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บทน ำ 

 
1. กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงในกำรเกิดกำรทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ต้องการบ่งชี้ความเสี่ยงของการทุจริตที่มีอยู่ ในองค์กรโดยการประเมินโอกาสของการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น 
ตลอดจนบุคคลหรือหน่วยงานที่อาจเกี่ยวข้องกับการกระท าทุจริต เพ่ือพิจารณาว่าการควบคุมและการป้องกัน
การทุจริตที่มีอยู่ในปัจจุบันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่  

กำรทุจริตในระดับท้องถิ่น พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการขยายตัวของการทุจริตในระดับท้องถิ่น ได้แก่ 
การกระจายอ านาจลงสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แม้ว่าโดยหลักการแล้วการกระจายอ านาจมีวัตถุประสงค์
ส าคัญเพ่ือให้บริการต่าง ๆ ของรัฐสามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนมากขึ้น มีประสิทธิภาพมาก
ขึ้น แต่ในทางปฏิบัติท าให้แนวโน้มของการทุจริตในท้องถิ่นเพ่ิมมากยิ่งข้ึนเช่นเดียวกัน 

ลักษณะกำรทุจริตในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ าแนกเป็น 9 ประเภท ดังนี้ 

1) การทุจริตด้านงบประมาณ การท าบัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง และการเงินการคลัง ส่วนใหญ่เกิดจาก
การละเลยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

2) สภาพหรือปัญหาที่เกิดจากตัวบุคคล 
3) สภาพการทุจริตอันเกิดจากช่องว่างของกฎระเบียบและกฎหมาย 
4) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการขาดความรู้ความเข้าใจและขาดคุณธรรม

จริยธรรม 
5) สภาพหรือลักษณะปัญหาที่เกิดจากการขาดประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
6) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่ เกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายในการ

ตรวจสอบจากภาคส่วนต่างๆ 
7) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากอ านาจ บารมี และอิทธิพลท้องถิ่น 
๘) ทุจริตเวลาของทางราชการ เช่น การใช้เวลาทางราชการไปท าธุระส่วนตัว  
9) ทุจริตต่อทรัพยากรของส่วนราชการ เช่น ล้างรถยนต์ส่วนตัวโดยใช้น้ าขององค์กร ดูดฝุ่นรถยนต์

ส่วนตัวโดยเครื่องดูดฝุ่นของราชการ ชาร์ตแบตโทรศัพท์ส่วนตัว  
 
 
 
 
 



 

สำเหตุและปัจจัยที่น ำไปสู่กำรทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำมำรถสรุปเป็นประเด็นได้ ดังนี้ 

1) โอกำส แม้ว่าในปัจจุบันมีหน่วยงานและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแต่พบว่า ยังคงมีช่องว่างที่ท าให้เกิดโอกาสของการทุจริต ซึ่งโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นจากการบังคับใช้
กฎหมายที่ไม่เข้มแข็ง กฎหมาย กฎระเบียบไม่รัดกุม และอ านาจหน้าที่โดยเฉพาะข้าราชการระดับสูงก็เป็นอีก
โอกาสหนึ่งที่ท าให้เกิดการทุจริต 

2) สิ่งจูงใจ เป็นที่ยอมรับว่าสภาวะทางเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม ท าให้คน
ในปัจจุบันมุ่งเน้นที่การสร้างความร่ ารวย ด้วยเหตุนี้จึงเป็นแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่มีแนวโน้มที่จะท าพฤติกรรม
การทุจริตมากยิ่งขึ้น 

3) กำรขำดกลไกในกำรตรวจสอบควำมโปร่งใส การทุจริตในปัจจุบันมีรูปแบบที่ซับซ้อนขึ้น 
โดยเฉพาะการทุจริตในเชิงนโยบายที่ท าให้การทุจริตกลายเป็นความชอบธรรมในสายตาของประชาชน ขาด
กลไกการตรวจสอบความโปร่งใสที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเป็นการยากที่จะเข้าไปตรวจสอบการทุจริตของ
บุคคลเหล่านี้ 

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

  5) กำรได้รับค่ำตอบแทนที่ไม่เหมำะสม รายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย ความยากจนถือเป็นปัจจัย
หนึ่งที่ท าให้ข้าราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความต้องการที่จะมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ท าให้
เจ้าหน้าที่ต้องแสวงหาช่องทางเพ่ือเพ่ิม “รายได้พิเศษ” ให้กับตนเองและครอบครัว 

  6) กำรขำดจริยธรรม คุณธรรม ในสมัยโบราณ ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคุณธรรมที่ได้รับการเน้น
เป็นพิเศษถือว่าเป็นเครื่องวัดความดีของคน แต่ในปัจจุบัน พบว่า คนมีความละอายต่อบาปและเกรงกลั วบาป
น้อยลง และมีความเห็นแก่ตัวมากยิ่งขึ้น มองแต่ประโยชน์ส่วนตนเป็นที่ตั้งมากกว่าที่จะยึดผลประโยชน์
ส่วนรวม 

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

 



 
2. หลักกำรและเหตุผล 
 

รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันบัญญัติให้รัฐจะต้องให้ความเป็นอิสระแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยยึด
หลักแห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น และส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการจัดท าบริการสาธารณะ รวมทั้งมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในระดับ
พ้ืนที่ส่วนการก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะท าได้เท่าที่จ าเป็นตามกรอบที่กฎหมายก าหนด และ
ต้องเป็นไปเพ่ือคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นหรือประโยชน์สุขของประเทศโดยรวม น อ ก จ า ก นี้
ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริการราชการแผ่นดิน ก าหนดให้การบริหารราชการซึ่งรวมทั้งราชการบริหาร
ส่วนท้องถิ่นต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และค านึงถึง
การมีส่วนร่วมของประชาชน 
 เมื่อพิจารณาจากบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่เกี่ยวข้องดังกล่าวจะเห็นได้ว่าการบริหาร
ราชการแผ่นดินที่มีองค์กรปกครองท้องถิ่น ซึ่งเป็นองค์กรหลักในการจัดการบริการสาธารณะและแก้ไขปัญหา
ในระดับท้องถิ่นยังมีปัญหาหลายประการ ที่ส าคัญคือปัญหาด้านการบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเอง และปัญหาการก ากับดูแลโดยองค์กรที่มี อ านาจหน้าที่ตามกฎหมาย และด้วยเหตุที่ว่านี้ ได้มีส่วน
ท าให้การบริหาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนหนึ่งไม่เป็นไปเพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่
ประชาชนในท้องถิ่นอย่างแท้จริง คณะผู้บริหารหรือพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบางส่วนมีพฤติการณ์
ส่อไปในทางที่เอ้ือประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้องโดยไม่ชอบมีการกระท าในลักษะที่เป็นการขัดกันแห่ง
ผลประโยชน์ ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรม   จากสภาพปัญหาที่พบในองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นตามสื่อสิ่งพิมพ์ หรือสื่อประชาสัมพันธ์จะพบว่าภาพลักษณ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการทุจริต
คอรัปชั่นเป็นจ านวนมาก และมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ประชาชนเกิดความไม่ไว้วางใจการ
บริหารงานของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามมา 

ดังนั้นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องเร่งสร้างภาพลักษณ์ ความเชื่อมั่นให้กับหน่วยงานทั้งภายใน
และภายนอกองค์กร โดยเฉพาะประชาชนให้ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงานการตรวจสอบการท างาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งบุคคลที่มีส่วนส าคัญที่จะท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปลอดทุจริตหรือ
การทุจริตมีทิศทางลดน้อยลง ย่อมเกิดจากบุคลากรในองค์กรซึ่งประกอบด้วย คณะสมาชิกสภาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  คณะผู้บริหาร ตลอดจนข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกๆ
ต าแหน่ง จะต้องมีจิตส านึกค่านิยม ทัศนคติที่ดีและยอมรับหลักคุณธรรม จริยธรรม ประกอบหลักการใช้
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับฯ  

ในการบริหารหรือการปฏิบัติงาน  กล่าวโดยสรุป หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ยึ ดหลัก       
“ธรรมาภิบาล” แล้ว หน่วยงานองค์กรอื่นและประชาชนก็จะเชื่อมั่นและไว้วางใจ ศรัทธาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอย่างแน่นอน 

 องค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน  อ าเภอจักราช  จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งเป็นองค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่นหนึ่งที่จะเป็นตัวช่วยสร้างภาพลักษณ์ในด้านการป้องกันการทุจริตเพ่ือขยายผลไปยังองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ที่ได้เข้าร่วมการเป็นเครือข่ายในด้านการป้องกันการทุจริตแล้วก็ท าให้ทุกองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นได้ยึดหลักการบริหารงานและการปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนอย่างแท้จริง 
 
 



 
ปัจจุบันยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ 3 เริ่มจากปี 

พ.ศ. 2560 จนถึงปี พ.ศ. 2564 ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติ
ใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐ 
ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพ่ือให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและ
เกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอำด     
ไทยทั้งชำติต้ำนทุจริต” มีเป้าหมายหลักเพ่ือให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต 
(Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2564 ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะ
สูงขึ้นได้นั้น การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจ้าหน้าที่ของรั ฐและประชาชนต้องมี
พฤติกรรมแตกต่างจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได้ก 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
บริหารจัดการที่มีความโปร่งใส สร้างค่านิยม วัฒนธรรมสุจริตให้เกิดในสังคมอย่างยั่งยืนจึงได้ด าเนินการจัดท า
แผนปฏิบัติการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ ด้านการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2559 -2561)          
เพ่ือก าหนดแนวทางการขับเคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตผ่านโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ต่าง ๆ ที่เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน อันจะน าไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายของการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างแท้จริง 
 

 
 

 

 

 



3. วัตถุประสงค์ของกำรจัดท ำแผน 

1. เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลหินโคนใช้เป็นกรอบและแนวทางในการขับเคลื่อนมาตรการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน 

2. เพ่ือส่งเสริม/เสริมสร้างให้บุคลากร ขององค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน  ปฏิบัติราชการโดยยึดหลัก
ธรรมาภิบาล  หลักสัปปุริสธรรม มีมาตรฐานทางคุณธรรม จริยธรรม และการบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ด ี

3. เพ่ือส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริตประพฤติ 
มิชอบในภาครัฐ เสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายในการติดตามและตรวจสอบการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบในภาครัฐให้มีความเข้มแข็ง 

4. เพ่ือให้ระบบ และกลไกในการป้องกันและตรวจสอบมิให้เกิดการทุจริต หรือการปฏิบัติหน้าที่โดยมิ
ชอบในการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน 

5. เพ่ือให้ทุกภาคส่วนรู้เท่ากัน ร่วมคิดการป้องกันการทุจริต โดยมีการพัฒนาศักยภาพและคุณธรรม 
จริยธรรมของบุคลากรด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างทั่วถึง 

6. เพ่ือให้การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
(Good Governance)  

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

4.  เป้ำหมำย 
1. ข้าราชการทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายประจ า ลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน  ตลอดจน 

ประชาชน มีจิตส านึกในเรื่องของความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส เป็นธรรม การปฏิบัติงานด้วยหลักการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่ไปในทางที่มิชอบทุกฝ่าย 

2. องค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน มีระบบการปฏิบัติงานที่สามารถป้องกันปัญหาเกี่ยวกับการทุจริต
และประพฤติมิชอบของราชการ และเจ้าหน้าที่ และสามารถจัดการกับปัญหากรณีการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบได้อย่างรวดเร็ว โปร่งใส มิให้ข้าราชการอ่ืนใช้เป็นเยี่ยงอย่างได้ 

3. หน่วยงานสามารถประสานความร่วมมือในองค์กรและภายนอกองค์กรในการป้องกัน และปราบปราม
การทุจริต ภาครัฐ 

4. องค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน  สามารถพัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม และ
ถ่วงดุลการใช้อ านาจไมเ่หมาะสม การใช้ต าแหน่งหน้าที่ส่อไปในทางทุจริต 

5. องค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน  พัฒนาบุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่  ในการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตประพฤติมิชอบ 

6. เป็นอีกทางหนึ่งในการช่วยก ากับ ดูแล และสอดส่อง การปฏิบัติงานของข้าราชการทั้งฝ่ายการเมือง
และฝ่ายประจ า ลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน ไม่ให้ส่อไปในทางทุจริตและร่วมมือกับ
ฝ่ายตรวจสอบภายนอก เช่น ปปช. สตง. คตง. ในการติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติงาน 

 
 
 



5.  ประโยชน์ของกำรจัดท ำแผน 
 

      1. ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึง
ประชาชนในท้องถิ่นมีจิตส านึกรักท้องถิ่นของตนเอง อันจะน ามาซึ่งการสร้างค่านิยม และอุดมการณ์ในการ
ต่อต้านการทุจริต (Anti-Corruption) จากการปลูกฝังหลักคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิบาล รวมถึงหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงที่สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการท างานและชีวิตประจ าวัน 
       2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถบริหารราชการเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
(Good Governance) มีความโปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้ 
      3. คณะกรรมการ/สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน  ข้าราชการและลูกจ้างขององค์การ
บริหารส่วนต าบลหินโคน มีจิตส านึกในการปฏิบัติงานเพ่ือประชาชนมีความซื่อสัตย์ สุจริต ปฏิบัติงานด้วยความ
โปร่งใส 
       4. ประชาชนมีจิตส านึกในการเห็นประโยชน์ของชุมชนและเฝ้าระวังการทุจริตของข้าราชการทั้งฝ่าย
การเมืองและฝ่ายประจ า ลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน 
       5. มีระบบการควบคุมและตรวจสอบการปฏิบัติงาน เพ่ือให้งานมีประสิทธิภาพและลดโอกาสในการ 
กระท าการทจุริตและประพฤติมิชอบ 
       6. สร้างระบบในการจัดการกับการทุจริตให้เป็นไปด้วยความรวดเร็ว 
       7. พัฒนาและเสริมสร้างบุคลากรและหน่วยงานในการต่อต้านและปราบปรามการทุจริต 
       8. องค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน  ได้รับการยอมรับจากทุกภาคส่วนทั้งทางภาครัฐ ภาคเอกชน 
 ตลอดจนประชาชนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในองค์กร 
       9. สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นท้ังจากภายในและภายนอกองค์กรที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการทุจริต 
 
วิสัยทัศน์(Vision) ขององค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน 
 

             “ คมนาคมสะดวก เศรษฐกิจพอเพียง หลีกเลี่ยงอบายมุข สุขภาพดีถ้วนหน้า ส่งเสริมการศึกษาฯ 
มวลประชาเป็นสุข” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

ส่วนที่  ๒   
 
 
 
 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
 พ.ศ. 2562 -  2564 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่  ๒   
 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
 พ.ศ. 2562 -  2564 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน  อ าเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา 

มิต ิ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ปี ๒๕62 ปี ๒๕63 ปี ๒๕64 หมาย
เหตุ 

 
งบประมาณ

(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

1. การสร้าง
สังคมที่ไม่ทน
ต่อการทุจริต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  
 
2. การบริหาร
ราชการเพื่อ
ป้องกันการ
ทุจริต 

 

1.1 การสร้างจิตส านึก
และความตระหนั กแก่
บุคลากรทั้ งข้ าราชการ 
ก า ร เมื อ งฝ่ า ย บ ริ ห า ร 
ข้ า ร า ช ก า ร ก า ร เมื อ ง              
ฝ่ายสภาท้องถิ่น และฝ่าย
ป ร ะ จ า ข อ ง อ ง คก ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

1.2 การสร้างจิตส านึก
และความตระหนั กแก่
ประชาชนทุกภาคส่วนใน
ท้องถิ่น 
 
 

 
 

 
1.3 การสร้างจิตส านึกและ
ความตระหนักแก่เด็กและ
เยาวชน 

 

 

 

2.1 แสดงเจตจ านงทาง
การเมืองในการต่อต้าน
การทุจริตของผู้บริหาร 

 

 

1.1.1  โครงการฝึกอบรมคุณธรรม 
จริยธรรม แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา และ
พนักงานขององคกกรปกครองส่วนท้องถิน่ 

1.1.2  มาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงาน
ตามประมวลจรยิธรรมขององคกกรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น” 

1.1.3 โครงการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร
ของ อบต.หินโคน 
 
 
 

1.2.1 โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด 
หินโคนเกมสก 
 
1.2.2 โครงการรักษกน้ ารักษกป่ารักษา
แผ่นดิน 

2.2.3 โครงการเสริมสร้างและพัฒนา
ศักยภาพของเกษตรกรในชุมชนตามหลกั
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 
1.3.1 โครงการงานวันเด็กแห่งชาต ิ

1.3.2 โครงการอบรมคุณธรรมและ
จริยธรรมแก่เด็กและเยาวชน 

1.3.3 โครงการอบรมเยาวชนร่วมใจต้าน
ภัยเอดสกและยาเสพติด 
 

 
 
2.1 กิจกรรมประกาศเจตจ านงต่อตา้น
การทุจริตของผู้บริหารองคกกรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
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มิต ิ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ปี ๒๕62 ปี ๒๕63 ปี ๒๕64 หมาย
เหตุ 
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(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 มาตรการสร้างความ
โป ร่ ง ใส ใน ก า รป ฏิ บั ติ
ราชการ 

 

 

 

 

 

 

2.3 มาตรการการใช้ดุลย
พินิจและใช้อ านาจหน้าที่
ให้ เป็ นไปตามหลักการ
บริหารกิจการบ้านเมือง 
ที่ดี 

 

 

 

2.4 การเชิดชูเกียรติแก่
หน่วยงาน/บุคคลในการ
ด า เ นิ น กิ จ ก า ร ก า ร
ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็น
ที่ประจักษก 

 

 

2.5 มาตรการจัดการ             
ในกรณีได้ทราบหรือรับ
แจ้งหรือตรวจสอบพบการ
ทุจริต 

 

2.2.1 มาตรการออกค าสั่งมอบหมายงาน
ของนายกฯ  ปลัดและหัวหน้าส่วนราชการ 
ขององคกการบริหารส่วนต าบลหินโคน 

2.2.2 กิจกรรมควบคุมการเบิกจา่ยเงิน
ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจา่ย
ประจ าป ี

2.2.3 กิจกรรมจัดท าแผนการจัดหาพัสดุ 

2.2.4 กิจกรรมเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารด้าน
การจัดซ้ือจัดจ้าง 
 

2.2.5 โครงการจ้างส ารวจความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการ 
 
2.3.1 กิจกรรมปา้ยประชาสัมพันธกแนว
ทางการติดต่อราชการ 
 
2.3.2 มาตรการออกค าสั่งมอบหมายงาน
ของนายกฯ  ปลัดและหัวหน้าส่วนราชการ 
ขององคกการบริหารส่วนต าบลหินโคน 
 
2.3.3 มาตรการการมอบอ านาจอนุมัติ 
อนุญาตสั่งการของผู้บริหารทอ้งถิ่นเพื่อลด
ขั้นตอนและระยะเวลาในการปฏิบัติราชการ 
 
 
2.4.1 กิจกรรมการเสนอ
เครื่องราชอิสริยาภรณก 
 
2.4.2 โครงการมอบเกียรติบัตรแก่
อาสาสมัคร  ผู้มีจิตสาธารณะ (ฝึกอบรม
ทบทวนอาสาสมัครป้องกันภยัฝ่ายพลเรือน) 
 
2.4.3 โครงการเยาวชนคนดีศรหีินโคน 
 
 
2.5.1 มาตรการจัดท าข้อตกลงการปฏบิัติ
ราชการ (MOU) 
 
2.5.2 มาตรการให้ความร่วมมือกับหนว่ย
ตรวจสอบ  ทั้งภาครัฐและองคกกรอิสระ ที่ได้
ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่เพื่อการ
ตรวจสอบ ควบคุมดูแลการปฏิบัติราชการ 
 
 

- 

 
 

- 

 

- 

- 

 

20,000 

 
 

- 

 
- 

 

- 

 

 

- 

 

150,000 

 

- 

 

- 

 

- 

 

 

- 

 

- 

 

- 

- 
 

20,000 

 

- 
 

- 

 
 
 

- 

 

 

- 

 

150,000 

 
 
- 

 

- 

 

- 

 

 

- 

 

- 

 

- 

- 

 
20,000 

 

- 
 

- 

 
 
 

- 

 

 

- 

 

150,000 

 

- 

 

- 

 
- 
 

 



มิต ิ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ปี ๒๕62 ปี ๒๕63 ปี ๒๕64 หมาย
เหตุ 

 
งบประมาณ

(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

 

 

 

 

 

3. การ
ส่งเสริม
บทบาทและ
การมีส่วนร่วม
ของภาค
ประชาชน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

3.1 การจัดให้มแีละ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารใน
ช่องทางที่เป็นการอ านวย
ความสะดวกแก่ประชาชน
ได้มีส่วนร่วมตรวจสอบ
การปฏิบัติราชการตาม
อ านาจหน้าที่ขององคกกร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทุก
ขั้นตอน 

 

3.2 การรับฟังความ
คิดเห็น การรับและ
ตอบสนองเรื่องร้องเรียน/
ร้องทุกขกของประชาชน 

 
 

 

3.3 การส่งเสริมให้
ประชาชนมีส่วนร่วมบริหาร 
กิจการขององคกกรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

 

 

 

 

 

2.5.3 มาตรการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบและ
การด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน
ประชาชนกล่าวหาเจ้าหนา้ที่ขององคกการ
บริหารส่วนต าบลหินโคน  ว่าทุจริตและ
ปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่โดยมิ
ชอบ” 

