
แผนป้องกันปราบปรามการทุจริต 
และประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี  

(พ.ศ. 2560- 2564) 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

เทศบาลต าบลหินเหล็กไฟ 
อ าเภอคูเมือง  จังหวัดบุรีรัมย์ 

 
 
 

 
โทร. 044 - 659185 

   โทรสาร. 044 – 659185 ต่อ 5                                                                     
                               www.Hinlekfailocla.go.th 



 
 

เรื่อง  ประกาศใช้แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ ๕ ปี 
(พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 

..................................................... 
 

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท ๐๒๒๖.๒/ว ๑๐๐๓  ลงวันที่  ๒๔  กุมภาพันธ์  
๒๕๖๐ เรื่อง การขับเคลื่อนการด าเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตกระทรวงมหาดไทย ระดับจังหวัด 
แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งในพื้นท่ีจังหวัด บุรีรัมย์ ด าเนินการจัดท าแผนป้องกันปราบปราม  การทุจริต
และประพฤติมิชอบ  ระยะ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต  ระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ให้เป็นไปตามกรอบแนวทาง  และระยะเวลาที่ส านักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สานักงาน ป.ป.ท.) ก าหนด 

  เทศบาล ต าบลหินเหล็กไฟ  จึงได้จัดท าแผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพื่อให้การบริหารราชการขององค์กรเป็นไป
ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  และประกาศใช้แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ -๒๕๖๔) ของเทศบาลต าบลหินเหล็กไฟ เพื่อทราบโดยทั่วกัน  

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

ประกาศ  ณ  วันที่     มีนาคม  ๒๕๖๐ 
 
 

 
           (นายสมพร  คชราช) 

                        รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน 
                     นายกเทศมนตรีต าบลหนิเหล็กไฟ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
  



ค าน า 
 

ปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากรภาครัฐในปัจจุบัน นับเป็นปัญหาที่รุนแรงและมี  
แนวโน้มที่จะพัฒนารูปแบบให้สลับซับซ้อนมากขึ้น ซึ่งมีผลกระทบและเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศมากขึ้นทุกปี  
เพ่ือให้ระบบราชการและการปฏิบัติงานของบุคลากรของภาครัฐมีความโปร่งใส และมีการด าเนินการถูกต้องตาม  
กฎหมายและระเบียบแบบแผนของทางราชการ จะต้องมีการจัดระบบการตรวจสอบและประเมินผลสัมฤทธิ์ตาม  
มาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม และความคุ้มค่าของทรัพยากรที่ใช้ไป โดยต้องมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ปรับปรุงระบบ  
การปฏิบัติงานให้เกิดความโปร่งใส มีประสิทธิภาพและสนับสนุน ภาคประชาชนให้มีส่วนร่วมในการรณรงค์ และปลูกจิต  
ส านึก ค่านิยมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของบุคลากรภาครัฐและให้ผู้ปฏิบัติงานมีความ
ซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม และจริยธรรม เพ่ือให้องค์กรปราศจากการทุจริตและประพฤติมิชอบรวมทั้งปัญหาความเสื่อม
ศรัทธา ในการบริหารราชการจากปัญหาดังกล่าว  รัฐบาลจึงได้มีการก าหนดนโยบายเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริต  ซ่ึง
ถือเป็น ที่มาของการด าเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

ทั้งนี ้คณะรัฐมนตรีได้มีมติเม่ือวันที่ 11 ตุลาคม 2559 เห็นชอบร่างยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการ 
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต  ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) และให้หน่วยงานภาครัฐแปลงแนวทางและมาตรการ
ตามยุทธศาสตร์ชาติ ไปสู่การปฏิบัติ  โดยก าหนดไว้ใน  แผนปฏิบัติราชการ  4 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี  ตามท่ี
คณะกรรมการ  ปปช.เสนอ โดยให้หน่วยงานภาครัฐ  ด าเนินการโดยค านึงถึงความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ  20 ป ี
และแผนปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ ด้วย นั้น  

เทศบาลต าบลหินเหล็กไฟ ได้เห็นถึงความส าคัญในเรื่องนี้และเพ่ือให้การด าเนินการดังกล่าวบรรลุผล 
ได้อย่างเป็นรูปธรรม  จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  ระยะ 5 ป ี
(พ.ศ.2560-2564) ซึ่งเป็นแผนที่มุ่งส่งเสริมสร้างจิตส านึกและค่านิยมให้แก่คณะผู้บริหาร , พนักงาน, พนักงานจ้างและ
สมาชิกสภาฯ  ให้มีการปฏิบัติราชการตามหลักธรรมมาภิบาล  ให้มีการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ  
เอกชนและรัฐวิสาหกิจในการแก้ไขและป้องกันปัญหาการประพฤติมิชอบ  พร้อมกับพัฒนาสมรรถนะของพนักงานส่วน
ต าบลในการปฏิบัติราชการให้มีความโปร่งใสและยึดหลักธรรมมาภิบาลเป็นแนวทางในการจัดทาแผน  เพ่ือขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐให้เกิดผลในทางปฏิบัติ  ตลอดจนการเปิดโอกาสให้
ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบให้ประชาชนเกิดความม่ันใจและศรัทธาและ
ไว้วางใจในการบริหารราชการของเทศบาลต าบลหินเหล็กไฟ ต่อไป 
 

         เทศบาลต าบลหินเหล็กไฟ 
                             มีนาคม 2560 

 

 

 



สารบัญ 
 

หน้า 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน            1 
ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์สถานการณ์ การป้องกันและปราบปรามการทุจริต      8 
ส่วนที่ 3 กรอบแนวคิดการจัดท าแผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ                        10 
ส่วนที่ 4 แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ       14 
ส่วนที่ 5 รายละเอียดแผนป้องกันปราบปรามการทุจริต       18 
ส่วนที่ 6 การติดตามและประเมินผลแผนป้องกันปราบปรามการทุจริต      24 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ส่วนที่ 1 

ข้อมูลพื้นฐาน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลต าบลหินเหล็กไฟ 
1. ความเป็นมาและท่ีตั้ง 

 เทศบาลต าบลหินเหล็กไฟ  เดิมเป็นการปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบสุขาภิบาลมาก่อ น ซึ่งเรียกว่า 
“สุขาภิบาลหินเหล็กไฟ ” จัดตั้งครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2509  ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่อง จัดตั้งสุขาภิบาลหิน
เหล็กไฟ  อ าเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์  ลงวันที่ 4 กรกฎาคม  2509 และประกาศในราชกิจจานุเบกษา  เล่มที่ 83 หน้า 
2333-2334  ตอนที่  61 ลงวันที่  19 กรกฎาคม  2509 และได้เปลี่ยนแปลงสุขาภิบาลเป็นเทศบาลต าบลหินเหล็กไฟ  
ตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล  พ.ศ.2542  โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา  ฉบับ
กฤษฎีกาเล่มที ่116 ตอนที่ 9 ก วันที่ 24 กุมภาพันธ์  2542  และมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2542 

ปัจจุบันเทศบาลต าบลหินเหล็กไฟตั้งอยู่เลขท่ี 383 หมู่ 1 ถนนสมานมิตรต าบลหินเหล็กไฟ  อ าเภอ 
คูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31190  ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของจังหวัดบุรีรัมย์ ห่างจากจังหวัดบุรีรัมย์  ประมาณ  34  กิโลเมต ร 
เทศบาลต าบลหินเหล็กไฟ ต าบลหินเหล็กไฟ อ าเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของจังหวัดบุรีรัมย์ อยู่ห่าง
จากกรุงเทพมหานคร  โดยทางรถยนต์ตามหมายเลข 226 ประมาณ  418 กิโลเมตร  และอยู่ห่างจากอ าเภอใกล้เคียง  
ดังนี้ 

เทศบาลต าบลหินเหล็กไฟ – อ.คูเมือง                                        7  กิโลเมตร 
เทศบาลต าบลหินเหล็กไฟ – อ.พุทไธสง            37  กิโลเมตร 
เทศบาลต าบลหินเหล็กไฟ – อ.แคนดง            16  กิโลเมตร 
เทศบาลต าบลหินเหล็กไฟ – จ.บุรีรัมย์                                     34  กิโลเมตร 

เทศบาลต าบลหินเหล็กไฟ มีพ้ืนที่รับผิดชอบทั้งหมด 12 ตารางกิโลเมตร หรือ เท่ากับ 7,500 ไร่ 
 

อาณาเขตติดต่อ 
 เทศบาลต าบลหินเหล็กไฟ   มีอาณาเขตติดต่อ  ดังนี้ 

  - ทิศเหนือ  ติดต่อกับเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ 
  - ทิศใต้   ติดต่อกับเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ 
  - ทิศตะวันออก  ติดต่อกับเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  
            - ทิศตะวันตก  ติดต่อกับเขตองค์การบริหารส่วนต าบลคูเมือง 
 
 

สภาพภูมิอากาศ 
    อากาศในเขตเทศบาลต าบลหินเหล็กไฟ แบ่งออกได้ 3 ฤดู ได้แก่ 
    - ฤดูฝน     เริ่มตั้งแต ่ กลางเดือนพฤษภาคม - กลางเดือนตุลาคม     
    - ฤดูหนาว  เริ่มตั้งแต่  กลางเดือนตุลาคม - กลางเดือนกุมภาพันธ์     

   - ฤดูร้อน    เริ่มตั้งแต่  กลางเดือนมีนาคม – กลางเดือนพฤษภาคม ช่วงระยะนี้อากาศจะร้อนและ
แห้งแล้งมาก อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 39.00 องศาเซลเซียส   

- อุณหภูมิต่ าสุดอยู่ในช่วงเดือนธันวาคม ประมา 20 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุดอยู่ 
ในช่วงเดือนเมษายน ประมาณ 40 องศาเซลเซียส 
 

สภาพเศรษฐกิจ 
  สภาพเศรษฐกิจ ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้างเป็นหลัก  รองลงมาจะประกอบอาชีพค้าขาย และเกษตรกรรม 
ตามล าดับ 
 
 



เขตการปกครอง 
เทศบาลต าบลหินเหล็กไฟ มีเขตการปกครองครอบคลุมพ้ืนที่ 6 หมู่บ้าน 2 ต าบล คือ               
1. ต าบลหินเหล็กไฟ  2. ต าบลคูเมือง 

