้ืนต าบลหินเหล็กไฟ ได้ทราบถึง  ประกาศ ก าหนดนโยบาย
ความโปร่งใส่และตรวจสอบได้ ขององค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  
 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.hinlekfai.go.th/
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2.2 มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 
2.2.1 สร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามหลักคุณธรรม ทั้งในเรื่องการ บรรจุแต่งตั้ง 

โยกย้าย โอน เลื่อนตําแหน่ง/เงินเดือน และมอบหมายงาน 
1. มาตรการ : การสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามหลักคุณธรรมขององค์การ

บริหารส่วนตําบลหินเหล็กไฟ พ.ศ. 2561 – 2564 
1. หลักการและเหตุผล  
  ตามที่หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที ่8/2560 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 เรื่อง การ
ขับเคลื่อนการปฏิรูปการบริหารงานส่วนบุคคลท้องถิ่น มีใจความระบุว่า โดยที่ในปัจจุบันปัญหาการบริหารงาน
บุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแนวโน้มเพ่ิมมากขึ้น อันเนื่องมาจากมีการใช้ระบบอุปถัมภ์ในการ
สอบแข่งขัน การเลื่อนต าแหน่ง การโอน และการย้าย รวมถึงมีการเรียกรับผลประโยชน์ นอกจากนี้ ยังปรากฏ
ปัญหาความขัดแย้งระหว่างผู้บริหารท้องถิ่น ข้าราชการส่วนท้องถิ่น และกลุ่มผู้น าชุมชนในพ้ืนที่ ท าให้ไม่สามารถ
โอนข้าราชการส่วนท้องถิ่น หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามหลักความสมัครใจ
ได้ กรณีนี้จึงมีความจ าเป็นต้องแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยเร่งด่วนเพ่ือมิให้เกิดความไม่เป็นธรรม และเกิดความ
เสียหายต่อระบบการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างร้ายแรง  โดยก าหนดให้
คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 เข้ามาท าหน้าที่เกี่ยวกับการสอบแข่งขันการสอบคัดเลือก การคัดเลือก และการโอน
ข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้เป็นไปตามระบบคุณธรรม โดยในการด าเนินการอ่ืนที่เกี่ยวข้องยังคง
เป็นไปตามความต้องการและความเหมาะสมของแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งการด าเนินการ ดังกล่าวนี้
ย่อมจะก่อให้เกิดประโยชน์ในการปฏิรูปการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  ให้มีมาตรฐานและ เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพบนพ้ืนฐานของระบบคุณธรรม ตลอดจนสามารถเยียวยาแก้ไขปัญหาการบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่นที่เกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
(ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 ก าหนดให้คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.จ. ก.ท. 
และ ก.อบต.) ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 เข้ามาท าหน้าที่ในกรณีที่มี
เหตุผลความจ าเป็น เพ่ือให้การบริหารงานขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่นและการปฏิบัติราชการของข้าราชการหรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  

ดังนั้น เพ่ือให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  โดยความ
เห็นชอบของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 จึงได้จัดท ามาตรการความโปร่งใสในการบริหารงาน
บุคคลให้เป็นไปตามหลักคุณธรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ พ.ศ. 2561 – 2564  
2. วัตถุประสงค ์: 
  1. เพ่ือให้การด าเนินงานการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามหลักคุณธรรม 
  2. เพ่ือป้องกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ และความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น 
รวมทั้งเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน   

3. เพ่ือใช้เป็นค่านิยมส าหรับองค์กรและข้าราชการ พนักงานทุกคนพึงยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติ
ควบคู่ไปกับระเบียบและกฎข้อบังคับอ่ืนๆ  
3. เป้าหมาย : 

  1. ผู้บริหาร ข้าราชการและพนักงานขององค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ ด าเนินการ
ปฏิรูปการบริหารงานบุคคลให้มีมาตรฐาน และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพบนพื้นฐานของระบบคุณธรรม 
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  2. ผู้บริหาร ข้าราชการและพนักงานขององค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ ต้องไม่ประพฤติ
ตนอันอาจก่อให้เกิดความเสื่อมเสียต่อเกียรติภูมิของต าแหน่งหน้าที่ 

  3. ผู้บริหาร ข้าราชการและพนักงานขององค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ ต้องไม่ใช้
สถานะหรือต าแหน่งไปแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้ส าหรับตนเองหรือผู้อื่นไม่ว่าจะเป็นประโยชน์ในทางทรัพย์สิน
หรือไม่ก็ตาม ตลอดจนไม่รับของขวัญ ของก านัล หรือประโยชน์อ่ืนใดจากผู้ร้องเรียน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องเพ่ือ
ประโยชน์ต่างๆ อันอาจเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของตน  
๔. วิธีการดําเนินการ   : 
  1. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการ 
   2. ประกาศ หรือประชาสัมพันธ์การด าเนินการให้ทราบทั่วกัน   
  3. ด าเนินการตามกระบวนการ 
  4. รายงานผลการด าเนินการต่อผู้บริหาร 

5. ผู้บริหารงานลงนามออกค าสั่ง 
5. ระยะเวลาดําเนินการ  
           ปีงบประมาณ 2560 – 2564    
6. สถานที่ดําเนินการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
7. งบประมาณ   
  ไม่ใช้งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ส านักงานปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
9. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ มีความโปร่งใสและเป็นไปตาม
หลักคุณธรรม 
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2.2.2 สร้างความโปร่งใสในการบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดหาพัสดุ การใช้ประโยชน์ใน  
ทรัพย์สินของทางราชการ โดยยึดถือและปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
อย่าง เคร่งครัด  
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ กิจกรรม “ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจําปี”  
1. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
   เพ่ือให้การบันทึกบัญชี การจัดท าทะเบียนคุมเงินรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็น
แนวทางเดียวกันและ สอดคล้องกับการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจึงมีกิจกรรมควบคุมให้บุคลากรฝ่าย บัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ จัดท า
ทะเบียนคุมเงินรายจ่ายให้ความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติ ท าให้เกิดความ  คุ้มค่าและมีประสิทธิภาพลด
ข้อผิดพลาดในการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี และด าเนินงานตาม ขั้นตอนของ
ระเบียบประกาศกระทรวงมหาดไทยและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ซึ่งถือ เป็นเรื่องส าคัญที่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจะต้องท าตามกฎหมาย ระเบียบ และมีความจ าเป็นต่อการบริหารงานขององค์การบริหารส่วน
ต าบลหินเหล็กไฟ 
2. วัตถุประสงค์  
   2.1 เพ่ือให้บุคลากรฝ่ายบัญชี กองคลัง มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบ 
ประกาศ และหนังสือที ่เกี่ยวข้อง  
   2.2 เพ่ือลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ที่อาจจะท าให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ  
3. เป้าหมาย/ผลผลิต  

บุคลากรฝ่ายบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ 
4. พื้นที่ดําเนินการ 

 กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ 
5. วิธีดําเนินการ  

จัดท าทะเบียนคุมเงินรายจ่ายตามงบประมาณแยกหมวดรายจ่าย แยกแผนงาน แยกประเภท   
รายจ่ายตามงบประมาณ ที่ตั้งไว้  
6. ระยะเวลาดําเนินการ ทุกปีงบประมาณ (ห้วงวันที่ 1 ตุลาคม  ถึงวันที่ 30 กันยายน 
7. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ  
8. ผู้รับผิดชอบ กองคลัง  
9. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
   9.1 บุคลากรฝ่ายบัญชี กองคลัง มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศและ
หนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้อง  
   9.2 ลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ที่อาจจะท าให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ และ
เป็นไปในทิศทาง เดียวกัน  
   9.3 เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพในการบริหารงบงบประมาณ  
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2. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ โครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ – จัดจ้าง  
1. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  

 เนื่องจากองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ มีฐานะเป็นนิติบุคคล มีอ านาจหน้าที่ในการ
จัดท าบริการสาธารณะด้วยตนเอง ทั้งในเรื่องการ จัดหารายได้และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่างๆ ตาม
ภารกิจและการจัดท าบริการสาธารณะ แต่ต้องเป็นไปตามอ านาจ หน้าที่และกฎหมายที่ก าหนดไว้ ดังนั้น การที่
องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟจะบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน 
จะต้องบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล  
เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 6 
พ.ศ.2552 มาตรา 69/1 ที่ก าหนดให้การปฏิบัติงานตามอ านาจ หน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลต้อง
เป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและให้ค านึงถึงการมี  ส่วนร่วม
ของประชาชนในการจัดซื้อ จัดจ้าง และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ประกอบกับมาตรา 50 (9) ที่ก าหนดให้
องค์การบริหารส่วนต าบลมี อ านาจหน้าที่อ่ืนตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล ทั้งนี้ ตาม
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 23 ที่ก าหนดให้การจัดซื้อ จัดจ้าง ให้ส่วนราชการด าเนินการ
โดยเปิดเผยและเที่ยงธรรม โดยพิจารณาถึงประโยชน์และผลเสียทางสังคม ภาระต่อ  ประชาชน คุณภาพ 
วัตถุประสงค์ที่จะใช้ ราคา และประโยชน์ระยะยาวที่จะได้รับประกอบกัน 

  ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลเป็นไปอย่างโปร่งใส 
ตรวจสอบได้ เกิดประสิทธิภาพและเกิด ประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถิ่น จึงมีความจ าเป็นต้องจัดโครงการ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ – จัดจ้าง เพ่ือให้ ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัด
จ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลทุกโครงการและกิจกรรม  
๒. วัตถุประสงค ์ 

   2.1 เพ่ือให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจ้างตามโครงการและ
กิจกรรมต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบล  
   2.2 เพ่ือเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ สามารถตรวจสอบได้ตามหลัก               
ธรรมาภิบาล  
   2.3 เพ่ือป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน  

3. เป้าหมาย/ผลผลิต  
   เผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อ – จัดจ้าง ตามแผนงาน/โครงการต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบล

ที่ด าเนินการตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2553 จ านวน 4 ช่องทาง ได้แก่ ทางเว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ หนังสือ 
ระบบกระจายเสียงไร้สาย  
4. พื้นที่ดําเนินการ องค์การบริหารส่วนต าบล และหมู่บ้าน ภายในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ 
5. วิธีดําเนินการ  

   5.1 รวบรวมข้อมูลกระบวนการจัดหาพัสดุเพื่อจัดท าประกาศ ดังนี้  
    - ประกาศการจัดซื้อ – จัดจ้าง  
    - ประกาศการก าหนดราคากลางในการจัดซื้อ – จัดจ้าง  
    - ประกาศก าหนดวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน  
    - ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน  
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   - ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพร้อมวงเงินการจัดซื้อ – จัดจ้าง  
    - ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน  
   5.2 น าส่งประกาศไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตามช่องทางการประชาสัมพันธ์ขององค์การ

บริหารส่วนต าบลได้แก่ ทางเว็บไซต์ บอร์ด ประชาสัมพันธ์ ระบบกระจายเสียงไร้สาย หน่วยงานราชการ เป็นต้น   
6. ระยะเวลาดําเนินการ 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)  
7. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ  
8. ผู้รับผิดชอบ ส านักคลัง 
9. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  

    9.1 ผลผลิต เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไม่น้อยกว่า 3 ช่องทาง  
    9.2 ผลลัพธ์  
    - ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 
ของโครงการที่จัดซื้อ จัดจ้างทั้งหมด  
    - การจัดหาพัสดุเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน – สามารถลดปัญหาการ
ร้องเรียนการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างได้  
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 2.2.3 สร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะ/บริการประชาชน เพื่อให้เกิดความพึงพอใจ แก่
ประชาชนโดยทัดเทียมกันและโดยไม่เลือกปฏิบัติ  
1.กิจกรรม  การจัดทําคู่มือสําหรับประชาชน    
1.หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 

พระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 
ตามมาตรา  7  ได้ก าหนดให้ การกระท าที่ต้องได้รับอนุญาต  ผู้อนุญาตจะต้องจัดท าคู่มือประชาชนซึ่งก าหนด 
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นค าขอขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาต  และรายการ
เอกสารหรือหลักฐานที่ผู้ขออนุญาตจะต้องยื่นมาพร้อมกับค าขอ  โดยมีเป้าหมายเพื่อเป็นการอ านวยความสะดวก
แก่ประชาชน  เพ่ิมประสิทธิภาพในการบริการของภาครัฐ  สร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราการ  ลดการใช้
ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่  เปิดเผยขั้นตอนระยะเวลาให้ประชาชนทราบ 
  เพ่ือให้การด าเนินการ เป็นไปตามที่กฎหมายก าหนดไว้  องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  
จึงได้มีมาตรการจัดท าคู่มือส าหรับประชาชน  เพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับประชาชนผู้มาติดต่อราชการ  
รับทราบกระบวนงานในการให้บริการตามอ านาจหน้าที่   เพ่ือให้เกิดความพึงพอใจแก่ประชาชนในการบริการ 
2.วัตถุประสงค์ 
  1 เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้มาติดต่อราชการ 
  2 เพ่ือความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 
  3 เพ่ือเป็นแนวทางปฏิบัติตามภารกิจของหน่วยงาน เกิดมาตรฐานในการปฏิบัติงานตามภารกิจ 
  4 เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบ  ขั้นตอน  มีความถูกต้องในการปฏิบัติงาน  
  5 เพ่ือไม่ให้เกิดการเลือกปฏิบัติในการให้บริการ  เกิดความยุติธรรมในการปฏิบัติราชการ 
3. เป้าหมาย / ผลผลิต 
  คู่มือส าหรับประชาชน ขององค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  ครอบคลุมกระบวนงาน
บริการครบทุกกระบวนงาน 
4. พื้นที่ดําเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  
5. วิธีดําเนินการ 
  1 ประชุมพนักงานเจ้าหน้าที่ทุกส านัก / กอง  เพ่ือท าความเข้าใจ  ขั้นตอน วิธีการ ในการ
จัดท าคู่มือส าหรับประชาชน 
  2 ทุกส านัก / กอง จัดท าคู่มือประชาชนแต่ละกระบวนงานบริการตามอ านาจหน้าที่ ตาม
ภารกิจที่ต้องรับผิดชอบ 
  3 ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  รวบรวมคู่มือส าหรับประชาชนแต่ละ
กระบวนงานบริการที่แต่ละส านัก / กอง  ได้จัดท าขึ้น  เป็นรูปเล่ม  
  4 จัดท าประกาศ  ที่หน้าเวปไซด์ขององค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ 
6.ระยะเวลาดําเนินการ 
  ปีงบประมาณ  2561 – 2564  
7.งบประมาณดําเนินการ 
  ไม่ใช่งบประมาณด าเนินการ 
8.ผู้รับผิดชอบ 
  ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ 
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9.ตัวช้ีวัด / ผลลัพธ์  
  1 ประชาชนได้รับความสะดวกในการมาติดต่อราชการ 
  2 เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 
  3 เกิดมาตรฐานในการปฏิบัติงานบริการตามภารกิจ   ปฏิบัติงานได้ถูกต้องตรงตามระเบียบ  
และเกิดความยุติธรรมในการให้บริการ 
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2.3 มาตรการการใช้ดุลยพินิจและใช้อํานาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี  
2.3.1 มีการจัดทําแผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาการดําเนินการเกี่ยวกับการบริการประชาชน รายละเอียดที่
เกี่ยวข้องในแต่ละขั้นตอน เปิดเผย ณ ที่ทําการและในระบบเครือข่ายสารสนเทศขององค์กร  ปกครองส่วน
ท้องถิ่น  
1. : กิจกรรม การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน  
1. หลักการและเหตุผล  

    พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ .ศ. 2546 มาตรา 52 
ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น จัดท าหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองทีดี โดยอย่างน้อยต้องมี
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การอ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน ตลอดจนจัดให้มีการรับฟังและส ารวจความคิดเห็นของ ประชาชนผู้รับบริการ เพ่ือปรับปรุงการ
บริหารงานให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนมากที่สุด ประกอบกับในปีที่  ผ่านมาได้มีการประเมิน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมีการบริหารจัดการที่ดี และได้ด าเนินการตามโครงการดังกล่าวอย่าง ต่อเนื่องทุกปี
นั้น เพ่ือให้การประเมินบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเกิดประโยชน์สุขต่อประชาชน เกิด 
ผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจขององค์กรมีประสิทธิภาพและความคุ้มค่า สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและตอบสนอง
ความต้องการ ของประชาชนได้อย่างแท้จริง หรืออย่างน้อยมีผลการประเมินไม่ต่ ากว่าปีที่ผ่านมา องค์การบริหาร
ส่วนต าบลหินเหล็กไฟ จึงได้จัดท าโครงการปรับปรุง กระบวนการท างานหรือลดขั้นตอนการท างานหรือการ
บริการ เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนโดยยึดกรอบแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการที่ดีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลตามกฎหมายเป็นส าคัญ  
2. วัตถุประสงค ์ 

   1 เพ่ือลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานการบริการประชาชน  
   2 เพ่ืออ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน  
   3 เพ่ือรับฟังและส ารวจความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการ  
   4 เพ่ือปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน  

3. เป้าหมาย/ผลผลิต  
  1 เพ่ือลดขั้นตอนในการท างานขององค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ ให้สั้นลง  
   2 ประชาชนในพื้นท่ี ต าบลหินเหล็กไฟ 
   3 ประชาชนนอกพ้ืนที่ และประชาชนทั่วไป  
   4 พนักงานและเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ 
   5 ผู้บังคับบัญชามอบอ านาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่งการ อนุญาต การอนุมัติ และการ

ปฏิบัติราชการใดๆ ไปสู่ ผู้ใต้บังคับบัญชาซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการด าเนินการเรื่องนั้นโดยตรง  
๔. พื้นที่ดําเนินการ ต าบลหินเหล็กไฟ อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
5.วิธีดําเนินการ  

    1 แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ  
   2 ประชุมคณะกรรมการเพ่ือส ารวจงานบริการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องปฏิบัติ 

ปรับปรุงขั้นตอนและ ระยะเวลาในการให้บริการที่สามารถปฏิบัติได้จริงและพิจารณางานในภารกิจว่าเรื่องใดที่
ผู้บังคับบัญชาสามารถมอบอ านาจการ ตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ หรือการปฏิบัติราชการ
ใดๆ ให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา  

   3 ประกาศลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ และประกาศกระบวนงานบริการ
ประชาชนที่ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลมอบอ านาจให้รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล หรือปลัดองค์การ
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บริหารส่วนต าบลให้ประชาชนทราบโดยทั่วไปพร้อมทั้งจัดท าแผนภูมิแสดง ขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติ
ราชการให้ประชาชนทราบ   

   4 มีระบบการรับฟังข้อร้องเรียนหรือมีการสอบถามจากภาคประชาชน และน าผลดังกล่าวมา
ปรับปรุงการปฏิบัติ ราชการ  

   5 รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคต่างๆ ให้นายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลทราบ  
6. ระยะเวลาดําเนินการ 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)  
7. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ  
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ ทุกกอง/ส านัก  
9. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  

   9.1 ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วในการติดต่อขอรับบริการ และมีความพึงพอใจใน
การให้บริการของ เจ้าหน้าที ่ 

   9.2 การปฏิบัติราชการมีความคล่องตัว และบุคลากรมีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน  
   9.3 การปฏิบัติราชการมีความสอดคล้องกับนโยบายปฏิรูประบบราชการ  
   9.4 ท าให้ภาพลักษณ์ขององค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นและ

ท าให้ประชาชนมีความศรัทธา ต่อคณะผู้บริหารมากยิ่งขึ้น 
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2.3.2 มีการกระจายอํานาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติราชการแทน หรือการ
ดําเนินการอ่ืนใดของผู้มีอํานาจในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
1.มาตรการ   การปฏิบัติราชการแทนหรือการดําเนินการอ่ืนใดของผู้มีอํานาจ ตามภารกิจ 
1.หลักการและเหตุผล  

ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  พ.ศ. 2534  หมวดที่ 6 ได้ก าหนดการ
ปฏิบัติงานในเรื่องของการมอบอ านาจในการสั่งการ  การอนุญาต การอนุมัติการปฏิบัติราชการหรือการ
ด าเนินการอ่ืนที่ผู้ด ารงต าแหน่งใดจะพึงปฏิบัติหรือด าเนินการตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ หรือค าสั่งนั้น  
อาจมอบอ านาจให้ผู้ด ารงต าแหน่งอื่นในส่วนราชการเดียวกันปฏิบัติราชการแทนได้    ซึ่งเป็นเรื่องที่มิได้ห้ามเรื่อง
การมอบอ านาจไว้   เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ประชาชน  ความรวดเร็วในการปฏิบัติงาน  เพ่ือเป็นการกระจาย
ความรับผิดชอบตามสภาพของต าแหน่งของผู้รับผิดชอบ และผู้รับมอบอ านาจต้องปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบ
อ านาจตามวัตถุประสงค์ของการมอบอ านาจนั้น    

และตามพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี   พ.ศ.
2546   หมวดที่ 1 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี   ได้ก าหนดการบริหารราชการเพ่ือบรรลุเป้าหมาย 7  
ประการ  ได้แก่   

1)  เพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน   
2)  เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ   
3)  มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ   
4)  ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจ าเป็น   
5)  มีการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทันต่อสถานการณ์   
6)  ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ   
7)  มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างสม่ าเสมอ 

  เพ่ือให้การปฏิบัติงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ เป็นไปตามระเบียบ
กฎหมาย  เพ่ืออ านวยความสะดวกกับประชาชน  เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน  ตอบสนองความต้องการ
ของประชาชน  องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟจึงก าหนดมาตรการ  การปฏิบัติราชการแทนหรือการ
ด าเนินการอ่ืนใดของผู้มีอ านาจตามภารกิจ 
2.วัตถุประสงค์ 
  1 เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้มาติดต่อราชการได้รับการตอบสนองต่อความ 
ต้องการ  เกิดประโยชน์สุขของประชาชน 
  2 มีการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทันต่อสถานการณ์ 
  3 เพ่ือให้เกิดการแบ่งความรับผิดชอบในภารกิจอย่างชัดเจน 
  4 เพ่ือให้เกิดการปฏิบัติหน้าที่โดยชอบธรรม  และถูกต้องตามกฎหมาย  ผู้รับผิดชอบ ปฏิบัติ
หน้าที่อย่างถูกต้อง  ไม่ผิดพลาด 
3. เป้าหมาย / ผลผลิต 
  ทุกส่วนราชการ  ขององค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  มีการมอบอ านาจหน้าที่ในการ
ปฏิบัติราชกานแทน 
4. พื้นที่ดําเนินการ 
  ทุกส่วนราชการ   องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ   
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5. วิธีดําเนินการ 
  1 ประชุมพนักงานเจ้าหน้าที่ทุกส่วนราชการ   เพ่ือท าความเข้าใจ  ในการมอบอ านาจใน 
 การปฏิบัติราชการแทนตามภารกิจที่รับผิดชอบ 
  2 ทุกส่วนราชการด าเนินการมอบอ านาจในการปฏิบัติราการแทนตามภารกิจที่รับผิดชอบ 
  3 ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  รวบรวมค าสั่งการมอบอ านาจในการ 
 ปฏิบัติราชการแทนของทุกส่วนราชการ 
  4 ติดประกาศ  ค าสั่งการมอบอ านาจในการปฏิบัติราชการแทนตามภารกิจที่รับผิดชอบ 
 ของทุกส่วนราชการ   องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ     
6.ระยะเวลาดําเนินการ 
  ปีงบประมาณ  2561 – 2564  
7.งบประมาณดําเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณด าเนินการ 
8.ผู้รับผิดชอบ 
  ทุกส่วนราชการ   องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ 
9.ตัวช้ีวัด / ผลลัพธ์  

1 ประชาชนได้รับความสะดวกแก่ประชาชนผู้มาติดต่อราชการ  ได้รับการตอบสนองต่อ  
 ความต้องการ    เกิดประโยชน์สุขของประชาชน 
  2   เกิดการแบ่งความรับผิดชอบในภารกิจอย่างชัดเจน 
  3   เกิดการปฏิบัติหน้าที่โดยชอบธรรม  และถูกต้องตามกฎหมาย  ผู้รับผิดชอบ 
 ปฏิบัติหน้าที่อย่างถูกต้อง  ไม่ผิดพลาด 
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2.4  การเชิดชูเกียรติงานแก่หน่วยงาน/บุคคลในการดําเนินกิจการ การประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่
ประจักษ ์
2.4.1 ยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/บุคคลที่มีความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม 
1. ชื่อโครงการ   :   โครงการยกย่องผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการ 
                         ประชาชนดีเด่น   
1. หลักการและเหตุผล   

ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ที่มีบทบาทส าคัญและ
เป็นกลไกหลักของประเทศในการให้บริการสาธารณะ เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น  
ทั้งยังมีหน้าที่และความรับผิดชอบส าคัญในอันที่จะบ าบัดทุกข์บ ารุงสุข และสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชน
ในท้องถิ่นโดยให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและท้องถิ่น ดังนั้นการที่ประชาชนในแต่ละท้องถิ่นจะมีความ
เป็นอยู่ที่ดีมีความสุขหรือไม่ จึงขึ้นอยู่กับการประพฤติปฏิบัติของข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นทุกคน หากข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้มี
คุณธรรม ปฏิบัติตนอยู่ในกรอบจริยธรรม เป็นผู้มีจิตส านึกที่จะตอบสนองคุณแผ่นดินด้วยการกระท าทุกสิ่ง เพ่ือ
คุณประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติ โดยน้อมน าพระราชจริยวัตร พระราชกรณียกิจ และอัญเชิญพระ
บรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวใส่เกล้าฯ เป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่เพ่ือให้เกิดผลดีอย่าง
เต็มก าลังความสามารถแล้ว ย่อมส่งผลดีสู่ประชาชนโดยตรงซึ่งพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  ได้พระราชทานคุณธรรม ๔ ประการ แก่ข้าราชการและประชาชนในคราว
สมโภชน์กรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี  ดังนี้ 
   ประการที ่1  คือ การรักษาความสัจ ความจริงใจต่อตัวเอง รู้จักสละประโยชน์ส่วนน้อยของตน
เพ่ือประโยชน์ส่วนใหญ่ของบ้านเมือง ที่จะประพฤติปฏิบัติแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์และเป็นธรรม 
   ประการที ่2  คือ การรู้จักข่มใจตนเอง  ฝึกใจตนเองให้ประพฤติปฏิบัติอยู่ในความสัจความดีนั้น 
   ประการที ่3  คือ การอดทน อดกลั้น และอดออม ไม่ประพฤติล่วงความสัตย์สุจริตไม่ว่าจะด้วย
เหตุประการใด 
   ประการที ่4  คือ การรู้จักละวางความชั่ว ความทุจริต และรู้จักเสียสละประโยชน์ส่วนน้อยของ
ตน  เพ่ือประโยชน์ส่วนใหญ่ของบ้านเมือง 
   คุณธรรม 4 ประการนี้ ถ้าแต่ละคนพยายามปลูกฝังและบ ารุงให้เจริญงอกงามขึ้นโดยทั่วกันแล้ว 
จะช่วยให้ประเทศชาติบังเกิดความสุข ความร่มเย็น และมีโอกาสที่จะปรับปรุงพัฒนาให้มั่นคงก้าวหน้าต่อไปได้ดัง
ประสงค์ คุณธรรมและจริยธรรมจึงเป็นเครื่องมืออันส าคัญยิ่งที่จะช่วยให้ข้าราชการ  พนักงานและลูกจ้างของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้มีหลักการและแนวทางประพฤติปฏิบัติตนไปในทางที่ถูกต้องเหมาะสมน ามาซึ่ง
ประสิทธิภาพประสิทธิผล ความพอใจ ความผาสุกของประชาชน ความเจริญรุ่งเรืองของประเทศชาติ และส่งผล
ให้เกิดความสุขความเจริญย้อนกลับมาสู่ตัวผู้ประพฤติปฏิบัติเองทุกคนและตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐาน
การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการ พนักงาน และ
ลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แจ้งแนวทางด าเนินการเพ่ือให้มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม
บังเกิดผลในทางปฏิบัติ 

1. ส่งเสริมให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสร้างความรู้และทัศนคติให้แก่เจ้าหน้าที่ใน
หน่วยงานทุกคนให้รับรู้และเข้าใจอย่างแจ่มชัดว่าการประพฤติปฏิบัติตามกรอบของมาตรฐานทางคุณธรรมและ
จริยธรรมของหน่วยงานของตนเป็นอย่างไร พฤติกรรมใดคือพฤติกรรมที่ควรปฏิบัติ พฤติกรรมใดคือพฤติกรรมที่
พึงละเว้น 
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 2. การใช้มาตรการยกย่องให้รางวัลแก่ผู้ที่ประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในกรอบของมาตรฐานทาง
คุณธรรมและจริยธรรมจนเป็นที่ประจักษ์ชัด อาจเป็นในรูปตัวเงินหรือมิใช่ตัวเงินก็ได้ เช่น การยกย่องชมเชย
การมอบโล่    การประกาศเกียรติคุณ  การประกาศชื่อทางสื่อมวลชน เป็นต้น นอกจากนี้มาตรการที่ควร
ด าเนินการควบคู่ไปกับการยกย่องให้รางวัล คือ การไม่สนับสนุนผู้ที่ไม่ประพฤติปฏิบัติตามกรอบของมาตรฐาน
ทางคุณธรรมและจริยธรรม เพ่ือแสดงให้เห็นความแตกต่างและสร้างขวัญก าลังใจให้แก่ผู้กระท าดี 

3. การเป็นแบบอย่าง (model) คือ การน าตัวอย่างที่ดีมาชี้ให้เห็น โดยจุดเน้นส าคัญ คือ ตัว
ผู้บังคับบัญชาทุกระดับจะต้องใช้ภาวะผู้น า ในการท า ตัวเป็นแบบอย่างที่ดี สร้างศรัทธาให้เกิดขึ้นแก่
ผู้ใต้บังคับบัญชาและชักน าผู้ใต้บังคับบัญชาไปสู่การประพฤติปฏิบัติตามมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม 

4. การตั้งชมรมหรือสร้างเครือข่าย เป็นวิธีการหนึ่งในการสร้างความรู้สึกร่วมให้เกิดข้ึนกับ 
เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ซึ่งจะน าไปสู่การร่วมมือร่วมใจกันรณรงค์ให้เกิดการถือปฏิบัติ 

5. การจัดกิจกรรมรณรงค์ คือ การจัดให้มีกิจกรรมที่เป็นตัวอย่างที่ดีในรูปแบบต่างๆ เช่น
ประกวดเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานดีเด่น โดยใช้หลักการปฏิบัติตามมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของ
องค์กรเป็นแนวพิจารณา เป็นต้น ทั้งนี้ อาจจัดให้ประชาชนหรือบุคคลภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรม
เหล่านั้น เช่นมีส่วนร่วมในการคัดเลือกหรือตัดสิน จะท าให้เกิดพลังผลักดันจากภายนอกได้อีกส่วนหนึ่ง 

6. การประชาสัมพันธ์ คือ เผยแพร่ ความรู้ ความเข้าใจ กระจายข่าวในรูปแบบของสื่อประเภท
ต่างๆ อย่างสม่ าเสมอ เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ในองค์กร ผู้รับบริการ ประชาชน และสังคมได้รับทราบมาตรฐานทาง
คุณธรรมและจริยธรรมขององค์กร เช่น จัดท าโปสเตอร์ ติดประกาศ ท าจดหมายข่าว แผ่นพับ วีดิทัศน์ เป็นต้น 

7. การศึกษาดูงาน คือ การศึกษาดูงานจากหน่วยงานอ่ืนที่สามารถน ามาเป็นแบบอย่างที่ดีได้
หรือการให้หน่วยงานอื่นมาดูงานของหน่วยงาน จะเป็นสิ่งกระตุ้นให้เกิดความต้องการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการ
ท างานด้วยตัวของเจ้าหน้าที่เอง 

8. น าหลักธรรมหรือค าสอนของศาสนาต่างๆ มาใช้กับข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  จากความส าคัญของคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบ
กับองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ ได้ประกาศมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานและ
ลูกจ้างองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ เมื่อวันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560 จึงขอความเห็นชอบจัดท า
โครงการยกย่องผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น ประจ าปี  2560 
เพ่ือเป็นขวัญก าลังใจในการปฏิบัติราชการซึ่งจะช่วยให้ผู้ได้รับการชมเชยหรือยกย่องเชิดชูเกียรติมีขวัญและ
ก าลังใจในการปฏิบัติงานและรู้สึกว่างานหรือผลของการกระท านั้นเกิดความคุ้มค่าและสร้างความภูมิใจให้กับ
ตนเอง จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้นเพื่อเสนอนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ ได้พิจารณาอนุมัติต่อไป 
2. วัตถุประสงค ์   

1 เพ่ือการยกย่อง เชิดชูเกียรติพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วน
ต าบลหินเหล็กไฟ ผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น    

2 เพ่ือเป็นขวัญก าลังใจในการปฏิบัติราชการ 
3 เพ่ือเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับพนักงานส่วนต าบล 
4 เพ่ือเป็นเกียรติและศักดิ์ศรีให้แก่ตัวเอง และบุคคลรอบข้าง 
5 เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช 

2550 มาตรา 279 
6 เพ่ือเป็นการส่งเสริมคุณธรรมของข้าราชการตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการ

ส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ พ.ศ. 2550 
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3. เป้าหมาย   
  1 เป้าหมายในการด าเนินการ ปีละ 1 ครั้ง 
  2 คุณสมบัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพ่ือเข้ารับการคัดเลือก 
   (1) เป็นพนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้างในองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ 
   (2) มีระยะเวลาในการปฏิบัติงานในองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟติดต่อกันไม่
น้อยกว่า 1 ปี นับถึงวันที ่30 กันยายนของปีที่คัดเลือก 
   (3) ประพฤติปฏิบัติตนตามมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาข้าราชการเป็นที่
ประจักษ์ และปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มุ่งผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของทางราชการ
จนเป็นแบบอย่างท่ีดีสมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ 
   (4) ไม่เปน็ผู้เคยถูกลงโทษทางวินัย หรืออยู่ระหว่างถูกด าเนินการทางวินัย 
   (5) ไม่เป็นผู้ที่เคยได้รับการคัดเลือกเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมดีเด่นมาก่อน ในกรณีท่ี
เคยได้รับการคัดเลือกเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมดีเด่นแล้ว ควรเว้นระยะเวลา 1 ปี 
  3 ผู้ด าเนินการคัดเลือก คณะกรรมการจริยธรรมประจ าองค์การบริหารสว่นต าบลหินเหล็กไฟ 
  4 จัดท าใบประกาศเกียรติคุณยกย่องและเชิดชูเกียรติ   
4.  พื้นที่ดําเนินการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
5.  วิธีดําเนินการ   
  1 เสนอโครงการ เพ่ือพิจารณาขออนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่น 
  2 ประชาสัมพันธ์โครงการเพ่ือให้ทุกคนได้ทราบ 
  3 ส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ พิจารณาส่งรายชื่อพนักงานส่วน
ต าบล และพนักงานจ้าง ที่มีคุณสมบัติและสมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ 
  4 แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมประจ า อบต. เพ่ือพิจารณาคัดเลือกพนักงานส่วนต าบล และ
พนักงานจ้าง 

5 ประชุมคณะกรรมการฯ เพ่ือก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกพนักงานส่วนต าบลและ
พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ ผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและ
ให้บริการประชาชนดีเด่น ประจ าปี 2561 
  6 คณะกรรมการจริยธรรมประจ าองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ พิจารณาคัดเลือกผู้มี
คุณธรรมจริยธรรมดีเด่น 
  7 ประกาศรายชื่อพนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้มีคุณธรรม
จริยธรรมดีเด่น เพ่ือรับในประกาศเกียรติคุณ 

8 ประเมินผลและสรุปผลการจัดท าโครงการเสนอต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
6.   ระยะเวลาดําเนินการ  
           ปีงบประมาณ 2561 - 2564  
7.  งบประมาณ   
  ไม่ใช้งบประมาณ 
8.   ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ส านักงานปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
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9.  ประโยชน์ที่จะได้รับ 
  9.1  พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟมีความ
ภาคภูมิใจในการได้รับการเชิดชูเกียรติ 
  9.2  พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟมีขวัญและ
ก าลังใจในการปฏิบัติราชการเพ่ิมมากข้ึน 
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๒.๔.๒ ยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/บุคคลที่ให้ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะของท้องถิ่น 
- 

๒.๔.๓ ยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลที่ดํารงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
- 

2.5 มารตรการจัดการในกรณีได้ทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริต 
2.5.1 ดําเนินการให้มีข้อตกลงระหว่างบุคลากรในองค์กรได้ปฎิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์ส  สุจริต 
มีคุณธรรม จริยธรรม และการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
1. มาตรการ : ประมวลจริยธรรมของข้าราชการและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลหินเหล็กไฟ  