 

3.1.1 โครงการฝึกอบรม พ.ร.บ.ข้อมูล
ข่าวสาร 
 
3.1.2 กิจกรรมเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารดา้น
การเงิน การคลัง พัสดุ และทรพัยกสินของ    
องคกการบริหารส่วนต าบลหินโคน 
 
3.1.3 มาตรการจัดให้มีชอ่งทางที่
ประชาชนเข้าถึงข้อมูลขา่วสารของ
องคกการบริหารส่วนต าบลหินโคน 
 
 
 

3.2.1 โครงการสนับสนุนการจัดท าและ
บูรณาการแผนชุมชนองคกการบริหารส่วน
ต าบลหินโคน 
 
3.2.2 กิจกรรมศูนยกรับเรื่องราวร้องทุกขก
ขององคกการบริหารส่วนต าบลหินโคน 
หลากหลายช่องทาง  

 
3.3.1 โครงการสนับสนุนการจัดท าและ
บูรณาการแผนชุมชนองคกการบริหารส่วน
ต าบลหินโคน 
 
3.3.2 มาตรการแต่งตั้งคณะกรรมการ 
จัดท าและคณะกรรมการติดตามประเมินผล
แผนพัฒนาองคกการบริหารส่วนต าบลหนิโคน 
 
3.3.3 กิจกรรมประเมินประสิทธิภาพของ
องคกกรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) 
 
 
 
 
 

- 

 

 

  

 
- 

 
 - 
 

 

- 
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20,000 
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งบประมาณ

(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

4. การ
เสริมสร้าง
และปรับปรุง
กลไกในการ
ตรวจสอบการ
ปฏิบัติ
ราชการของ
องค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1 การจัดวางระบบ
ตรวจสอบภายในและการ
ควบคุมภายใน 
 
 4.2 การสนับสนุนให้ภาค
ประชาชนมีส่วนร่วม
ตรวจสอบการปฏิบัตหิรือ
การบริหารราชการ ตาม
ช่องทางที่สามารถ
ด าเนินการได้ 

 
4.3 การส่งเสริมบทบาท
การตรวจสอบของสภา
ท้องถิ่น 
 

 

 
4.4 เสริมพลังการมีส่วน
ร่วมของชุมชน 
(Community) และบูรณา
การทุกภาคส่วนเพื่อ
ต่อต้านการ ทจุริต 

4.1.1 กิจกรรมติดตามประเมินผล และ
รายงานผลการตรวจสอบควบคุมภายใน 
 
 
4.2.1 กิจกรรมการรายงานผลการใช้
จ่ายเงินให้ประชาชนได้รับทราบ 
 

 

 

 

4.3.1 โครงการอบรมให้ความรู้ด้าน
ระเบียบ กฎหมายท้องถิ่น ผู้บริหาร และ
สมาชิก 

4.3.2 กิจกรรมประชุมสภาองคกการบรหิาร
ส่วนต าบลหินโคน 

 

4.4.1 มาตรการเฝ้าระวังการคอรรัปชันโดย
ภาคประชาชน 

4.4.2 โครงการถวายสัตยกปฏิญาณเนื่องใน
วันส าคัญต่าง ๆ 

 

 

- 

 

 

 - 

 

 

 
 

 - 
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- 
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ส่วนที่  3 
 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ตามแผนปฏิบัติการฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 



ส่วนท่ี  3 

มิติที่  1 : การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
ภารกิจที่ 1.1 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร  
ข้าราชการการเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่น  และฝ่ายประจ าขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 
  
ล าดับที่ 1.1.1  

1. ชื่อโครงการ : โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมแก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาและพนักงาน 

2.  หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่  26  สิงหาคม  2551  มีมติเห็นชอบในหลักการ 
เกี่ยวกับยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในภาครัฐไว้  5  ยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ที่  4  การ
ส่งเสริมคุณธรรม  ในองค์กรเพ่ือเป็นต้นแบบให้ข้าราชการได้เรียนรู้และปฏิบัติตาม 
  ในปัจจุบันปัญหาการขาดคุณธรรมจริยธรรมในสังคมไทยได้ทวีความรุนแรง และมีความ
หลากหลายมากขึ้นกว่าในอดีตที่ผ่านมา สาเหตุส่วนหนึ่งมาจากสภาพแวดล้อม และเปลี่ยนแปลงไปตามกระแส
การพัฒนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไร้พรมแดน และปัญหาการขาดคุณธรรมจริยธรรมของคนใน
สังคม ส าหรับประชาชนปัญหาการท างานที่ไม่มีความสุข ปัญหาความสามัคคีในองค์กร การใช้อ านาจหน้าที่เกิน
ขอบเขตและประพฤติมิชอบ  ปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์และปัญหาความเหลื่อมล้ าทางต าแหน่ง  เป็น
ต้น 
  จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว  องค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน  จึงเห็นความส าคัญในการ
พัฒนาบุคลากรในสังกัดและได้จัดท าหลักคุณธรรมจริยธรรมส าหรับข้าราชการไว้ส าหรับในการปฏิบัติตนเพ่ือให้
ตระหนักถึงการสร้างจิตส านึกให้มีคุณธรรม จริยธรรมและปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีจิตส านึกที่ดีใน
หน้าที่  ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ประชาชน สร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร  องค์การบริหารส่วน
ต าบลหินโคน จึงได้จัดท าโครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมแก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาและพนักงาน  เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและประโยชน์สูงสุดของประชาชน 

3.วัตถุประสงค์ 
1.1 เพ่ือปลูกจิตส านึกให้ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน   

เข้าใจหลักธรรมของพระพุทธศาสนา มีคุณธรรมจริยธรรม  และน้อมน าเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปเป็น
แนวทางในการด าเนินชีวิตส่วนตัว  และในการปฏิบัติราชการ 

1.2 เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้บริหาร สมาชิกสภา  พนักงานเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนต าบล 
หินโคน  มีทัศนคติที่ดีต่อการท างาน เกิดทักษะในการท างานอย่างมีความสุข พัฒนาศักยภาพในการท างานให้
เกิดประโยชน์สูงสุด 

1.3 เพ่ือให้พนักงาน  ได้รับการพัฒนาจิตใจ  และพัฒนาตนเองให้มีจิตสาธารณะ เกิดความส านึก 
ร่วมในการเสริมสร้างสังคมแห่งคุณธรรมและสมานฉันท์  ประพฤติตนเป็นพลเมืองดี  สร้างประโยชน์แก่
ครอบครัว  ประชาชน  และประเทศชาติ  สร้างจิตส านึกในการท าความดี รู้จักการให้การเสียสละเพ่ือส่วนรวม 
และการบ าเพ็ญสาธารณะประโยชน์ร่วมกัน 



 3.4 เพ่ือเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน ในการเสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรมและธรรมาภิบาล ในการปฏิบัติงาน 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
ผู้บริหาร  สมาชิกสภา  พนักงาน/ลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
- องค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน 
- สถานปฏิบัติธรรมที่เห็นสมควรเหมาะสม 

6. วิธีการด าเนินการ 
จัดให้มีการด าเนินกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม  แบ่งเป็น 2  แนวทางคือ 
6.1  การจัดกิจกรรมบรรยายเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและผู้มีจิตสาธารณะเป็นอย่างไร   

  6.2  การเข้ารับการปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิ การบ าเพ็ญจิตเสริมสร้างหลักคุณธรรมจริยธรรมตาม
หลักพระพุทธศาสนา 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
ปีงบประมาณ  พ.ศ.2562 – 2564 

8. งบประมาณด าเนินการ 
50,000.-(ห้าหมื่นบาทถ้วน) 

9. ผู้รับผิดชอบ 
ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
   10.1 ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน เข้าใจ 

หลักธรรมของพระพุทธศาสนา มีคุณธรรมจริยธรรม  และน้อมน าเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปเป็นแนวทางใน
การด าเนินชีวิตส่วนตัว  และในการปฏิบัติราชการ 

   10.2 ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน   มี 
ทัศนคติที่ดีต่อการท างาน เกิดทักษะในการท างานอย่างมีความสุข พัฒนาศักยภาพในการท างานให้เกิดประโยชน์
สูงสุด 

   10.3 พนักงาน ได้รับการพัฒนาจิตใจ และพัฒนาตนเองให้มีจิตสาธารณะ เกิดความส านึก 
ร่วมในการเสริมสร้างสังคมแห่งคุณธรรมและสมานฉันท์  ประพฤติตนเป็นพลเมืองดี  สร้างประโยชน์แก่
ครอบครัว  ประชาชน  และประเทศชาติ  สร้างจิตส านึกในการท าความดี รู้จักการให้การเสียสละเพ่ือส่วนรวม 
และการบ าเพ็ญสาธารณะประโยชน์ร่วมกัน 
  10.4 สร้างภาพลักษณ์ท่ีดีขององค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน ในการเสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรมและธรรมาภิบาล ในการปฏิบัติงาน 
 
 
 



ล าดับที่ 1.1.2 

1.  ชื่อโครงการ : มาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน  ได้จัดท าแผนพัฒนาบุคลากร  เพื่อส่งเสริมและเพ่ิมพูน 
ความรู้  ทักษะ  ในการปฏิบัติงาน  และพร้อมปฺฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรมจริยธรรม  อันจะท าให้เกิดการปฏิบัติ
ราชการในหน้าที่  มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  เกิดความโปร่งใส  มีมาตรฐานในการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็น
สากล  เพ่ิมภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร เป็นที่น่าเชื่อถือ  เกิดความมั่นใจแก่ผู้รับบริการและประชาชนทั่วไป  
ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย  โดยให้ฝ่ายบริหารใช้อ านาจในขอบเขต  และเจ้าหน้าที่รับผิดชอบต่อหน้าโดยสุจริต
ป้องกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ ยึดถือปฏิบัติราชการโดยให้ผู้บริหาร สมาชิกสภา  เจ้าหน้าผู้ปฏิบัติงาน
ตระหนักถึงคุณธรรมจริยธรรมตามหลักธรรมาภิบาล 

จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว  องค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน  จึงเห็นความส าคัญใน 
การพัฒนาบุคลากรในสังกัดและได้จัดท าหลักคุณธรรมจริยธรรมส าหรับข้าราชการไว้ส าหรับในการปฏิบัติตน
เพ่ือให้ตระหนักถึงการสร้างจิตส านึกให้มีคุณธรรม จริยธรรมและปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีจิตส านึกที่
ดีในหน้าที่  ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ประชาชน สร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร  องค์การบริหาร
ส่วนต าบลโป่งน้ าร้อน จึงได้จัดท าโครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมแก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาและพนักงาน  
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและประโยชน์สูงสุดของประชาชน 

3. วัตถุประสงค์ 
3.1 เพ่ือปลูกจิตส านึกให้ผู้บริหาร สมาชิกสภาผู้บริหาร สมาชิกสภา  พนักงานเจ้าหน้าที่องค์การ 

บริหารส่วนต าบลหินโคน มีคุณธรรมจริยธรรม  และน้อมน าเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปเป็นแนวทางในการ
ด าเนินชีวิตส่วนตัว  และในการปฏิบัติราชการ 

3.2 เพ่ือให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน  น าความรู้ที่ได้รับมาใช้ในการปฏิบัติ 
ราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3.3  สร้างจิตส านึกให้บุคลากรได้ตระหนักถึงคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ 
 3.4 เพ่ือเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน ในการเสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรมและธรรมาภิบาล ในการปฏิบัติงาน 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
ผู้บริหาร  สมาชิกสภา  พนักงาน/ลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
- องค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน 

6. วิธีการด าเนินการ 
6.1  น าเสนอโครงการเพื่อพิจารณาอนุมัติ   

  6.2  ประชุมชี้แจงคณะท างาน 
  6.3  ด าเนินการตามโครงการ 



  6.4  สรุป/ประเมินผลโครงการ 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 

ปีงบประมาณ  พ.ศ.2562 – 2564 
8. งบประมาณด าเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบ 

- ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าหินโคน 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

    10.1 ผู้บริหาร สมาชิกสภา  พนักงานเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน มีคุณธรรม 
จริยธรรม  และน้อมน าเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิตส่วนตัว  และในการปฏิบัติ
ราชการ 

10.2 บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน น าความรู้ที่ได้รับมาใช้ในการปฏิบัติ 
ราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

10.3 บุคลากรมีจิตส านึกตระหนักถึงคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ 
 10.4 สร้างภาพลักษณ์ท่ีดีขององค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน ในการเสริมสร้าง 

คุณธรรม  จริยธรรมและธรรมาภิบาล  ในการปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ล าดับที ่1.1.3 

1. ชื่อโครงการ :  โครงการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรของ อบต.หินโคน 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

การพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าประชาชนมีความสุขอย่างยั่งยืนและสามารถก้าวพ้นทุกวิกฤติของโลก
ที่มากับกระแสโลกาภิวัฒน์ มีรากฐานส าคัญจากการพัฒนาบุคคลในประเทศนั้นๆ ให้เป็นคนดี ซึ่งมีความ
เกี่ยวข้องโดยตรงกับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคมโดยเฉพาะ “เจ้าหน้าที่ของรัฐ” ซึ่งได้รับ
มอบหมายภารกิจในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน ใช้อ านาจที่ได้รับอย่างซื่อสัตย์ ต้องดูแล จัดการ
ตัดสินใจเกี่ยวกับการให้บริการสาธารณะ การจัดการทรัพยากรของชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและ
ต่อประเทศชาติ 
 จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว องค์การบริหารส่วนต าบลจักราชจึงเห็นความส าคัญในการพัฒนา
บุคลากร เพ่ือตระหนักถึงการสร้างจิตส านึกให้มีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มี
จิตส านึกที่ดีในการปฏิบัติงานตามภาระหน้าที่  ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ประชาชน และเกิดความ
ภาคภูมิใจในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื้อสัตย์สุจริ 
      3.วัตถุประสงค์ 

3.1 เพ่ือส่งเสริมให้ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรขององค์กร เกิดความตระหนักในการปฏิบัติงานตาม
ภาระหน้าที่ให้มีมาตรฐาน โปร่งใส ตรวจสอบได้ เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน 
 3.2 เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรขององค์กร มีความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์
สุจริต และพัฒนาตนเองให้มีจิตสาธารณะ และเกิดความภาคภูมิใจในการปฏิบัติหน้าที่เพ่ือประโยชน์สุขของ
ประชาชนในการลด ละ เลิก อบายมุขท้ังหลาย  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานและพนักงานจ้าง 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
- องค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน 
- สถานที่เห็นสมควร 

6. วิธีการด าเนินการ 
6.1 จัดให้มีการด าเนินกิจกรรม 

6.1.1 ฝึกอบรมสัมมนา  
6.1.2 จัดเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์บุคคลต้นแบบในองค์กร 
6.1.3 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ 

6.2 ติดตามประเมินผลกิจกรรม 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 

ปีงบประมาณ  พ.ศ.2562 – 2564 
8. งบประมาณด าเนินการ 

- 
 



9. ผู้รับผิดชอบ 
ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
10.1 ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรขององค์กร มีความตระหนักในการปฏิบัติงานตามภาระหน้าที่โดยมุ่ง

สัมฤทธิ์ของงาน มีมาตรฐาน โปร่งใส ตรวจสอบได้ และมีจิตสาธารณะ 
10.2 ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรขององค์กร มีความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 

และเกิดความภาคภูมิใจในการปฏิบัติหน้าที่เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน 
 
 
ภารกิจที่ 1.2 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น 
ล าดับที่ 1.2.1 

1.  ชื่อโครงการ : โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด หินโคนเกมส์ 
2. หลักการและเหตุผล 

พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.๒๕๓๗ มาตรา ๖๘ (๔) ให้มีและบ ารุง
สถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ พระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการกระจาย
อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา ๑๖ (๑๕)  ให้องค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจ
และหน้าที่ในการส่งเสริมกีฬาเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง 

ในปัจจุบันปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาที่ส าคัญของประเทศไทย ซึ่งทุกภาคส่วน ทุกองค์กรทั้งภาครัฐและ
เอกชนต้องร่วมมือกันในการแก้ไขและป้องกันปัญหา องค์การบริหารส่วนต าบลจักราช จึงได้จัดท าโครงการกีฬา
เยาวชนและประชาชนต้านยาเสพติดขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง เป็นประจ าทุกปี เพ่ือส่งเสริมเยาวชนให้มีสุขภาพ
พลานามัยที่แข็งแรง ได้พัฒนาทักษะในการเล่นกีฬาเกิดความสมัครสมานสามัคคีรู้จักช่วยเหลือซึ่งกันและกัน รู้
แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ท าให้เยาวชนได้รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และไม่ยุ่งเก่ียวกับยาเสพติด 

3. วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด หินโคนเกมส์ ให้กับประชาชนในพื้นท่ีต าบลหินโคน 
2. เพ่ือเป็นการสนับสนุนให้เยาวชน และประชาชน รวมทั้งผู้สูงอายุ สนใจการเล่นกีฬาห่างไกลยาเสพ

ติด รวมทั้งเป็นการส่งเสริมการดูแลรักษาสุขภาพพลานามัยให้แข็งแรง 
3. เพื่อท ากิจกรรมร่วมกันระหว่างชุมชนก่อให้เกิดความรัก ความสามัคคี รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย 
4. เพ่ือให้เกิดความต่อเนื่องทางด้านการเล่นกีฬา เสริมสร้างประสบการณ์ และเพ่ือพัฒนาระดับฝีมือให้

สูงยิ่งขึ้น 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

ประชาชนในพื้นท่ีต าบลหินโคน หมู่ที ่1 – 11 
5. พื้นที่ด าเนินการ 

- หมู่ที่ 1 – 11  
- ภายในเขตรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน 

6. วิธีการด าเนินการ 
6.1 น าเสนอโครงการเพื่อพิจารณาอนุมัติ 



6.2  แต่งตั้งคณะท างาน   
6.3  ประชุมชี้แจงคณะท างาน 
6.4 ด าเนินการตามโครงการ 

           6.5 สรุป/ประเมินผลโครงการ 
       6.6 รายงานผลการด าเนินโครงการให้ผู้บริหารทราบ 

7 ระยะเวลาด าเนินการ 
ปีงบประมาณ  พ.ศ.2562 – 2564 

8 งบประมาณด าเนินการ 
250,000.- (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) 

9 ผู้รับผิดชอบ 
กองการศึกษาฯ องค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน 

10 ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
1. ประชาชนได้พัฒนาพื้นฐานการกีฬาของตนเอง 
2. ประชาชนเห็นความส าคัญของการออกก าลังกายและห่างไกลยาเสพติด 
3. ประชาชนแต่ละหมู่บ้านได้มีโอกาสท ากิจกรรมร่วมกันท าให้เกิดความรักความสามัคคี 
4. ผู้สูงอายุได้ร่วมกิจกรรมออกก าลังกาย 

 
ล าดับที่ 1.2.2 
1. ชื่อโครงการ : โครงการรักษ์น้ ารักษ์ป่ารักษาแผ่นดิน 
2.  หลักการและเหตุผล 

ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 (แก้ไขเพ่ิมเติมถึง
ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552) มาตรา 67 (7) ภายใต้ข้อบังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนต าบล มีหน้าที่ต้องท า
ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล คือ คุ้มครอง ดูแล และบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ประกอบกับปัญหาภาวะโลกร้อนในปัจจุบันส่งผลกระทบต่อการด ารงชีวิตของประชาชน การเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวด้วย
การปลูกต้นไม้จึงเป็นหนทางหนึ่งที่ช่วยแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อนโดยตรง เนื่องจากต้นไม้นอกจากจะให้ร่มเงา
และความสวยงามแล้ว ยังเป็นแหล่งดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ดูดซับมลพิษทางอากาศ และผลิตก๊าซ
ออกซิเจน ซึ่งเป็นก๊าซที่มีความส าคัญกับการด ารงชีวิตของมนุษย์เป็นอย่างมาก ต้นไม้จึงเป็นแหล่งรักษาสมดุลใน
ธรรมชาติและช่วยลดปัญหาภาวะโลกร้อนที่ก าลังเกิดข้ึนในปัจจุบันได้ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน ได้เล็งเห็นและตระหนักถึงความส าคัญในการฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการป้องกันและลดปัญหาภาวะโลกร้อนในปัจจุบัน จึงได้จัดท า
โครงการ โครงการรักษ์น้ ารักษ์ป่ารักษาแผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 ขึ้น เพ่ือให้คณะ
ผู้บริหาร/สมาชิกสภา/เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน ก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน นักเรียน นักศึกษา หน่วยงาน
ราชการต่าง ๆ ตลอดจนประชาชนในต าบลหินโคน ได้มีส่วนร่วมในการปลูกต้นไม้เพ่ือเป็นแหล่งรักษาสมดุลใน
ธรรมชาติและช่วยลดปัญหาภาวะโลกร้อนในปัจจุบันต่อไป 



3. วัตถุประสงค์ 
3.1 เพ่ือให้คณะผู้บริหาร/สมาชิกสภา/เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน ก านัน/