  ต าบลหินเหล็กไฟ  ประกอบด้วย  บ้านหินเหล็กไฟ  บ้านสาวเอ้  บ้านถาวร  บ้านหนองไผ่   
        บ้านหนองสนวน 

  ต าบลคูเมือง    ประกอบด้วย     บ้านคูบอน 

หมู่บ้าน ชื่อ – สกุล ก านนั/ผู้ใหญ่บ้าน ต าแหน่ง หมายเลขโทรศัพท์ (มือถือ) 

หมู่ที่ 1 บ้านหินเหล็กไฟ นายเกรียงศักดิ์  อิงค์ศิริไพศาล ผู้ใหญ่บ้าน 084 8268691 

หมู่ที่ 2 บ้านสาวเอ้ นายควร  ดาวไดรัมย์ ผู้ใหญ่บ้าน 084 1689044 

หมู่ที่ 3 บ้านถาวร นายสมยศ  ทองภูธรณ์ ผู้ใหญ่บ้าน 081 0729787 

หมู่ที่ 8 บ้านคูบอน นายธนัท  มาลัยโคตร ผู้ใหญ่บ้าน 084 6456717 

หมู่ที่ 12 บ้านหนองไผ่ นายทวี  ยอดนครจง ผู้ใหญ่บ้าน 083 7405784 

หมู่ที่ 14 บ้านหนองสนวน นายสมเกียรติ  ชายคง ผู้ใหญ่บ้าน 096 2747571 

 
จ านวนประชากร 
  ในเขตพ้ืนที่เทศบาลต าบลหินเหล็กไฟ มี ประชากรรวมทั้งสิ้น  5,192 คน แยกเป็น ชาย 2,577 คน หญิง 2,615 
คน จ านวนครัวเรือน 1,719 ครัวเรือน มีความหนาแน่นเฉลี่ย  433 คน/ตารางกิโลเมตร มีจ านวนหมู่บ้านในเขตการ
ปกครองทั้งสิ้น 6 หมู่บ้าน 11 ชุมชน ประกอบด้วย (หมายเหตุ; ข้อมูล ณ เดือน มกราคม 2560) 
 

หมู่บ้าน ชาย (คน) หญิง (คน) รวม (คน) ครัวเรือน (หลัง) 

หมู่ที่ 1 บ้านหินเหล็กไฟ 797 812 1,609 600 

หมู่ที่ 2 บ้านสาวเอ้ 740 744 1,484 516 

หมู่ที่ 3 บ้านถาวร 181 222 403 104 

หมู่ที่ 8 บ้านคูบอน 484 437 921 253 

หมู่ที่ 12 บ้านหนองไผ่ 236 255 491 138 

หมู่ที่ 14 บ้านหนองสนวน 139 145 284 108 

 
 



2. ข้อมูลด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
2.1 การคมนาคม 

 1. การคมนาคม การจราจร 

 (1)  ถนนทางหลวงชนบท    จ านวน    1   สาย 
 (2)  ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.)  จ านวน   51  สาย 
 (3)  ถนนลงหินคลุก    จ านวน    6  สาย 
 (4)  ถนนลาดยาง     จ านวน   15  สาย 
 (5)  ถนนลูกรัง     จ านวน    6  สาย 
 (6)  ถนนดิน     จ านวน    1  สาย 

สภาพถนนในเขตเทศบาล  ปัจจุบันส่วนมากอยู่ในสภาพดี  การเดินทางติดต่อกับจังหวัดโดยใช้
ถนนลาดยาง การติดต่อกับอ าเภอใกล้เคียงถือได้ว่าสะดวกสบายพอสมควร           
(ที่มา : ข้อมูลส ารวจขั้นปฐมภูมิกองช่าง สิ้นสุด ณ  เมษายน 2558 ) 

2.2 ด้านน้ าอุปโภค บริโภค 
แหล่งน้ า     

-  สระน้ าสวน72  พรรษา 
-  สระน้ าศาลเจ้าพ่อหลวงอุดม  
-  สระน้ าวัดศิลาเรือง 
-  สระหนองบุหมา 
-  สระน้ าบ้านสาวเอ้ 
-  สระน้ าบ้านคูบอน 
-  สระน้ าบ้านถาวร 
-  สระน้ าบ้านหนองไผ่ 

ระบบประปา 
  เทศบาลต าบลหินเหล็กไฟ   มีที่ท าการประปาจ านวน 1 แห่ง โรงสูบน้ า จ านวน 3  แห่ง   

จ านวนครัวเรือนที่ใช้น้ าประปา 1,059 ราย                                                                                                                                                                                                                                                   

2.3 ด้านไฟฟ้าสาธารณะ 
การไฟฟ้า 

เทศบาลต าบลหินเหล็กไฟมีไฟฟ้าเข้าถึงครบทุกหมู่บ้าน จ านวนครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้าครบทุกหลัง      
คาเรือน ไฟฟ้าสาธารณะจ านวน 300 จุด (ที่มา : ข้อมูลส ารวจขั้นปฐมภูมิ กองช่าง สิ้นสุด ณ พฤษภาคม 2558) 

3. ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ 

  1.  โครงสร้างทางเศรษฐกิจ/รายได้ประชาการ 
ลักษณะการประกอบอาชีพของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลหินเหล็กไฟ โดยทั่วไป 

ประกอบอาชีพเกษตรกรรมและรับจ้าง ในพ้ืนที่ส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพเกษตรกรรม เช่น 
- การเกษตรกรรม ได้แก่ ท าไร่ ท านา ท าสวนผลไม ้ปลูกผัก  
- ร้านขายของช า 
- ปศุสัตว์ ได้แก่ เลี้ยงไก่ฟาร์ม โค กระบือ เป็ด สุกร 
- การบริการ และอ่ืนๆ 



2. การเกษตรกรรม 
ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางการเกษตร ในพ้ืนที่ทั่วไปในเขตเทศบาล ประกอบ 

อาชีพต่าง ๆ ดังนี้ เกษตรกรรม 19.27%  รับราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ 3.52%  พนักงานรัฐวิสาหกิจ 0.05%   
พนักงานบริษัท 7.04%  รับจ้างทั่วไป 39.71%  ค้าขาย 4.07%  ธุรกิจส่วนตัว 3.20%  อาชีพอ่ืน ๆ 3.84%  
ก าลังศึกษา 16.07%  ไม่มีอาชีพ 3.22%   

3.  การพาณิชยกรรม/การบริการ 
  1) สถานประกอบการด้านพาณิชยกรรม 
   (1) สถานีบริการน้ ามัน    จ านวน    1   แห่ง  
   (2) ตลาดสด   จ านวน    1   แห่ง 
   (3) ร้านค้าทั่วไป    จ านวน  74   แห่ง 

2) สถานประกอบการเทศพาณิชย์ 
(1) โรงฆ่าสัตว์     จ านวน    -    แห่ง 
(2) สถานธนานุบาล    จ านวน   -    แห่ง 

  3) สถานประกอบการด้านบริการ 
   (1) ธนาคาร  จ านวน   1    แห่ง 

4.  การอุตสาหกรรม 
ลักษณะอุตสาหกรรมในเขตเทศบาลต าบลหินเหล็กไฟ โดยส่วนใหญ่แล้วยังเป็น 

อุตสาหกรรมขนาดย่อมหรืออุตสาหกรรมในครัวเรือน อุตสาหกรรมที่ประกอบการอยู่ในเขต เทศบาล ได้แก่  
   - โรงสีข้าว                              จ านวน     5    แห่ง 

- โรงงานน้ าตาล               จ านวน     1    แห่ง  
- โรงงานผลิตกระแสไฟฟ้า   จ านวน     1    แห่ง  

4. ข้อมูลด้านสังคม 
   4.1 การศาสนา  

  ผู้นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 99.90 ของจ านวนประชากรทั้งหมดมีวัดจ านวน 4  แห่ง ได้แก่ วัดศิลา
เรืองบ้านหินเหล็กไฟ  วัดบ้านคูบอน  วัดบ้านสาวเอ้  วัดบ้านหนองไผ่  ส านักสงฆ์บวรธรรมศิริ บ้านถาวร ผู้นับถือ
ศาสนาอื่นๆ ร้อยละ 0.10  ของจ านวนประชากรทั้งหมดในเขตเทศบาลต าบลหินเหล็กไฟ       
  4.2 ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม  
ประเพณีท้องถิ่นท่ีส าคัญของชุมชนในเขตเทศบาลหินเหล็กไฟ  ดังนี้ 

(1) ประเพณี  ลอยกระทง ประมาณเดือน พฤศจิกายน 
      กิจกรรมพอสังเขป มีการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประกวดขบวนแห่  ประกวดนางนพ 

มาศจัดท ากระทงประกวดแข่งขันกันแต่ละชุมชน  ฯลฯ 
(2) ประเพณีจัดงานประเพณีตีหินเหล็กไฟฉลองเจ้าพ่อหลวงอุดม  ช่วงติดต่อกับงานประเพณีลอย
กระทง  มีกิจกรรมการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองศาลเจ้าพ่อหลวงอุดม  

  (3) ประเพณีท าบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่  เดือนมกราคม      
มีการจัดกิจกรรมท าบุญตักบาตรบริเวณหน้าส านักงานเทศบาล 
(4) ประเพณีสงกรานต์  เดือน เมษายน  

      กิจกรรมพอสังเขป  มีการรดน้ าด าหัว มอบของขวัญผู้สูงอายุ สรงน้ าพระ ก่อเจดีย์ทราย  



(5) ประเพณีงานเข้าพรรษา  ประมาณเดือน กรกฎาคม                                     
      กิจกรรมพอสังเขป  การจัดกิจกรรมวันเข้าพรรษา มีขบวนแห่เทียนพรรษา 

(6) ประเพณีงานวันออกพรรษา  ประมาณเดือน ตุลาคม 
กิจกรรมพอสังเขป  จัดงานประเพณีตักบาตรเทโว แข่งขันกีฬาประเพณี มีการละเล่นต่าง ๆ 

  4.3 การสาธารณสุข  
   (1)   โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล  จ านวน    1   แห่ง 