 พ.ศ. 2561 – 2564 
1. หลักการและเหตุผล : 
  เนื่องจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 279 บัญญัติให้มี
ประมวลจริยธรรมเพื่อก าหนดมาตรฐานทางจริยธรรมของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่
ของรัฐแต่ละประเภท โดยให้มีกลไกและระบบในการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งก าหนดขั้นตอนการ
ลงโทษตามความร้ายแรงแห่งการกระท า ทั้งนี้ การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าวให้ถือ
ว่าเป็นการกระท าผิดทางวินัย 
  ดังนั้น เพ่ือให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
2550  มาตรา 279 องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ จัดท าเป็นประมวลจริยธรรมของข้าราชการและ
ลูกจ้างองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ เพ่ือเป็นเครื่องก ากับความประพฤติของข้าราชการในสังกัด 
ประจ าปีงบประมาณ 2560 – 2564 
2. วัตถุประสงค ์: 
  1. เป็นเครื่องมือก ากับความประพฤติของข้าราชการ ที่สร้างความโปร่งใส มีมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นสากล 
  2. ยึดถือเป็นหลักการและแนวทางปฏิบัติอย่างสม่ าเสมอ  ทั้งในระดับองค์กรและระดับบุคคล  
และเป็นเครื่องมือการตรวจสอบการท างานด้านต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ เพ่ือให้การ
ด าเนินงานเป็นไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  3. ท าให้เกิดรูปแบบองค์กรอันเป็นที่ยอมรับ  เพ่ิมความน่าเชื่อถือ เกิดความมั่นใจแก่ผู้รับบริการ
และประชาชนทั่วไป ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย 
  4. ท าให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างองค์กรและข้าราชการในทุกระดับ  โดยให้ฝ่ายบริหารใช้
อ านาจในขอบเขต สร้างระบบความรับผิดชอบของข้าราชการต่อตนเอง ต่อองค์กร ต่อผู้บังคับบัญชา ต่อประชาชน 
และต่อสังคม ตามล าดับ 
  5. ป้องกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ และความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น 
รวมทั้งเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน  ทั้งนี้  รวมถึงเพ่ือใช้เป็นค่านิยมร่วมส าหรับองค์กรและ
ข้าราชการทุกคนพึงยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่ ไปกับระเบียบและกฎข้อบังคับอ่ืนๆอย่างทั่วถึงและมี
ประสิทธิภาพ 
3. เป้าหมาย : 

  1. ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  ต้องจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริย์ 

  2. ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ ต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในการรักษาไว้
และปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกประการ 
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  3. ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ ต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในการเป็น
พลเมืองดี เคารพและปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด 

  4. ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ ต้องไม่ประพฤติตนอันอาจก่อให้เกิด
ความเสื่อมเสียต่อเกียรติภูมิของต าแหน่งหน้าที่ 

  5. ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ ต้องปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มก าลัง
ความสามารถด้วยความเสียสละ ทุ่มเทสติปัญญา ความรู้ความสามารถ ให้บรรลุผลส าเร็จและมีประสิทธิภาพตาม
ภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย  เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาติและประชาชน 

  6. ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ ต้องมุ่งแก้ปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชนด้วยความเป็นธรรม รวดเร็ว และมุ่งเสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างหน่วยงานและประชาชน 

  7. ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุภาพ 
เรียบร้อย มีอัธยาศัย 

  8. ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ ต้องรักษาความลับที่ได้จากการปฏิบัติ
หน้าที่ การเปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับโดยข้าราชการ /พนักงานจะกระท าได้ต่อเมื่อมีอ านาจหน้าที่และได้รับ
อนุญาตจากผู้บังคับบัญชา หรือเป็นไปตามที่กฎหมายก าหนดเท่านั้น 

  9. ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ ต้องรักษา และเสริมสร้างความสามัคคี
ระหว่างผู้ร่วมงาน พร้อมกับให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันในทางท่ีชอบ 

  10. ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ ต้องไม่ใช้สถานะหรือต าแหน่งไป
แสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้ส าหรับตนเองหรือผู้อื่นไม่ว่าจะเป็นประโยชน์ในทางทรัพย์สินหรือไม่ก็ตาม ตลอดจน
ไม่รับของขวัญ ของก านัล หรือประโยชน์อ่ืนใดจากผู้ร้องเรียน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องเพ่ือประโยชน์ต่างๆ อันอาจ
เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของตน เว้นแต่เป็นการให้โดยธรรม จรรยาหรือการให้ตามประเพณี 

  11. ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ ต้องประพฤติตนให้สามารถท างาน
ร่วมกับผู้อ่ืนด้วยความสุภาพ มีน้ าใจ มีมนุษยสัมพันธ์อันดี ต้องไม่ปิดบังข้อมูลที่จ าเป็นในการปฏิบัติงานของเพ่ือน
ร่วมงาน และไม่น าผลงานของผู้อื่นมาแอบอ้างเป็นผลงานของตน 
4. วิธีการดําเนินการ   : 
  1. แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรม เพ่ือควบคุม ก ากับ ส่งเสริมและให้ค าแนะน าในการใช้บังคับ
ประมวลจริยธรรมนี้ในองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ 
   2. ให้ส านักงานปลัดมีหน้าที่ควบคุมก ากับการให้มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่าง
ทั่วถึงและเคร่งครัด   
  3. ประชาสัมพันธ์การจัดท าเป็นประมวลจริยธรรมของข้าราชการและลูกจ้างองค์การบริหาร
ส่วนต าบลหินเหล็กไฟให้ทราบทั่วกัน 
  4. กรณีมีการร้องเรียนหรือปรากฏเหตุว่ามีเจ้าหน้าที่ประพฤติปฏิบัติฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม    
ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ เป็นผู้รับผิดชอบพิจารณาด าเนินการ 

5. การประพฤติปฏิบัติฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมนี้ ในกรณีอันมิใช่เป็นความผิดทางวินัยหรือ
ความผิดทางอาญา  ให้ด าเนินการตามควรแก่กรณีเพ่ือให้มีการแก้ไขหรือด าเนินการที่ถูกต้องหรือตักเตือน  หรือ
น าไปประกอบการพิจารณาการแต่งตั้ง การเข้าสู่ต าแหน่ง การพ้นจากต าแหน่ง การเลื่อนขั้นเงินเดือน หรือการ
พิจารณาความดีความชอบ หรือการสั่งให้ผู้ฝ่าฝืนนั้นปรับปรุงตนเองหรือได้รับการพัฒนาแล้วแต่กรณี 
5. ระยะเวลาดําเนินการ  
           ปีงบประมาณ 2560 – 2564    
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6. สถานที่ดําเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

7. งบประมาณ   
  ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ส านักงานปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
9. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  ข้าราชการและลูกจ้างองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ ไม่ประพฤติตนอันอาจก่อให้เกิด
ความเสื่อมเสียต่อเกียรติต่อต าแหน่งหน้าที่ของตนเอง 
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2.5.2 มีการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการ จังหวัด  อําเภอ  ที่ได้ดําเนินการตามอํานาจหน้าที่เพื่อ
การตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
1.  กิจกรรม  เตรียมความพร้อมเพื่อรับการตรวจสอบจากหน่วยกํากับดูแล 
1.หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 

ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2542 บัญญัติให้  
ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน  ปฏิบัติหน้าที่  ตรวจสอบการรับจ่าย  การเก็บรักษา  และการใช้จ่ายเงินและ
ทรัพย์สินของหน่วยรับตรวจ  หรือท่ีอยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยรับตรวจ  และแสดงความเห็นว่าเป็นไปตาม
กฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับ  และมติคณะรัฐมนตรีหรือไม่  และอาจตรวจสอบการใช้จ่ายเงิน การใช้จ่าย
ทรัพย์สินอ่ืน  หรือการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนงาน  งานหรือโครงการของหน่วยรับตรวจ และแสดงความเห็นว่า
เป็นไปตามวัตถุประสงค์  เป็นไปโดยประหยัด  ได้ผลตามเป้าหมายและมีผลคุ้มค่าหรือไม่   ตรวจสอบบัญชีและ
รายงานการรับจ่ายเงินประจ าปีงบประมาณ และงบแสดงฐานะการเงินแผ่นดินประจ าปีงบประมาณ  และแสดง
ความเห็นว่าเป็นไปตามกฎหมายและตามความเป็นจริงหรือไม่   ตรวจสอบบัญชีทุนส ารองเงินตราประจ าปี  และ
แสดงความเห็นว่าเป็นไปตามกฎหมายและตามความเป็นจริงหรือไม่  ตรวจสอบเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีอากร  
ค่าธรรมเนียมและรายได้อ่ืนของหน่วยรับตรวจ  และแสดงความเห็นว่าเป็นไปตามกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับ  
หรือมติคณะรัฐมนตรีหรือไม่  ในกรณีให้มีอ านาจตรวจสอบการประเมินภาษีอากร  การจัดเก็บค่าธรรมเนียม 
และรายได้อ่ืนที่หน่วยรับตรวจจัดเก็บด้วย  และหน่วยรับตรวจต้องเปิดเผยข้อมูลที่ได้มาจากผู้เสียภาษีอากร  ผู้
ช าระค่าธรรมเนียมหรือเงินอ่ืนใด  ให้แก่ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินตามที่ร้องขอด้วย  และให้ถือว่าการให้
ข้อมูลดังกล่าวเป็นการกระท าที่ชอบด้วยกฎหมาย  ซึ่งหน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่น  เป็นหนึ่งหน่วยรับตรวจ
ของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน  และได้รับการตรวจสอบเป็นประจ าทุกปีตามแผนการตรวจสอบของ
ส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน 

เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติดังที่กล่าวมา องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ จึง
ด าเนินการจัดกิจกรรม เตรียมความพร้อมเพ่ือรับการตรวจสอบจากหน่วยก ากับ  ดูแล เพ่ือเตรียมรับการประเมิน  
การตรวจสอบ  จากหน่วยก ากับ  ดูแล 
2.วัตถุประสงค์ 
  1 เพ่ือปฏิบัติตามระเบียบ  กฎหมาย   
  2 เพ่ือเป็นการอ านวยความสะดวก  ให้กับหน่วยงานตรวจสอบผู้ก ากับ  ดูแล  
  3 เพ่ือให้การปฏิบัติราชการเป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
  4 เพ่ือให้การบริหารงบประมาณเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ประหยัด  คุ้มค่า กับการใช้จ่าย 
3. เป้าหมาย / ผลผลิต 
  ทุกส่วนราชการ  ขององค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  มีการเตรียมความพร้อมในการรับ
การตรวจสอบจากหน่วยงานตรวจสอบผู้ก ากับ  ดูแล 
4. พื้นที่ดําเนินการ 
  ทุกส่วนราชการ   องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ   
5. วิธีดําเนินการ 

1 ประชุมพนักงานเจ้าหน้าที่ทุกส่วนราชการ   เพ่ือเตรียมความพร้อมในการรับตรวจจาก    
 หน่วยงานตรวจสอบผู้ก ากับ  ดูแล 
  2 ทุกส่วนราชการมีหน้าที่อ านวยความสะดวกและให้ความร่วมมือแก่ผู้ตรวจสอบ 
  3 ทุกส่วนราชการ  จัดให้มีระบบการจัดเก็บเอกสารในการปฏิบัติงานที่เหมาะสมและ 
 ครบถ้วน 
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  4 ทุกส่วนราชการ  จัดเตรียมรายละเอียด/แผนงาน / โครงการ ตลอดจนเอกสารที่ 
 เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน  เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ 

5 กองคลัง  จัดท าบัญชีและจัดเก็บเอกสารประกอบรายการบัญชี รวมทั้งจัดท ารายงาน 
การเงินให้เรียบร้อยเป็นปัจจุบัน  พร้อมที่จะรับการตรวจสอบ 

6 ส่วนราชการที่รับผิดชอบตามภารกิจ    ชี้แจงและตอบข้อซักถามต่างๆ พร้อมทั้ งหา ข้อมูล
เพ่ิมเติมให้แก่ผู้ตรวจสอบ 
6.ระยะเวลาดําเนินการ 
  ปีงบประมาณ  2561 – 2564  
7.งบประมาณดําเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณด าเนินการ 
8.ผู้รับผิดชอบ 
  ทุกส่วนราชการ   องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ 
9.ตัวช้ีวัด / ผลลัพธ์  

1   ผู้ตรวจสอบผู้ก ากับ ดูแล  ได้รับการอ านวยความสะดวกจากหน่วยรับตรวจ 
  2   เพ่ือให้การปฏิบัติราชการเป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
  3   เพ่ือให้การบริหารงบประมาณเป็นไปตามวัตถุประสงค์  ประหยัดคุ้มค่ากับการใช้จ่าย 
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2.5.3  ดําเนินการให้มีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย กรณีมีเรื่องร้องเรียน 
กล่าวหาบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าที่โดยมิชอบ 
1.มาตรการ  ดําเนินการกับเจ้าหน้าที่ท่ีถูกร้องเรียนในเรื่องการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลหินเหล็กไฟ ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔ 
๑.หลักการและเหตุผล 