ผู้ใหญ่บ้าน  นักเรียน นักศึกษา หน่วยงานราชการต่าง ๆ ตลอดจนประชาชนในต าบลหินโคน ได้มีส่วนร่วมในการ
ปลูกต้นไม้เพ่ือเป็นแหล่งรักษาสมดุลในธรรมชาติและช่วยลดปัญหาภาวะโลกร้อนในปัจจุบัน 
                 3.2 เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้องค์การบริหารส่วนต าบลหินโคนมีพ้ืนที่สีเขียว สวยงาม เป็นเมือง
น่าอยู่ท าให้ประชาชนชาวต าบลหินโคนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
                 3.3 สร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือรักษาสมดุลใน
ธรรมชาติและช่วยลดปัญหาภาวะโลกร้อน 
   

4. เป้าหมายการด าเนินงาน 
  3.1 คณะผู้บริหาร/สมาชิกสภา/เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน ก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน 
นักเรียน  นักศึกษา หน่วยงานราชการต่าง ๆ ตลอดจนประชาชนในต าบลหินโคน รวม  200  คน 

3.2 ปลูกต้นไม้ตามโครงการรักษ์น้ ารักษ์ป่ารักษาแผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 
2564 จ านวน  200  ต้น 

5. ขั้นตอนและวิธีด าเนินงาน 

  5.1 จัดท าโครงการฯเพ่ือขอความเห็นชอบในการเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ ต่อสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลหินโคน 
  5.2 จัดท าโครงการเพื่อเสนอขออนุมัติจากนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน 
  5.3 จัดหาพันธุ์ไม้  ได้แก่  ต้นราชพฤกษ์  ฯลฯ  จ านวน  200  ต้น  พร้อมดินปลูกผสมปุ๋ย 

   จ านวน  200  ถุง 
  5.4 ประชุมเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่าง ๆ เพื่อชี้แจงแบ่งงาน  และหน้าที่ความรับผิดชอบ 
  5.5 คณะผู้บริหาร/สมาชิกสภา/เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน ก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน 
นักเรียน นักศึกษา หน่วยงานราชการต่าง ๆ ตลอดจนประชาชนในต าบลหินโคน ร่วมกันปลูกต้นไม้ตามโครงการฯ 

6. ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 ในเขตพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน อ าเภอ 

จักราช จังหวัดนครราชสีมา 
 

7. งบประมาณ 

จ านวน  60,000  บาท  (หกหมื่นบาทถ้วน) 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ส านักงานปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน  อ าเภอจักราช  จังหวัดนครราชสีมา 

 

 



9. ตัวช้ีวัด/ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

9.1 คณะผู้บริหาร/สมาชิกสภา/เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน ก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน 
นักเรียน  นักศึกษา หน่วยงานราชการต่าง ๆ ตลอดจนประชาชนในต าบลหินโคน ได้มีส่วนร่วมในการปลูกต้นไม้เพ่ือ
เป็นแหล่งรักษาสมดุลในธรรมชาติและช่วยลดปัญหาภาวะโลกร้อนในปัจจุบัน 

9.2 องค์การบริหารส่วนต าบลหินโคนมีพ้ืนที่สีเขียว สวยงาม เป็นเมืองน่าอยู่ ท าให้ประชาชน
ชาวต าบลหินโคนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

9.3 คณะผู้บริหาร/สมาชิกสภา/เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน ก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน 
นักเรียน  นักศึกษา หน่วยงานราชการต่าง ๆ ตลอดจนประชาชนในต าบลหินโคน มี จิตส านึกในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือรักษาสมดุลในธรรมชาติและช่วยลดปัญหาภาวะโลกร้อน 
 

 
ล าดับที่ 1.2.3 
1. ชื่อโครงการ : โครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรในชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ  

พอเพียง 

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

ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552) มาตรา 68 (7) ภายใต้ข้อบังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนต าบลอาจจัดท ากิจการ
ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล คือ บ ารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร ซึ่งในปัจจุบันกระแสของ
ความนิยมในวัตถุก าลังได้ความนิยมเป็นอย่างมาก ประชาชนส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม รายได้ส่วนใหญ่มา
จากพืชผลทางการเกษตร เพ่ือน ามาเป็นค่าใช้จ่ายในครัวเรือน อาจไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้จ่าย เมื่อน ามา
ซื้อของใช้ฟุ่มเฟือยซึ่งไม่จ าเป็นต่อความต้องการในด ารงชีวิตประจ าวัน ปัจจุบันมีประชาชนไม่น้อยที่ประสบ
ปัญหาเหล่านี้ ท าให้เกิดปัญหาแรงงานพลัดถิ่น ปัญหายาเสพติด ปัญหาอาชญากรรม เป็นต้น ซึ่งเป็นปัญหาใน
ภาพรวมของการพัฒนาประเทศเป็นอย่างมาก   

องค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน ได้เล็งเห็นและตระหนักถึงความส าคัญ ของปัญหา
ดังกล่าว จึงได้จัดท าโครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรในชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ประจ าปีงบประมาณ 2562 - 2564 ขึ้น เพ่ือให้ความรู้หลักวิธีการด าเนินชีวิตรู้เท่าทันของกระแส
สังคม เป็นแนวทางในการด าเนินชีวิตให้มีความเป็นอยู่อย่างพอเพียง พอประมาณ ไม่ฟุ้งเฟ้อตามกระแสสังคมใน
ยุคปัจจุบัน และมีภูมิคุ้มกันต่อสิ่งยั่วยุความต้องการในทางวัตถุ จนเกิดปัญหาหนี้สินล้นพ้นตัว อีกทั้งเป็นการ
แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และน้อมร าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณขององค์
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่น้อมน ามาปฏิบัตินั้น ประกอบไปด้วยหลัก 3 
ห่วง 2 เงื่อนไข หลัก 3 ห่วงตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง คือ ห่วงที่ 1. ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดีที่
ไม่น้อยเกินไปและไม่มากเกินไป โดยไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อ่ืน เช่น การผลิตและการบริโภคที่อยู่ในระดับ
พอประมาณ ห่วงที่ 2. ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับของความพอเพียงนั้นจะต้องเป็นไป
อย่างมีเหตุผล โดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้องตลอดจนค านึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการกระท า 



นั้น ๆ อย่างรอบคอบ ห่วงที่ 3. การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว หมายถึงการเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบ และการ
เปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นโดยค านึงถึงความเป็นไปได้ของสถานการณ์ต่าง ๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นใน
อนาคตทั้งใกล้และไกล หลักเงื่อนไขตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง คือ เงื่อนไขที่ 1. เงื่อนไขความรู้ ประกอบด้วย 
ความรอบรู้เกี่ยวกับวิชาการต่าง ที่เกี่ยวข้องอย่างรอบด้าน ความรอบคอบที่จะน าความรู้เหล่านั้นมาพิจารณาให้
เชื่อมโยงกัน เพ่ือประกอบการวางแผนและความระมัดระวังในขั้นปฏิบัติ เงื่อนไขที่ 2. เงื่อนไขคุณธรรม ที่จะต้อง
เสริมสร้างประกอบด้วย มีความตระหนักในคุณธรรม มีความชื่อสัตย์สุจริต และมีความอดทน มีความพากเพียร 
ใช้สติปัญญาในการด าเนินชีวิต 

3. วัตถุประสงค์ 
3.1  เพ่ือให้เกษตรกรและประชาชนทั่วไปชาวต าบลหินโคน รู้หลักการและแนวทางตามหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถน ามาปรับใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างเหมาะสม  
  3.2  เพ่ือให้เกษตรกรและประชาชนทั่วไปชาวต าบลหินโคน มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นสามารถ
อยู่ได้โดยไม่เป็นภาระแก่คนอ่ืน หรือหน่วยงานภาครัฐเท่าใดนัก 
  3.3  เพ่ือให้เกษตรกรและประชาชนทั่วไปชาวต าบลหินโคน สามารถมารถน าความรู้ที่ได้รับ
จากการอบรมถ่ายทอดไปยังบุคคลอ่ืนได้ เพ่ือน าไปปฏิบัติต่อไปได้ไม่สิ้นสุด 
  3.4  เพ่ือให้สังคมมีความน่าอยู่ ประชากรในชาติมีความผาสุข รู้รักสามัคคี  

4. เป้าหมายการด าเนินงาน 

  เกษตรกรและประชาชนทั่วไปชาวต าบลหินโคน 

5. ขั้นตอนและวิธีด าเนินงาน 

  5.1 จัดท าโครงการฯเพ่ือขอความเห็นชอบในการเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ ต่อสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลหินโคน 

5.2 จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือด าเนินการโครงการเสริมสร้างและ
พัฒนาศักยภาพของเกษตรกรในชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  5.3 ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนที่สนใจเข้าร่วมโครงการ 

5.4 ด าเนินการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ส าหรับโครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพของ 
เกษตรกรในชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

5.5 จัดหาวิทยากรส าหรับการฝึกอบรม โครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพของเกษตรกร
ในชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยใช้วิทยากรภายนอก 
  4.6 ด าเนินการตามโครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรในชุมชนตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยการจัดฝึกอบรมให้เกษตรกรและประชาชนที่สนใจ 

 



 

6. ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564  ภายในเขตพ้ืนทีจ่ังหวัดนครราชสีมา หรือสถานที่อ่ืนตาม
ความเหมาะสม 

7. งบประมาณ 

จ านวน  28,000  บาท  (สองหมื่นแปดพันบาทถ้วน) 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน อ าเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา 

9. ตัวช้ีวัด/ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
9.1 ท าให้เกษตรกรและประชาชนทั่วไปชาวต าบลหินโคน รู้หลักการและแนวทางตามหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถน ามาปรับใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างเหมาะสม  
  9.2 ท าให้เกษตรกรและประชาชนทั่วไปชาวต าบลหินโคน มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นสามารถ
อยู่ได้โดยไม่เป็นภาระแก่คนอ่ืน หรือหน่วยงานภาครัฐเท่าใดนัก 
  9.3 ท าให้เกษตรกรและประชาชนทั่วไปชาวต าบลหินโคน สามารถมารถน าความรู้ที่ได้รับจาก
การอบรมถ่ายทอดไปยังบุคคลอ่ืนได้ เพ่ือน าไปปฏิบัติต่อไปได้ไม่สิ้นสุด 
  9.4 ท าให้สังคมมีความน่าอยู่ ประชากรในชาติมีความผาสุข รู้รักสามัคคี  
 
ภารกิจที่ 1.3 การสรา้งจิตส านึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน 
ล าดับที่ 1.3.1  
1. ชื่อโครงการ : โครงการงานวันเด็กแห่งชาติ 
2. หลักการและเหตุผล 
  ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 (แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552)  มาตรา 66  องค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจหน้าที่ในการพัฒนาต าบลด้าน
เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม มาตรา 67 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนต าบล มีหน้าที่ต้อง
ท าในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล  (6) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ 

ด้วยในปัจจุบันนี้เด็กและเยาวชนเป็นช่วงวัยที่ส าคัญมากส าหรับประเทศที่ก าลังพัฒนาเนื่องจาก
ช่วงวัยนี้เป็นช่วงวัยที่สามารถเลียนแบบพฤติกรรมต่าง ๆ ได้อย่างง่าย  และในสถานการณ์ปัจจุบัน  สังคมไทยได้
มีการเปลี่ยนแปลงและซับซ้อนมากยิ่งขึ้นเนื่องจากอิทธิพลจากสื่อต่าง ๆ ที่ในปัจจุบันนี้เด็กและเยาวชนสามารถ
เข้าถึงได้อย่างสะดวกมากยิ่งขึ้น   อีกท้ังความรับรับผิดชอบของสื่อในการน าเสนอสิ่งต่าง ๆ ออกมานั้น   บางครั้ง
ขาดความรับผิดชอบต่อสื่อที่น าเสนอ  อาจท าให้เด็กและเยาวชนน ามาลอกเลียนแบบได้  ซึ่งอาจส่งผลกระทบ
โดยตรงต่อเด็กและเยาวชน  เนื่องจากเด็กและเยาวชนนั้นยังขาดประสบการณ์ในการด ารงชีวิต   ความไม่รู้  
ความไม่เข้าใจ  ในการเปลี่ยนแปลงของสังคมวัตถุนิยม  และการแสดงออกที่ไม่เหมาะสม  ท าให้เกิดค่านิยมที่ไม่



ถูกต้องได้ ดังนั้นเพ่ือเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้น  องค์การบริหารส่วนต าบลหัวล าในฐานะ
ผู้ดูแลและมีหน้าที่โดยตรงในการให้ความช่วยเหลือ   ส่งเสริม   พัฒนาเด็กและเยาวชนในเขตพ้ืนที่   จึงสมควร
จัดกิจกรรมเพ่ือสร้างความคุ้นเคยและความอบอุ่น  สนับสนุนการแสดงออกของเด็กในทางที่ถูกต้อง  เพ่ือสร้าง
ภูมิคุ้มกันในการด าเนินชีวิตและการอยู่ร่วมและส่งเสริมให้ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนให้แก่เด็กใน
พ้ืนที่กันต่อไป 

 

3.วัตถุประสงค ์
 ๑. เพ่ือเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือพัฒนาเด็กและเยาวชนในพ้ืนที่ 
     ต าบลหินโคนห้มีความคุ้นเคยในการมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรม 
 ๒. เพ่ือสร้างความอบอุ่นของสังคม  เพื่อเป็นภูมิคุ้มกันในการด าเนินชีวิตและอยู่ร่วมกัน 
     ในสังคมท่ีดี 
 ๓. เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้เด็ก ๆ  กล้าแสดงออกในการท ากิจกรรมต่าง ๆ  
 ๔. เพ่ือส่งเสริมให้ความรู้แก่เด็กเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน 
 ๕. เพ่ือส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีสุขภาพที่ดี แข็งแรงทั้งร่างร่างกาย สติปัญญา และจิตส านึกที่ดีต่ อ
สังคม 

4. เป้าหมาย 
  เด็ก ๆ และเยาวชนในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน  สมาชิกสภาท้องถิ่น  พนักงาน
ส่วนต าบล พนักงานจ้าง ลูกจ้าง  ก านัน  ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  สารวัตรก านัน แพทย์ประจ าต าบล  และ
ประชาชนในพื้นท่ีต าบลหินโคน 

5. วิธีด าเนินการ 
  ๑. เขียนโครงการเสนอผู้บริหาร 
  ๒. ประชุมคณะท างาน  ประกอบด้วย  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล   ผู้แทนครูจาก
โรงเรียนในพ้ืนที่ต าบลหินโคน  พนักงานส่วนต าบล  เพ่ือก าหนดกิจกรรม  การพิจารณางบประมาณในการจัด
กิจกรรมรวมถึงการแบ่งหน้าที่รับผิดชอบ 
  ๓. ประชาสัมพันธ์ให้เด็ก  ผู้ปกครอง   และประชาชนในพ้ืนที่ต าบลหินโคนได้ทราบถึงกิจกรรม
ที่จัดด าเนินกิจกรรมต่าง   ๆ   ดังนี้ 
  -   จัดกิจกรรมการแสดงบนเวที 
  -   การแข่งขันเกมต่าง ๆ   เช่น เกมเหยียบลูกโป่ง  เกมเก้าอ้ีดนตรี  การระบายสีภาพ                  
กินวิบาก  การประกวดร้องเพลง  การตอบค าถาม ฯลฯ   

6. ระยะเวลาด าเนินการ 

  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564     

 



 

7. สถานที่ด าเนินการ 

  ณ  ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน อ าเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา 

8. งบประมาณ 

  80,000 บาท (แปดหมื่นบาทถ้วน) 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

  กองการศึกษาฯ องค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน 

10. ตัวช้ีวัด/ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  ๑. ได้ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือพัฒนาเด็กและเยาวชนในพ้ืนที่     
ต าบลหินโคนให้มีความคุ้นเคยในการมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรม 
  ๒. ได้สร้างความอบอุ่นของสังคมเพ่ือเป็นภูมิคุ้มกันในการด าเนินชีวิตและอยู่ร่วมกันในสังคมที่ดี 
  ๓. ได้เป็นการส่งเสริมให้เด็ก ๆ  กล้าแสดงออกในการท ากิจกรรมต่าง ๆ  
  ๔. ได้ส่งเสริมให้ความรู้แก่เด็กเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน 
  ๕. ได้ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีสุขภาพที่ดี แข็งแรงทั้งร่างร่างกาย สติปัญญา และจิตส านึกที่
ดีต่อสังคม 
 
ล าดับที่ 1.3.2  
1. ชื่อโครงการ : โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมแก่เด็กและเยาวชน 
2. หลักการและเหตุผล 

 อาศัยอ านาจตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา ๒๕๐ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่และอ านาจดูแลและจัดท าบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของ
ประชาชนในท้องถิ่นตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน  รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาให้แก่
ประชาชนในท้องถิ่น ทั้งนี้ ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 
 อาศัยอ านาจตามความในพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และที่
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552  มาตรา 67 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย  องค์การบริหารส่วนต าบล  มี
หน้าที่ต้องท าในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล ดังต่อไปนี้ (๑) จัดให้มีและบ ารุงรักษาทางน้ าและทางบก (๒) 
รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ า ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งก าจัดมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล (๓) ป้องกัน
โรคและระงับโรคติดต่อ (๔) ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (๕) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (๖) 
ส่ ง เสริมการพัฒ นาสตรี  เด็ ก  เยาวชน ผู้ สู งอายุ  และผู้ พิ การ  (๗ ) คุ้ มครอง ดู แล  และบ ารุ งรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (๘) บ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดี
ของท้องถิ่น (๙) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให้ ตามความ



จ าเป็นและสมควร อาศัยอ านาจตามความในพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ .ศ . ๒๕๔๒  มาตรา 16 (9) จัดการศึกษา อาศัยอ านาจตามความใน
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. 
๒๕๕๓ มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้ “การศึกษา” หมายความว่า กระบวนการเรียนรู้เพ่ือความเจริญงอกงาม
ของบุคคลและสังคมโดยการถ่ายทอดความรู้ การฝึก การอบรม การสืบสานทางวัฒนธรรม การสร้างสรรค์
จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการ การสร้างองค์ความรู้อันเกิดจากการจัดสภาพแวดล้อม สังคม การเรียนรู้และ
ปัจจัยเกื้อหนุนให้บุคคลเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

เด็กและเยาวชนเป็นอนาคตและเป็นก าลังอันส าคัญของประเทศชาติที่จะช่วยกันพัฒนาบ้านเมืองให้มี
ความเจริญรุ่งเรืองมีความมั่นคงทุก ๆ ด้าน  ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ  การเมือง  สังคม  และเทคโนโลยี  และด้าน
อ่ืน ๆ  ดังนั้นเด็กและเยาวชนจึงต้องเป็นผู้ได้รับการอบรม  ดูแล  และปลูกฝังทั้งความรู้คุณธรรม  และจริยธรรม  
ให้เป็นผู้มีความพร้อม  ความสมบูรณ์  เป็นผู้มีความรู้ความสามารถและจ าเป็นต้องมีการปลูกฝังเด็กและเยาวชน
ให้ตระหนักทั้งกาย  วาจา  ใจ  ให้เป็นผู้มีจิตใจงดงาม  จ าเป็นต้องได้รับการฝึกฝนการเรียนรู้  เพ่ือพัฒนา
สุนทรียภาพและลักษณะนิสัย 

ในปัจจุบันพบว่าเด็กและเยาวชนมีปัญหาทางด้านจิตใจ  มีความเสื่อมในเรื่องคุณธรรมและจริยธรรม  
ดังนั้นทุกฝ่ายต้องร่วมมือ  ร่วมใจกันอย่างจริงจัง  ช่วยกันแก้ปัญหาการขาดคุณธรรมและจริยธรรมนับวันมีความ
รุนแรงเพ่ิมมากขึ้น  จ าเป็นต้องมีมาตรการแก้ไขที่ดีพอ  เพ่ือป้องกันปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติ  
ปัญหาสังคม  ที่มีเด็กและเยาวชนเกี่ยวข้องเป็นปัญหาที่มีมานาน  เนื่องจากขาดการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมที่
ไม่ดีพอ  การแก้ปัญหาขาดความต่อเนื่องขาดความเอาใจใส่อย่างจริงจัง 

การเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมของเด็กและเยาวชนนับตั้งแต่วัยเด็ก  ต้องอาศัยปัจจัยหลายอย่าง  
และบุคคลหลายฝ่ายในการร่วมคิด  ร่วมท า  ร่วมแก้ปัญหา  ร่วมกันสร้างองค์แห่งความรู้ความร่วมมือเพ่ือ
ภูมิคุ้มกันให้เด็กและเยาวชนไปสู่ความประพฤติที่ดีงามและเป็นแบบอย่างของสังคม  เพ่ือจะเป็นก าลังส าคัญใน
การพัฒนาประเทศชาติต่อไป  เป็นการแก้ปัญหาของเด็กและเยาวชน  เช่น  ปัญหาอบายมุข  ปัญหาครอบครัว  
ปัญหาสิ่งเสพติด  ปัญหาโรคเอดส์  ปัญหาที่เป็นคดีเยาวชน  ปัญหาเด็กท าตัวไม่เหมาะสม ต้องถูกสถานพินิจคุม
ความประพฤติตลอดจนต้องโทษในเรือนจ า  และอีกหลาย ๆ ปัญหาที่ก าลังรอคอยการแก้ปัญหาอย่างถูกวิธี 