(2)   บุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติงานในสถานพยาบาลทุกแห่ง ทุกสังกัดในเขตพ้ืนที่  
    - นักบริหารงานสาธารณสุข  จ านวน   1   คน 
    - นักวิชาการสาธารณสุข   จ านวน   1   คน 
    - เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข  จ านวน   1   คน 
    - เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน  จ านวน    1   คน 

 - แพทย์แผนไทย    จ านวน    1   คน 
- พยาบาลวิชาชีพ       จ านวน    2   คน 

 

  4.4 การสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม  
  การด าเนินการด้านสังคมสงเคราะห์ให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ โดยด าเนินการในลักษณะมอบเบี้ย
ยังชีพเพ่ือการด ารงชีวิตตามนโยบายของรัฐบาล (ข้อมูล ณ เดือน มกราคม 2561) 
  - ผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพ จ านวน  620  คน 
  - ผู้พิการ      จ านวน  162  คน 
  - ผู้ป่วยเอดส์     จ านวน   10  คน 
  
5. ข้อมูลด้านการศึกษา 
   ในเขตพ้ืนที่เทศบาลต าบลหินเหล็กไฟ มีสถานศึกษาในระดับก่อนวัยเรียน และระดับประถมศึกษา ดังนี้  
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลหินเหล็กไฟ ประกอบด้วย 
  - จ านวนเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลหินเหล็กไฟมีทั้งหมด จ านวน 80 คน และจ านวนครูผู้ดูแล
เด็กมีทั้งหมด จ านวน 4 คน นักการภารโรง  จ านวน 1 คน 
  โรงเรียนประถมศึกษาสังกัด สพฐ. จ านวน 4 โรง ประกอบด้วย 
  - โรงเรียนบ้านหินเหล็กไฟ 
  - โรงเรียนบ้านสระปะค าถาวร 
 - โรงเรียนบ้านคูบอน 
 - โรงเรียนบ้านสาวเอ้ 
 
6. ข้อมูลด้านการเมืองและการบริหารเทศบาล 
  ข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกตั้งเทศบาลต าบลหินเหล็กไฟ 
 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล            เมื่อวันที่ 1 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2556 
  ผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีต าบลหินเหล็กไฟ     เมื่อวันที่ 6 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2556 
  
 
 
 



  โครงสร้างและอ านาจหน้าที่ในการบริหารงานเทศบาลต าบลหินเหล็กไฟ 
  เทศบาลต าบลหินเหล็กไฟ เป็นเทศบาลขนาดกลาง ประกอบด้วยฝ่ายสภาเทศบาลต าบล หินเหล็กไฟ และคณะ
ผู้บริหารเทศบาลต าบลหินเหล็กไฟ 
 
  1. ฝ่ายสภาเทศบาลต าบลหินเหล็กไฟ  
  สมาชิกสภาเทศบาลต าบล หินเหล็กไฟ ที่มาจากการเลือกตั้ง มีจ านวน รวมทั้งสิ้น 12 คน ด ารงต าแหน่ง                 
คราวละ 4 ปี มีประธานสภาเทศบาล จ านวน 1 คน และรองประธานสภาเทศบาล จ านวน 1 คน ซึ่งมาจากการคัดเลือก
จากสมาชิกสภาเทศบาล และให้นายอ าเภอแต่งตั้งตามมติสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ประกอบด้วย 

สมาชิกสภาเทศบาล 
  1. นายทัตพล  พันธุ์สุขเลิศ        ประธานสภาเทศบาลต าบลหินเหล็กไฟ 
 2. นายบุญจันทร์  ตันตะวาโย     รองประธานสภาเทศบาล 
  3. นายคาวี  สมมุติรัมย์  สมาชิกสภาเทศบาล 
 4. นายคุณัชญ์  อุสารัมย์  สมาชิกสภาเทศบาล 
 5. นายธนโชติ  นาคพิมพ์  สมาชิกสภาเทศบาล 
 6. นายบิล  ทศภักด ี  สมาชิกสภาเทศบาล 
 7. นายประสิทธิ์  ธนะนาม สมาชิกสภาเทศบาล 
 8. นายปรัชนันต์  เศวตคชกุล สมาชิกสภาเทศบาล  
 9. นายพันศักดิ์  ศักดิ์อมรกิจ สมาชิกสภาเทศบาล  
 10. นายสมพงษ์  คุมธง  สมาชิกสภาเทศบาล 
 11. นายส าราญ  บุตรศรีภูมิ สมาชิกสภาเทศบาล 
 12. นายสุวรรณ  หอมกลิ่น สมาชิกสภาเทศบาล   
 

  2. คณะผู้บริหารเทศบาลต าบลหินเหล็กไฟ 
  นายกเทศมนตรีมาจากการเลือกตั้งของประชาชนโดยตรง และมีรองนายกเทศมนตรีมาจากการแต่งตั้ง                
จ านวน 2 คน และแต่งต้ัง ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี จ านวน 1 คน และ เลขานุการนายกเทศมนตรีได้ จ านวน 1 คน 
ประกอบด้วย 
  - นางภาคินี  ตั้งตรงเวชกิจ นายกเทศมนตรีต าบลหินเหล็กไฟ 
  - นายสมพร  คชราช           รองนายกเทศมนตรีต าบลหินเหล็กไฟ 
  - นายทิวาพร  ยางค า            รองนายกเทศมนตรีต าบลหินเหล็กไฟ 
 - นางดวงจันทร์  สุโพธิ ์ เลขานุการนายกเทศมนตรีต าบลหินเหล็กไฟ 
  - นายวัชรากรณ์  สีหาบุญทอง ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ต าบลหินเหล็กไฟ 

- นายสมดุลย์  ธนะสีลังกูร          ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีต าบลหินเหล็กไฟ (ภาคประชาชน) 
 
 3. พนักงานเทศบาล 

มีปลัดเทศบาลต าบลหินเหล็กไฟเป็นผู้บังคับบัญชา และรับผิดชอบการบริหารงานทั่วไปของเทศบาลซึ่งได้แบ่งการ
บริหารราชการออกเป็นส่วนต่าง ๆ ดังนี้ 

 
 
 
 



  3.1 ส านักปลัดเทศบาล 
    - ปลัดเทศบาลต าบลหินเหล็กไฟ 
    - ข้าราชการ    จ านวน 5 คน 
    - ลูกจ้างตามภารกิจ    จ านวน 4 คน 
    - พนักงานจ้างทั่วไป    จ านวน 4 คน 
    - พนักงานจ้างเหมา    จ านวน 3 คน 
   - ลูกจ้างประจ า         จ านวน 2 คน 
  3.2 กองคลัง 
    - ข้าราชการ     จ านวน 3 คน  
    - พนักงานจ้างทั่วไป  จ านวน 3 คน 
    - พนักงานจ้างเหมา    จ านวน 3 คน 
  3.3 กองช่าง 
    - ข้าราชการ     จ านวน 1 คน 
    - ลูกจ้างตามภารกิจ    จ านวน 2 คน 
  - พนักงานจ้างทั่วไป  จ านวน 7 คน 
  3.4 กองการศึกษา  
    - ข้าราชการ     จ านวน 3 คน 
    - ลูกจ้างตามภารกิจ    จ านวน 1 คน 
   - พนักงานจ้างทั่วไป    จ านวน 2 คน 
 3.5 กองสวัสดิการสังคม 
  - ข้าราชการ   จ านวน 2 คน 
  - ลูกจ้างประจ า   จ านวน 1 คน 
  - พนักงานจ้างเหมาบริการ จ านวน 1 คน 
 3.6 กองสาธารณสุข 
  - ข้าราชการ   จ านวน 1 คน 
  - ลูกจ้างประจ า   จ านวน 1 คน 
  - ลูกจ้างตามภารกิจ    จ านวน 1 คน 
  - พนักงานจ้างทั่วไป  จ านวน 9 คน 
  - พนักงานจ้างเหมาบริการ  จ านวน 1 คน 
 3.7 กองการประปา 
  - พนักงานจ้างทั่วไป  จ านวน 3 คน 
  - พนักงานจ้างเหมาบริการ จ านวน 5 คน 
   
 
 

 



 

 

 

ส่วนที่ 2 
การวิเคราะห์สถานการณ์การป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.1 วิเคราะห์สภาพแวดล้อมของเทศบาลต าบลหินเหล็กไฟ 
2.1.1วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน 

 

 

 

จุดแข็ง (Strengths) 

 

จุดอ่อน(Weaknesses) 

S1 ผู้บริหาร  มีนโยบายในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต อย่างจริงจัง และเป็น
ตัวอย่างที่ดีต่อบุคลากรในสังกัด 

W1 การประสานและบูรณาการในการด าเนินงานและจัดท าแผนยุทธศาสตร์ฯ ยังไม่มี
ความสอดคล้องเชื่อมโยงกันเท่าท่ีควร ขาดความชัดเจนในการบูรณาการร่วมกัน 

S2 องค์กรมีโครงสร้างที่ชัดเจน โดยมีกลไกและเครือข่ายการบริหารงานครอบคลุมทั้ง
ต าบลเป็นการกระจายการรับรู้ การต่อต้านการทุจริต 

W2 การท างานยังเป็นรูปแบบเชิงรับมากกว่า 
เชิงรุก การขับเคลื่อนฯ มีประสิทธิภาพน้อย 

S3 มียุทธศาสตร์ชาติฯ , กระทรวง , จังหวัด , เป็นเครื่องมือก าหนดบทบาททิศทางการ
ขับเคลื่อน 

W3 ระบบติดตามตรวจสอบและประเมินผลไม่มีประสิทธิภาพเท่าท่ีควร 

S4 มีการบูรณาการงบประมาณฯ ร่วมกับหน่วยงานและภาคส่วนต่างๆ 
 

W4 การด าเนินการทางวินัย เพ่ือลงโทษผู้กระท าความผิดล่าช้า  

S5 มีการจัดท า MOU กับหน่วยงานต่างๆ ที่ครอบคลุมภารกิจ  
ซึ่งสามารถพัฒนาต่อยอดความร่วมมือได้ 
 

W5 การประชาสัมพันธ์ การสร้างกระแสสังคมยังน้อย  

S6 องค์กรมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการติดต่อสื่อสารและประสานงานภายใน
องค์กรที่มีประสิทธิภาพพอสมควร 
 