ตาม พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และแก้ไขเพ่ิมเติม
จนถึง ปัจจุบัน มาตรา ๖๐ และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๕ 
ประกอบ มาตรา ๒๕ ซึ่งก าหนดให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบล เป็นผู้บังคับบัญชาของพนักงานส่วนต าบล
และลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล และมีอ านาจออกค าสั่งเกี่ยวกับการบรรจุ และแต่งตั้ง การย้าย การ
โอน การรับโอน การเลื่อนระดับ การเลื่อนขั้นเงินเดือน การสอบสวน การลงโทษทางวินัย การให้ออกจาก
ราชการ การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ หรืออ่ืนใดที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ประกอบกับ ข้อ ๒๐ แห่ง
ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข ในการสอบสวน 
การลงโทษทางวินัย การให้ออกจากราชการ การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ ก าหนดให้ ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่
เสริมสร้าง และพัฒนาให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีวินัย ป้องกันมิให้ผู้ใต้บังคับบัญชา กระท าผิดวินัย และด าเนินการทาง
วินัยแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา และยังมีหน้าที่ส่งเสริมให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี การฝึกอบรม การ
สร้างขวัญก าลังใจ การจูงใจ หรือการอ่ืนใดในอันที่จะเสริมสร้างและพัฒนาทัศนคติจิตส านึก และพฤติกรรมของ
ผู้ใต้บังคับบัญชาให้เป็นไปในทางที่มีวินัย  ประกอบกับคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. ได้มีค าสั่งที่ 
69/2557 เรื่องมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยทุกส่วนราชการและ
หน่วยงานภาครัฐ ก าหนดมาตรการหรือแนวทางแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบโดยมุ่งเน้นการส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมจากทุกส่วน  ในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพ่ือสกัดกั้นเพ่ือมิให้เกิดการทุจริตได้ 

องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ ได้เล็งเห็นความส าคัญในเรื่อง ดังกล่าว จึง ก าหนด
มาตรการ ด าเนินการกับเจ้าหน้าที่ที่ถูกร้องเรียนในเรื่องการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบขององค์การบริหารส่วนต าบล
หินเหล็กไฟ เพ่ือเป็นมาตรฐาน แนวทางปฏิบัติ และค่านิยมส าหรับข้าราชการและบุคลากรขององค์กรให้ยึดถือ 
และปฏิบัติควบคู่กับกฎ ระเบียบ และข้อบังคับอ่ืนๆ  ดังกล่าวจึงก าหนดแนวทางให้ทุกส านัก/กอง ในสังกัด
องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟถือปฏิบัติ 
๒. วัตถุประสงค์ 

๑. เพ่ือให้การปฏิบัติงาน บริหารงาน ทุกขั้นตอนของเจ้าหน้าที่มีความถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับต่าง ๆ  

๒. เพ่ือสร้างมาตรฐานในการปฏิบัติหน้าที่  ต่อตนเอง  ต่อผู้บังคับบัญชา   และองค์การบริหารส่วน
ต าบลหินเหล็กไฟ 

๓. เพ่ือป้องปราม ป้องกัน ระงับ ยับยั้ง การกระท าผิดระเบียบ วินัย และกฎหมาย  
๔. เพ่ือให้บุคลากรในองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ มีพฤติกรรมอยู่ในกรอบของกฎหมาย 

ระเบียบต่าง ๆ ที่พึงต้องปฏิบัติ 
๓. เป้าหมาย 

ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ในองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ   
4. พื้นที่ดําเนินการ 

ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  
 



- 74 - 
 

 ๕. วิธีดําเนินการ  
๑. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข ์
๒. แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จ , คณะกรรมการสอบสวนวินัย แล้วแต่กรณี 
๓. ด าเนินการสอบสวนหาข้อเท็จจริง  
๔. น าเสนอผู้บริหารออกค าสั่งลงโทษผู้กระท าผิดและติดตามผลการด าเนินงาน  

๖. ระยะเวลาการดําเนินการ 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔  
๗. งบประมาณดําเนินการ 
      ไม่ใช้งบประมาน  
๘. ผู้รับผิดชอบ 
  งานกฎหมายและคดี ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ 
๙ ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

พนักงาน เจ้าหน้าที่ ได้ทราบถึง มาตรการ  ด าเนินการกับเจ้าหน้าที่ที่ถูกร้องเรียนในเรื่องการ
ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ขององค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  
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มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน  
3.1 จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอํานวยความสะดวกแก่ประชาชนได้มี ส่วน
ร่วมตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทุกขั้นตอน  
3.1.1 จัดให้มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตําบลหินเหล็กไฟ  
 ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น”  
๑. หลักการและเหตุผล  
   ตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 บัญญัติให้
หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มี ข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยตามที่กฎหมายก าหนดไว้ให้ประชาชนเข้า
ตรวจดูได้ ณ ที่ท าการของหน่วยงานของรัฐ โดยเรียกสถานที่ท่ีจัดเก็บรวบรวมข้อมูลข่าวสารและให้บริการว่า 
“ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร” โดยมีเจตนารมณ์ให้ประชาชนมีโอกาส อย่างกว้างขวางในการได้รับข่าวสารเกี่ยวกับ
การด าเนินการต่างๆ ของรัฐ ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการดังกล่าวเป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด องค์การ
บริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  จึงได้ให้มีสถานที่ส าหรับประชาชน เข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสารซึ่งได้รวบรวมไว้ 
โดยจัดเป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  ให้บริการ ณ องค์การบริหารส่วนต าบล
หินเหล็กไฟ  โดยมีศูนย์บริการข้อมูลประชาสัมพันธ์ ส านักปลัด เป็นผู้รับผิดชอบข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่
ประชาชน สามารถเข้าตรวจดูได้ เพ่ือประชาชนจะได้สามารถรับรู้สิทธิและหน้าที่ของตนอย่างเต็มที่ ในการ
แสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิ ทางการเมืองได้โดยถูกต้องตรงกับความเป็นจริง ในการรักษาประโยชน์ของ
ตนต่อไป  
2 วัตถุประสงค์  
   1 เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์แก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้องและไม่
บิดเบือนข้อเท็จจริง  
   2 เพ่ือเพ่ิมช่องทางให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค์การ
บริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ 
3. เป้าหมาย/ผลผลิต  

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  จ านวน 1 แห่ง  
4. พื้นที่ดําเนินการ 

 ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ อบต.หินเหล็กไฟ   
5. วิธีดําเนินการ  
   1 มีการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารและจัดสถานที่ให้ประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูล  
   2 มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเป็นปัจจุบัน  
   3 มีการจัดวางเอกสารข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ 
การเงิน การจัดหา พัสดุ การค านวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่
กฎหมาย ระเบียบ กฎข้อบังคับที่ ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเผยแพร่ให้ประชาชนทราบและ
ตรวจสอบได้ ข้อมูลครบตามรายการที่ก าหนด  
   4 มีการจัดประชุมให้ความรู้แก่บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกี่ยวกับการปฏิบัติ
ตาม พ.ร.บ. ข้อมูล ข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540  
   5 มีการให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540   
   6 มีการจัดเก็บสถิติผู้มารับบริการและสรุปผลเสนอผู้บริหาร  
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6. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑-๒๕๖๔  

7. งบประมาณดําเนินการ  
ไม่ใช้งบประมาณ   

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัด 

9. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
จ านวนศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



- 77 - 
 

3.1.2 มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารบุคคล การบริหารงประมาณ การเงิน การจัดหา การ
คํานวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงาน เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ที่
กําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องเผยแพร่ให้ประชาชนทราบและตรวจสอบได้ 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ โครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ – จัดจ้าง  
1. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  

   เนื่องจากองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ มีฐานะเป็นนิติบุคคล มีอ านาจหน้าที่ในการ
จัดท าบริการสาธารณะด้วยตนเอง ทั้งในเรื่องการ จัดหารายได้และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่างๆ ตาม
ภารกิจและการจัดท าบริการสาธารณะ แต่ต้องเป็นไปตามอ านาจ หน้าที่และกฎหมายที่ก าหนดไว้ ดังนั้น การที่
องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟจะบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน  
จะต้องบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 
เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 6 
พ.ศ.2552 มาตรา 69/1 ที่ก าหนดให้การปฏิบัติงานตามอ านาจ หน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลต้อง
เป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและให้ค านึงถึงการมี ส่วนร่วม
ของประชาชนในการจัดซื้อ จัดจ้าง และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ประกอบกับมาตรา 50 (9) ที่ก าหนดให้
องค์การบริหารส่วนต าบลมี อ านาจหน้าที่อ่ืนตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล ทั้งนี้ ตาม
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 23 ที่ก าหนดให้การจัดซื้อ จัดจ้าง ให้ส่วนราชการด าเนินการ
โดยเปิดเผยและเที่ยงธรรม โดยพิจารณาถึงประโยชน์และผลเสียทางสังคม ภาระต่อ ประชาชน คุณภาพ 
วัตถุประสงค์ที่จะใช้ ราคา และประโยชน์ระยะยาวที่จะได้รับประกอบกัน ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารงบประมาณ
ขององค์การบริหารส่วนต าบลเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ เกิดประสิทธิภาพและเกิด ประโยชน์สูงสุดแก่
ประชาชนในท้องถิ่น จึงมีความจ าเป็นต้องจัดโครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ  – จัดจ้าง เพ่ือให้ 
ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลทุกโครงการและ
กิจกรรม  
2. วัตถุประสงค ์ 
   1 เพ่ือให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจ้างตามโครงการและ
กิจกรรมต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบล  

   2 เพ่ือเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ สามารถตรวจสอบได้ตามหลัก               
ธรรมาภิบาล  

   3 เพ่ือป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน  
3. เป้าหมาย/ผลผลิต  

   เผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อ – จัดจ้าง ตามแผนงาน/โครงการต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบล
ที่ด าเนินการตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2553 จ านวน 4 ช่องทาง ได้แก่ ทางเว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ หนังสือ 
ระบบกระจายเสียงไร้สาย  
4. พื้นที่ดําเนินการ  

องค์การบริหารส่วนต าบล และหมู่บ้าน ภายในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ 
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5. วิธีดําเนินการ     
1 รวบรวมข้อมูลกระบวนการจัดหาพัสดุเพื่อจัดท าประกาศ ดังนี้  

    - ประกาศการจัดซื้อ – จัดจ้าง  
    - ประกาศการก าหนดราคากลางในการจัดซื้อ – จัดจ้าง  
    - ประกาศก าหนดวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน  
    - ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน  
                                                  

   - ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพร้อมวงเงินการจัดซื้อ – จัดจ้าง  
    - ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน  

2 น าส่งประกาศไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตามช่องทางการประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลได้แก่ ทางเว็บไซต ์บอร์ด ประชาสัมพันธ์ ระบบกระจายเสียงไร้สาย หน่วยงานราชการ เป็นต้น   
6. ระยะเวลาดําเนินการ 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)  
7. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ  
8. ผู้รับผิดชอบ ส านักคลัง 
9. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  

    1 ผลผลิต เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไม่น้อยกว่า 3 ช่องทาง  
    2 ผลลัพธ์  
    - ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 

ของโครงการที่จัดซื้อ จัดจ้างทั้งหมด  
    - การจัดหาพัสดุเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน – สามารถลดปัญหาการ

ร้องเรียนการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างได้  
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๓.๑.๓ มีการปิดประกาศ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่เป็นประโยชน์กับการมีส่วนร่วม
ตรวจสอบของประชาชน 

- 
3.2 การรับฟังความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน 
3.2.1 กระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในการดําเนินกิจการ ตามอํานาจหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะการดําเนินกิจการที่มีผลกระทบต่อความเป็นอยู่และสุขอนามัยของ
ประชาชนในท้องถิ่น 
๑. มาตรการ  รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์การทุจริต ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔  ของ     
องค์การบริหารส่วนตําบลหินเหล็กไฟ 
๑. หลักการและเหตุผล     

การร้องเรียนของประชาชน เป็นเสียงสะท้อนให้รัฐบาลและหน่วยงานของรัฐทราบว่าการ 
บริหารราชการมีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผลมากน้อยเพียงใด องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ ได้
ตระหนัก และให้ความส าคัญกับเรื่องดังกล่าวมาโดยตลอด มีการรับฟังความคิดเห็น เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้า
มามีส่วนร่วม และตรวจสอบการท างานของหน่วยงาน เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนและเสริมสร้าง
ความสงบสุขให้เกิดในในต าบลหินเหล็กไฟ  โดยเฉพาะสังคมปัจจุบันที่มีการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้าน
เทคโนโลยี และการเมืองมากขึ้น ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว น าไปสู่การแข่งขัน การเอารัดเอา
เปรียบ การแสวงหาผลประโยชน์ในด้านต่างๆ มากยิ่งขึ้น การละเลยกฎ ระเบียบ ข้อบัญญัติขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลหินเหล็กไฟ โดยไม่ค านึงถึงคุณธรรม จริยธรรม เกิดปัญหาความเดือดร้อน หรือไม่ได้รับความเป็นธรรม 
จึงมีการร้องเรียนต่อหน่วยงานต่าง ๆ เพ่ิมข้ึ 