ดั้งนั้นปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง  เช่น  สภาพแวดล้อมทางสังคม  ชุมชน  ครอบครัว  และตัวเยาวชน  
การปลูกฝังทักษะชีวิตในการสั่งสอน  การดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชิดที่จะช่วยขัดเกลาอุปนิสัย  และปลูกฝัง
คุณธรรมและจริยธรรม  จึงมีความส าคัญ  การฝึกอบรมเยาวชนโดยจัดให้มีการเข้าค่ายคุณธรรม  จริยธรรม  
พัฒนาคุณภาพ  เชิดชูความเป็นไทย  ห่างไกลยาเสพติด  ย่อมเป็นปัจจัยที่ส่งเสริมให้เยาวชนมีคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ในการพัฒนาตนเอง  ครอบครัว  สังคม  และช่วยแก้ปัญหาให้เยาวชนที่ติดบุหรี่  เหล้า  สารเสพติด  จะ
ได้กลับตัวกลับใจเป็นคนดี  และเยาวชนเห็นพิษภัยที่เป็นปัญหาของสังคม  ตลอดจนเป็นแนวทางไม่ให้เยาวชน
เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับอบายมุข  และสารเสพติด  และปัญหาโรคเอดส์ในขณะนี้  สังคมแห่งการเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็วนี้จ าเป็นต้องเร่งให้มีการปลูกฝังคุณธรรม  จริยธรรม  ให้เยาวชนได้เป็นคุณค่าของชีวิตที่จะเติบโตเป็น
ผู้ใหญ่อย่างมีคุณภาพ  ที่จะช่วยสร้างความเจริญรุ่งเรือง  ความม่ันคงให้กับประเทศชาติสืบไป 



กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  จึงได้จัดโครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมแก่เด็กและ
เยาวชนพ้ืนที่ต าบลหินโคนขึ้น โดยมุ่งหวังให้เด็ก เยาวชน และประชาชน ได้รับการศึกษา อบรม เป็นไป
เจตนารมณ์ของกฎหมาย และตามอ านาจหน้าที่ท่ีพึงกระท า 

3. วัตถุประสงค์ 
๑ เพ่ือปลูกฝังคุณธรรม และจริยธรรมให้เด็กและเยาวชนได้รู้จักการน าหลักธรรมไปใช้ในการด าเนินชีวิต 
2 เพ่ือให้เด็กและเยาวชน ได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติตามวิถีแบบพุทธในสถานการณ์ต่างๆ สามารถพัฒนา

ตัวเอง  ให้คิดเป็น  ท าเป็น  แก้ปัญหาเป็น  รู้หน้าที่ที่ต้องท า 
๓ เพ่ือให้เด็กและเยาวชน ได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ และเสริมสร้างให้มีพฤติกรรมที่ดี

งามตามหลักมารยาทของชาวพุทธ และน าไปใช้เมื่อมีโอกาสได้ท างาน 
๔ เพ่ือให้เด็กและเยาวชน ได้รับการอบรมเกิดภูมิคุ้มกันที่ดีกับตนเอง สามารถน าหลักธรรมทาง

พระพุทธศาสนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน  รู้จักภัยของชีวิต  ลด  ละ  เลิก  อบายมุขและสารเสพติดทุก
ชนิด 

๕ เพ่ือให้เด็กและเยาวชน ตระหนักถึงความส าคัญและบทบาทของการเป็นคนดี เช่นเป็นลูกท่ีดี ศิษย์ที่ดี 
เพ่ือนที่ดี พลเมืองที่ดี พุทธศาสนิกชนที่ดี  และสามารถถ่ายทอดการสร้างความดีได้ 

4. เป้าหมาย 
    เด็ก เยาวชน  คณะผู้บริหาร  พนักงานส่วนต าบล   คณะครู อาจารย์  พนักงานจ้าง  ลูกจ้าง 
ที่เข้ารับการอบรมฯ   

5. วิธีด าเนินการ 

1 เสนอโครงการเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
2 วางแผน/ประชาสัมพันธ์  เชิญชวนเด็กและเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรม 
3 ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
4  แต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่รับผิดชอบด าเนินงานฝ่ายต่าง ๆ 
5 ด าเนินงานตามโครงการ 
6 สรุป/ประเมินผล 

6.  ระยะเวลาด าเนินการ 
         ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564 

7.  สถานที่ด าเนนิการ 
      ภายในจังหวัดนครราชสีมา 

8.  งบประมาณในการด าเนนิการ 
        10๐,๐๐๐.-บาท (- หนึ่งแสนบาทถ้วน -)   



9.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 

  กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  องค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน  

10.  ตัวชี้วัด/ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
๑. ปลูกฝังคุณธรรม  และจริยธรรมให้เด็กและเยาวชนได้รู้จักการน าหลักธรรมไปใช้ในการด าเนินชีวิต 
๒. เด็กและเยาวชน ได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติตามวิถีแบบพุทธในสถานการณ์ต่างๆ สามารถพัฒนาตัวเอง  

ให้คิดเป็น  ท าเป็น  แก้ปัญหาเป็น  รู้หน้าที่ที่ต้องท า 
๓. เด็กและเยาวชน ได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ และเสริมสร้างให้มีพฤติกรรมที่ดีงามตาม

หลักมารยาทของชาวพุทธ และน าไปใช้เมื่อมีโอกาสได้ท างาน 
๔. เด็กและเยาวชน ได้ รับการอบรมเกิดภูมิคุ้ มกันที่ ดีกับตนเอง  สามารถน าหลักธรรมทาง

พระพุทธศาสนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน  รู้จักภัยของชีวิต  ลด  ละ  เลิก  อบายมุขและสารเสพติดทุก
ชนิด 

๕. เด็กและเยาวชน ตระหนักถึงความส าคัญและบทบาทของการเป็นคนดี เช่นเป็นลูกท่ีดี ศิษย์ที่ดี 
เพ่ือนที่ดี พลเมืองที่ดี พุทธศาสนิกชนที่ดี  และสามารถถ่ายทอดการสร้างความดีได้ 
 
ล าดับที่ 1.3.3 
1. ชื่อโครงการ : โครงการอบรมเยาวชนร่วมใจต้านภัยเอดส์และยาเสพติด 
2. หลักการและเหตุผล 

  ปัจจุบัน ปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาส าคัญ ที่มีผลกระทบและเป็นภัยต่อความมั่นคงของ
ประเทศชาติ ซึ่งรัฐบาลได้ประกาศให้ปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาส าคัญของประเทศ พร้อมทั้งก าหนดนโยบาย 
ยุทธศาสตร์ และแผนป้องกันปราบปรามยาเสพติด เพ่ือต่อสู้ ป้องกัน และแก้ไขกับปัญหายาเสพติดที่ทวีความ
รุนแรงมากขึ้นโดยเฉพาะการแพร่ระบาดของยาเสพติดในแหล่งชุมชน ที่จัดว่าเป็นแหล่งที่พบผู้ติดยาเสพติดมาก
แห่งหนึ่ง ซึ่งยาเสพติดได้แพร่ระบาดไปยังประชาชนทุกกลุ่มในเขตชุมชน ทุกหมู่บ้าน และปัญหาการแพร่ระบาด
ของโรคเอดส์ ยังเป็นปัญหาที่มีความรุนแรงเช่นเดียวกัน โดนเฉพาะในกลุ่มเยาวชนและนักศึกษาที่ยังขาดทักษะ
การด าเนินชีวิต และขาดภูมิคุ้มกัน รวมถึงผลสืบเนื่องจากปัญหายาเสพติด ภายใต้สภาพการเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็วของสังคมในยุคปัจจุบัน  

องค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน ได้ตระหนักถึงปัญหายาเสพติดและโรคเอดส์ที่เกิดขึ้นกับเด็ก
และเยาวชนซึ่งเป็นกลุ่มประชากรที่เป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาประเทศ เพ่ือให้การด าเนินงานการสร้างความ
เข้มแข็งในการด าเนินงานเพ่ือการป้องกันปัญหายาเสพติด พฤติกรรมเสี่ยงการมีเพศสัมพันธ์และโรคเอดส์ในเด็ก
และเยาวชน จึงได้จัดท าโครงการอบรมเยาวชนร่วมใจต้านภัยเอดส์และยาเสพติด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562-2564 ขึ้น เพ่ือมุ่งเน้นให้เด็กและเยาวชน มีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการป้องกันตนเอง และมี
พฤติกรรมที่ปลอดภัยจากยาเสพติดและโรคเอดส์ ตลอดจนการสร้างค่านิยมในการมีเพศสัมพันธ์ที่รับผิดชอบต่อ
ตนเองและสังคม 



 

3. วัตถุประสงค์ 
 

1 เพ่ือให้เด็กและเยาวชน มีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะในการคุมก าเนิด และมีพฤติกรรม
ที่ปลอดภัยจากโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ โรคเอดส์ และยาเสพติด 

2 เพ่ือให้เด็กและเยาวชน ได้รับรู้ถึงปัญหาที่เกิดจากการติดเชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์โรค
เอดส์ และยาเสพติด 

3 เพ่ือให้เด็กและเยาวชน มีความเข้มแข็งในการด ารงชีพตลอดจนการป้องกันการติดเชื้อ
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ โรคเอดส์ และยาเสพติด 

4 เพ่ือให้เด็กและเยาวชน มีค่านิยมในการมีเพศสัมพันธ์ที่รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
5 เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชน ในการจัดกิจกรรมการด าเนินงานด้านการ

ป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ โรคเอดส์ และยาเสพติด 
 

4. เป้าหมาย 
 

 เด็กและเยาวชนในเขตพ้ืนที่ของต าบลหินโคน อ าเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา  
  

5. ขั้นตอนและวิธีการด าเนินงาน 
 

  1 จัดท าโครงการฯเพ่ือขอความเห็นชอบในการเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ ต่อสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลหินโคน  

2 จัดท าโครงการฯเพ่ือขออนุมัติต่อผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน เพ่ือด าเนิน
โครงการฯ 
  3 ติดต่อประสานวิทยากร เพ่ือฝึกอบรมตามโครงการฯ 
  4 ติดต่อประสานโรงเรียนในเขตต าบลหินโคน เพ่ือขออนุญาตให้เด็กนักเรียนเข้าร่วมฝึกอบรม
ตามโครงการฯ 
  5 ด าเนินการฝึกอบรมตามโครงการฯ 
 

6. ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ  
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 ณ องค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน อ าเภอจักราช 
จังหวัดนครราชสีมา 

7. งบประมาณ 

  จ านวน  30,000 บาท  (สามหมื่นบาทถ้วน) 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

  ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน อ าเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา 

 
  



9. ตัวช้ีวัด/ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 

1 ท าให้เด็กและเยาวชน มีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะในการคุมก าเนิด และมีพฤติกรรมที่
ปลอดภัยจากโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ โรคเอดส์ และยาเสพติด 

2 ท าให้เด็กและเยาวชน ได้รับรู้ถึงปัญหาที่เกิดจากการติดเชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์โรค
เอดส์ และยาเสพติด 

3 ท าให้เด็กและเยาวชน มีความเข้มแข็งในการด ารงชีพตลอดจนการป้องกันการติดเชื้อ
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ โรคเอดส์ และยาเสพติด 

4 ท าให้เด็กและเยาวชน มีค่านิยมในการมีเพศสัมพันธ์ที่รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
5 ช่วยส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชน ในการจัดกิจกรรมการด าเนินงานด้านการ

ป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ โรคเอดส์ และยาเสพติด 
 
 

มิติที่  2 : การบริหารราชการเพ่ือป้องกันการทุจริต 

ภารกิจที่ 2.1 การแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร 
ล าดับที่ 2.1  
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมประกาศเจตจ านงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2. หลักการและเหตุผล 
  คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตมาแล้ว 3 ฉบับ ปัจจุบันที่ใช้อยู่ เป็นฉบับที่ 3 เริ่มจากปี พ.ศ.2560 จนถึงปี 
พ.ศ.2564 ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมเป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉย
ต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการ
พิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพ่ือให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใส
ทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” มีเป้าหมาย
หลักเพ่ือให้  ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI)           
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ.2564 ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้นได้นั้น การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับ
ธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่างจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้
ต าแหน่งหน้าที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ  

  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานของรัฐภายใต้โครงสร้างการจัดระเบียบ
บริหารราชการตามหลักการกระจายอ านาจการปกครอง ที่มุ่งเน้นการกระจายอ านาจจากส่วนกลาง  ลงสู่ท้องถิ่น
และเป็นกลไกหนึ่งในการส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เป็นหน่วยงานหลักในการจัดท าบริการ
สาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ให้เกิดความยั่งยืนรัฐจะต้องให้ความเป็นอิสระ  แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยยึดหลักแห่งการปกครอง
ตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น และส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักใน
การจัดท าบริการสาธารณะ รวมทั้งมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในระดับพ้ืนที่ ส่วนการก ากับดูแล
องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นจะท าได้เท่าที่จ าเป็นตามกรอบกฎหมายก าหนด และต้องเป็นไปเพ่ือการคุ้มครอง
ประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น 



  ทั้งนี้ต้องยอมรับว่าปัญหาการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเรื่องที่มีค าครหา ที่ได้
สร้างความขมขื่นใจให้แก่คนท างานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาเป็นเวลาช้านาน  ซึ่งหากพิจารณาจ านวน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบกับมีปัจจัยนานัปการที่คอยยั่วยวนใจ บั่นทอนความมีคุณธรรม
จริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริตของคนท างานราชการส่วนท้องถิ่นส่วน   ให้เหือดหายไป และหากจะว่ากันไปแล้วเรื่อง
ในท านองเดียวกันนี้ก็สามารถเกิดขึ้นกับคนท างานในหน่วยงานราชการอ่ืนได้เช่นเดียวกัน เพียงแต่คนท างานใน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีจ านวนมาก และมากกว่าคนท างานในหน่วยราชการอ่ืนๆ จึงมีโอกาสหรือความ
เป็นไปได้สูงที่คนท างานในท้องถิ่น อาจต้องถูกครหาในเรื่องการใช้อ านาจหน้าที่โดยมิชอบมากกว่า แม้ว่าโอกาส
หรือช่องทางที่คนท างานในท้องถิ่นจะใช้อ านาจให้ออกนอกลู่นอกทางจะมีได้ไม่มากเท่ากับที่คนท างานใน
หน่วยงานราชการอ่ืน และมูลค่าของความเสียหายของรัฐ ที่คนท างานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก่อให้เกิด
ขึ้นก็อาจเป็นแค่เศษผงธุลีของความเสียหายที่เกิดจากการทุจริตของคนนอกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  ดังนั้นจึงมีความจ าเป็นที่ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน ต้องแสดงเจตจ านงทาง
การเมืองในการต่อต้านการทุจริตอย่างเห็นชัดเป็นรูปธรรม ด้วยการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
ส่งเสริมให้องค์การบริหารส่วนต าบลหินโคนบริหารงานด้วยความโปร่งใส มีความเข้มแข็งในการบริหารราชการตาม
หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาล บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน  
 3. วัตถุประสงค ์
  เพ่ือแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารด้วยการจัดท าแผนปฏิบัติ
การป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  ประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารด้วยการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการ
ทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน 
6. วิธีด าเนินการ 
  1. ประชุมหน่วยงาน/บุคคลที่เกี่ยวข้อง 
  2. จัดตั้งคณะท างานการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
  3. ประชุมคณะท างานจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
  4. จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
  5. ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
  6. ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
  7. รายงานผลการด าเนินงาน 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ปีงบประมาณ พ.ศ.2562-2564 
8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบ  
  ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
  1. มีแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน 



  2. การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลหินโคนมีความโปร่งใส สามารถป้องกัน
การทุจริตของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ 
  3. ลดข้อร้องเรียนการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน 
 
ภารกิจที่ 2.2 การแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร 
ล าดับที่ 2.2.1  

1. ชื่อโครงการ : มาตรการออกค าสั่งมอบหมายงานของนายกฯ ปลัดและหัวหน้าส่วนราชการ ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลหินโคน 

2. หลักการและเหตุผล 
  องค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน เป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รูปแบบหนึ่งที่มีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น  ตามอ านาจหน้าที่ของของ
พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.๒๕๓๗ และตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ในการให้บริการสาธารณะแก่
ประชาชน ผู้มารับบริการติดต่อกับหน่วยงานต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลหินโคนนั้น มักจะประสบ
ปัญหาด้านการอ านวยความสะดวกในการติดต่อราชการเนื่องจากภารกิจมีมากมายไปรวมอยู่กับฝ่ายบริหาร ไม่มี
การกระจายอ านาจ หรือมอบหมายอ านาจหน้าที่ในการสั่งการ อนุมัติ อนุญาต ไปยังหัวหน้าหน่วยงานระดับ
ส านัก กอง และฝ่ายต่างๆ ซึ่งเป็นอุปสรรคอย่างยิ่งต่อการให้บริการ ท าให้การบริการเกิดความล่าช้า ประชาชน
ไม่ได้รับความสะดวกอันอาจเป็นสาเหตุหนึ่งของการกระท าการทุจริต ประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการของ
เจ้าหน้าที่ ส่งผลให้ระบบการให้บริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ 
  ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองทีดี พ.ศ.2546 
มาตรา 6 และมาตรา 37 ที่ก าหนดให้การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนและเกิดผล
สัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจ าเป็น ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวก
และได้รับการตอบสนองความต้องการ การบริหารงานมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า ดังนั้นเพ่ือให้การบริหารราชการ
เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตอบสนองความต้องการของประชาชน ลดขั้นตอนการให้บริการ
และไม่สร้างเงื่อนไขขั้นตอนที่มีความยุ่งยาก  จึงจ าเป็นต้องมีมาตรการออกค าสั่งมอบหมายงานของนายกฯ ปลัด
และหัวหน้าส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลหนิโคน เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

3. วัตถุประสงค ์
  1. เพ่ือให้การปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบลหินโคนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เกิด
ประโยชน์สุขของประชาชนและเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ 
  2. เพ่ือให้บริการประชาชนเกิดความสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม ตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน 

4. เป้าหมาย 
  จัดท าค าสั่งมอบหมายงานของนายกฯ ปลัดและหัวหน้าส่วนราชการ  

5. พื้นที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน 



6. วิธีด าเนินการ 
  1. ออกค าสั่งมอบหมายงานในหน้าที่ของพนักงานส่วนต าบลตามกฎหมาย ระเบียบฯ ข้อบังคับ
และหนังสือสั่งการ 
  2. จัดท าหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกหน่วยงานและผู้รับผิดชอบทราบและถือปฏิบัติ 
  3. ให้ผู้รับมอบหมายงานตามค าสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามค าสั่งที่ได้รับมอบหมาย 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ปีงบประมาณ พ.ศ.2562-2564 

8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน 

10. ตัวช้ีวัด/ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  มีค าสั่งมอบหมายงานให้พนักงานส่วนต าบลหินโคน ถือปฏิบัติเพ่ือให้การปฏิบัติงานของ
องค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เกิดประโยชน์สุขของประชาชนและเกิดผลสัมฤทธิ์
ต่อภารกิจของรัฐ 
 
 ล าดับที่ 2.2.2  

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
2. หลักการและเหตุผล 
  เพ่ือให้การบันทึกบัญชี การจัดท าทะเบียนคุมเงินรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็น
แนวทางเดียวกันและสอดคล้องกับการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึง
มีกิจกรรมควบคุมให้บุคลากรฝ่ายบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน จัดท าทะเบียนคุมเงินรายจ่าย
ท าให้เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ ลดข้อผิดพลาดในการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี และด าเนินงานตามข้ันตอนของระเบียบประกาศกระทรวงมหาดไทยและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง  ซึ่ง
ถือเป็นเรื่องส าคัญที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องท าตามกฎหมาย ระเบียบ และมีความจ าเป็นต่อการ
บริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน 

3. วัตถุประสงค ์
  1. เพ่ือให้บุคลากรฝ่ายบัญชี กองคลัง จัดท าทะเบียนคุมการเบิกจ่ายเงินตามระเบียบ ประกาศ 
และหนังสือที่เก่ียวข้อง 
  2. เพ่ือลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานที่อาจจะท าให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  บุคลากรฝ่ายบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน 



6.วิธีด าเนินการ 
  จัดท าทะเบียนคุมเงินรายจ่ายตามงบประมาณแยกหมวดรายจ่าย แยกแผนงาน แยกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณท่ีตั้งไว้ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ปีงบประมาณ พ.ศ.2562-2564 

8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ  
  กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน 

10. ตัวช้ีวัด/ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  1. บุคลากรฝ่ายบัญชี กองคลัง จัดท าทะเบียนคุมการเบิกจ่ายเงินตามระเบียบ ประกาศและ
หนังสือสั่งการที่เก่ียวข้องได้ถูกต้อง 
  2. ลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานที่อาจจะท าให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ และเป็นไป
ในทิศทางเดียวกัน 
  3. เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพในการบริหารงบงบประมาณ 
 
ล าดับที่ 2.2.3 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมจัดท าแผนการจัดหาพัสดุ 
2. หลักการและเหตุผล 
  ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  ซึ่งก าหนดให้มี
การบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ และเกิดประโยชน์สูงสุดกับ
ประชาชนและการปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบ/
กฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง 
3. วัตถุประสงค ์
  1. เพื่อจัดท าแผนการจัดหาพัสดุ 
  2. เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน 
  3. เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดหาพัสดุ 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ  
5.พื้นที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน 
6. วิธีด าเนินการ 
  1. ประชุมหน่วยงาน/บุคคลที่เกี่ยวข้อง 
  2. จัดท าแผนการจัดหาพัสดุ 
  3. จัดเก็บข้อมูลในการจัดซื้อจัดจ้าง 