W6  

S7 มีการยึดถือค่านิยมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”ตลอดจนการท างานโดยยึดประชาชนเป็น
ศูนย์กลาง เป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการร่วมกัน 

W7  



2.1.2 วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 

โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 
O1 บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ ส่งเสริมการต่อต้านการทุจริต 

 
T1 ค่านิยมอุปถัมภ์และระบบพวกพ้อง 

O2 แผนพัฒนาฯ  มุ่งให้คนไทยเป็นคนเก่งและดี T2 การบังคับใช้กฎหมายในการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐอื่นๆ เกิดประสิทธิ 
ภาพน้อย 

O3 มีกระบวนการพัฒนาและปรับปรุงกฎหมายในการป้องกันและแก้ไขการทุจริต  T3 เกิดรูปแบบการทุจริตที่ซับซ้อนมากขึ้น จากการด าเนินธุรกิจของเอกชนและการทุจริต
เชิงนโยบาย 

O4 มีสื่อออนไลน์ที่ทันสมัยใช้เป็นช่องทางส่งข้อมูลได้รวดเร็ว T4 ประชาชนมีมุมมองปัญหาการทุจริตเป็นเรื่องปกติธรรมดา เกิดเป็นภาวะ 
จ ายอมและเพิกเฉย 

O5 นโยบายรัฐมุ่งปราบปรามการทุจริตให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล 
 

T5 ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีถูกใช้เป็นเครื่องมือที่ท าให้เกิดการทุจริตรูปแบบใหม่ ๆ  

O6 ภาคธุรกิจเอกชนตื่นตัว และเริ่มรวมตัวกันในการสร้างความโปร่งใส 
 

T6 ภาคเอกชนยังมีค่านิยมติดสินบนเพ่ืออ านวยความสะดวก 

O7 สังคมมีความต้องการเห็นการแก้ไขปัญหาการทุจริตที่เป็นรูปธรรมและมีระยะเวลาใน
การด าเนินคดีท่ีรวดเร็วขึ้น 

T7 ผู้แจ้งเบาะแสไม่ม่ันใจในความปลอดภัย อันเนื่องมาจากอิทธิพลของผู้กระท าความผิด  

O8 หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงช่วยส่งเสริมให้ประชาชนมีความโลภน้อยลง ส่งผลให้
แนวโน้มการทุจริตลดลงด้วย 

T8 โครงสร้างเศรษฐกิจมีความเหลื่อมล้ าสูง 

O9 หลักค าสอนของศาสนาชี้ให้เห็นโทษของการทุจริต ช่วยสร้างการรับรู้และแนวปฏิบัติ
ในฐานะศาสนิกชนที่ดี 

T9 ทัศนคติในแง่ลบของสังคมท่ีมีต่อเจ้าหน้าที่รัฐ ท าให้ด าเนินการส่งเสริมความร่วมมือ 
ได้ยาก 

O10 ภาคธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กเริ่มรวมกลุ่มกันปกป้องไม่ให้เกิดการแสวงหา
ผลประโยชน์ในทางมิชอบของเจ้าหน้าที่รัฐ 

  

O11 การน าเสนอประเด็นการทุจริตของสื่อมวลชนมีอิทธิพลต่อการรับรู้ของประชาชนใน
วงกว้าง 

  

O12 กระแสโลก องค์กรระดับนานาชาติมีการตื่นตัว   



 
 
 

ส่วนที่ 3 
 

กรอบแนวคิดการจัดท าแผนป้องกันปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี  

(พ.ศ. 2560- 2564) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



นโยบายรัฐบาล พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา 
3.1 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้หน่วยงานมีขนาด             
ที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ มีสรรถนะสูง มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลกระจายบทบาทภารกิจไปสู่ท้องถิ่นอย่างมี
ความเหมาะสม มีธรรมาภิบาล กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญ คือการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

3.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  (พ.ศ. 2560 – 2564) 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาล           
ในสังคมไทย มีวัตถุประสงค์เพ่ือลดปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบของประเทศ เป้าหมายและตัวชี้วัด 

เป้าหมายที่ 2 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ตัวชี้วัด 2.1 สัดส่วนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละประเภทที่ได้รับรางวัลการบริหารจัดการที่ดีต่อ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท้ังหมดเพ่ิมข้ึน 
ตัวชี้วัด 2.2 ข้อร้องเรียนและคดีเกี่ยวกับการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลดลง 

แนวทางการพัฒนา   ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อให้สังคมไทยมีวินัย โปร่งใส ยึดมั่นใน
ความซื่อสัตย์สุจริต และยุติธรรม รวมทั้งสร้างความเข้มแข็ง เป็นภูมิคุ้มกันของสังคมไทย ให้ครอบคลุมภาครัฐ 
ภาคเอกชน องค์กรพัฒนาเอกชน และภาคประชาชน พร้อมทั้งเพ่ือสร้างพลังการขับเคลื่อนค่านิยมต่อต้านการทุจริต 
โดยการปลูกฝังให้คนไทยไม่โกงป้องกันการทุจริต ปราบปรามการทุจริต 

   รัฐบาลของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีนโยบายในการบริหารราชการแผ่นดิน              
ด้านต่างๆ รวม 11 ด้านโดยด้านที่เกี่ยวข้องการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของบุคคล คือ นโยบายข้อที่ 10 
สรุปได้ดังนี้ 

  นโยบายที่ 10  นโยบายการส่งเสริมการบริหารราชกาแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกัน
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ  

             ข้อ 10.2 ในระยะแรก กระจายอ านาจเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการสาธารณะได้                
โดยรวดเร็ว ประหยัด และสะดวก ทั้งจะวางมาตรการทางกฎหมาย ก าหนดผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน ขั้นตอนที่แน่นอน 
ระยะเวลาด าเนินการที่รวดเร็ว และระบบอุทธรณ์ท่ีเป็นธรรม โปร่งใสมิให้เจ้าหน้าที่หลีกเลี่ยง ประวิงเวลา หรือใช้
อ านาจโดยมิชอบก่อให้เกิดการทุจริต การสูญเสียโอกาสหรือสร้างความเสียหายแก่ประชาชนโดยเฉพาะนักลงทุน                 
ในระยะเฉพาะหน้าจะเน้นการปรับปรุงหน่วยงานให้บริการด้านการท้าธุรกิจ การลงทุน และด้านบริการสาธารณะ              
ในชีวิตประจ้าวันเป็นส าคัญ 

ข้อ 10.3 ยกระดับสมรรถนะของหน่วยงานของรัฐให้มีประสิทธิภาพ สามารถให้บริการเชิงรุก             
ทั้งในรูปแบบการเพ่ิมศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์จากประชาชนในต่างจังหวัดโดยไม่ต้องเดินทางเข้ามายังส่วนกลาง 
ศูนย์บริการสาธารณะแบบครบวงจรที่ครอบคลุมการให้บริการหลากหลายซึ่งจะจัดตั้งตามที่ชุมชนต่างๆ                     
เพ่ือให้ประชาชนสามารถเดินทางไปติดต่อขอรับบริการได้โดยสะดวกการให้บริการถึงตัวบุคคลผ่านระบบศูนย์บริการ
ร่วม ณ จุดเดียว ( One Stop Service) และระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ที่สมบูรณ์แบบ พัฒนาหน่วยงานของรัฐ            
ให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้มีการสร้างนวัตกรรมในการท างานอย่างประหยัด มีประสิทธิภาพ และมีระบบบูรณาการ 

ข้อ 10.5 ใช้มาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรมและจิตส านึกในการรักษา
ศักดิ์ศรีของความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับ 19 การบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพเพ่ือ 

ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับอย่างเคร่งครัด   
ยกเลิกหรือแก้ไขกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆที่ไม่จ าเป็น สร้างภาระแก่ประชาชนเกินควร หรือเปิดช่องโอกาสการ



ทุจริต เช่น ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง การอนุญาต อนุมัติและการขอรับบริการจากรัฐ ซึ่งมีข้ันตอนยืดยาว ใช้เวลานาน 
ซ้ าซ้อนและเสียค่าใช้จ่ายทั้งของภาครัฐและประชาชน 

ข้อ 10.6 ปรับปรุงและจัดให้มีกฎหมายเพื่อให้ครอบคลุมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิ
ชอบ และการมีผลประโยชน์ทับซ้อนในภาครัฐทุกระดับ โดยถือว่าเรื่องนี้เป็นวาระส าคัญเร่งด่วนแห่งชาติและเป็นเรื่องที่
ต้องแทรกอยู่ในการปฏิรูปทุกด้านทั้งจะเร่งรัดการด าเนินการต่อผู้กระท าการทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งในด้านวินัย
และคดี รวมทั้งให้ผู้ใช้บริการมีโอกาสประเมินระดับความน่าเชื่อถือของหน่วยงานของรัฐ และเปิดเผยผลการ ประเมินต่อ
ประชาชน ทั้งจะน ากรณีศึกษาที่เคยเป็นปัญหา เช่น การจัดซื้อจัดจ้าง การร่วมทุน การใช้จ่ายเงินภาครัฐ การปฏิบัติหรือละ
เว้นการปฏิบัติโดยมิชอบ การใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ การมีผลประโยชน์ขัดแย้งหรือทับซ้อน ซึ่งได้มีค าวินิจฉัยของ
องค์กรต่าง ๆ เป็นบรรทัดฐานแล้วมาเป็นบทเรียนให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และประมวลเป็นกฎระเบียบหรือคู่มือ
ในการปฏิบัติราชการ 

ข้อ 10.7 ส่งเสริมและสนับสนุนภาคีองค์กรภาคเอกชนและเครือข่ายต่าง ๆที่จัดตั้งข้ึน                   
เพ่ือสอดส่อง เฝ้าระวัง ตรวจสอบเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งจะวางมาตรการคุ้มครอง
พยานและผู้เกี่ยวข้องเพ่ือให้การด าเนินคดีทุจริตและประพฤติมิชอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่ถูกแทรกแซงหรือ
ขัดขวาง 

3.3 ค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 69/2559 เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต                 
ประพฤติมิชอบ 