       ดังนั้น เพ่ือเป็นการปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ 
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ หมวด ๗ การอ านวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 
มาตรา ๓๗ – ๔๔ องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ จึงจัดท ารายงานผลการด าเนินงานเรื่องร้องเรียน/ร้อง
ทุกข์ให้ประชาชนทราบ ถึงระยะเวลา และผลด าเนินการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔  
2. วัตถุประสงค ์

๑. เพ่ือให้ประชาชนในต าบลหินเหล็กไฟ ได้ทราบถึงกระบวนการ ระยะเวลา ขั้นตอนการ  
 จัดการข้อร้องเรียน หลักเกณฑ์ต่าง ๆ ในการร้องเรียน 

 2.เพ่ือให้ประชาชนในต าบลหินเหล็กไฟ  สามารถร้องเรียนกรณีเจ้าหน้าที่ กระท าการทุจริต
หน้าที่ได ้
๓. เป้าหมาย 

๑. ประชาชนในต าบลหินเหล็กไฟ ได้ทราบถึงกระบวนการ ระยะเวลา ขั้นตอนการจัดการ   
ข้อร้องเรียน หลักเกณฑ์ต่าง ๆ ในการร้องเรียน  

2 .ประชาชนในต าบลหินเหล็กไฟ  สามารถร้องเรียนกรณีเจ้าหน้าที่ กระท าการทุจริตต่อหน้าที่ 
๔. พื้นที่ดําเนินการ 

ต าบลหินเหล็กไฟ  
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๕. วิธีดําเนินการ   
๑. จัดท าแผนผังแสดงขั้นตอนการด าเนินการตามข้อเรียน 
๒. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการข้อร้องเรียน โดยให้มีหน้าที่ ดังนี้    

(๑)  รับเรื่อง ลงทะเบียน 
(๒)  แจ้งตอบสนองผู้ร้อง (เบื้องต้น) ภายใน ๑๕ วันท าการ 
(๓)  น าเสนอผู้บริหารมอบหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และติดตามผลการด าเนินงาน          

     (๔)  กรณีเรื่องยุติภายใน ๓๐ วัน ให้ด าเนินการแจ้งตอบผู้ร้อง และกรณีเรื่องยังไม่ยุติ     
 ภายใน   ๓๐ วัน ให้มีการติดตามเรื่องทุก ๓๐ วัน จนกว่าเรื่องจะยุติ เมื่อเรื่องยุต ิ ให้ด าเนินการแจ้งตอบผู้ร้อง 
๖. ระยะเวลาการดําเนินการ 

  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔  
๗ งบประมาณดําเนินการ 
      ไม่ใช้งบประมาน  
 ๘. ผู้รับผิดชอบ 
  งานกฎหมายและคดี ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ 
9 ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  จ านวนเรื่องท่ีร้องเรียน/ร้องทุกข์       
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2. ชื่อโครงการ : การจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น  
1. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
   การพัฒนาและสร้างการเรียนรู้ เพ่ือมุ่งเน้นยกระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการพัฒนา
ท้องถิ่นเป็นส าคัญ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกระจายอ านาจและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นกฎหมายที่
ค่อนข้างใหม่และมีจ านวน หลายฉบับด้วยกัน รวมทั้งระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกับการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ประชาชนยังไม่อาจได้รับทราบถึงความส าคัญของการกระจายอ านาจและการมีส่วนร่วมของประชาชน ต่อ
การกระจายอ านาจ องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ จึงได้จัดท าโครงการ ประชุมประชาคมหมู่บ้านเพ่ือ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  ขึ้น เพ่ือให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงความส าคัญของการกระจาย
อ านาจการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการพัฒนาท้องถิ่นตนเอง  
2. วัตถุประสงค ์ 

   เพ่ือให้การบริหารจัดการเป็นไปตามหลักการมีส่วนร่วมของประชาชน โปร่งใส และตรวจสอบ
ได้เพ่ือเผยแพร่ความรู้ ให้กับประชาชนถึงการมีส่วนร่วมในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือ
รับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะในการ พัฒนาท้องถิ่น และรายงานการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ อีกทาง
หนึ่งด้วย  
3. เป้าหมาย  

   ผู้น าองค์กรประชาชน เช่น ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรก านัน ผู้น าชุมชนแพทย์
ประจ าต าบล อาสาสมัครสาธารณสุข สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล กลุ่มอาชีพต่างๆ ตลอดจนประชาชน
ทั่วไป ในหมู่บ้าน จ านวนไม่น้อยกว่า 20 เปอร์เซ็นต์ของประชากรในหมู่บ้านนั้นๆ  
๔. พื้นที่ดําเนินการ  ต าบลหินเหล็กไฟ 
5. วิธีดําเนินการ  

   1 ติดต่อ ประสานงานกับเจ้าของสถานที่  
   2 แต่งตั้งคณะท างาน  
   3 วางแผนก าหนด วัน เวลา สถานที ่การฝึกอบรม พร้อมก าหนดตารางการฝึกอบรม  
   4 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติงบประมาณจากเทศบาลต าบลหนองสรวง 
   5 ด าเนินโครงการตามวัน เวลา ที่ก าหนด  

6. ระยะเวลาการดําเนินการ 4 ปี (ปีงบประมาณ 25๖๑ – 25๖๔)  
7. งบประมาณ จ านวน ๕,๐๐๐ บาท 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ 
9. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  

   ผู้เข้าร่วมประชุมประชาคมสามารถเข้าใจการบริหารงานแบบการมีส่วนร่วม  ตระหนักถึง
ความส าคัญของการกระจาย อ านาจและเป็นการสร้างทัศนคติที่ดีระหว่างประชาชนและหน่วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่น 
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3.2.2 มีช่องทางให้ประชาชนในท้องถิ่นได้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ได้โดยสะดวก 
๑. มาตรการ  ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนรับทราบถึงช่องทางหรือวิธีการร้องเรียน ประจําปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔ ขององค์การบริหารส่วนตําบลหินเหล็กไฟ 
๑.หลักการและเหตุผล 

การร้องเรียนของประชาชน เป็นเสียงสะท้อนให้รัฐบาลและหน่วยงานของรัฐทราบว่าการ
บริหารราชการมีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผลมากน้อยเพียงใด องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ ได้
ตระหนัก และให้ความส าคัญกับเรื่องดังกล่าวมาโดยตลอด มีการรับฟังความคิดเห็น เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้า
มามีส่วนร่วม และตรวจสอบการท างานของหน่วยงาน เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนและ
เสริมสร้างความสงบสุขให้เกิดในในต าบลหินเหล็กไฟ  โดยเฉพาะสังคมปัจจุบันที่มีการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
ด้านสังคม ด้านเทคโนโลยี และการเมืองมากขึ้น ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว น าไปสู่การแข่งขัน 
การเอารัดเอาเปรียบ การแสวงหาผลประโยชน์ในด้านต่างๆ มากยิ่งขึ้น การละเลยกฎ ระเบียบ ข้อบัญญัติของ
องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ โดยไม่ค านึงถึงคุณธรรม จริยธรรม เกิดปัญหาความเดือดร้อน หรือไม่
ได้รับความเป็นธรรม จึงมีการร้องเรียนต่อหน่วยงานต่าง ๆ เพ่ิมข้ึน 

ดังนั้น เพ่ือเป็นการปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ หมวด ๗ การอ านวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 
มาตรา ๓๗ – ๔๔ องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ จึงจัดท ามาตรการประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนรับทราบ
ถึงช่องทางหรือวิธีการร้องเรียน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔ 
๒. วัตถุประสงค ์
  ๑. เพ่ือเป็นการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนผู้รับบริการ ได้ทราบถึงกระบวนการ
จัดการข้อร้องเรียน หลักเกณฑ์ต่าง ๆ ในการร้องเรียน 
  ๒. เปิดโอกาสให้ประชาชนผู้รับบริการเข้ามามีส่วนร่วมในการรับรู้ แสดงความคิดเห็นหรือ
เสนอแนะเกี่ยวกับกระบวนการด าเนินการจัดการข้อร้อง เรียน เพ่ือเป็นประโยชน์ในการปรับปรุง แก้ไข 
การด าเนินงานต่อไป 
  ๓. เพ่ือใช้เป็นเอกสารอ้างอิงในการปฏิบัติงาน 
 ๓. เป้าหมาย 
  ๑. ประชาชนผู้รับบริการ ได้ทราบถึงกระบวนการจัดการข้อร้องเรียน หลักเกณฑ์ต่าง ๆ        
ในการร้องเรียน  

2. ประชาชนผู้รับบริการ มีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการรับรู้  แสดงความคิดเห็นหรือ
เสนอแนะเกี่ยวกับกระบวนการด าเนินการจัดการข้อร้องเรียน  
๔. พื้นที่ดําเนินการ 

ต าบลหินเหล็กไฟ  
๕. วิธีดําเนินการ  

๑. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการจัดการข้อร้องเรียน โดยให้มีหน้าที่ ดังนี้  
 ๒.ประชาสัมพันธ์ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน 

๒.๑ ร้องเรียนด้วยตนเอง ณ องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ 
๒.๒ ส่งเรื่องผ่านทางไปรษณีย์ ส่งมาที่ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  

เลขที ่๒๒๓ หมู่ ๔ ต าบลหินเหล็กไฟ อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
                        ๒.๓ ส่ ง เรื่ องผ่านตู้ รับ เรื่ อง  ณ บริ เวณด้านหน้าส านั กงานองค์การบริหารส่ วน            
ต าบลหินเหล็กไฟ 
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                       ๒.๔ แจ้งเรื่องผ่านทางโทรศัพท์ ของส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ
หมายเลข ๐๓๒ – ๕๗๖๒๘๓ 

๒.๕ ส่งเรื่องผ่านทางโทรสาร ของส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ
หมายเลข ๐๓๒ – ๕๗๖๒๘๓ 

๒.๖ ส่งเรื่องผ่านทาง E-mail ของส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ 
E-mail : hinlekfai_huahin@ Hotmail.com 

๒.๗ ส่งเรื่องผ่านทางเว็บไซต์ ของส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ 
http:// www.hinlekfai.go.th 
๖. ระยะเวลาการดําเนินการ 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔  
๗ งบประมาณดําเนินการ 
      ไม่ใช้งบประมาน  
๘. ผู้รับผิดชอบ 
  งานกฎหมายและคดี ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ 
๙ ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  จ านวนเรื่องท่ีร้องเรียน/ร้องทุกข์  ที่ด าเนินการภายใน ๑๕ วัน         
    
 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.hinlekfai.go.th/
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3.2.3 มีรายงานหรือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ประชาชนผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ได้ทราบถึงการได้รับเรื่อง 
ระยะเวลาและผลการดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
๑. มาตรการ  รายงานผลการดําเนินงานเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ให้ประชาชนทราบ ประจําปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔ ขององค์การบริหารส่วนตําบลหินเหล็กไฟ 
๑.หลักการและเหตุผล 

         การร้องเรียนของประชาชน เป็นเสียงสะท้อนให้รัฐบาลและหน่วยงานของรัฐทราบว่าการ
บริหารราชการมีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผลมากน้อยเพียงใด องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ ได้
ตระหนัก และให้ความส าคัญกับเรื่องดังกล่าวมาโดยตลอด มีการรับฟังความคิดเห็น เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้า
มามีส่วนร่วม และตรวจสอบการท างานของหน่วยงาน เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนและเสริมสร้าง
ความสงบสุขให้เกิดในในต าบลหินเหล็กไฟ  โดยเฉพาะสังคมปัจจุบันที่มีการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้าน
เทคโนโลยี และการเมืองมากขึ้น ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว น าไปสู่การแข่งขัน การเอารัดเอา
เปรียบ การแสวงหาผลประโยชน์ในด้านต่างๆ มากยิ่งขึ้น การละเลยกฎ ระเบียบ ข้อบัญญัติขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลหินเหล็กไฟ โดยไม่ค านึงถึงคุณธรรม จริยธรรม เกิดปัญหาความเดือดร้อน หรือไม่ได้รับความเป็นธรรม 
จึงมีการร้องเรียนต่อหน่วยงานต่าง ๆ เพ่ิมข้ึน 

         ดังนั้น เพ่ือเป็นการปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจกา
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ หมวด ๗ การอ านวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 
มาตรา ๓๗ – ๔๔ องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ จึงจัดท ารายงานผลการด าเนินงานเรื่องร้องเรียน/ร้อง
ทุกข์ให้ประชาชนทราบ ถึงระยะเวลา และผลด าเนินการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔  
๒. วัตถุประสงค ์