  4. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
  5. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ปีงบประมาณ พ.ศ.2562-2564 
8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
9.ผู้รับผิดชอบโครงการ  
  กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน 
10.ตัวช้ีวัด/ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  1. ผู้ปฏิบัติงานมีข้อมูลในการพัฒนาแผนและกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างให้มีประสิทธิภาพและ
เกิดความคุ้มค่าเป็นประโยชน์กับประชาชน 
  2. ผู้บริหารมีข้อมูลในการวางแผนการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ 
 
ล าดับที่ 2.2.4 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 
2. หลักการและเหตุผล 
  เนื่องจากองค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน มีฐานะเป็นนิติบุคคลมีอ านาจหน้าที่ในการจัดท า
บริการสาธารณะด้วยตนเอง ทั้งในเรื่องการจัดหารายได้และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่างๆ ตามภารกิจ
และการจัดท าบริการสาธารณะ แต่ต้องเป็นไปตามอ านาจหน้าที่และกฎหมายที่ก าหนดไว้ ดังนั้นการที่องค์การ
บริหารส่วนต าบลหินโคน จะบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและ เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน จะต้อง
บริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 
  ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 มาตรา 23 ที่ก าหนดให้การจัดซื้อจัดจ้าง ให้ส่วน
ราชการด าเนินการโดยเปิดเผยและเที่ยงธรรม โดยพิจารณาถึงประโยชน์และผลเสียทางสังคม ภาระต่อประชาชน 
คุณภาพ วัตถุประสงค์ท่ีจะใช้ ราคา และประโยชน์ระยะยาวที่จะได้รับประกอบกัน 
  ดังนั้นเพ่ือให้การบริหารงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน เป็นไปอย่างโปร่งใส 
ตรวจสอบได้ เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถิ่น จึงมีความจ าเป็นต้องจัดกิจกรรม
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อจัดจ้าง เพ่ือให้ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหินโคนทุกโครงการและกิจกรรม 
3. วัตถุประสงค ์
  1. เพ่ือให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างตามโครงการและ
กิจกรรมต่างๆ ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลหินโคน 
  2. เพ่ือเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ สามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 
  3. เพื่อป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  เผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแผนงาน/โครงการต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบล
หินโคนที่ด าเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบ/กฎหมายอ่ืนที่
เกี่ยวข้อง โดยเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ หนังสือ เป็นต้น 



5. พื้นที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน 
6.วิธีด าเนินการ 
  1. รวบรวมข้อมูลกระบวนการจัดหาพัสดุเพื่อจัดท าประกาศ ดังนี้ 
   - ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง 
   - ประกาศการก าหนดราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง 
   - ประกาศก าหนดวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน 
   - ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน 
   - ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพร้อมวงเงินการจัดซื้อจัดจ้าง 
   - ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน 
  2. น าส่งประกาศไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตามช่องทางการประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลหินโคน ได้แก่ ทางอินเตอร์เน็ต บอร์ดประชาสัมพันธ์ เป็นต้น  
7.ระยะเวลาด าเนินการ 
  ปีงบประมาณ พ.ศ.2562-2564 
8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบ  
  กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน 
10. ตัวช้ีวัด/ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  1. เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไม่น้อยกว่า 1 ช่องทาง 
  2. ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของ
โครงการ/กิจกรรมที่จัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด 
  3. การจัดหาพัสดุเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ทุกข้ันตอน 
  4. สามารถลดปัญหาการร้องเรียนการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างได้ 
 
ล าดับที่ 2.2.5 

1. ชื่อโครงการ : โครงการจ้างส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
2.  หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
   การบริหารงานส่วนท้องถิ่น ก่อก าเนิดขึ้นก็ด้วยจุดมุ่งหมายที่ต้องการให้ผู้คนในท้องถิ่นได้มี
โอกาสดูแลจัดการความต้องการพ้ืนฐานต่าง ๆ ของประชาชนในท้องถิ่นของตน  ด้วยคนในพ้ืนที่ย่อมทราบ
ปัญหาความต้องการของตนและผู้คนในพ้ืนที่ที่ตนพักพิงอยู่ เป็นประจ าได้ดีกว่า  ดังนั้น  ในการดูและจัดการงาน
ขององค์กรเพ่ือที่จะบรรลุสู่เป้าหมายดังกล่าว  จ าเป็นอย่างยิ่งที่ผู้บริหารจัดการองค์กรต้องศึกษาและเรียนรู้
ปัญหาที่เกิดขึ้นจากขั้นตอนและกระบวนการท างาน  ความรู้ ความสามารถ  ความตั้งใจจริงในการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่ผู้ลงมือปฏิบัติ  ตลอดจนอุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ประกอบการท างานว่าแท้จริงแล้วเป็นอย่างไรมี
ประสิทธิภาพเพียงพอที่จะก่อให้เกิดประสิทธิผลในการท างานหรือไม่  ซึ่งการศึกษาเรียนรู้ในสิ่งเหล่านี้  
การศึกษาจากข้อมูลที่พบเห็นอยู่ในองค์กรได้กระท าลงไป  คงไม่มีผู้ใดจะชี้ภาพให้เห็นได้ดีเท่าที่ต้องรับผลการ



กระท าจากสิ่งที่องค์กร  และเจ้าหน้าที่ในองค์กรได้ปฏิบัติลงไปซึ่งก็คือ  ประชาชนในพื้นที่ที่เข้ามารับบริการจาก
องค์กรนั้นเอง 
  จากภาพสะท้อนดังกล่าวข้างต้นถือได้ว่า  เป็นสิ่งที่น่ายินดีเป็นอย่างยิ่ง  ต้องมีการรักษา
คุณภาพให้คงอยู่เพ่ือรักษาระดับความพึงพอใจที่มากที่สุดให้ได้  เมื่อใดที่ก้าวถึงระดับสูงแล้วสิ่งนี้จะเป็นตัวชี้วัด
ให้เห็นว่า  การปฏิบัติงานของคณะผู้บริหารท้องถิ่นตลอดจนเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง  ได้บรรลุสู่จุดหมาย
ของการปฏิบัติงาน  ในด้านการให้บริการแก่ประชาชนในท้องที่อันเป็นบ้านเกิดเมืองนอนของตนแล้ว  เมื่อเป็น
เช่นนั้น  คณะผู้บริหารตลอดจนเจ้าหน้าที่ขององค์กรย่อมได้รับความไว้วางใจจากประชาชนในท้องถิ่นในการที่จะ
มอบหมายให้เป็นผู้ดูแลจัดการท้องถิ่นของตนต่อไปเป็นระยะเวลาอีกยาวนาน 
  ดังนั้นการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ นั้น จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องด าเนินโครงการ
เพ่ือน าผลที่ได้รับ  น ามาซึ่งการแก้ไข ปรับปรุง ทบทวน เปลี่ยนแปลงในการปฏิบัติงานและเพ่ือสนองตอบต่อ
ความต้องการของประชาชนผู้มาใช้บริการได้ตรงจุดและเป้าหมายมากท่ีสุด องค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน ได้
เล็งเห็นความส าคัญ จึงได้มีโครงการส ารวจความพึงพอใจแก่ประชาชนโดยหน่วยงานที่ให้บริการรับส ารวจ
สอบถามประมวลผลซึ่งได้รับการรับรองจากกรมส่งเสริมฯ  เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่เป็นจริง ถูกต้องและแม่นย า ในการ
น าข้อมูลมาใช้ต่อไป  
3.  วัตถุประสงค์ 

3.1  เพ่ือน าข้อมูลที่ได้มาแก้ไข  ปรับปรุง ทบทวน เปลี่ยนแปลงในการปฏิบัติงาน  
3.2  เพ่ือสนองตอบต่อความต้องการของประชาชนผู้มาใช้บริการได้ตรงจุดและเป้าหมายมากที่สุด  
3.3  เพ่ือให้การบริหารจัดการด้านบริการมีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะก่อให้เกิดประสิทธิผลในการ 

 ท างานเกิดความพึงพอใจต่อผู้มาใช้บริการอย่างสูงสุด 
3.4  เพ่ือให้เกิดความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการให้บริการ  กระตุ้นการท างาน

เพ่ือให้มีประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพในการท างานในด้านบริการสาธารณะ 
4.  เป้าหมาย/ผลผลิต 

ผู้บริหาร  เจ้าหน้าที่/พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน 
5.  พื้นที่ด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน 
6.  วิธีการด าเนินการ 

     1. จัดท าค าสั่งมอบหมายงาน 
 2. ประชุมผู้บริหาร เจ้าหน้าที่/พนักงานจ้าง 
 3. จ้างเหมาหน่วยงานที่รับส ารวจ 
 4. ส ารวจ ประมวลผล 
 5. การรายงานติดตามและประเมินผล 
 6.  ประชุมเพ่ือพิจารณา แก้ไข  ปรับปรุง ทบทวน เปลี่ยนแปลงในการปฏิบัติงาน  

7.  ระยะเวลาด าเนินการ 
ปีงบประมาณ  พ.ศ.2562 – 2564 



8.  งบประมาณด าเนินการ 
20,000.- (สองหมื่นบาท) 

9. ผู้รับผิดชอบ 
ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
10.1 เกิดความพึงพอใจต่อผู้มาใช้บริการอย่างสูงสุด 

    10.2 คะแนนทีไ่ด้รับในแต่ละด้านอยู่ในเกณฑ์ที่ดี ยอมรับได้ 
      10.3 การให้บริการด้านบริการสาธารณะ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยโปร่งใส ถูกต้อง  

เที่ยงธรรม  ตามหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีของอปท. อยู่ในเกณฑ์ระดับดี  
 
 
ภารกิจที่ 2.3 มาตรการการใช้ดุลยพินิจและใช้อ านาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมือง 

       ทีด่ี 
ล าดับที่ 2.3.1 ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมป้ายประชาสัมพันธ์แนวทางการติดต่อราชการ 

 หลักการและเหตุผล 
  การให้บริการติดต่อเพ่ือขอรับบริการต่างๆของทางราชการ เป็นการบริการพ้ืนฐานของภาครัฐ
ที่มีความโปร่งใสตรวจสอบได้ สามารถป้องกันการทุจริตได้ โดยประชาชนต้องสามารถรับรู้เข้าใจการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่ได้อย่างเปิดเผย เพ่ือให้ประชาชนสามารถตรวจสอบความถูกต้องในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ด้วยการแสดงข้อมูลที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงานให้ประชาชนได้ทราบ 
 วัตถุประสงค์ 
  1. ประชาชนรับรู้เข้าใจแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ สามารถเตรียมความพร้อมในการ
มารับบริการ 
  2. ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริตของเจ้าหน้าที่ 
 เป้าหมาย 
  ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่  เพ่ือสามารถเตรียม
ความพร้อมในการมาขอรับบริการ ท าให้การรับบริการมีความรวดเร็ว ถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย และป้องกัน
การทุจริต 
 วิธีด าเนินการ 
  1. มีป้ายประชาสัมพันธ์แนวทางการติดต่อราชการเพื่อขอรับบริการต่างๆ 
  2. ปรับปรุงข้อมูลป้ายประชาสัมพันธ์แนวทางการติดต่อราชการเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 
 พืน้ที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน 
 ระยะเวลาด าเนินการ 
  ปีงบประมาณ พ.ศ.2562-2564 
 งบประมาณ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 



 ผู้รับผิดชอบ 
  ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน 
 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  ประชาชนมีความพึงพอใจในการรับบริการ 
 
ล าดับที่ 2.3.2 ชื่อมาตรการ : มาตรการออกค าสั่งมอบหมายงานของนายกฯ ปลัดและหัวหน้าส่วนราชการของ
องค์การบริหารส่วนต าบลจัหินโคน 
 หลักการและเหตุผล 
  องค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน เป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น
รูปแบบหนึ่งที่มีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น  ตามอ านาจหน้าที่ของของ
พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.๒๕๓๗ และตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ในการให้บริการสาธารณะแก่
ประชาชน ผู้มารับบริการติดต่อกับหน่วยงานต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลหินโคนนั้น มักจะประสบ
ปัญหาด้านการอ านวยความสะดวกในการติดต่อราชการ เนื่องจากภารกิจมีมากมายไปรวมอยู่กับฝ่ายบริหาร ไม่
มีการกระจายอ านาจ หรือมอบหมายอ านาจหน้าที่ในการสั่งการ อนุมัติ อนุญาต ไปยังหัวหน้าหน่วยงานระดับ
ส านัก กอง และฝ่ายต่างๆ ซึ่งเป็นอุปสรรคอย่างยิ่งต่อการให้บริการ ท าให้การบริการเกิดความล่าช้า ประชาชน
ไม่ได้รับความสะดวกอันอาจเป็นสาเหตุหนึ่งของการกระท าการทุจริต ประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการของ
เจ้าหน้าที่ ส่งผลให้ระบบการให้บริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ 
  ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองทีดี พ.ศ.2546 
มาตรา 6 และมาตรา 37 ที่ก าหนดให้การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนและเกิดผล
สัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจ าเป็น ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวก
และได้รับการตอบสนองความต้องการ การบริหารงานมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า ดังนั้นเพ่ือให้การบริหารราชการ
เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตอบสนองความต้องการของประชาชน ลดขั้นตอนการให้บริการ
และไม่สร้างเงื่อนไขขั้นตอนที่มีความยุ่งยาก จึงจ าเป็นต้องมีมาตรการออกค าสั่งมอบหมายงานของนายกฯ ปลัด
และหัวหน้าส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลจหินโคน เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 วัตถุประสงค์ 
  1. เพ่ือให้การปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เกิด
ประโยชน์สุขของประชาชนและเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ 
  2. เพ่ือให้บริการประชาชนเกิดความสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม ตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน 
 เป้าหมาย 
  จัดท าค าสั่งมอบหมายงานของนายกฯ ปลัดและหัวหน้าส่วนราชการ  
 พื้นที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน 
 วิธีด าเนินการ 
  1. ออกค าสั่งมอบหมายงานในหน้าที่ของพนักงานส่วนต าบลตามกฎหมาย ระเบียบฯ ข้อบังคับ
และหนังสือสั่งการ 
  2. จัดท าหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกหน่วยงานและผู้รับผิดชอบทราบและถือปฏิบัติ 
  3. ให้ผู้รับมอบหมายงานตามค าสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามค าสั่งที่ได้รับมอบหมาย 



 ระยะเวลาด าเนินการ 
  ปีงบประมาณ พ.ศ.2562-2564 
 งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน 
 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  มีค าสั่งมอบหมายงานให้พนักงานส่วนต าบลหินโคน ถือปฏิบัติเพ่ือให้การปฏิบัติงานของ
องค์การบริหารส่วนต าบลหินโคนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เกิดประโยชน์สุขของประชาชนและเกิดผลสัมฤทธิ์
ต่อภารกิจของรัฐ 
 
ล าดับที่ 2.3.3 ชื่อมาตรการ : มาตรการการมอบอ านาจอนุมัติ อนุญาตสั่งการของผู้บริหารท้องถิ่น               
เพื่อลดขั้นตอนและระยะเวลาในการปฏิบัติราชการ 
 หลักการและเหตุผล 
  การมอบหมายอ านาจหน้าที่ให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาในการบริหารงานในด้านต่างๆ ภายใน
องค์กรนั้น ก็เพ่ือเป็นการช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานให้เกิดความคล่องตัว รวดเร็ว ซึ่งการพิจารณา
เลือก/มอบหมายภารกิจและขอบข่ายของความรับผิดชอบที่จะมอบหมายให้ผู้ใต้บังคับบัญชา จะพิจารณาถึง
ความส าคัญ คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถในการที่จะด าเนินการเรื่องนั้นเป็นอย่างดี ด้วยความรอบคอบและ
เหมาะสม เพ่ือให้การบริหารงานก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ 
  ดังนั้นการด าเนินการของหน่วยงานต้องมีการปรับให้เข้ากับสภาพสังคมและทันต่อสถานการณ์
ที่การบริหารราชการต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมี
ประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน        การกระจายอ านาจการ
ตัดสินใจ การอ านวยความสะดวก และการตอบสนองความต้องการของประชาชน แต่ทั้งนี้ต้องมีผู้รับผิดชอบต่อ
ผลของงานซึ่งเป็นหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
 วัตถุประสงค์ 
  1. เพ่ือให้การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน ภายใต้กรอบอ านาจหน้าที่
ตามท่ีกฎหมายก าหนดให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็วและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ 
  2. เพ่ือให้การใช้ดุลยพินิจต่างๆ ของฝ่ายบริหารเป็นไปโดยรอบคอบ ตามหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ด ี
 เป้าหมาย 
  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหินโคนปลัดหรือหัวหน้าส่วนราชการมีการมอบหมายอ านาจ 
เพ่ือกระจายอ านาจและลดปัญหาการทุจริต 
 พื้นที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน  
 วิธีด าเนินการ 
  1. จัดท าบันทึกเสนอเพ่ือพิจารณาขออนุมัติ อนุญาต สั่งการ แต่งตั้งมอบอ านาจการตัดสินใจสั่ง
การเพ่ือลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ 
  2. ด าเนินการออกค าสั่งมอบหมายหน้าที่ของนายกฯ ให้รองนายกฯ หรือปลัดมอบหมายงานให้
หัวหน้าส่วนราชการ ปฏิบัติราชการแทนหรือรักษาราชการแทนหรือรักษาการในต าแหน่ง 



  3. ส าเนาค าสั่งฯ แจ้งคณะทุกฝ่ายให้รับทราบและถือปฏิบัติ 
 ระยะเวลาด าเนินการ 
  ปีงบประมาณ พ.ศ.2562-2564 
 งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 
  ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน 
 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  การบริหารราชการ การด าเนินงาน การปฏิบัติงานเกิดความคล่องตัวและรวดเร็ว ตลอดจนการ
อ านวยความสะดวกและการให้บริการประชาชน/บริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
ภารกิจที่ 2.4 การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลในการด าเนินกิจการการประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ 

       ประจักษ ์

ล าดับที่ 2.4.1 ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมการเสนอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
 หลักการและเหตุผล 
  คณะผู้บริหารและบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน ที่มีคุณสมบัติตามระเบียบ
ส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันเป็นที่ เชิดชูยิ่งช้างเผือกและ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย พ.ศ.2536 สามารถขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
เพ่ือเป็นขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงานของผู้บริหาร พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน 
 วัตถุประสงค์ 
  1.  เพ่ือเป็นขวัญและก าลังใจในการท างาน 
  2. เพ่ือเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี ให้ประชาชนทั่วไปได้รับรู้และส านึกในพระมหา
กรุณาธิคุณ 
 กลุ่มเป้าหมาย/ผลผลิต 
  คณะผู้บริหาร และบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน 
 พื้นที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน 
 วิธีการด าเนินงาน 
  1. ท าการส ารวจคณะผู้บริหารและบุคลากรในองค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน ที่มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน 
  2. เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
  3. แจ้งผลการขอพระราชเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้ผู้ที่เสนอทราบ 
 ระยะเวลาด าเนินงาน 
  ทุกเดือนมกราคมของปี 
 งบประมาณ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 
  ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน 



 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  ผู้บริหาร พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน ส านึกในพระมหากรุณาธิคุณและ  มีขวัญ
และก าลังใจในการท างาน  
 
ล าดับที่ 2.4.2 ชื่อโครงการ : โครงการมอบเกียรติบัตรแก่อาสาสมัครผู้มีจิตสาธารณะ (ฝึกอบรมอาสาสมัคร 

     ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน) 
 หลักการและเหตุผล   
  อาสาสมัครภาคประชาชน เป็นกลไกที่ส าคัญยิ่งในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ซึ่งเป็นอาสาสมัครที่มีพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย พ.ศ.๒๕๕๐ บัญญัติไว้เพ่ือช่วยเหลือในการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน อย่างไรก็ตามการจะเสริมสร้างความ
แข็งแรงให้กับการด าเนินงาน อปพร. นอกจากจะต้องมีการด าเนินกิจกรรมต่างๆ อย่างต่อเนื่องแล้ว ในส่วนของ
สมาชิก อปพร. ก็จ าเป็นต้องได้รับการฝึกอบรมทบทวน เพ่ือให้มีความกระตือรือร้น และมีความสามารถในการ
ช่วยเหลืองานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพ่ิมมากข้ึนด้วย 
  ดังนั้นเพ่ือให้สมาชิก อปพร. มีความรู้ความเข้าใจและเกิดความช านาญ สามารถสนับสนุน
กิจการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพัฒนาศักยภาพ
ของ อปพร. จึงได้จัดท าโครงการฝึกอบรมทบทวน อปพร.  ขององค์การบริหารส่วนต าบลหินโคนขึ้น 
 วัตถุประสงค์ 
  1 . เพ่ื อ ให้ ส ม าชิ ก  อป พ ร . มี โอกาสทบทวนความรู้ เดิ ม  และเรี ยนรู้ ใน เรื่ องใหม่ ๆ               
เกี่ยวกับการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 
  2. เพื่อให้มีการรวมตัวและการด าเนินกิจกรรมของ อปพร.   
  3. เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถขององค์การบริหารส่วนต าบลจักราชในการป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย 
 เป้าหมาย 
   ด าเนินการฝึกอบรมให้กับสมาชิก อปพร. 
 ระยะเวลาด าเนินการ 
         ปีงบประมาณ พ.ศ.2562-2564 
 วิธีด าเนินการ 
  ๑. ด าเนินการประชาสัมพันธ์ เชิญชวนให้สมาชิก อปพร. ในสังกัด เข้ารับการอบรม  
            2. ศูนย์ อปพร. องค์การบริหารส่วนต าบลจักราช รับสมัครสมาชิก อปพร. เข้ารับการฝึกอบรม   
            3. ด าเนินการฝึกอบรมโดยวิธีการบรรยาย สาธิต และฝึกปฏิบัติ  
 สถานที่ฝึกอบรม 