           เพ่ือให้การบริหารราชการของคณะรักษาความสงบแห่งชาต ิในการดูแลความปลอดภัยให้แก่
ประชาชน รวมทั้งเพ่ือให้เกิดความสงบสุขแก่สังคมและผลประโยชน์ของประเทศชาติโดยรวม ในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ คณะรักษาความสงบแห่งชาติจึงมีค าสั่งดังต่อไปนี้ 
   ข้อ 1 ให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ ก าหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาล                    
ในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริต
ประพฤติมิชอบได ้
  ข้อ 2  ในกรณีที่มีการกล่าวหาหรือพบเหตุอันควรสงสัยว่าข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ กระท าการหรือ
เกี่ยวข้องกับการทุจริตประพฤติมิชอบ ทั้งในฐานะตัวการ ผู้ใช้หรือผู้สนับสนุน ให้หัวหน้าส่วนราชการและหัวหน้าหน่วยงาน
ของรัฐด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ภายใต้พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และพระราช
กฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ประกอบกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ                 
ที่เก่ียวข้องกับการบริหารงานบุคคล โดยให้บังคับใช้มาตรการทางวินัย มาตรการทางปกครอง และมาตรการ                   
ทางกฎหมายอย่างเฉียบขาดและรวดเร็ว 
  ข้อ 3 ในกรณีการจัดซื้อจัดจ้างของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐให้หัวหน้าส่วนราชการและหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐมีหน้าที่ในการควบคุม ก ากับดูแล การด าเนินงานให้เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 อย่างเคร่งครัด 
          ข้อ 4 กรณีท่ีหัวหน้าส่วนราชการหรือผู้บังคับบัญชาปล่อยปละละเลย ไม่ด าเนินการตามข้อ 2 และ   
ข้อ 3 ให้ถือเป็นความผิดวินัยหรือความผิดทางอาญาแล้วแต่กรณี 
   ข้อ 5 ให้ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐด าเนินการแสวงหา 
รวบรวม และด าเนินการอ่ืนใด เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานในการที่จะทราบรายละเอียดและพิสูจน์
เกี่ยวกับการทุจริตในภาครัฐ รวมทั้งติดตาม เร่งรัดผลการด าเนินงานตามข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3 และข้อ 4 และรายงานผล
การปฏิบัติพร้อมทั้งเสนอความเห็นให้คณะรักษาความสงบแห่งชาติทราบและพิจารณาอย่างต่อเนื่อง 
 



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

วิสัยทัศน์“ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance&Clean Thailand)” 
  ประเทศไทยในระยะ 5 ปีข้างหน้า จะมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมเป็น
สังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐ 
ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชน เพ่ือให้ประเทศไทย มีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิ
ในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ 

  พันธกิจ“สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วน
แบบบูรณาการและปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้งระบบ ให้มีมาตรฐานสากล” 

  เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต ( Corruption 
Perceptions Index: CPI) ของประเทศไทยไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 

   วัตถุประสงค์หลัก  
  1. สังคมมีพฤติกรรมร่วมต้านการทุจริตในวงกว้าง  
  2. เกิดวัฒนธรรมทางการเมือง (Political Culture) มุ่งต้านการทุจริตในทุกภาคส่วน 
  3. การทุจริตถูกยับยั้งอย่างเท่าทันด้วยนวัตกรรม กลไกป้องกันการทุจริต และระบบบริหารจัดการ            
ตามหลักธรรมาภิบาล  
  4. การปราบปรามการทุจริตและการบังคับใช้กฎหมาย มีความรวดเร็ว เป็นธรรม และได้รับความร่วมมือ
จากประชาชน  
  5. ดัชนีการรับรู้การทุจริต( Corruption Perceptions Index: CPI) ของประเทศไทยมีค่าคะแนน            
ในระดับท่ีสูงขึ้น 

ยุทธศาสตร์ 

   ยุทธศาสตร์มีความครอบคลุมกระบวนการด าเนินงานด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และ
ประพฤติมิชอบ โดยก าหนดยุทธศาสตร์การด าเนินงานหลักออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้  

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 “สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต”เป็น ยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นให้ความส าคัญ                  
ในกระบวนการการปรับสภาพสังคมให้เกิดภาวะ “ที่ไม่ทน ต่อการทุจริต” โดยเริ่มตั้งแต่กระบวนการกล่อมเกลาทางสังคม
ในทุกช่วงวัย ตั้งแต่ปฐมวัย เพ่ือสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต และปลูกฝังความพอเพียง  มีวินัย ซื่อสัตย์ สุจริต              
เป็นการด าเนินการผ่านสถาบันหรือกลุ่มตัวแทนที่ท าหน้าที่ในการกล่อมเกลาทางสังคม ให้มี ความเป็นพลเมืองที่ดี  
มีจิตสาธารณะ จิตอาสา และความเสียสละเพ่ือส่วนรวม และเสริมสร้างให้ทุกภาคส่วน มีพฤติกรรมที่ไม่ยอมรับ              
และต่อต้านการทุจริตในทุกรูปแบบ  

ยุทธศาสตร์ที่ 2 “ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต”สถานการณ์ความขัดแย้ง
ในสังคมไทยในห้วงระยะกว่าทศวรรษที่ผ่านมา เมื่อพิจารณาจากประเด็นข้อเรียกร้องหรือประเด็นการชุมนุมประท้วง
ของประชาชนทุกกลุ่ม ทุกฝ่ายที่มีต่อทุกรัฐบาลที่ผ่านมา จะเห็นได้ว่าประชาชนทุกกลุ่มทุกฝ่ายต่างมีข้อเรียกร้อง              
ที่สอดคล้องร่วมกันประการหนึ่งคือ การต่อต้านการทุจริตของรัฐบาลและเจ้าหน้าที่รัฐ อาจกล่าวได้ว่าปัญหาการทุจริต
นั้นเป็นเสมือนศูนย์กลางของปัญหาความขัดแย้งท้ังมวลของสังคมไทยในห้วงเวลากว่าหนึ่งทศวรรษที่ผ่านมา และ                 
การแสดงออกซ่ึงเจตจ านง ทางการเมืองของประชาชนทุกกลุ่มทุกฝ่ายที่ไม่ยอมรับและไม่อดทนต่อการทุจริตประพฤติ          
มิชอบไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลใดก็ตาม ย่อมสะท้อนให้เห็นถึงเจตจ านงทางการเมืองอันแน่วแน่ของประชาชนไทยทุกกลุ่ม          
ทุกฝ่าย  ที่ต้องการให้การบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลและการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐเป็นไปด้วยความโปร่งใส  
ปราศจากการทุจริตประพฤติมิชอบดังนั้นเพื่อเป็นการตอบสนองต่อเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต            



ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและสอดคล้องเป็นอันหนึ่งเดียวกัน โดยเป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นให้ประชาชนและ
รัฐบาลมีการน าเจนจ านงทางการเมืองในเรื่องการต่อต้านการทุจริตไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและสอดคล้อง            
เป็นหนึ่งเกี่ยวกัน 

   ยุทธศาสตร์ที่ 3 “สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย” การทุจริตเชิงนโยบาย ( Policy Corruption)              
เป็นปัญหาที่พบมากขึ้นในปัจจุบัน ก่อให้เกิดผลเสียต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย่างมหาศาล                 
ซึ่งจากผลการวิจัยที่ผ่านมาพบว่าการทุจริตเชิงนโยบายมักเกิดจากการใช้ช่องว่างทางกฎหมายเข้าแสวงหาประโยชน์ 
ส่วนตน โดยพบตั้งแต่ขั้นตอนการก าหนดนโยบายของพรรคการเมือง การใช้อ านาจอย่างไม่โปรงใสยุทธศาสตร์ชาติ          
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 จึงได้ก าหนดให้มียุทธศาสตร์ “สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย”     
ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งป้องกันการทุจริตตลอด กระบวนการนโยบายโดยการก าหนดมาตรการกลไก เสริมสร้างธรรมาภิบาล      
ตั้งแต่เริ่มข้ันก่อตัวนโยบาย (Policy formation) ขั้นการก าหนดนโยบาย (Policy Formulation) ขั้นตัดสินใจนโยบาย                  
(Policy Decision) ขั้นการน านโยบายไปปฏิบัติ ( Policy Implementation) ขั้นการประเมินนโยบาย                     
(Policy Evaluation) และข้ันป้อนข้อมูลกลับ (Policy Feedback) 

   ยุทธศาสตร์ที่ 4 “พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก” ยุทธศาสตร์นี้มุ่งเน้นการพัฒนากลไกและ
กระบวนงานด้านการป้องกันการทุจริตของประเทศไทยให้มี ความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเพ่ือลดโอกาส
การทุจริตหรือท าให้การทุจริตเกิดยากข้ึนหรือไม่เกิดขึ้น โดยอาศัยทั้งการก าหนดกลไกด้านกฎหมาย                           
กลไกทางการบริหาร และกลไกอ่ืน ๆ และเสริมสร้างการปฏิบัติงานของหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน                    
ให้มีธรรมาภิบาล 

   ยุทธศาสตร์ที่ 5 “ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต” ยุทธศาสตร์การปฏิรูป
กลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริตเป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นการปรับปรุงและพัฒนากลไกและกระบวนการ
ต่าง ๆ  ของการปราบปรามการทุจริตทั้งระบบ ให้สามารถด าเนินการได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพและเป็นที่ยอมรับ                        
ซึ่งในการปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริตดังกล่าวจะมุ่งเน้นการด าเนินการโดยการเพ่ิมประสิทธิภาพ            
ในการตราเป็นกฎหมาย (Legislation) การบังคับใช้กฎหมาย (Enforcement) และการตัดสินคดีและลงโทษผู้กระท าผิด 
(Judiciary) การบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานต่าง ๆ ในกระบวนการปราบปรามการทุจริต และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัยในการพัฒนากลไกต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งยุทธศาสตร์นี้จะท าให้             
การปราบปรามการทุจริตเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น คดีการทุจริตต่าง ๆ ถูกด าเนินการ                     
อย่างรวดเร็ว และผู้กระท าการทุจริตได้รับการลงโทษ สาธารณชนและสังคมเกิดความตระหนักและเกรงกลัวที่จะกระท า
การทุจริต และคดีการทุจริตมีอัตราลดลงได้ในที่สุด 