        ๑. เพ่ือให้ประชาชนในต าบลหินเหล็กไฟ ได้ทราบถึงกระบวนการ ระยะเวลา ขั้นตอนการ
จัดการข้อร้องเรียน หลักเกณฑ์ต่าง ๆ ในการร้องเรียน   

        ๒. เพ่ือให้ประชาชนในต าบลหินเหล็กไฟ ทราบถึงผลของการด าเนินงานข้อร้องเรีย 
๓. เป้าหมาย 

        ๑. ประชาชนในต าบลหินเหล็กไฟ ได้ทราบถึงกระบวนการ ระยะเวลา ขั้นตอนการจัดการ  ข้อ
ร้องเรียน หลักเกณฑ์ต่าง ๆ ในการร้องเรียน 

    ๒. ประชาชนในต าบลหินเหล็กไฟ ได้ทราบถึงผลของการด าเนินงานข้อร้องเรียน 
๔. พื้นที่ดําเนินการ 

ต าบลหินเหล็กไฟ 
๕. วิธีดําเนินการ  

๑. จัดท าแผนผังแสดงขั้นตอนการด าเนินการตามข้อเรียน 
๒. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการข้อร้องเรียน โดยให้มีหน้าที่ ดังนี้   

          ๑.๑ ให้ค าปรึกษา ค าแนะน า และเสนอความคิดเห็นต่าง ๆ เกี่ยวกับการร้องเรียน          
แก่ผู้รับบริการ  

6. ระยะเวลาการดําเนินการ 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔  
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7. งบประมาณดําเนินการ 
      ไม่ใช้งบประมาน  
 ๙. ผู้รับผิดชอบ 
  งานกฎหมายและคดี ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ 
  ๑๐ ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  จ านวนเรื่องท่ีร้องเรียน/รอ้งทุกข์  ที่รายงานผลภายใน ก าหนด       
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     ๓.3 การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
3.3.1 ดําเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทําแผนพัฒนา การจัดทํางบประมาณ 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ตําบลหินเหล็กไฟ               
1 หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2548 หมวด 1 องค์กรจัดท าแผนพัฒนา ข้อ 7 (2) และข้อ 9 ก าหนดให้มีองค์กรและโครงสร้างของ
องค์กรจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปของคณะกรรมการ ดังนั้น เพ่ือให้องค์การ
บริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบองค์การบริหารส่วนต าบล มีองค์กร
ในการจัดท าแผนพัฒนาตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท า
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟขึ้น  
2. วัตถุประสงค์  
   เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลและตัวแทนประชาชนจากทุกภาคส่วนได้
มีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็นในการ จัดท าร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหิน
เหล็กไฟและแผนพัฒนาสี่ปีองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟให้สอดคล้องกับประเด็นหลักการพัฒนาที่  
ประชาคมองค์การบริหารส่วนต าบลฯ และคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลก าหนดด้วยความ
ถูกต้อง โปร่งใส และสุจริต  
3. เป้าหมาย/ผลผลิต  
   คณะกรรมการสนั บสนุ นการจั ดท าแผนพัฒนาองค์ การบริ หารส่ วนต าบลหิ นเหล็ กไฟ  
จ านวน ๑2 คน  
4. พื้นที่ดําเนินการ องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ 
5. วิธีดําเนินการ  
   1 จัดประชุมคณะกรรมการหมู่บ้าน เพ่ือคัดเลือกผู้แทนประชาคมต าบล  
6. ระยะเวลาดําเนินการ  
   คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล บางต าแหน่งใน
ปัจจุบันจะครบวาระการด ารงต าแหน่ง 2 ปี ตามที่ระเบียบฯ ก าหนด องค์การบริหารส่วนต าบลต้อง
ด าเนินการคัดเลือกบุคคลในต าแหน่งดังกล่าวมาด ารง  ต าแหน่งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท า
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล แทนกรรมการฯ ที่ครบวาระการด ารงต าแหน่ง ภายในระเบียบก าหนด
เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. 2558 และแก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
7. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ  
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ งานวิเคราะห์นโยบายและแผน องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ 
9. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
   องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ มีคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนต าบลเพ่ือเป็นองค์กรในการยกร่างหรือจัดท าร่าง แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ต าบลหินเหล็กไฟและร่างแผนพัฒนาสี่ปีองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  เพ่ือใช้เป็นแผนพัฒนาในการ
พัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลความต้องการของประชาคมและชุมชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหิน
เหล็กไฟ  ด้วยความถูกต้อง โปร่งใส สุจริต และให้ความส าคัญในการต่อต้านการ ทุจริต 
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3.3.2 ดําเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดหาพัสดุ 
- 

3.3.3 ดําเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม ประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น  
1. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  

   การพัฒนาและสร้างการเรียนรู้ เพ่ือมุ่งเน้นยกระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการพัฒนา
ท้องถิ่นเป็นส าคัญ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกระจายอ านาจและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นกฎหมายที่
ค่อนข้างใหม่และมีจ านวน หลายฉบับด้วยกัน รวมทั้งระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกับการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ประชาชนยังไม่อาจได้รับทราบถึงความส าคัญของการกระจายอ านาจและการมีส่วนร่วมของประชาชน ต่อ
การกระจายอ านาจ องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ จึงได้จัดท าโครงการ ประชุมประชาคมหมู่บ้านเพ่ือ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  ขึ้น เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงความส าคัญของการกระจาย
อ านาจการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการพัฒนาท้องถิ่นตนเอง  
2 วัตถุประสงค ์ 

   เพ่ือให้การบริหารจัดการเป็นไปตามหลักการมีส่วนร่วมของประชาชน โปร่งใส และตรวจสอบ
ได้เพ่ือเผยแพร่ความรู้ ให้กับประชาชนถึงการมีส่วนร่วมในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือ
รับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะในการ พัฒนาท้องถิ่น และรายงานการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ อีกทาง
หนึ่งด้วย  
3. เป้าหมาย  

   ผู้น าองค์กรประชาชน เช่น ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรก านัน ผู้น าชุมชนแพทย์
ประจ าต าบล อาสาสมัครสาธารณสุข สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล กลุ่มอาชีพต่างๆ ตลอดจนประชาชน
ทั่วไป ในหมู่บ้าน จ านวนไม่น้อยกว่า 20 เปอร์เซ็นต์ของประชากรในหมู่บ้านนั้นๆ  
4. วิธีดําเนินการ  

   1 ติดต่อ ประสานงานกับเจ้าของสถานที่  
   2 แต่งตั้งคณะท างาน  
   3 วางแผนก าหนด วัน เวลา สถานที่ การฝึกอบรม พร้อมก าหนดตารางการฝึกอบรม  
   4 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติงบประมาณจากเทศบาลต าบลหนองสรวง 
   5 ด าเนินโครงการตามวัน เวลา ที่ก าหนด  

5. ระยะเวลาการดําเนินการ 4 ปี (ปีงบประมาณ 25๖๑ – 25๖๔)  
6. งบประมาณ จ านวน ๕,๐๐๐ บาท 
7. ผู้รับผิดชอบโครงการ ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ 
8. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  

   ผู้เข้าร่วมประชุมประชาคมสามารถเข้าใจการบริหารงานแบบการมีส่วนร่วม ตระหนักถึง
ความส าคัญของการกระจาย อ านาจและเป็นการสร้างทัศนคติที่ดีระหว่างประชาชนและหน่วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่น 
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มิติที ่4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่น  
4.1 มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายใน ตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน กําหนด  
4.1.1 มีการจัดทําและรายงานการจัดทําระบบควบคุมภายในให้ผู้กํากับดูแล 
1. ชื่อโครงการ : โครงการจัดทําแผนการตรวจสอบภายในประจําปี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.25๖๑ –
๒๕๖๔ 
1. หลักการและเหตุผล  

   การตรวจสอบภายในเป็นปัจจัยส าคัญที่จะช่วยให้การด าเนินงานตามภารกิจขององค์การ
บริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทั้งยังช่วยป้องกันหรือลดความเสี่ยง
จากการด าเนินงานผิดพลาดและลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งการตรวจสอบภายในนั้นยังถื อเป็น
ส่วนประกอบส าคัญท่ีแทรกอยู่ในการปฏิบัติงานตามปกติ ซึ่งจะต้องมีการกระท า อย่างเป็นขั้นตอนที่ถูกต้องตาม
ระเบียบ และกฎหมายที่ก าหนด โดยผู้บริหารสามารถน าแผนการตรวจสอบภายในมาใช้โดยรวม  เป็นส่วนหนึ่ง
ของกระบวนการบริหาร เพ่ือให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการด าเนินงานอีกทั้งยังเป็นแนวทางการ
ปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นแนวทางการตรวจสอบภายในที่ชัดเจน ดังนั้น การจัดท าแผนการตรวจสอบภายในอย่างมี
มาตรฐานประกอบกับมี ระเบียบ ข้อบังคับ ตลอดจนกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องจะท าให้การปฏิบัติงานของ
องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ เป็นไปอย่างถูกต้องและเป็นไป ตามวัตถุประสงค์ของทางราชการ 
2. วัตถุประสงค ์ 

   1 เพ่ือจัดวางระบบการควบคุมภายในตามระเบียบ คตง. ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานควบคุม
ภายใน พ.ศ. 2544  

   2 เพ่ือพิสูจน์ความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆ ทางด้านการบัญชี และด้าน
อ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง  

   3 เพ่ือตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจว่าเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
ค าสั่ง มต ิคณะรัฐมนตรี และนโยบายที่ก าหนด  

   4 เพ่ือตรวจสอบหาระบบการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจว่าเพียงพอ และเหมาะสม  
   5 เพ่ือเป็นหลักประกันการใช้และระวังทรัพย์สินต่างๆ ของส่วนราชการเป็นไปอย่างเหมาะสม  

3. เป้าหมาย/ผลผลิต พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง และเจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลหินเหล็กไฟ 
4. พื้นที่ดําเนินการ ส่วนราชการทุกหน่วยงาน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนต าบล 
หินเหล็กไฟ  
5. วิธีการดําเนินการ  

   1 จัดท าแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน  
   2 ตรวจสอบความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆ ด้วยเทคนิค และวิธีการ

ตรวจสอบที่ยอมรับ โดยทั่วไป ปริมาณมากน้อยตามความจ าเป็นและเหมาะสม โดยค านึงถึงประสิทธิภาพของ
ระบบการควบคุมภายในและ ความส าคัญของเรื่องที่ตรวจสอบ รวมทั้งวิเคราะห์และประเมินผลการบริหารและ
การปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ  

   3 ตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน การพัสดุและทรัพย์สิน 
รวมทั้งการบริหารงาน ด้านอ่ืนๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ ค าสั่ง และมติคณะรัฐมนตรี ตลอดจนตรวจสอบระบบการดูแลรักษา และความปลอดภัยของทรัพย์สิน 
และการใช้ทรัพยากรทุกประเภท ว่าเป็นไปโดยมี ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด  
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   4 สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน และ/หรือ ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่งที่ทาง
ราชการก าหนด เพ่ือให้ มั่นใจได้ว่าสามารถน าไปสู่การปฏิบัติงานที่ตรงตามวัตถุประสงค์และสอดคล้องกับ
นโยบาย  

    5 รายงานผลการตรวจสอบและติดตามประเมินผล   
6. ระยะเวลาการดําเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑-๒๕๖๔  
7. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ  
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ หน่วยงานตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ 
9. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  

   1 บุคลากรมีความเข้าใจและปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน
มากขึ้น  