  องค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน 
 งบประมาณ 
  150,000 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) 
 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  1. สมาชิก อปพร./เจ้าหน้าที่ประจ าศูนย์ฯ มีความรู้ความเข้าใจในหลักเกณฑ์ และแนวทางการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พร้อมที่จะปฏิบัติงาน สามารถช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างทันท่วงทีและมี
ประสิทธิภาพ 
  2. องค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน มีเครือข่ายอาสาสมัครภาคประชาชนที่เข้มแข็ง 



  3. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเพ่ิมขึ้น  ส่งผลให้เกิดความศรัทธาต่อการ
ปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน และมีความร่วมมือกับทางภาครัฐเป็นอย่างดี 
 
ล าดับที่ 2.4.3 ชื่อโครงการ : โครงการเยาวชนคนดีศรีหินโคน 
 หลักการและเหตุผล 
  ในปัจจุบันสังคมไทยให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชน และการบริการสาธารณะ
แบบมีส่วนร่วมตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย นอกจากนี้ยังเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติ
บุคคล เด็ก เยาวชนและองค์กรที่ให้การสนับสนุนการด าเนินกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ที่เป็น
ประโยชน์แก่ชุมชน สังคมและประเทศชาติ เพ่ือเป็นขวัญก าลังใจให้บุคคลหรือองค์กรมีความมุ่งมั่น ตั้งใจ ร่วม
เป็นแกนน าในการส่งเสริม สนับสนุน และอนุรักษ์มรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติสืบไป 
  กิจกรรมเยาวชนคนดีศรีหินโคน จัดขึ้นเพ่ือให้เด็ก เยาวชนที่เป็นแบบอย่างที่ดีเข้ารับใบประกาศ
เชิดชูเกียรติ เพื่อเป็นขวัญก าลังใจ ให้เด็ก เยาวชน มีความมุ่งม่ัน ช่วยเหลือสังคม และเป็นแบบอย่างต่อบุคคลอ่ืน
ในชุมชน 

 วัตถุประสงค์ 
  1. เพ่ือยกย่องเด็กและเยาวชน ที่ให้การสนับสนุนการด าเนินการกิจกรรมด้านศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม ที่เป็นประโยชน์แก่ชุมชน สังคม และประเทศชาติอย่างต่อเนื่องให้สังคมได้รับรู้ 
  2. เพ่ือประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานของผู้ที่ได้รับรางวัลให้เป็นตัวอย่างที่ดีแก่สาธารณชน
ต่อไป 
  3. เพ่ือเป็นขวัญและก าลังใจให้เด็กและเยาวชน ร่วมสนับสนุนและส่งเสริมการด าเนินงานด้าน
ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่องและกว้างขวางยิ่งขึ้น 
 เป้าหมาย 
  เด็ก เยาวชน และประชาชนในพื้นท่ีต าบลหินโคน 
 สถานที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน 
 วิธีด าเนินการ 
  1. ประชาสัมพันธ์กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ 
  2. ประสานก านัน ผู้ใหญ่บ้าน และสมาชิก อบต. เพื่อคัดเลือกเด็ก เยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมเชิด
ชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ 
  3. จัดท าเอกสารผู้ท าคุณประโยชน์ด้านต่างๆ เพ่ือเสนอผู้บังคับบัญชา  
  4. ด าเนินการจัดท ากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ 
  5. สรุปผลการจัดท ากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะเพ่ือเสนอผู้บังคับบัญชา 
 ระยะเวลาด าเนินการ 
  ปีงบประมาณ พ.ศ.2562-2564 
 งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน 
 



 ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  ผู้ท าคุณประโยชน์ได้รับการเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ เพ่ือให้เป็นแบบอย่างกับเด็ก 
เยาวชนคนอ่ืนๆ 
 
 
ภารกิจที่ 2.5 มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริต 

ล าดับที่ 2.5.1 ชื่อมาตรการ : มาตรการจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ (MOU) 
 หลักการและเหตุผล 
  จากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้ก าหนด
ดัชนีในการประเมินที่ค านึงถึงหลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณสากล และวัฒนธรรมของประเทศไทยเป็นหลัก
รวมถึงข้อเท็จจริงของการทุจริตที่เกิดขึ้นภายในหน่วยงานของภาครัฐ สาเหตุส่วนมากเกิดจากการด าเนินงานของ
ระดับบุคคล หรือเกิดจากปัจจัยทางวัฒนธรรมขององค์กร หรือเกิดจากลักษณะงานและการรับสิ่งของต่างๆ ที่
เอ้ือให้เกิดการทุจริต ดังนั้นวิธีการบริหารจัดการภายในองค์กรที่น าไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ค่านิยมและ
วัฒนธรรมขององค์กรให้กลายเป็นสิ่งที่ยอมรับได้ของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ภายในองค์กร โดยการสร้า งความ
ตระหนักถึงความรับผิดชอบและการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตภายในองค์กรของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ 
ถึงแม้จะเป็นสิ่งที่ยากต่อการด าเนินงานก็ตาม แต่เป็นสิ่งส าคัญที่หน่วยงานต้องสร้างให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเพ่ือ
น าไปสู่องค์กรที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน ตลอดจนเป็นการสร้างแนวร่วมในการต่อต้านการ
ทุจริตอันจะส่งผลต่อสังคม ชุมชน และประเทศเกิดความตระหนักถึงภัยจากากรทุจริตและปฏิเสธการทุจริตในทุก
รูปแบบ 
  ดังนั้นองค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน จึงได้จัดท ามาตรการจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 
ที่ก าหนดดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีขึ้น เพ่ือเป็นการพัฒนาวิธีการด าเนินงานภายในองค์กรที่จะน าไปสู่การยกระดับคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานให้สูงขึ้น 
 วัตถุประสงค์ 
  1. เพ่ือให้บุคลากรปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม ตามแนวทางการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ด ี
  2. เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มีความโปร่งใส มีคุณธรรม 
 เป้าหมาย/ผลผลิต 
  บุคลากรในองค์กรปฏิบัติตามเกณฑ์ตัวชี้วัดข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 
 พื้นที่ด าเนินการ  
  องค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน 
 วิธีด าเนินการ 
  1. จัดท าข้อตกลงในการปฏิบัติราชการ (MOU) ระหว่างพนักงานกับผู้บริหารท้องถิ่น ที่มีดัชนี
ในการประเมินการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
  2. รวบรวมรายงานข้อตกลงการปฏิบัติราชการ (MOU) เสนอผู้บริหาร 
 ระยะเวลาด าเนินการ 
  ปีงบประมาณ พ.ศ.2562-2564 
 



 งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ทุกส านัก/กอง องค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน 
 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  มีการจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 
 
ล าดับที่ 2.5.2 ชื่อมาตรการ : มาตรการให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบ ทั้งภาครัฐและองค์กรอิสระ       

                ที่ได้ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่เพื่อการตรวจสอบควบคุมดูแลการปฏิบัติ 
       ราชการ 

 หลักการและเหตุผล 
  องค์การบริหารส่วนต าบลจหินโคน ให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ด าเนินการตาม
อ านาจหน้าที่เพ่ือการตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน เนื่องจาก
เห็นความส าคัญของการตรวจสอบที่จะเป็นปัจจัยส าคัญช่วยให้การด าเนินงานตามภารกิจขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลหินโคน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ช่วยป้องกันหรือลดความเสี่ยงจากการด าเนินงาน
ที่ผิดพลาดและลดความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น ซึ่งนอกจากจะให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบภายนอก 
(ป.ป.ช., สตง.,จังหวัด, อ าเภอ) แล้ว องค์การบริหารส่วนต าบลหินโน ยังให้ความส าคัญกับการตรวจสอบภายใน
ด้วย 
  การให้ความร่วมมือกับส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ในการตรวจสอบบัญชีและ   งบการเงิน
ประจ าปี ได้มอบหมายให้หน่วยงานผู้เบิก/หัวหน้าหน่วยคลัง มีหน้าที่ให้ค าชี้แจงและอ านวยความสะดวกแก่
เจ้าหน้าที่ของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน กรณีได้รับข้อทักท้วงให้หัวหน้าหน่วยงานผู้เบิก/หัวหน้าหน่วยงาน
คลัง ปฏิบัติตามข้อทักท้วงโดยเร็ว อย่างช้าไม่เกิน 45 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งข้อทักท้วง กรณีที่ชี้แจงข้อ
ทักท้วงไปยัง สตง.แล้ว แต่ สตง.ยืนยันว่ายังไม่มีเหตุผลที่จะล้างข้อทักท้วง ก็จะด าเนินการชี้แจงเหตุผลและ
รายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดให้เสร็จสิ้นภายใน 45 วัน นับจากวันที่ได้รับทราบผลการวินิจฉัย ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2548 
  กลไกการก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎหมาย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่
ละประเภทได้ให้อ านาจข้าราชการในหน่วยงานกระทรวงมหาดไทย ทั้งผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอ าเภอก ากับ
ดูแลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินกิจการเป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดและมีประสิทธิภาพตาม
อ านาจหน้าที่ที่ก าหนดไว้ในกฎหมาย 
  กลไกองค์กรอิสระเพ่ือตรวจสอบการใช้อ านาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งในแง่ของการ
ทุจริตจะเกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายเงินไปโดยชอบด้วยกฎหมายระเบียบข้อบังคับหรือไม่ หรือตรวจสอบเพ่ือให้
นักการเมืองท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินกิจการต่างๆ อย่างโปร่งใสและสุจริต ซึ่งหน่วยงานทั้ง
ส านักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) และคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
(ป.ป.ช.) เป็นองค์กรที่มีหน้าที่ส าคัญ 
  ดังนั้นองค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน จึงได้ก าหนดมาตรการให้ความร่วมมือกับหน่วยงาน
ตรวจสอบขึ้น เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระที่มีหน้าที่
ตรวจสอบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ 
 



 วัตถุประสงค์ 
  เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระ ที่มีหน้าที่
ตรวจสอบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ 
 เป้าหมาย/ผลผลิต 
  การตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน จาก
หน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระเป็นอย่างมีประสิทธิภาพ 
 พื้นที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน 
 วิธีด าเนินการ 
  ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้งจากผู้ก ากับดูแลและองค์กรอิสระ อาทิ 
  - การรับการตรวจจากส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน 
  - การรับการตรวจจากคณะท างานตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการประจ าปี หรือ
คณะท างาน LPA จังหวัด 
  - การรับการตรวจจากส านักงาน ป.ป.ท. ตามโครงการ ITA 
 ระยะเวลาด าเนินการ 
  ปีงบประมาณ พ.ศ.2562-2564 
 งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ทุกส านัก/กอง องค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน 
 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ ควบคุมดูแล การปฏิบัติ
ราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน จากหน่วยงานภาครัฐ และองค์กรอิสระ 
 
 
ล าดับที่ 2.5.3 ชื่อมาตรการ : มาตรการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบและการด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน 
 หลักการและเหตุผล 
  สืบเนื่องจากค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 69/2557 เรื่อง มาตรการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบได้ก าหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ  ก าหนดมาตรการหรือ
แนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการ
สร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบเฝ้าระวัง เพ่ือ
สกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้ ประกอบกับนโยบายของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 
ได้แถลงนโยบายของรัฐบาลต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 ก็ได้ก าหนดให้มีการ
บริหารราชการแผ่นดิน   ที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
เป็นนโยบายส าคัญของรัฐบาล เพ่ือให้การขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ         
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  
  ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน ใช้หลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ภาคประชาชน  เข้ามามี
ส่วนร่วมโดยเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเสนอเรื่องร้องเรียน แจ้งเบาะแส เสนอข้อคิดเห็น ซึ่งสามารถยื่นค า
ร้องเรียนผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ ระบบอินเตอร์เน็ต ทางโทรศัพท์ หรือแจ้งเบาะแสด้วยตนเอง  ทั้งนี้เพื่อให้



ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้เสียได้ทราบช่องทางการร้องเรียนแนวทาง การพิจารณารับเรื่องร้องเรียน และการ
ตอบสนองต่อข้อร้องเรียนในเรื่องการทุจริตหรือประพฤติ มิชอบของข้าราชการ และเป็นการสร้างเครือข่ายภาค
ประชาชนในการช่วยสอดส่องและเฝ้าระวัง มิให้เจ้าหน้าที่กระท าการทุจริตหรือประพฤติมิชอบนอกเหนืออ านาจ
ที่ตนมีได้อีกทางหนึ่งด้วย 
  ฉะนั้นเพ่ือให้การด าเนินการรับเรื่องร้องเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถแก้ไขความ
เดือดร้อนของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้แต่งตั้งคณะท างานรับผิดชอบการรับเรื่องร้องเรียนและ
ด าเนินการเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนต าบลหินโคนขึ้น เพ่ือด าเนินการมาตรการจัดการในกรณีได้
รับทราบหรือรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆ เจ้าหน้าที่รับผิดชอบได้ถือปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกัน 
 วัตถุประสงค์ 
  1. เพื่อจัดให้มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด าเนินการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆ  
  2. เพ่ือจัดให้มีมาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบ พบการทุจริต
เป็นไปตามข้ันตอนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง 
  3. เพ่ือให้การตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบเป็นไปอย่าง
รวดเร็ว โปร่งใส เป็นธรรม 
 เป้าหมาย/ผลผลิต 
  มีการมอบหมายแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบเพื่อด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน 
 พื้นที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน 
 วิธีด าเนินการ 
  1. ก าหนดผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน หรือแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง    กรณีมี
เจ้าหน้าที่ทุจริตและปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่โดยมิชอบ 
  2. ก าหนดช่องทางการร้องเรียน แจ้งเบาะแส ข้อมูลเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติ  มิชอบ 
และพัฒนาช่องทางการร้องเรียนให้ง่ายสะดวก และวิธีการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูลเพ่ือเป็นหลักประกันและสร้างความ
มั่นใจแก่ผู้ให้ข้อมูลในการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่หน่วยงาน 
  3. แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ร้องเรียนทราบผลและความคืบหน้าของการด าเนินการ ภายใน 5 
วัน  
 ระยะเวลาด าเนินการ 
  ปีงบประมาณ พ.ศ.2562-2564 
 งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน 
 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  ภาคประชาชนมีบทบาทในการเฝ้าระวัง และติดตาม ตรวจสอบการท างานของเจ้าหน้าที่เพ่ือ
ป้องกันการทุจริตและปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่โดยมิชอบ 
 
 
 
 



มิติที่ 3. การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 

ภารกิจที่ 3.1 การจัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางท่ีเป็นการอ านวยความสะดวกแก่ 
       ประชาชนได้มีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง 
       ส่วนท้องถิ่นได้ทุกขั้นตอน 

ล าดับที่ 3.1.1 ชื่อโครงการ : โครงการฝึกอบรม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร 
 หลักการและเหตุผล 
  คุณธรรมจริยธรรมเป็นหนึ่งในหลักธรรมาภิบาลที่หน่วยงานภาครัฐทุกแห่งพึงปฏิบัติเพ่ือให้เกิด
การบริหารจัดการที่ดีและส่งเสริมองค์กรให้มีศักยภาพและประสิทธิภาพ ซึ่งรวมไปถึง   ความโปร่งใสการท างาน
ที่จ าเป็นต้องมีในทุกหน่วยงาน โดยเฉพาะหน่วยงานภาครัฐ โดยหนึ่งในแนวทางที่จะช่วยให้เกิดความโปร่งใสใน
การท างานคือการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร และตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ได้ระบุ
หลักการและเหตุผลของพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการว่าในระบอบประชาธิปไตยการให้ประชาชนมี
โอกาสกว้ างขวางในการได้ รับข้อมู ลข่ าวสารเกี่ ยวกับการด าเนิ นการต่ างๆ  ของรัฐ เป็ นสิ่ งจ า เป็ น                      
เพ่ือที่ประชาชนจะสามารถแสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิทางการเมืองได้โดยถูกต้องมากยิ่งขึ้น 
  ดังนั้นเพื่อเสริมสร้างให้องค์การบริหารส่วนต าบลจักราช มีความโปร่งใสในการท างานมากยิ่งขึ้น 
จึงได้จัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม น าความโปร่งใสสู่องค์กร เพื่อให้บุคลากรและตัวแทนชุมชนได้รับรู้
สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการและเรียนรู้เรื่องคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใส และเมื่อเกิด
ความเข้าใจแล้วจะสามารถขยายผลบอกต่อไปยังผู้ใกล้ชิด สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างองค์การบริหาร
ส่วนต าบลหินโคนกับภาคประชาชนให้มีความเข้มแข็งยิ่งขึ้น 
 วัตถุประสงค์ 
  เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมตระหนักถึงความส าคัญของการมีคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใส
ในการท างานและมีความรู้เกี่ยวกับสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ  
 เป้าหมาย/ผลผลิต 
  บุคลากรและตัวแทนชุมชนมีความรู้ความเข้าใจใน พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 
 พื้นที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน 
 วิธีด าเนินการ 
  1. ส ารวจความต้องการอบรม 
  2. ด าเนินการฝึกอบรม 
  3. ติดตามและประเมินผล 
 ระยะเวลาด าเนินการ 
  ปีงบประมาณ พ.ศ.2562-2564 
 งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ  
 ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน 
 
 



 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  บุคลากรและตัวแทนชุมชนมีความรู้ความเข้าใจใน พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ มีส่วน
ร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน 
 
ล าดับที่ 3.1.2 ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการเงิน การคลัง พัสดุ และทรัพย์สินของ     

           องค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน 
 หลักการและเหตุผล 
  การบริหารงานราชการในปัจจุบัน ภาคประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมและมีบทบาทอย่างมากใน
การบริหารงานของราชการส่วนท้องถิ่นในด้านต่างๆ การบริหารงานราชการส่วนท้องถิ่นต้องสามารถตรวจสอบ
ได้ ต้องมีความโปร่งใส ต้องให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ เพ่ือเป็นการ
ป้องกันมิให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ภาครัฐและภาคประชาชน 
 วัตถุประสงค์ 
  1. เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในการปฏิบัติงานให้ประชาชนได้รับรู้  
  2. เพื่อประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานของภาครัฐ 
  3. เพ่ือส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบ  การทุจริต
ประพฤติมิชอบในภาครัฐเสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายในการติดตามและตรวจสอบการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบในภาครัฐให้มีความเข้มแข็ง 
  4. เพ่ือให้มีระบบและกลไกในการป้องกันและตรวจสอบมิให้เกิดการทุจริตหรือการปฏิบัติ
หน้าที่โดยมิชอบในภาครัฐ 
 เป้าหมาย/ผลผลิต 
  ประชาชนภายในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน 
 พื้นที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน 
 วิธีด าเนินการ 
  เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงบประมาณ รายการบัญชีรับจ่ายเงินประจ าปี และการจัดซื้อจัด
จ้าง จัดหาพัสดุต่างๆ รวมถึงการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการช าระภาษีท้องถิ่น ผ่านทางเว็บไซต์ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลหินโคน และปิดประกาศข้อมูลดังกล่าวที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนต าบล
หินโคน 
 ระยะเวลาด าเนินการ 
  ปีงบประมาณ พ.ศ.2562-2564 
 งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน 
 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  1. ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญของทางราชการ  
  2. ประชาชนมีโอกาสได้ตรวจสอบการบริหารงานของทางราชการ ท าให้ลดการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ มีความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 
 



ล าดับที่ 3.1.3 ชื่อโครงการ : มาตรการจัดให้มีช่องทางท่ีประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหาร 
     ส่วนต าบลหินโคน 

หลักการและเหตุผล/ที่มาของมาตรการ 
ด้วยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 

ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐ จะต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่ส าคัญๆ ของหน่วยงาน เช่น โครงสร้างและการจัด
องค์กร อ านาจหน้าที่ แผนงาน โครงการ และอ่ืนๆ  ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลหินโคนจึงได้ตระหนักและ
เห็นความส าคัญของการเผยแพร่ข้อมูลที่ส าคัญๆ ของหน่วยงานผ่านทาง ช่องทางที่หลากหลาย เพ่ือให้การ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ หน่วยประชาสัมพันธ์ ณ ที่ท าการของหน่วยงาน 
เว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสังคม (Social Media) หมายเลขโทรศัพท์เฉพาะ การเผยแพร่ข้อมูลทางสื่อ 
สิ่งพิมพ์ต่างๆ โทรทัศน์ วิทยุ สื่ออิเล็กทรอนิกส์อ่ืนๆ ทั้งนี้ เพ่ือให้ประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการ
ตามอ านาจ หน้าที่และเข้าถึงข้อมูลตามภารกิจหลักขององค์การบริหารส่วนต าบลหินโคนได้ง่ายและสะดวกมาก
ขึ้น 
วัตถุประสงค์   

1 เพ่ือให้มีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานที่หลากหลาย  
2 เพ่ือให้ประชาชนหรือผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกมากยิ่งขึ้น 
3 เพ่ือให้มีช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนที่เข้าถึงประชาชนได้ง่าย 

เป้าหมาย/ผลผลิต 
ช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน จ านวนไม่น้อยกว่า 