   ยุทธศาสตร์ที่ 6 “ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต ( Corruption Perceptions Index : 
CPI) ของประเทศไทย”เป็นการก าหนดยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นการยกระดับมาตรฐานด้านความโปร่งใสและการจัดการ
การยกระดับค่าดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย โดยการศึกษาวิเคราะห์ประเด็นการประเมิน และวิธีการส ารวจ
ตามแต่ละแหล่งข้อมูล และเร่งรัด ก ากับ ติดตามให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปฏิบัติหรือปรับปรุงการท างาน รวมไปถึง              
การบูรณาการการท างานร่วมกันระหว่างภาครัฐ หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม ภาคเอกชน และต่างประเทศ              
เพ่ือยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย  

3.5 แผนยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2560 – 2564 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การวางรากฐานการพัฒนา
องค์กรอย่างสมดุล 

   กลยุทธ์ที่ 4.1.4 ป้องกันการทุจริตโดยส่งเสริมให้ประชาชนและภาคีการพัฒนาการมีส่วนร่วม             
ในการด าเนินงาน 
 



 
 
 
 
 
 

 
ส่วนที่ 4 

 
แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560- 2564) ของเทศบาลต าบลหินเหล็กไฟ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4.1 หลักการความเป็นมา 

มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2559 เห็นชอบร่างยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560 - 2564)  และให้หน่วยงานภาครัฐแปลงแนวทางมาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติฯ                    
ไปสู่การปฏิบัติ 

เทศบาลต าบล หินเหล็กไฟ เป็นหน่วยงานราชการในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
กระทรวงมหาดไทย มีอ านาจหน้าที่เก่ียวกับการบ าบัดทุกข์บ ารุงสุข การรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน การอ านวย
ความเป็นธรรมของสังคม การส่งเสริมและพัฒนาการเมืองการปกครอง การพัฒนาการบริหารราชการส่วนภูมิภาค การ
ปกครองท้องที่ การส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและพัฒนาชุมชน การทะเบียนราษฎรความม่ันคงภายใน กิจการ       
สาธารณภัย การพัฒนาเมือง และราชการอ่ืนตามที่มีกฎหมายก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของกระทรวงมหาดไทยหรือ 
ส่วนราชการที่สังกัดกระทรวงมหาดไทย และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา ได้ให้
ความส าคัญกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยได้เน้นย้ าให้ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยปฏิบัติงาน
ด้วยความถูกต้องตามระเบียบ ข้อกฎหมาย และให้น ามาตรการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมาเป็นโครงการที่มี
ประโยชน์ต่อประชาชน และมอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้แก่ประชาชน พ.ศ. 2560 การด าเนินการป้องกัน ปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  โดยได้น ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2556 – 2560) ค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 69/2557 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2557 
เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ และนโยบายรัฐบาล พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรี ที่ได้แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 มาเป็น กรอบและแนวทางด าเนินการ 
โดยได้แปลงไปสู่การปฏิบัติเป็นพันธกิจ “มหาดไทย ใสสะอาด” ซึ่งจะมีการด าเนินการใน 3 ภารกิจหลัก ได้แก่ การส่งเสริม
การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลในเชิงปฏิบัติป้องกันปราบปรามการทุจริตอย่างเข้มข้น  และสนับสนุนให้
มี “จังหวัดใสสะอาด”   “อ าเภอใสสะอาด”และ “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใสสะอาด” ทั่วประเทศ 

เทศบาลต าบลหินเหล็กไฟ จึงก าหนดนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส  เพ่ือเป็นมาตรฐาน แนวทาง
ปฏิบัติ และค่านิยมส าหรับข้าราชการและบุคลากรขององค์กรให้ยึดถือ และปฏิบัติควบคู่กับกฎ ระเบียบ และข้อบังคับ
อ่ืนๆ โดยมุ่งมั่นท่ีจะน าหน่วยงานให้ด าเนินงานตามภารกิจด้วยความโปร่งใส บริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มี
คุณธรรม ปราศจากการทุจริต เพ่ือให้บรรลุเจตนารมณ์ ดังกล่าว จึงก าหนดแนวทางให้ส่วนราชการในเทศบาลต าบล  
หินเหล็กไฟ ถือปฏิบัติและการด าเนินการ ดังนี้ 
  1. บริหารงานและปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล โดยมุ่งตอบสนองความต้องการของประชาชนด้วย
การบริการที่รวดเร็ว ถูกต้อง เสมอภาค โปร่งใส และเป็นธรรม 
  2. ปลูกฝังค่านิยมและทัศนคติให้บุคลากรในสังกัด มีความรู้ความเข้าใจ ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม  
น าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการปฏิบัติงานและการด าเนินชีวิต 
  3. ด าเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ส่งเสริมการด าเนินการให้เกิดความโปร่งใสในทุกข้ันตอน และเปิดโอกาส
ให้ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงาน โดยเปิดเผยข้อมูล
ข่าวสารในการด าเนินกิจกรรมทุกรูปแบบ  
  4. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนแจ้งข้อมูลข่าวสาร เบาะแสการทุจริต ร้องเรียนร้องทุกข์ผ่าน                  
ศูนย์ด ารงธรรมเทศบาลต าบลหินเหล็กไฟ 
  5. กรณีพบการทุจริตจะด าเนินการสอบสวนและลงโทษขั้นสูงกับผู้ที่ทุจริตอย่างจริงจัง  
 
 
 
 
 



4.2 เป้าหมายหลักเทศบาลต าบลหินเหล็กไฟ 

4.2.1  คะแนน คุณธรรมความโปร่งใส ( ITA) ของเทศบาลต าบล หินเหล็กไฟ  ได้คะแนนเกิน 50% 
ขึ้นไป 

4.3 วัตถุประสงค์เทศบาลต าบลหินเหล็กไฟ 

 4.3.1 เพ่ือสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชัน                     
ตามวัตถุประสงค์หลักในยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564)  

4.3.2 เพ่ือแก้ไขปัญหาความไม่โปร่งใส ทุจริตคอร์รัปชัน ของข้าราชการ พนักงานในสังกัดเทศบาล
ต าบลหินเหล็กไฟ  โดยมุ่งเน้นกลไกการมีส่วนร่วมของ  ประชารัฐ เน้นการร่วมคิด รวมท า ร่วมปฏิบัติ ร่วมแก้ปัญหา 
และร่วมติดตามประเมินผล โดยการแก้ที่สาเหตุของปัญหาการปลูกจิตส านึกความซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบ รักษาวินัย
ของข้าราชการ การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ตลอดจนค่านิยมอ่ืน ๆ ที่ถูกต้อง รวมทั้งเข้าใจวิถีด าเนินชีวิตที่สมควร
และมีคุณค่า และจัดอบรมให้ความรู้ ในการปฏิบัติงานตามภารกิจที่สุ่มเสี่ยงต่อการจะท าให้เกิดปัญหาความไม่โปร่งใส 
และการทุจริตคอร์รัปชัน โดยการป้องกัน ปราบปราม และ ลงโทษการกระท าที่ไม่โปร่งใส และการทุจริตคอร์รัปชัน เช่น 
ระบบการประมูล การเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ การจัดซื้อจัดจ้าง มีระบบ/กลไกจัดการรับเรื่อง ร้องเรียน มีระบบ
ตรวจสอบภายในองค์กร และการมีส่วนร่วม การใช้ดุลยพินิจของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน  

 4.3.3  เพ่ือขยายผลการด าเนินงานปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมอย่างต่อเนื่องเสริมสร้างเครือข่ายร่วม
ต่อต้านการทุจริตในประเทศ แสวงหาความร่วมมือจากภาคส่วน อ่ืน ๆ ที่ยังไม่ได้เข้ามามีส่วนร่วมอย่างใกล้ชิด เพื่อเร่ง
พัฒนาระบบบริหารจัดการยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติที่เกิดผลสัมฤทธิ์ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
   4.3.4 เพ่ือให้ข้าราชการ พนักงานในสังกัดเทศบาลต าบล หินเหล็กไฟ ยึดถือเป็นกรอบการปฏิบัติงาน
เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจ
ของรัฐมุ่งสู่เป้าหมายหลัก คือ ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวก และได้รับการตอบสนองความต้องการตามพระราช
กฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และนโยบายของรัฐบาล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4.4 ยุทธศาสตร์ป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ เทศบาลต าบลหินเหล็กไฟ 

4.4.1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 “สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต” 

กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ 
1. ส่งเสริมให้มีระบบและกระบวนการกล่อมเกลาทาง
สังคมเพ่ือต้านทุจริต 

พัฒนาจิตส านึกสาธารณะ 

2.  ประยุกต์ปลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็น
เครื่องมือต้านทุจริต 

2.1 น าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการ
กล่อมเกลาทางสังคมและการปฏิบัติงานต่อต้านการทุจริต 

2.2 พัฒนาระบบและจัดการองค์ความรู้การป้องกันการ
ทุจริตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

3. เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน ( Community) และ
บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต 
 

3.1 สร้างชุมชนเฝ้าระวัง ต่อต้านทุจริต    
 
3.2 สร้างความตื่นตัวในการแสดงออกต่อเหตุการณ์ทาง
สังคมท่ีผิดต่อจริยธรรมทางสังคมและ/หรือกฎหมาย และ
ผลักดันให้เกิดการลงโทษทางสังคม (Social Sanction) 
และทางกฎหมาย บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงและเหตุผล 
3.3 บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต 
 

 

 

4.4 ยุทธศาสตร์ป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ เทศบาลต าบลหินเหล็กไฟ 

4.4.2 ยุทธศาสตร์ที่ 2 “สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย” 

กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ 
1. วางมาตรการเสริมในการสกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบาย
บนฐานธรรมาภิบาล 

1.1 การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับนโยบาย 
1.2 พัฒนากรอบชี้น าการก าหนดนโยบายตามหลัก     
ธรรมาภิบาล 
1.3 พัฒนาแนวปฏิบัติในการยอมรับนโยบายที่ผิดพลาด
และแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม 
1.4 ก าหนดมาตรการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการใช้จ่าย
งบประมาณ  

2. ส่งเสริมให้มีการศึกษา วิเคราะห์ ติดตาม และตรวจสอบ 
การทุจริตเชิงนโยบายในเทศบาลหินเหล็กไฟ 
 