   2 ความเสี่ยงในการเบิกจ่ายเงินลดน้อยลง  
   3 การใช้ทรัพยากรของส านัก/กอง/หน่วยงาน ที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า ประหยัด  
   4 ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดินค้างช าระลดน้อยลง 
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2. ชื่อโครงการ : โครงการจัดทํารายงานการควบคุมภายใน  
1. หลักการและเหตุผล  
    ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุม
ภายใน พ.ศ. 2544 ก าหนดให้ หน่วยรับตรวจติดตามประเมินผลการควบคุมภายในที่ได้ก าหนดไว้ รายงาน
ต่อผู้ก ากับดูแลและคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้น
ปีงบประมาณ ดังนั้น เพ่ือให้การปฏิบัติถูกต้องและเป็นไปตามที่ระเบียบฯ ก าหนด องค์การบริหารส่วนต าบล
หินเหล็กไฟ  จึงได้มีการจัดท าและรายงานการควบคุมภายในตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินก าหนด 
เป็นประจ าทุกป ี 
2. วัตถุประสงค์  
    1. เพ่ือติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค์กรองค์การบริหารส่วน
ต าบลหินเหล็กไฟ 
    2. เพ่ือสรุปรายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายในให้นายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลหินเหล็กไฟทราบตามแบบที่ระเบียบฯ ก าหนด  
    3. เพ่ือรายงานการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในต่อผู้ก ากับดูแลและ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ตามก าหนด  
3. เป้าหมาย/ผลผลิต ส่วนราชการทุกหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ 
4. พื้นที่ดําเนินการ ส่วนราชการทุกหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ 
5. วิธีดําเนินการ  
   1. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค์กร  
   2. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย  
   3. ผู้บริหารมีหนังสือแจ้งให้ทุกส่วนราชการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน  
   4. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย ด าเนินการ
ประเมินองค์ประกอบ ตามแบบ ปย.1 และประเมินผลการปรับปรุงการควบคุมภายในตามแบบ ปย.2  
   5. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับองค์กร ด าเนินการรวบรวม 
เพ่ือจัดท ารายงานการ ควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ข้อ 6 ระดับองค์กร และน าเสนอผู้บริหาร พร้อมจัดส่ง
รายงานให้ผู้ก ากับดูแลและคณะกรรมการ ตรวจเงินแผ่นดิน    
6. ระยะเวลาการดําเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – ๒๕๖๔  
7. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณด าเนินการ  
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ หน่วยตรวจสอบภายในองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ 
9. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
   1. บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด  
   2. ลดโอกาสความผิดพลาด ป้องกันและลดความเสี่ยงต่อการปฏิบัติงาน  
   3. เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรและประชาชนโดยรวม 
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4.1.2 มีการติดตามประเมินระบบควบคุมภายใน โดยดําเนินการให้มีการจัดทําแผนการปรับปรุง  หรือ
บริหารความเสี่ยง และรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงควบคุมภายในให้ผู้กํากับ ดูแล 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน  
1. หลักการและเหตุผล  

   ระบบการควบคุมภายในเป็นกลไกที่ส าคัญและเป็นเครื่องมือในการบริหารงานในหน่วยงานไม่
ว่าจะเป็นในภาครัฐ หรือเอกชนทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ระบบการควบคุมภายในจะช่วยควบคุมหรือลดความ
เสี่ยงของหน่วยงานให้อยู่ในระดับ ที่ยอมรับได้ซึ่งจะท าให้ปฏิบัติงานและการจัดการของหน่วยงานบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ ในอดีตที่ผ่านมาการบริหารงานของ  หน่วยงานภาครัฐ ได้มีการควบคุมภายในตามที่
กระทรวงการคลังประกาศให้ใช้เป็นเรื่องๆ ไป ซึ่งอาจอยู่ในรูปของกฎหมาย ระเบียบ ระบบบัญชี หนังสือสั่งการ 
และหนังสือตอบข้อหารือต่างๆ โดยส่วนใหญ่ จะเน้นไปที่การควบคุมด้านการเงินและบัญชี  และการปฏิบัติให้
ถูกต้องตามระเบียบหรือกฎเกณฑ์ท่ีทางราชการก าหนดไว้ ซึ่งไม่ครอบคลุมถึงการจัดการด้านอ่ืนๆ นอกเหนือจาก
ด้านการเงินและบัญชีในหน่วยงาน จึงไม่สามารถสะท้อนภาพถึงผลการด าเนินงานในภาพรวมของหน่วยงานได้  
ระบบการควบคุมภายในที่ดี ควรเป็นระบบการควบคุมที่ครอบคลุมงานทุกด้านและสามารถสะท้อนภาพให้เห็น
เป็นองค์รวมของ หน่วยงานนั้นๆ ว่ามีการด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่เพียงใด การที่ระบบ
การควบคุมภายในของรัฐยังไม่ ครอบคลุมทุกระบบงาน อาจเป็นช่องทางรั่วไหลท าให้เกิดความเสียหายใน
หน่วยงานและการด าเนินงานไม่สัมฤทธิ์ผล ทั้งนี้ สาเหตุส่วนหนึ่งอาจเกิดจากการก าหนดหน้าที่และมอบหมาย
งานในหน่วยงานไม่เหมาะสม การมอบหมายการปฏิบัติงานทั้ง กระบวนการให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งเพียงคนเดียว 
การควบคุมสอบทานและการตรวจสอบยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอตลอดจน  ขาดการประเมินและการบริหาร
ความเสี่ยงการควบคุมภายในของหน่วยงานที่ก าหนดขึ้น และพัฒนาให้ระบบการควบคุม ภายในดังกล่าวทันสมัย
อยู่เสมอ องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  พิจารณาแล้วเห็นว่าเพ่ือให้องค์กรมีแนวทางในการก าหนดระบบ
การควบคุมภายใน ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน่วยงานจึงได้ก าหนด
กิจกรรมการติดตามประเมินผลการ ควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟขึ้น  
2. วัตถุประสงค ์ 

   1 เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ท าให้การใช้ทรัพยากร
เป็นไปอย่างประหยัด และคุ้มค่า โดยลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ซ้ าซ้อนหรือไม่จ าเป็น ลดความเสี่ยงหรือผล
เสียหายด้านการเงินหรือด้านอ่ืนๆ ที่อาจมีขึ้น  

   2 เพ่ือให้มีข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้องครบถ้วนและเชื่อถือได้ สร้างความมั่นใจแก่
ผู้บริหารในการ ตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารและการปฏิบัติงาน และบุคคลภายนอกที่เก่ียวข้อง  

   3 เพ่ือให้บุคลากรมีการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย เงื่อนไขสัญญา ข้อตกลง ระเบียบ
ข้อบังคับต่างๆ ของ หน่วยงานอย่างถูกต้องและครบถ้วน  
3. เป้าหมาย  

   เพ่ือให้การควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ   เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการ ปฏิบัติงานในหน่วยงาน อีกทั้งยังเป็นการควบคุมหรือลดความเสี่ยงของ
หน่วยงานให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งจะท าให้การ ปฏิบัติงานและการจัดงานของหน่วยงานบรรลุตาม
วัตถุประสงค์  
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4. วิธีดําเนินการ  
   1 แต่งตั้งคณะท างานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจ

เงินแผ่นดินว่าด้วยการ ก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ข้อ 6     
   2 ประชุมคณะท างานเพ่ือปรับปรุงพัฒนาระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้การ
ปฏิบัติตามภารกิจและ ตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และตามแผนพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลหินเหล็กไฟเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ ประสิทธิผล  
   3 การรวบรวมผลการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในให้คณะท างานฯ เพ่ือสรุป
ข้อมูล  
   4 รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคต่างๆ ให้ผู้บริหารทราบ  

5. สถานที/่ระยะเวลาดําเนินการ องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ ( ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔ )  
6. หน่วยงานรับผิดชอบ ทุกกอง/ส านักปลัด ขององค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ 
7. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ  
8. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  

   1. การด าเนินงานของหน่วยงานบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ  
   2. การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัด และคุ้มค่า  
   3. มีข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้อง ครบถ้วนและเชื่อถือได้ สามารถน าไปใช้ในการ

ตัดสินใจ  
   4. การปฏิบัติในหน่วยงานเป็นไปอย่างมีระบบและอยู่ในกรอบของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ

ที่วางไว้  
   5. เป็นเครื่องมือช่วยผู้บริหารในการก ากับดูแลการปฏิบัติงานดีอย่างดียิ่ง  

9. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
   1 มีรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามมาตรฐาน ข้อ 6 ที่เสร็จตามก าหนดเวลา  
   2 กิจกรรมการควบคุมภายใน ร้อยละ 80 ได้ด าเนินการแก้ไข  
   3 ร้อยละของหน่วยงานรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในครบทุกงาน  
   4 มีการจัดการความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมภายใน  
   5 ระดับความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดท ารายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 

(ร้อยละ 80 ในระดับมาก) 
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2. ชื่อโครงการ : มาตรการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนตําบลหินเหล็กไฟ  
1. หลักการและเหตุผล  

   ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน 
พ.ศ. 2544 ก าหนดให้ องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟในฐานะหน่วยรับตรวจจัดวางระบบควบคุมภายใน
โดยใช้มาตรฐานการควบคุมภายในเป็นแนวทางหรือเครื่องมือใน การบริหารจัดการความเสี่ยงที่เกิดจากการ
ด าเนินกิจกรรม หรือโครงการต่างๆ ของหน่วยรับตรวจ และรายงานการประเมินผล  การควบคุมภายในต่อ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้ก ากับดูแลอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ 
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการด าเนินงานของหน่วยรับตรวจจะบรรลุ  
วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการด าเนินงานและการใช้ทรัพยากร 
ซึ่งรวมถึงการ ดูแลรักษาทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหายการรั่วไหล การสิ้นเปลือง 
หรือการทุจริตในหน่วยรับตรวจ ด้านความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี การด าเนินการจัดวางระบบควบคุมภายใน เพ่ือน าความเสี่ยงที่มีหรือ
คาดว่าจะมีและจัดให้มีกิจกรรมการควบคุมที่มี ประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพ่ือป้องกันหรือลดความเสียหาย 
ความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น และให้สามารถบรรลุตาม  วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน จึงได้ก าหนด
มาตรการการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 
2. วัตถุประสงค ์ 

   1 เพ่ือให้ส่วนราชการที่รับผิดชอบจัดท าและน าแผนการปรับปรุงหรือบริหารจัดการความเสี่ยง
ไปด าเนินการเพ่ือ ควบคุมลดความเสี่ยง ในการป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การ
สิ้นเปลือง หรือการทุจริตในหน่วยรับ ตรวจ  

   2 เพ่ือให้มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงหรือบริหารจัดการความ
เสี่ยงระบบควบคุม ภายในของส่วนราชการที่รับผิดชอบ และรายงานผลต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน        
ผู้ก ากับดูแลภายในเวลาที่ก าหนด  

   3 เพ่ือเป็นการเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกการควบคุมภายในให้เกิดประสิทธิภาพและมี
ประสิทธิผล  
3. เป้าหมาย/ผลผลิต ทุกส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ 
4. พื้นที่ดําเนินการ องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ 
5. วิธีดําเนินการ  

   1 ประธานคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนต าบล 
หินเหล็กไฟ (ระดับองค์กร) จัดส่งรายงานแผนการ ปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.3) ให้ทุกส่วนราชการ
ไปด าเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงในส่วนที่รับผิดชอบและมี การติดตามผลระหว่างปี  

   2 หัวหน้าส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ น าแผนการปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน(แบบ ปอ.3) ไปด าเนินการบริหาร จัดการความเสี่ยงภายในเวลาที่ก าหนด และรายงานผลการ
ด าเนินการต่อที่ประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุม ภายในของส่วนราชการ (ระดับส่วนย่อย)  

   3 หัวหน้าส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  รายงานผลการด าเนินการ
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.3) พร้อมปัญหาอุปสรรคต่อประธานคณะกรรมการติดตาม
ประเมินผลการควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ 
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   4 คณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ 
ประชุมพิจารณาและประเมินผลการควบคุม และบริหารจัดการความเสี่ยงของแต่ละส่วนราชการว่ามีความ
เพียงพอหรือไม่ หรือจะต้องด าเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง ต่อไป  

   5 รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดิน ผู้ก ากับดูแลอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ  
6. ระยะเวลาดําเนินการ 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)  
7. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ  
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ  หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตําบลหินเหล็กไฟ 
9. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์   

   1 ส่วนราชการที่รับผิดชอบมีการน าแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในไปด าเนินการบริหาร
จัดการความเสี่ยง  

   2 มีการติดตามผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน  
   3 มีการรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินผู้

ก ากับดูแลภายใน เวลาที่ก าหนด 
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4.2 การสนับสนุนให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติ หรือการบริหารราชการตาม 
ช่องทางที่สามารถดําเนินการได้  
4.2.1 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล เกี่ยวกับการ  บรรจุ 
แต่งตั้ง โอน ย้ายข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง 

- 
4.2.2 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงบประมาณ การรับ - จ่ายเงิน 
การหาประโยชน์จากทรัพย์สินของทางราชการ 

- 
4.2.3 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ กํากับ ดูแลการจัดหาพัสดุ  

- 
4.3.2 ส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารตาม 
กระบวนการ และวิธีการที่กฎหมาย ระเบียบท่ีเกี่ยวข้องได้กําหนดไว้ โดยไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด 

- 
4.4 เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้าน             
การทุจริต  
4.4.1 ส่งเสริมให้มีการดําเนินการเฝ้าระวังการทุจริต 

- 
๔.๔.๒ บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