7 ช่องทาง 
พื้นที่ด าเนินการ  

พ้ืนที่ทั้งในและนอกเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน 
วิธีด าเนินการ 

จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน ได้แก่  
- บอร์ดหน้าองค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน 
- บอร์ดประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนต าบลหินโคนในหมู่บ้าน 
- ประกาศเสียงตามสาย/วิทยุชุมชน/หอกระจายข่าว/รถกระจายเสียง/หน่วยประชาสัมพันธ์

เคลื่อนที ่
- ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน มีเจ้าหน้าที่ให้บริการประจ าและให้

ประชาชนสืบค้นได้เอง 
- จดัส่งเอกสารเผยแพร่รายงานประจ าปี 
- ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน ผ่านสื่อต่าง ๆ 
- หนังสือพิมพ์หรือวิทยุท้องถิ่น 
- ประกาศผ่านเว็บไซต์/เว็บบอร์ด/เฟสบุ๊ค ที่มีข้อมูลผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วน

ต าบลหินโคน 



ระยะเวลาด าเนินการ   
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564 

งบประมาณด าเนินการ   
ไม่ใช้งบประมาณ  

ผู้รับผิดชอบโครงการ  
ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน 

ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
จ านวนช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน 

 
 

ภารกิจที่ 3.2 การรับฟังความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน 

ล าดับที่ 3.2.1 โครงการสนับสนุนการจัดท าและบูรณาการแผนชุมชนองค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน 
หลักการและเหตุผล 

กระทรวงมหาดไทยมีนโยบายในการส่งเสริม สนับสนุน  ให้ทุกหมู่บ้าน  ชุมชน  มีการจัดท า
แผนชุมชนและแผนพัฒนาคุณภาพแผนชุมชน ส าหรับเป็นรากฐานและแนวทางในการพัฒนาภายใต้กระบวนการ
วางแผนพัฒนาท้องถิ่นและแผนพัฒนาจังหวัด ด้วยการบูรณาการร่วมกันทั้งหน่วยงานในส่วนภูมิภาค องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  องค์กรภาคประชาชนและภาคส่วนอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีกระบวนการท างานต่อเนื่ อง  
ลดปัญหาความซ้ าซ้อนและเกิดการเกื้อหนุนการท างานร่วมกัน  โดยยึดพ้ืนที่เป็นตัวตั้ง  ประชาชนเป็นศูนย์กลาง
การด าเนินงาน ด้วยการส่งเสริมบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นองค์กรอ านวยการบูรณาการใน
ระดับต าบลและเทศบาล 

การส่งเสริมสนับสนุนการจัดท าและทบทวนแผนชุมชน  เป็นกระบวนการเสริมสร้างความ
เข้มแข็งให้กับประชาชนในการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น  และเชื่อมโยงสู่การวางแผนพัฒนาชุมชน
ท้องถิ่น  และเชื่อมโยงสู่การวางแผนพัฒนาจังหวัด  โดยการสนับสนุนให้ประชาชนในหมู่บ้าน  ชุมชน  รวมตัวกัน
น าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการด ารงชีวิตในหมู่บ้าน  ชุมชนมาก าหนดเป็นกิจกรรม  จัดท าเป็นแผนเพ่ือใช้เป็น
แนวทางในการพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน  เป็นรากฐานของการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น  และแผนพัฒนาจังหวัด  โดย
ยึดหลักการพึ่งพาตนเอง  สอดคล้องกับวิถีชีวิต  วัฒนธรรมและสภาพแวดล้อมในหมู่บ้าน/ชุมชนและท้องถิ่น 

บทบาทและแนวทางการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล 
1) ท าหน้าที่เป็นองค์กรหลักในการบูรณาการการท างานร่วมกับหน่วยงานองค์กรที่เกี่ยวข้อง  

เพ่ือสนับสนุนให้มีการจัดท าหรือทบทวนพัฒนาคุณภาพแผนชุมชน  ทั้งในระดับหมู่บ้าน  และระดับต าบล โดย
อาจพิจารณาแต่งตั้งคณะท างานขับเคลื่อนระดับต าบลเป็นองค์กรบูรณาการ 

2) พิจารณาจัดตั้งงบประมาณในการสนับสนุนให้เกิดกระบวนการจัดท าทบทวนพัฒนาคุณภาพ
แผนชุมชน  โดยอาจพิจารณาอุดหนุนให้กับคณะกรรมการหมู่บ้าน  หรือองค์กรภาคประชาชน  หน่วยงานที่มี
ความช านาญในเรื่องนี้เพ่ือด าเนินการแทนได้ 



3) พิจารณาใช้กลไกคณะกรรมการหมู่บ้าน  และหรือกลุ่มองค์กรและประชาชนอ่ืนที่อาสาเป็น
กลไกหลักในการด าเนินการระดับหมู่บ้าน 

4) พิจารณาใช้ศูนย์ประสานงานองค์กรชุมชนระดับต าบล (ศอชต.) สภาองค์กรชุมชน  ผู้แทน
แผนชุมชนในระดับหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน  หรือกลไกภาคประชาชนอ่ืนในระดับต าบลเป็นกลไกบูรณาการแผน
ชุมชนระดับต าบล 
  ดังนั้น ในฐานะที่องค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน  เป็นองค์กรหลักในการบูรณาการ   การ
ท างานร่วมกับหน่วยงานองค์กรที่เกี่ยวข้อง    เพ่ือสนับสนุนให้มีการจัดท าและบูรณาการแผนชุมชน  ทั้งในระดับ
หมู่บ้าน  และระดับต าบล และเพ่ือให้การจัดท าแผนชุมชนของแต่ละหมู่บ้าน    ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล       
หินโคน  บรรลุผลส าเร็จ และน ามาใช้เป็นแนวทางในการจัดท าแผนพัฒนาสามปี   องค์การบริหารส่วนต าบลหิน
โคน    จึงได้จัดท าโครงการสนับสนุนให้มีการจัดท าและบูรณาการแผนชุมชนระดับต าบลขึ้น  

วัตถุประสงค์ 
  1. เพื่อด าเนินการวิเคราะห์สถานการณ์ต าบลเพื่อก าหนดแนวทางในการพัฒนา  โดยค านึงถึง
ปัญหา  ความต้องการและศักยภาพของพื้นที่ 
  2. เพ่ือน ากิจกรรมแผนชุมชนของแต่ละหมู่บ้าน มาจัดล าดับความส าคัญในการพัฒนา และ
ก าหนดไว้ภายใต้แนวทางพัฒนาแต่ละด้าน 
  3. เพ่ือสนับสนุนการจัดท าและบูรณาการแผนชุมชนระดับต าบล  ใช้เป็นแนวทางการจัดท า
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน   เช่น สนับสนุนป้าย วัสดุ อุปกรณ์ที่จ าเป็นต่างๆ เพ่ือใช้ใน
กระบวนการจัดท าแผนชุมของแต่ละหมู่บ้าน 
เป้าหมาย 
                     สนับสนุนการประชุมประชาคมเพ่ือจัดท าแผนชุมชน  ทั้ง 11 หมู่บ้านในเขตต าบลหินโคน 

งบประมาณ 
  20,000 .- (-สองหมื่นบาทถ้วน-) 
วิธีด าเนินการ 

ด าเนินการสนับสนุนการจัดท าแผนชุมชนในแต่ละหมู่บ้านโดยการสนับสนุนป้ายและวัสดุ
อุปกรณ์ในการจัดท าแผนชุมชนในแต่ละหมู่บ้าน  รวมทั้งออกไปร่วมประชุมประชาคมร่วมกับทุกหมู่บ้าน 

1. วิเคราะห์สถานการณ์ต าบลเพ่ือก าหนดแนวทางในการพัฒนาจากปัญหา  ความต้องการและ
ศักยภาพของพ้ืนที่ 

2. น าแผนชุมชนของแต่ละหมู่บ้าน ที่ผ่านการน าเสนอและจัดล าดับความส าคัญแล้วมา 
ก าหนดไว้ภายใต้แนวทางพัฒนาแต่ละด้าน ของอบต. 

3. น าแผนชุมชนแต่ละหมู่บ้านที่ส่งมา  ใช้เป็นแนวทางในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่ น และ
สนับสนุนเป็นข้อมูลประกอบการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัด ต่อไป 
ระยะเวลาในการด าเนินการ 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564 



หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 
  ส านักปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 1. ชุมชนมีแนวทางในการพัฒนาที่เกิดจากปัญหา  ความต้องการและศักยภาพของพ้ืนที่ 
  2. แผนชุมชนของแต่ละหมู่บ้าน ได้จัดล าดับความส าคัญในการพัฒนา ก่อนหลังตามความ
จ าเป็นและความส าคัญ 
  3. ได้จัดท าและบูรณาการแผนชุมชนระดับต าบล เพ่ือใช้เป็นแนวทางการจัดท าแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน 
 
ล าดับที่ 3.2.2 กิจกรรมศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ขององค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน หลากหลายช่องทาง  

หลักการและเหตุผล 
  องค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน เป็นหน่วยงานภาครัฐที่เน้นการให้บริการประชาชน และมี
เป้าหมายให้มีการบริการประชาชนในด้านต่างๆ ที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ด้วยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพและเกิด
ประโยชน์ต่อประชาชนผู้รับบริการโดยตรง โดยถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะได้รับการบริการอย่างสะดวก
รวดเร็ว และลดภาระของประชาชนเป็นส าคัญ 
  ดังนั้นเพ่ือให้การด าเนินงานด้านบริการเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเป็นการอ านวยความสะดวก
และตอบสนองความต้องการของประชาชน องค์การบริหารส่วนต าบลหินโคนจึงมีการจัดตั้งศูนย์รับเรื่องราว
ร้องทุกข์เพ่ือไว้ส าหรับรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์  จากประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนต่างๆ 
 วัตถุประสงค์ 
  1. เพ่ือรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพ้ืนที่ และแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้อง
หรือน ามาเป็นข้อมูลในการท าแผนงานโครงการแก้ไขปัญหาต่อไป 
  2. เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ประชาชนที่เดือนร้อนสามารถร้องเรียน/ร้องทุกข์ ได้หลากหลาย
ช่องทาง 
 เป้าหมาย 
  ให้บริการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ จากประชาชนในพ้ืนที่ ที่ได้รับความเดือดร้อนร าคาญ โดย
สามารถให้บริการได้อย่างมีคุณภาพ ด าเนินการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด  สร้างความเชื่อมั่นไว้วางใจ 
รวมถึงตอบสนองตามความคาดหวัง/ความต้องการของประชาชนผู้รับบริการ  
 วิธีด าเนินการ 
  1. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
  2. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบช่องทางใน การร้องทุกข์/ร้องเรียน  ซึ่งมี
หลากหลายช่องทาง ได้แก่  
   - แจ้งโดยตรง ที่ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน เฉพาะในวันเวลาราชการ 
(วันจันทร์ถึงวันศุกร์) ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น.  
   - แจ้งทางโทรศัพท์หมายเลข 044-950221 โทรสารหมายเลข 044-950221 
เฉพาะในวันเวลาราชการ (วันจันทร์ถึงวันศุกร์) ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. 
   - แจ้งทางทางไปรษณีย์ โดยส่งมาที่องค์การบริหารส่วนต าบลหิน ต าบลหินโคน อ าเภอ
จักราช จังหวัดนครราชสีมา 30230   



  3. เมื่อได้รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ น าเรื่องเสนอคณะผู้บริหารพิจารณาสั่งการเจ้าหน้าที่
ผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือแก้ไขปัญหาตามความจ าเป็นและเร่งด่วน 
  4. แจ้งผลการปฏิบัติงานให้ผู้ร้องทราบ 
 ระยะเวลาด าเนินการ 
  ปีงบประมาณ พ.ศ.2562-2564 
 งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน 
 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  1. ประชาชนที่เดือนร้อนได้รับการช่วยเหลือ แก้ไขปัญหา ตามเรื่องที่ประชาชนร้องเรียน/ร้อง
ทุกข์ ด้วยความรวดเร็วและถูกต้อง 
  2. ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการสอดส่องดูแลสังคมและการอยู่ร่วมกันแสดงให้เห็นถึงการเปิด
โอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน  
  3. แจ้งผลการด าเนินการให้ผู้ร้องเรียนทราบภายใน 15 วัน 
 
ภารกิจที่ 3.3 การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหาร กิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ล าดับที่ 3.3.1 โครงการสนับสนุนการจัดท าและบูรณาการแผนชุมชนองค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน 
หลักการและเหตุผล 

กระทรวงมหาดไทยมีนโยบายในการส่งเสริม สนับสนุน  ให้ทุกหมู่บ้าน  ชุมชน  มีการจัดท า
แผนชุมชนและแผนพัฒนาคุณภาพแผนชุมชน ส าหรับเป็นรากฐานและแนวทางในการพัฒนาภายใต้กระบวนการ
วางแผนพัฒนาท้องถิ่นและแผนพัฒนาจังหวัด ด้วยการบูรณาการร่วมกันทั้งหน่วยงานในส่วนภูมิภาค องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  องค์กรภาคประชาชนและภาคส่วนอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีกระบวนการท างานต่อเนื่อง  
ลดปัญหาความซ้ าซ้อนและเกิดการเกื้อหนุนการท างานร่วมกัน  โดยยึดพ้ืนที่เป็นตัวตั้ง  ประชาชนเป็นศูนย์กลาง
การด าเนินงาน ด้วยการส่งเสริมบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นองค์กรอ านวยการบูรณาการใน
ระดับต าบลและเทศบาล 

การส่งเสริมสนับสนุนการจัดท าและทบทวนแผนชุมชน  เป็นกระบวนการเสริมสร้างความ
เข้มแข็งให้กับประชาชนในการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น  และเชื่อมโยงสู่การวางแผนพัฒนาชุมชน
ท้องถิ่น  และเชื่อมโยงสู่การวางแผนพัฒนาจังหวัด  โดยการสนับสนุนให้ประชาชนในหมู่บ้าน  ชุมชน  รวมตัวกัน
น าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการด ารงชีวิตในหมู่บ้าน  ชุมชนมาก าหนดเป็นกิจกรรม  จัดท าเป็นแผนเพ่ือใช้เป็น
แนวทางในการพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน  เป็นรากฐานของการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น  และแผนพัฒนาจังหวัด  โดย
ยึดหลักการพึ่งพาตนเอง  สอดคล้องกับวิถีชีวิต  วัฒนธรรมและสภาพแวดล้อมในหมู่บ้าน/ชุมชนและท้องถิ่น 

บทบาทและแนวทางการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล 



1) ท าหน้าที่เป็นองค์กรหลักในการบูรณาการการท างานร่วมกับหน่วยงานองค์กรที่เกี่ยวข้อง  
เพ่ือสนับสนุนให้มีการจัดท าหรือทบทวนพัฒนาคุณภาพแผนชุมชน  ทั้งในระดับหมู่บ้าน  และระดับต าบล โดย
อาจพิจารณาแต่งตั้งคณะท างานขับเคลื่อนระดับต าบลเป็นองค์กรบูรณาการ 

2) พิจารณาจัดตั้งงบประมาณในการสนับสนุนให้เกิดกระบวนการจัดท าทบทวนพัฒนาคุณภาพ
แผนชุมชน  โดยอาจพิจารณาอุดหนุนให้กับคณะกรรมการหมู่บ้าน  หรือองค์กรภาคประชาชน  หน่วยงานที่มี
ความช านาญในเรื่องนี้เพ่ือด าเนินการแทนได้ 

3) พิจารณาใช้กลไกคณะกรรมการหมู่บ้าน  และหรือกลุ่มองค์กรและประชาชนอ่ืนที่อาสาเป็น
กลไกหลักในการด าเนินการระดับหมู่บ้าน 

4) พิจารณาใช้ศูนย์ประสานงานองค์กรชุมชนระดับต าบล (ศอชต.) สภาองค์กรชุมชน  ผู้แทน
แผนชุมชนในระดับหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน  หรือกลไกภาคประชาชนอ่ืนในระดับต าบลเป็นกลไกบูรณาการแผน
ชุมชนระดับต าบล 
  ดังนั้น ในฐานะที่องค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน  เป็นองค์กรหลักในการบูรณาการ   การ
ท างานร่วมกับหน่วยงานองค์กรที่เกี่ยวข้อง    เพ่ือสนับสนุนให้มีการจัดท าและบูรณาการแผนชุมชน  ทั้งในระดับ
หมู่บ้าน  และระดับต าบล และเพ่ือให้การจัดท าแผนชุมชนของแต่ละหมู่บ้าน    ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล       
หินโคน  บรรลุผลส าเร็จ และน ามาใช้เป็นแนวทางในการจัดท าแผนพัฒนาสามปี   องค์การบริหารส่วนต าบลหิน
โคน    จึงไดจ้ัดท าโครงการสนับสนุนให้มีการจัดท าและบูรณาการแผนชุมชนระดับต าบลขึ้น  

วัตถุประสงค์ 
  1. เพื่อด าเนินการวิเคราะห์สถานการณ์ต าบลเพื่อก าหนดแนวทางในการพัฒนา  โดยค านึงถึง
ปัญหา  ความต้องการและศักยภาพของพื้นที่ 
  2. เพ่ือน ากิจกรรมแผนชุมชนของแต่ละหมู่บ้าน มาจัดล าดับความส าคัญในการพัฒนา และ
ก าหนดไว้ภายใต้แนวทางพัฒนาแต่ละด้าน 
  3. เพ่ือสนับสนุนการจัดท าและบูรณาการแผนชุมชนระดับต าบล  ใช้เป็นแนวทางการจัดท า
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน   เช่น สนับสนุนป้าย วัสดุ อุปกรณ์ที่จ าเป็นต่างๆ เพ่ือใช้ใน
กระบวนการจัดท าแผนชุมของแต่ละหมู่บ้าน 
เป้าหมาย 
                     สนับสนุนการประชุมประชาคมเพ่ือจัดท าแผนชุมชน  ทั้ง 11 หมู่บ้านในเขตต าบลหินโคน 

งบประมาณ 
  20,000 .- (-สองหมื่นบาทถ้วน-) 
วิธีด าเนินการ 

ด าเนินการสนับสนุนการจัดท าแผนชุมชนในแต่ละหมู่บ้านโดยการสนับสนุนป้ายและวัสดุ
อุปกรณ์ในการจัดท าแผนชุมชนในแต่ละหมู่บ้าน  รวมทั้งออกไปร่วมประชุมประชาคมร่วมกับทุกหมู่บ้าน 

1. วิเคราะห์สถานการณ์ต าบลเพื่อก าหนดแนวทางในการพัฒนาจากปัญหา  ความต้องการและ
ศักยภาพของพ้ืนที่ 



2. น าแผนชุมชนของแต่ละหมู่บ้าน ที่ผ่านการน าเสนอและจัดล าดับความส าคัญแล้วมา 
ก าหนดไว้ภายใต้แนวทางพัฒนาแต่ละด้าน ของอบต. 