2.1 เผยแพร่องค์ความรู้ในการด าเนินนโยบายอย่างโปร่งใส
และไร้การทุจริตให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ภายในเทศบาล 

 

 



4.4.3 ยุทธศาสตร์ที่ 3 “พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก” 

กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ 
1. เพ่ิมประสิทธิภาพระบบงานป้องกันการทุจริต 
 

1.1  พัฒนามาตรการเชิงรุกท่ีสามารถแก้ไขปัญหาการ
ทุจริตในแต่ละระดับ 
1.2 พัฒนาระบบการท างานแบบบูรณาการระหว่างภาครัฐ 
ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมในการป้องกันการทุจริต 
1.3 เพ่ิมบทบาทของภาคเอกชน และภาคประชาสังคมใน
การเข้ามามีส่วนร่วมกับระบบการป้องกันการทุจริต 
1.4 พัฒนากลไกการก ากับ ติดตาม และประเมินผลการ
ป้องกันการทุจริต 

2. สร้างกลไกการป้องกันเพื่อยับยั้งการทุจริต 
 

2.1 สร้างกลไกป้องกันเพ่ือยับยั้งการทุจริต 
2.2 ก าหนดกลไกการติดตามและประเมินผลการน า
ข้อเสนอแนะไปสู่การปฏิบัติ 

3. พัฒนารูปแบบการสื่อสารสาธารณะเชิงสร้างสรรค์เพ่ือ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

3.1 พัฒนาและยกระดับรูปแบบการสื่อสารสาธารณะเพ่ือ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

4. พัฒนาสมรรถนะและองค์ความรู้เชิงสร้างสรรค์ของ
บุคลากรด้านการป้องกันการทุจริต 

4.1  พัฒนาและยกระดับการพัฒนาบุคลากรด้านงาน
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ให้มีความเป็นมืออาชีพ
และเป็นไปตามมาตรฐานสากล 
4.2 ต่อยอด ขยายผล องค์ความรู้เชิงสร้างสรรค์ ส าหรับ
การป้องกันการทุจริต 
 

 

4.4.4 ยุทธศาสตร์ที่ 4 “พัฒนากลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต” 

กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ 
1. เพ่ิมประสิทธิภาพระบบงานป้องกันการทุจริต 
 

1.1  การปรับปรุงระบบการรับเรื่องร้องเรียนของ
หน่วยงานต่อต้านการทุจริตต่าง ๆ ให้มีความรวดเร็ว 
เข้าถึงได้โดยง่าย 
1.2  การสร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจต่อระบบ         
การรับเรื่องร้องเรียน 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่  5 
 

รายละเอียดแผนป้องกันปราบปรามการทุจริต 
และประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ป ี

(พ.ศ. 2560- 2564) 
 

 
 
 
 
 
 
 



5.1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 “สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต” 
เป้าหมาย  “สร้างสังคมที่ไม่ทนและไม่เพิกเฉยต่อปัญหาการทุจริต และร่วมต้านทุจริตในทุกรูปแบบ 

 

กลยุทธ์ 
แนวทางตาม 

กลยุทธ์ 
แผนงาน/โครงการ/

กิจกรรม 
ตัวช้ีวัดระดับ

ผลผลิต 

ค่าเป้าหมายผลผลิต  (หน่วยนับ) 
ผลลัพธ์ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ ปี2560 ปี2561 ปี2562 ปี2563 ปี2564 

1.ส่งเสริมให้มีระบบ
และกระบวนการ
กล่อมเกลาทางสังคม
เพื่อต่อต้านกาทุจริต 

พัฒนาจิตส านึก
สาธารณะ 

จัดกิจกรรมส่งเสริมให้
พนักงานมีจิตส านึกในการ
บริการสาธารณะ 

- เชิงปริมาณพนักงาน
เทศบาลต าบลหิน
เหล็กไฟ 
- เชิงคุณภาพพนักงาน
มีจิตส านึกในบริการ
สาธารณะ 
 
 

√ √ √ √ √ พนักงานเทศบาลมี
จิตส านึกในบริการ
สาธารณะ 
 

ทุกกอง/ฝ่าย 

2.ประยุกต์หลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงเปน็
เครื่องมือต่อต้านการ
ทุจริต 

2.1 น าหลัก
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจ
พอเพียงมาปรับใช้
ในการกล่อมเกลา
ทางสังคมและ
การปฏิบัติงาน
ต่อต้านการทุจริต 
 

ฝึกอบรมให้ความรู้ความ
เข้าใจการด าเนินชีวิตตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงให้แกเ่ยาวชน 
และประชาชนในเขต
เทศบาล 

-เชิงปริมาณ 
จ านวน เยาวชน 
ประชาชนในเขต
เทศบาล  
-เชิงคุณภาพ 
เยาวชน ประชาชนใน
เขตเทศบาลมีรายได้ 
ไม่เป็นบุคคลทุจริต 
 

√ √ √ √ √ เยาวชน ประชาชนใน
เขตเทศบาล มีอาชีพ
และสร้างรายได้ที่
มั่นคงให้กับครอบครัว 
ไม่เป็นบุคคลทุจริต 

ส านักปลัด 
กองสวัสดิการ  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

กลยุทธ์ 
แนวทางตาม 

กลยุทธ์ 
แผนงาน/โครงการ/

กิจกรรม 
ตัวช้ีวัดระดับ

ผลผลิต 

ค่าเป้าหมายผลผลิต  (หน่วยนับ) 
ผลลัพธ์ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ ปี2560 ปี2561 ปี2562 ปี2563 ปี2564 

3. เสริมพลังการมี
ส่วนร่วมของชุมชน 
และบูรณาการทุก
ภาคส่วนเพ่ือต่อต้าน
การทุจริต 

3.1 สร้างความตื่นตัว
ในการแสดงออกต่อ
เหตุการณ์ทางสังคม
ที่ผิดต่อจริยธรรม
ทางสังคมและ/หรือ
กฎหมาย และผลักดัน
ให้เกิดการลงโทษ
ทางสังคมและทาง
กฎหมาย บนพ้ืนฐาน
ของข้อเท็จจริงและ
เหตุผล 

อบรมคุณธรรม 
จริยธรรม เพื่อป้องกัน
การทุจริต โดยมิชอบให้
ความร่วมมือกับทุกภาค
ส่วนในการ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูล
เหตุการณ์ทางสังคมที่ผิด
ต่อจริยธรรมทางสังคม
หรือกฎหมาย 

-เชิงปริมาณ 
จ านวนครั้งท่ี
ประชาสัมพันธ์ใน
พื้นทีเ่ขตเทศบาล 
-เชิงคุณภาพ 
ประชาชนในเขต
เทศบาลปลอดการ
ทุจริต 
 
 

√ √ √ √ √ ประชาชน 6 หมู่บ้าน 
11 ชุมชนในเขต
เทศบาลต าบลหินเหล็ก
ไฟ ได้รับข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับการต่อต้าน
ทุจริตอย่างท่ัวถึง 
 

ส านักปลัด 

3.2 บูรณาการทุก
ภาคส่วนเพ่ือต่อต้าน
การทุจริต 
 
 

ให้ความร่วมมือ/
สนับสนุนกิจกรรมการ
ด าเนินงานของทุกภาค
ส่วนในเรื่องการต่อต้าน
ทุจริต 

-เชิงปริมาณ 
พนักงานเทศบาล 
-เชิงคุณภาพ 
พนักงานมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมส่งเสริมการ
ต่อต้านการทุจริต 

√ √ √ √ √ พนักงานเทศบาลไม่
ประพฤติการทุจริต
ภายในองค์กร 
 

ทุกกอง/ฝ่าย 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.2 ยุทธศาสตร์ที่ 2“สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย” 

  เป้าหมาย  1. ลดการทุจริตในกระบวนการนโยบายสาธารณะ 
     2. ส่งเสริมให้นโยบายสาธารณะเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล  

กลยุทธ์ 
แนวทางตาม 

กลยุทธ์ 
แผนงาน/โครงการ/

กิจกรรม 
ตัวช้ีวัดระดับ

ผลผลิต 

ค่าเป้าหมายผลผลิต  (หน่วยนับ) 
ผลลัพธ์ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ ปี2560 ปี2561 ปี2562 ปี2563 ปี2564 

1.วางมาตรการเสริม
ในการสกัดกั้นการ
ทุจริตเชิงนโยบายบน
ฐานธรรมาภิบาล 

1.1 การเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารที่
เกี่ยวข้องกับนโยบาย
ของผู้บริหาร 

ลงประกาศ
ประชาสัมพันธ์นโยบาย
ของผู้บริหารบนฐาน 
ธรรมาภิบาล ในเว็บไซด์
เทศบาล 

-เชิงปริมาณ 
จ านวนผู้เข้าชม
เว็บไซต์ของเทศบาล 
-เชิงคุณภาพ 
ประชาชนท่ัวไป
รับทราบนโยบายของ
ผู้บริหารบนฐาน 
ธรรมาภิบาล 

√ √ √ √ √ ประชาชนท่ัวไปได้รับ
ทราบนโยบายของ
ผู้บริหารบนฐานธรรมาภิ
บาลอย่างชัดเจน และ
เชื่อมั่นในการปฏิบัติงาน
ของคณะผู้บริหารในการ
พัฒนาเทศบาลต่อไป 
 

ส านักปลัด 

1.2 ส่งเสริมให้
บุคลากรทุกระดับได้
เรียนรู้และ
ปฏิบัติงานตามหลัก
ธรรมาภิบาล 

จัดท าคู่มือคุณธรรม
จริยธรรมตาม
หลักธรรมภิบาล เพื่อให้
พนักงานในองค์กร
ประพฤติปฏิบัติงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ
ตามหลักธรรมาภิบาล 

-เชิงปริมาณ 
จ านวนพนักงานใน
องค์กรที่ปฏิบัติงาน 
-เชิงคุณภาพ 
พนักงานปฏิบัติงาน
ตามหลักธรรมาภิบาล
ปลอดการทุจริต  

√ √ √ √ √ พนักงานปฏิบัติงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ 
ปลอดการทุจริต ภายใน
องค์กร 

ทุกกอง/ฝ่าย 

1.3 พัฒนาแนว
ปฏิบัติในการยอมรับ
นโยบายที่ผิดพลาด
และแสดงความ
รับผิดชอบต่อสังคม 

มีการจัดการรับฟังความ
คิดเห็นจากประชาชน
ทุกช่องทาง 
 

-เชิงปริมาณ 
อย่างน้อย 3 ช่องทาง 
คือ 1.ทางโทรศัพท ์
    2. ทางตู้แสดง     
       ความคิดเห็น 
    3. ทางเว็บไซต ์
       ของเทศบาล 
-เชิงคุณภาพ 
ประชาชนรู้สึกเช่ือมั่น
ในการปฏิบัติงานของ
เทศบาล 

√ √ √ √ √ ประชาชนในเขต
เทศบาลเช่ือมั่นและ
ไว้วางใจทางเทศบาล
และให้ความร่วมมือใน
การจัดโครงการต่าง ๆ 
เพิ่มขึ้น 

ส านักปลัด 



5.3 ยุทธศาสตร์ที่ 3“พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก” 
  เป้าหมาย  1. กลไกการป้องกันการทุจริตมีความเท่าทันต่อสถานการณ์การทุจริต เปลี่ยนแปลงสู่กระบวนการท างานเชิงรุก สามารถป้องกันการทุจริตให้มีประสิทธิภาพ  
       2. มีการบูรณาการการท างานระหว่างองค์กรที่เก่ียวข้องกับการป้องกันการทุจริต  
               3. การทุจริตลดน้อยลงหรือไม่เกิดการทุจริต 
 

กลยุทธ์ 
แนวทางตาม 

กลยุทธ์ 
แผนงาน/โครงการ/

กิจกรรม 
ตัวช้ีวัดระดับ

ผลผลิต 

ค่าเป้าหมายผลผลิต  (หน่วยนับ) 
ผลลัพธ์ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ ปี2560 ปี2561 ปี2562 ปี2563 ปี2564 

1.เพิ่มประสิทธิภาพ
ระบบงานป้องกัน
การทุจริต 

1.1 พัฒนามาตรการ
เชิงรุกที่สามารถ
แก้ไขปัญหาการ
ทุจริตในแต่ละระดับ 

ประกาศนโยบายการ
ลงโทษกับผู้ทุจริตอย่าง
จริงจัง 

-เชิงปริมาณ 
จ านวนประชาชน
พนักงานในเขต
เทศบาลต าบล      
หินเหล็กไฟ 
-เชิงคุณภาพ 
ประชาชน พนักงาน
เทศบาล ปลอดการ
ประพฤติทุจริต 

√ √ √ √ √ เขตเทศบาลต าบล 
หินเหล็กไฟ ปลอดการ
ทุจริตและประพฤติโดย
มิชอบ 

ส านักปลัด 

1.2 พัฒนาระบบ
การท างานแบบ
บูรณาการระหว่าง
ภาครัฐ ภาคเอกชน 
และภาคประชาสังคม
ในการป้องกันการ
ทุจริต 

โครงการรับฟังความ
คิดเห็นของประชาชน
เวทีประชาคม 

-เชิงปริมาณ 
จ านวนประชาชน 6 
หมู่บ้าน 11 ชุมชน 
-เชิงคุณภาพ 
ประชาชนให้ความ
ร่วมมือในการต่อต้าน
การทุจริต  

√ √ √ √ √ ประชาชนในเขต
เทศบาลไม่ประพฤติการ
ทุจริตโดยมิชอบ 

ส านักปลัด 

 1.3 จัดท าระบบ
ตรวจสอบ ควบคุม
และถ่วงดุลให้
เหมาะสม 

-จัดกิจกรรมตรวจสอบ
ติดตามประเมินผลการ
ควบคุมภายใน  
-จัดกิจกรรมลดความ
เสี่ยงในการจัดซื้อจัดจ้าง 
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 
ราคากลาง ทางประกาศ
และเว็บไซต์ เป็นต้น 

-เชิงปริมาณ 
จ านวนครั้งท่ี
ประชาชนเข้าไปชม 
-เชิงคุณภาพ 
ประชาชนในเขต
เทศบาลเช่ือมั่นใน
องค์กร 
 

√ √ √ √ √ ประชาชนในเขต
เทศบาลไม่ประพฤติการ
ทุจริตโดยมิชอบ 

ส านักปลัด 
กองคลัง 

 



 

กลยุทธ์ 
แนวทางตาม 

กลยุทธ์ 
แผนงาน/โครงการ/

กิจกรรม 
ตัวช้ีวัดระดับ

ผลผลิต 

ค่าเป้าหมายผลผลิต  (หน่วยนับ) 
ผลลัพธ์ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ ปี2560 ปี2561 ปี2562 ปี2563 ปี2564 

 1.4 เพิ่มบทบาทของ
ภาคเอกชน และ
ภาคประชาสังคมใน
การเข้ามามีส่วน
ร่วมกับระบบการ
ป้องกันการทุจริต 

แต่งตั้งคณะกรรมการ
เปิดซองสอบราคาจาก
ภาคประชาชน 

-เชิงปริมาณ 
จ านวนโครงการ 
-เชิงคุณภาพ 
เป็นตัวแทนที่มี
คุณภาพจากการ
คัดเลือกภาค
ประชาชน 
 

√ √ √ √ √ กรรมการที่ได้จากการ
คัดเลือกเป็นบุคคลที่มี
ความรู้ความสามารถ 
งานส าเร็จอย่างมี
ประสิทธิภาพ ไม่มีการ 
ทุจริต 

กองคลัง 
 

1.5 พัฒนากลไกการ
ก ากับ ติดตาม และ
ประเมินผลการ
ป้องกันการทุจริต 

มีการแต่งตั้งคณะกรรม
ติดตามประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาล
ต าบลหินเหล็กไฟ 

-เชิงปริมาณ 
อย่างน้อย 2 คน 
-เชิงคุณภาพ 
เป็นตัวแทนที่มคีวามรู้
ความสามารถจากการ
คัดเลือกจากผู้แทน
ประชาคมระดับต าบล 

√ √ √ √ √ กรรมการที่ได้จากการ
คัดเลือกเป็นบุคคลที่มี
ความรู้ความสามารถ 
งานส าเร็จอย่างมี
ประสิทธิภาพ ไม่มีการ 
ทุจริต 

ส านักปลัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5.4 ยุทธศาสตร์ที่ 4 “พัฒนากลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต” 

  เป้าหมาย  1. การปฏิบัติงานด้านการปราบปรามการทุจริตมีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

      2. คดีการทุจริตและการกระท าทุจริตลดน้อยลง  

 

กลยุทธ์ 
แนวทางตาม 

กลยุทธ์ 
แผนงาน/โครงการ/

กิจกรรม 
ตัวช้ีวัดระดับ

ผลผลิต 

ค่าเป้าหมายผลผลิต  (หน่วยนับ) 
ผลลัพธ์ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ ปี2560 ปี2561 ปี2562 ปี2563 ปี2564 

1. เพิ่มประสิทธิภาพ
ระบบงานป้องกัน
การทุจริต 
 

1.1 การปรับปรุง
ระบบการรับเรื่อง
ร้องเรียนของ
หน่วยงานต่อต้าน
การทุจริตต่าง ๆ ให้
มีความรวดเร็ว 
เข้าถึงได้โดยง่าย 

มีการด าเนินการรับเรื่อง
ร้องเรียนโดยตรงหรือ
ผ่านระบบโซเซียล
เน็ตเวิร์ค (Fackbook, 
เว็บไซด์เทศบาล) 

-เชิงปริมาณ 
จ านวนผู้ร้องเรียน 
-เชิงคุณภาพ 
ประชาชนสามารถ
ร้องเรียนเรื่องต่าง ๆ 
ได้อย่างรวดเร็ว ไม่
เสียเวลา และโอกาส 

√ √ √ √ √ ผู้ร้องเรียนสามารถ
ร้องเรียนเรื่องต่าง ๆ ได้
รวดเร็ว ไม่เสียเวลา 
โอกาส  
 

ทุกกอง/ฝ่าย 

1.2 การสร้างความ
เชื่อมั่นและความ
ไว้วางใจต่อระบบ
การรับเรื่องร้องเรียน 

มีแผนผังการด าเนินการ
ในเรื่องร้องเรียนไว้อย่าง
ชัดเจน 

-เชิงปริมาณ 
จ านวนผู้ร้องเรียน 
-เชิงคุณภาพ 
มีผู้ร้องเรียนมายังทาง
เทศบาลเกี่ยวกับ
ปัญหาต่าง ๆ น้อยลง 
 

√ √ √ √ √ ผู้ร้องเรียนมีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่อง
ร้องเรียนมากขึ้น การ
ปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน 
เกิดประสิทธิภาพ 
 

ทุกกอง/ฝ่าย 



 
 
 

ส่วนที่  6 
 
การติดตามและประเมินผลแผนป้องกันปราบปราม

การทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ป ี

(พ.ศ. 2560- 2564) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



การติดตามและประเมินผลแผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ    
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560- 2564) 

1. การก าหนดวิธีการติดตามและประเมินผล เป็นการแสดงถึงวิธีการติดตามและประเมินผลโครงการ                          
โดยการก าหนดรูปแบบที่จะใช้ในการติดตามและประเมินผล เพื่อตรวจสอบว่าการด าเนินตามกิจกรรมอยู่ภายใต้
ระยะเวลา และงบประมาณที่ก าหนดไว้หรือไม่ และผลของการด าเนินโครงการ บรรลุวัตถุประสงค์ที่ได้วางไว้หรือไม่  
ทั้งนี้ การติดตามเป็นการตรวจสอบในระหว่างการด าเนินกิจกรรมตามโครงการ ในขณะที่การประเมินผล                       
เป็นการตรวจสอบผลที่เกิดข้ึนจริงเมื่อด าเนินโครงการแล้วเสร็จ เปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ 

2. การก าหนดห้วงเวลาในการติดตามประเมินผล  คณะกรรมการติดตามและประเมินผล รายงานผลและเสนอ
ความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภา
ท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ประกาศผลการติดตาและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่น
ทราบในที่เปิดเผยภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว ต้องปิด
ประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง  ภายในเดือน เมษายน และเดือน ตุลาคม ของทุกปี 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 