3. น าแผนชุมชนแต่ละหมู่บ้านที่ส่งมา  ใช้เป็นแนวทางในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น และ
สนับสนุนเป็นข้อมูลประกอบการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัด ต่อไป 
ระยะเวลาในการด าเนินการ 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564 
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 
  ส านักปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 1. ชุมชนมีแนวทางในการพัฒนาที่เกิดจากปัญหา  ความต้องการและศักยภาพของพ้ืนที่ 
  2. แผนชุมชนของแต่ละหมู่บ้าน ได้จัดล าดับความส าคัญในการพัฒนา ก่อนหลังตามความ
จ าเป็นและความส าคัญ 
  3. ได้จัดท าและบูรณาการแผนชุมชนระดับต าบล เพ่ือใช้เป็นแนวทางการจัดท าแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน 
 
ล าดับที่ 3.3.2 ชื่อมาตรการ : มาตรการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าและคณะกรรมการติดตามประเมินผล 

      แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน 
 หลักการและเหตุผล 
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2548 หมวด 1 องค์กรจัดท าแผนพัฒนา ข้อ 7 (2) และข้อ 9 ก าหนดให้มีองค์กรและโครงสร้างขององค์กร
จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปของคณะกรรมการ 
  ดังนั้นเพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีองค์กรใน
การจัดท าแผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2548 องค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน จึงแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าและคณะกรรมการติดตาม
ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหินโคนขึ้น 
 วัตถุประสงค์ 
  เพ่ือส่ งเสริม ให้บุ คลากรและตัวแทนประชาชนจากทุกภาคส่วน ได้มี ส่ วนร่วมและ                
แสดงความคิดเห็นในการจัดท าและคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน
ให้สอดคล้องกับประเด็นหลักการพัฒนาที่ประชาชน และคณะกรรมการก าหนด ด้วยความถูกต้อง โปร่งใสและ
สุจริต 
 เป้าหมาย/ผลผลิต 
  คณะกรรมการจัดท าและคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ต าบลหินโคน 
 พื้นที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน 
 



 วิธีด าเนินการ 
  1. คัดเลือกผู้แทนประชาคมเพ่ือเป็นคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนและติดตาม
ประเมินผลแผน 
  2. แต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนและติดตามประเมินผลแผน 
  3. คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาจัดท าแผน 
  4. คณะกรรมการร่วมกันติดตามประเมินผลแผน 
 ระยะเวลาด าเนินการ 
  ปีงบประมาณ พ.ศ.2562-2564 
 งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน 
 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน มีคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเพ่ือยกร่าง
หรือจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามต้องการของประชาคมและชุมชน ด้วยความถูกต้อง โปร่งใส สุจริต และให้
ความส าคัญในการต่อต้านการทุจริต 
 
ล าดับที ่3.3.3 ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) 
 หลักการและเหตุผล 
  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้ด าเนินโครงการการตรวจรับรองมาตรฐานการปฏิบัติ
ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) โดยจัดให้มีการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นทุกแห่ง จ านวน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการบริหารจัดการ ด้านการบริหารงานบุคคลและกิจการสภา ด้านการ
บริหารงานการเงินและการคลัง และด้านการบริการสาธารณะและมีการติดตามผลการปฏิบัติราชการที่ส าคัญ
ตามแบบท่ีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก าหนด 
 วัตถุประสงค์ 
  1. เพ่ือวัดสมรรถนะและศักยภาพในการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน 
  2. เพ่ือก าหนดแนวทางในการส่งเสริมและพัฒนาการท างานขององค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน 
  3. เพ่ือเป็นฐานข้อมูลในการขับเคลื่อนนโยบายขององค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน 
 เป้าหมาย/ผลผลิต 
  รวบรวมเอกสาร หลักฐานถูกต้อง ครบถ้วน ตามตัวชี้วัดการตรวจประเมินประสิทธิภาพของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) 
 พื้นที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน 
 วิธีด าเนินการ 
  1. ประสานทุกส านัก/กอง เพ่ือแจ้งตัวชี้วัดในการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) 
  2. รวบรวมข้อมูลตามตัวชี้วัดในการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (LPA) 
  3. น าผลการประเมินมาใช้พัฒนาการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน 



 ระยะเวลาด าเนินการ 
  ทุกปีงบประมาณ  
 งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 
  ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน 
 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  1. องค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน ผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (LPA)  
  2. สามารถน าผลการประเมินมาใช้ก าหนดแนวทางในการส่งเสริมและพัฒนาการท างานของ
องค์การบริหารส่วนต าบลหินโคนต่อไป 
 

มิติที่ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบตัิราชการขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น 

ภารกิจที่ 4.1 การจัดวางระบบตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน 
ล าดับที ่4.1.1 ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมติดตามประเมินผลและรายงานผลการตรวจสอบควบคุมภายใน 
 หลกัการและเหตุผล 
  ระบบการควบคุมภายในเป็นกลไกที่ส าคัญและเป็นเครื่องมือในการบริหารงานในหน่วยงาน ไม่
ว่าจะเป็นในภาครัฐหรือเอกชน ทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ระบบการควบคุมภายในจะช่วยควบคุมหรือลดความ
เสี่ยงของหน่วยงานให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ซึ่งจะท าให้ปฏิบัติงานและการจัดการของหน่วยงานบรรลุตาม
วัตถุประสงค์  ในอดีตที่ ผ่ านมาการบริหารงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้มีการควบคุมภายในตามที่
กระทรวงการคลังประกาศให้ใช้เป็นเรื่องๆ ซึ่งอาจอยู่ในรูปของกฎหมาย ระเบียบ ระบบบัญชี หนังสือสั่งการและ
หนังสือตอบข้อหารือต่างๆ โดยส่วนใหญ่จะเน้นไปที่การควบคุมด้านการเงินและบัญชีและการปฏิบัติให้ถูกต้อง
ตามระเบียบหรือกฎเกณฑ์ที่ทางราชการก าหนดไว้ ซึ่งไม่ครอบคลุมถึงการจัดการด้านอ่ืนๆ นอกเหนือจากด้าน
การเงินและบัญชีในหน่วยงาน จึงไม่สามารถสะท้อนภาพถึงผลการด าเนินงานในภาพรวมของหน่วยงานได้ ระบบ
การควบคุมภายใน  ที่ดีควรเป็นระบบการควบคุมที่ครอบคลุมงานทุกด้านและสามารถสะท้อนภาพให้เห็นเป็น
องค์รวมของหน่วยงานนั้นๆ ว่ามีการด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่เพียงใด การที่ระบบ     
การควบคุมภายในของรัฐยังไม่ครอบคลุมทุกระบบงาน อาจเป็นช่องทางรั่วไหลท าให้เกิดความเสียหายใน
หน่วยงานและการด าเนินงานไม่สัมฤทธิ์ผล ทั้งนี้สาเหตุส่วนหนึ่งอาจเกิดจากการก าหนดหน้าที่   และมอบหมาย
งานในหน่วยงานไม่เหมาะสม การมอบหมายการปฏิบัติงานทั้งกระบวนการให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งเพียงคนเดียว 
การควบคุมสอบทานและการตรวจสอบยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอตลอดจนขาดการประเมินและการบริหาร
ความเสี่ยงการควบคุมภายในของหน่วยงานที่ก าหนดขึ้น และพัฒนาให้ระบบการควบคุมภายในดังกล่าวทันสมัย
อยู่เสมอ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน พิจารณาแล้วเห็นว่าเพ่ือให้องค์กรมีแนวทางในการก าหนด
ระบบการควบคุมภายใน ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน่วยงานจึงได้
ก าหนดกิจกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนต าบลหินโคนขึ้น 
 



 วัตถุประสงค์ 
  1. เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ท าให้การใช้ทรัพยากร
เป็นไปอย่างประหยัดและคุ้มค่า โดยลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ซ้ าซ้อนหรือไม่จ าเป็น ลดความเสี่ยงหรือผล
เสียหายด้านการเงินหรือด้านอ่ืนๆ ที่อาจมีขึ้น 
  2. เพ่ือให้มีข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้องครบถ้วนและเชื่อถือได้ สร้างความมั่นใจแก่
ผู้บริหารในการตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารและการปฏิบัติงาน และบุคคลภายนอก ที่เก่ียวข้อง 
  3.  เพ่ือให้บุคลากรมีการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย เงื่อนไขสัญญา ข้อตกลง ระเบียบ
ข้อบังคับต่างๆ ของหน่วยงานอย่างถูกต้องและครบถ้วน 
 เป้าหมาย 
  เพ่ือให้การระบบควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน่วยงาน อีกทั้งยังเป็นการควบคุมหรือลดความเสี่ยงของ
หน่วยงานให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งจะท าให้การปฏิบัติงานและการจัดงานของหน่วยงานบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ 
 วิธีด าเนินการ 
  1. แต่งตั้งคณะท างานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจ
เงินแผ่นดินว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.2544 ข้อ 6 
  2. ประชุมคณะท างานเพ่ือปรับปรุงพัฒนาระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้การ
ปฏิบัติตามภารกิจและตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ต าบลจักราชเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  3. การรวบรวมผลการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในให้คณะท างาน เพ่ือสรุปข้อมูล 
  4. รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคต่างๆ ให้นายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลหินโคนทราบ 
 ระยะเวลาด าเนินการ 
  ปีงบประมาณ พ.ศ.2562-2564 
 งบประมาณด าเนินการ 
  ไมใ่ช้งบประมาณ 
 หน่วยงานรับผิดชอบ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน 
 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  1. มีรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในตามมาตรฐาน ข้อ 6 เสร็จตามก าหนดเวลา 
  2. กิจกรรมการควบคุมภายใน ร้อยละ 80 ได้ด าเนินการแก้ไข 
  3. ร้อยละของหน่วยงานรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในครบทุกงาน 

 
 

ภารกิจที่ 4.2 การสนับสนุนให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติหรือการบริหารราชการ ตาม 
       ช่องทางที่สามารถด าเนินการได้ 
 
 



ล าดับที่ 4.2.1 ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมการรายงานผลการใช้จ่ายเงินให้ประชาชนได้รับทราบ 
 หลักการและเหตุผล 
  การปฏิบัติงานด้านการคลังเป็นการท างานที่ต้องอาศัยระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการ 
ตลอดจนมติคณะรัฐมนตรี วิธีการท างานต้องอยู่ในกรอบและต้องมีระบบการบริการที่รวดเร็ว ถูกต้อง ประชาชน
หรือผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจสร้างความสะดวกให้แก่ประชาชนมากที่สุด ถูกต้องทั้งระเบียบกฎหมาย 
ข้อเท็จจริง ไม่มีข้อผิดพลาดบริการด้วยความเสมอภาคกัน ไม่เลือกปฏิบัติเสริมสร้างความโปร่งใสในการ
ปฏิบัติงาน การบริหารการเงินการคลังเกิดความโปร่งใสไม่เกิดการทุจริตคอร์รัปชันมีการท างานมีกระบวนการที่
โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ รายงานการเงินจากหน่วยงานภายในและภายน อกไม่พบข้อบกพร่อง มี
กระบวนการทางการคลังที่เปิดเผยข้อมูลอื่นต่อประชาชน 
 วัตถุประสงค์ 
  1. เพื่อให้เกิดความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ 
  2. การใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าและเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถซักถามและตรวจสอบได้ 
  3. ปฏิบัติงานถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
  4. ในการบริหารจัดการต้องท าอย่างเปิดเผยสามารถตรวจสอบได้ จึงต้องมีการปรับปรุงแก้ไข
การท างานขององค์กรให้มีความโปร่งใส สามารถเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร เปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถ
ตรวจสอบความถูกต้องได้ 
 เป้าหมาย/ผลผลิต 
  ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน 
 พื้นที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน 
 วิธีด าเนินการ 
  จัดท างบแสดงฐานะการเงินและงบอ่ืนๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การ
เบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และที่
แก้ไขเพ่ิมเติม โดยเปิดเผยเพ่ือให้ประชาชนทราบ ณ ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน ภายในเก้าสิบ
วันนับแต่วันสิ้นปี และจัดท ารายงานแสดงผลการด าเนินงานตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก าหนด เพ่ือ
น าเสนอผู้บริหารท้องถิ่น และประกาศส าเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบทุกสามเดือน 
 ระยะเวลาด าเนินการ 
  ทุกปีงบประมาณ 
 งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน 
 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  1. มีการพัฒนาการบริหารด้านการเงินการคลังและงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ 
  2. มีการเบิกจ่ายถูกต้อง รวดเร็ว เกิดความประหยัด 
  3. มีการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นท่ีหรือผู้รับบริการ 
 
 



ภารกิจที่ 4.3 การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถิ่น 
ล าดับที่ 4.3.1 ชื่อกิจกรรม : โครงการอบรมให้ความรู้ด้านระเบียบ กฎหมายท้องถิ่น ผู้บริหาร และสมาชิก  

หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
ในการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง 

เงื่อนไข และหลักเกณฑ์ ต่างๆ ที่สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นได้รับการเลือกตั้งมาจากประชาชนต้องรู้
และยึดเป็นแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ การด าเนินการอย่างเคร่งครัด ปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นประจ าไม่ได้เกิดจากเรื่อง
ขาดความรอบคอบ ความช านาญ ประสบการณ์ หรือขาดความรู้ กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง เงื่อนไข 
และหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่มักมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติม เสนอเท่านั้น หากแต่เกิดจากความรู้ความ
เข้าใจหรือการตีความข้อกฎหมาย ระเบียบ หรือกฎเกณฑ์ เงื่อนไขที่เกี่ยวข้องอย่าง ผิดๆ ส่งผลให้สมาชิกสภา
ท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น โดยเฉพาะผู้บริหารท้องถิ่นต้องตกเป็นผู้กระท าผิดกฎหมาย ก่อให้เกิด ความ
เสียหายแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และท าให้การแก้ไขปัญหาของประชาชนหรือการพัฒนาท้องถิ่นขาด
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ส่งผลให้การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องล่าช้า เพราะไม่ตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน อย่างแท้จริง จากปัญหาดังกล่าวข้างต้น จึงจ าเป็นที่สมาชิกสภาท้องถิ่นและ
ผู้บริหารท้องถิ่นต้องมีความรู้ ความเข้าใจระเบียบ กฎหมาย ค าสั่ง และหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่ส าคัญและเกี่ยวข้อง
กับการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อันมีผลให้เกิด ประสิทธิภาพและเกิดผลดีต่อองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น รวมทั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นไม่ต้องเสี่ยงกับการ  กระท าผิดกฎหมายหรือถูก
ตรวจสอบ 

ดังนั้น เพื่อให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน เพ่ิมพูนความรู้ ความ
เข้าใจ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน มีความรู้ความเข้าใจมิให้ด าเนินกิจการที่เป็นการขัดกัน
ระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมตามมาตรา 100 แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต และมีความรู้ความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติ ส าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐเรื่อง
การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามมาตรา 103 แห่งกฎหมายประกอบ รัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต งานนิติการ องค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน จึงได้จัดท าโครงการ
อบรมให้ความรู้ ด้านระเบียบ กฎหมายท้องถิ่น ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น 

วัตถุประสงค์   
1 เพ่ือให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน เพ่ิมพูนความรู้ความ

เข้าใจระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547  
2 เพ่ือให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน มีความรู้ความเข้าใจ

เกี่ยวกับการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สิน และหนี้สิน  
3 เพ่ือให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน มีความรู้ความเข้าใจมิให้

ด าเนินกิจการที่เป็นการขัดกันระหว่าง ประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมตามมาตรา 100 แห่ง
กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริต   



4 เพ่ือให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน มีความรู้ความเข้าใจใน
แนวทางการปฏิบัติส าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ เรื่องการทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตาม
มาตรา 103 แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ ป้องกันและปราบปรามการทุจริต  

เป้าหมาย/ผลผลิต 
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน  

พื้นที่ด าเนินการ  
องค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน 

วิธีด าเนินการ 
1 จัดท าโครงการ/แผนงาน  
2 ประชาสัมพันธ์โครงการ วัน เวลา และสถานที่ให้แก่ผู้ บริหาร และสมาชิกสภาองค์การ

บริหารส่วนต าบลหินโคน เข้ารับการอบรม   
3 อบรมให้ความรู้โดยวิทยากร พร้อมแจกเอกสารประกอบการอบรม   
4 ประเมินผลและสรุปผลการด าเนินการ  

ระยะเวลาด าเนินการ 
ปีงบประมาณพ.ศ. 2562-2564 

งบประมาณด าเนินการ   
ไม่ใช้งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบโครงการ   
ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน 

ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
1 ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน ได้เพ่ิมพูนความรู้ความเข้าใจ

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับ การประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547   
2 ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ

ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและ หนี้สิน   
3 ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน มีความรู้ความเข้าใจมิให้ด าเนิน

กิจการที่เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมตามมาตรา 100 แห่งกฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ ทุจริต   

4 ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน มีความรู้ความเข้าใจแนวทางการ
ปฏิบัติส าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐเรื่องการ รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามมาตรา 103 
แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต 
 

 



ล าดับที่ 4.3.2 ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน 
 หลักการและเหตุผล 
  การประชุมสภาท้องถิ่นอาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น พ.ศ.2547 ตามข้อ 5 วรรคหนึ่งได้บัญญัติให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้รักษาการมีอ านาจตีความ 
วินิจฉัย ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติ เพ่ือด าเนินการตามระเบียบว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 
 วัตถุประสงค์ 
  ด าเนินกิจการของสภาเป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด 
 เป้าหมาย/ผลผลิต 
  สภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินโคนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการท างาน ของฝ่ายบริหาร
เพ่ือป้องกันการทุจริต 
 พื้นที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน 
 วิธีด าเนินการ 
  1. แจ้งนัดประชุมสภาท้องถิ่นตามค าสั่งของประธานสภาท้องถิ่น 
  2. ชี้แจงกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ค าสั่ง หนังสือสั่งการหรือแนวทางปฏิบัติซึ่ง
เกี่ยวข้องกับกิจการขององค์การบริหารส่วนต าบลหินโคนต่อที่ประชุมสภาท้องถิ่น 
  3. ช่วยเหลือประธานสภาท้องถิ่นจัดท าระเบียบวาระการประชุมสภาท้องถิ่น 
  4. ประชุมสภาวันเวลาที่ก าหนด 
  5. จัดท ารายงานการประชุมสภาท้องถิ่น 
 ระยะเวลาด าเนินการ 
  ปีงบประมาณ พ.ศ.2562-2564 
 งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 
  ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน 
 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  1. กิจการของสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินโคนเป็นไปตามท่ีกฎหมายก าหนด 
  2. สภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินโคนท าหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติราชการของฝ่ายบริหาร 
ส่งเสริมให้เกิดความถูกต้อง โปร่งใส ป้องกันการทุจริตต่อหน้าที่ 
 

ภารกิจที่ 4.4 เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้าน 
       การทุจริต 

ล าดับที่ 4.4.1 ชื่อโครงการ : มาตรการเฝ้าระวังการคอรร์ัปชันโดยภาคประชาชน  
หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

คอร์รัปชัน หมายถึง การใช้ต าแหน่งหน้าที่สาธารณะเพ่ือแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวหรือ
ผลประโยชน์ของพวกพ้อง โดยมิชอบด้วยกฎหมายและศีลธรรม เจ้าหน้าที่ของรัฐมีหน้าที่รักษาผลประโยชน์ของ
ส่วนรวม หากใช้ต าแหน่งหน้าที่ที่ได้รับ มอบหมายกระท าการเพ่ือผลประโยชน์ส่วนตัวหรือพวกพ้อง ก็ถือว่ามีการ



กระท าคอร์รัปชันการป้องกันและปราบปรามการ ทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ พระราชกฤษฎีกาว่า
ด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และสอดคล้องกับเกณฑ์ คุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ (PMQA) มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพและธรรมาภิบาลของหน่วยงานภาครัฐ ทั้งนี้ เพ่ือให้การ บริหาร
ราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาลอันจะท าให้ประชาชนเกิดความมั่นใจศรัทธา และไว้วางใจ
ในการ บริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล 

วัตถุประสงค์  
สนับสนุนให้ภาคประชาชนร่วมกันเฝ้าระวังการคอร์รัปชันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

เป้าหมาย/ผลผลิต 
คณะกรรมการชุมชนหรือตัวแทนประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน 

พื้นที่ด าเนินการ   
องค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน 
วิธีด าเนินการ   

1 เชิญคณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการคอร์รัปชัน   
2 เชิญคณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเป็นคณะกรรมการเฝ้าระวังการคอร์รัปชันของ

องค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน 
ระยะเวลาด าเนินการ   

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 
งบประมาณด าเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ  
ผู้รับผิดชอบโครงการ  

ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน 
ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์   

1 คณะกรรมการชุมชนมีความรู้ ความเข้าใจเรื่องการคอร์รัปชันและสามารถตรวจสอบการคอร์
รัปชันได้   

2 มีการมอบหมายให้คณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเป็นหน่วยเฝ้าระวังการคอร์รัปชัน
ในระดับองค์การบริหารส่วนต าบล 
  
ล าดับที ่4.4.2 ชื่อโครงการ : โครงการถวายสัตย์ปฏิญาณเนื่องในวันส าคัญต่าง ๆ 

หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
   สืบเนื่องจากคณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของส านักงานคณะกรรมการข้าราชการ
พลเรือน ก าหนดเป็นนโยบายในการจัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพ่ือเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ปลูกฝัง
อุดมการณ์เพ่ือชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เป็นประจ าทุกปี ในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ  พระ
เจ้าอยู่หัว นั้น องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งน้ าร้อน จึงได้จัดโครงการพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพ่ือเป็นข้าราชการที่
ดีและพลังของแผ่นดินขึ้น เพ่ือให้ผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงานและประชาชนทั่วไปขององค์การ



บริหารส่วนต าบลโป่งน้ าร้อน  ได้ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ถวายเป็นราชสักการะ ราชสดุดี แด่พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ในทุกปีนั้น 
  องค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน ในฐานะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่อยู่ใกล้ชิดกับ
ประชาชนมากที่สุด ได้ตระหนักถึงหน้าที่และความรับผิดชอบต่อสังคม เพ่ือแสดงออกถึงความจงรักภักดีจึงได้จัด
โครงการพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพ่ือเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ต่อไป 

วัตถุประสงค์ 
1 เพ่ือแสดงออกซ่ึงความจงรักภักดี  ความรักษ์  ความสามัคคีของปวงชนชาวไทย   
2 เพ่ือถวายสัตย์ปฏิญาณตนในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละ มุ่งม่ัน และซื่อสัตย์สุจริตต่อ 

หน้าที่และต่อสังคม  
3  เพ่ือให้เกิดจิตส านึกในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต การเสียสละเพ่ือส่วนรวม 

การท างานด้วยจิตสาธารณะ  โดยยึดหลักธรรมมาภิบาลและตามประมวลคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงาน
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหินโคนที่ได้ประกาศใช้ 

เป้าหมาย/ผลผลิต 
ผู้บริหาร  สมาชิกสภา ข้าราชการ  พนักงาน  

พื้นที่ด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน 

วิธีการด าเนินการ 
    เข้าร่วมกิจกรรมในงานส าคัญต่าง ๆ   

ระยะเวลาด าเนินการ 
ปีงบประมาณ  พ.ศ.2562 – 2564 

งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน 

ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
1 ได้แสดงออกซึ่งความจงรักภักดี  ความรักษ์  ความสามัคคีของปวงชนชาวไทย   

      2 ผู้บริหารได้ถวายสัตย์ปฏิญาณตนในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละ มุ่งมั่น และ 
ซื่อสัตย์สุจริตต่อหน้าที่และต่อสังคม 

3 เกิดจิตส านึกในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต การเสียสละเพ่ือส่วนรวม  
การท างานด้วยจิตสาธารณะ  โดยยึดหลักธรรมมาภิบาลและตามประมวลคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงาน
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหินโคนที่ได้ประกาศใช้ 
 


