แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
(พ.ศ. 2562-2564)

ของ
องค์การบริหารส่วนตาบลหินโคน
อาเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา

ส่วนที่ 1
บทนำ

บทนำ
1. กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงในกำรเกิดกำรทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
การวิเคราะห์ ค วามเสี่ ย งในการเกิ ดการทุ จ ริต ในองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ องถิ่น มี วัต ถุป ระสงค์ เพื่ อ
ต้องการบ่ งชี้ความเสี่ ย งของการทุจ ริ ตที่มี อยู่ ในองค์กรโดยการประเมินโอกาสของการทุ จริตที่ อาจเกิด ขึ้น
ตลอดจนบุคคลหรือหน่วยงานที่อาจเกี่ยวข้องกับการกระทาทุจริต เพื่อพิจารณาว่าการควบคุมและการป้องกัน
การทุจริตที่มีอยู่ในปัจจุบันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่
กำรทุจริตในระดับท้องถิ่น พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการขยายตัวของการทุจริตในระดับท้องถิ่น ได้แก่
การกระจายอานาจลงสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แม้ว่าโดยหลักการแล้วการกระจายอานาจมีวัตถุประสงค์
สาคัญเพื่อให้บริการต่าง ๆ ของรัฐสามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนมากขึ้น มีประสิทธิภาพมาก
ขึ้น แต่ในทางปฏิบัติทาให้แนวโน้มของการทุจริตในท้องถิ่นเพิ่มมากยิ่งขึ้นเช่นเดียวกัน
ลักษณะกำรทุจริตในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จาแนกเป็น 9 ประเภท ดังนี้
1) การทุจริตด้านงบประมาณ การทาบัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง และการเงินการคลัง ส่วนใหญ่เกิดจาก
การละเลยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) สภาพหรือปัญหาที่เกิดจากตัวบุคคล
3) สภาพการทุจริตอันเกิดจากช่องว่างของกฎระเบียบและกฎหมาย
4) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการขาดความรู้ความเข้าใจและขาดคุณธรรม
จริยธรรม
5) สภาพหรือลักษณะปัญหาที่เกิดจากการขาดประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ
6) สภาพหรื อ ลั กษณะปั ญ หาของการทุ จริ ตที่ เกิ ดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายในการ
ตรวจสอบจากภาคส่วนต่างๆ
7) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากอานาจ บารมี และอิทธิพลท้องถิ่น
๘) ทุจริตเวลาของทางราชการ เช่น การใช้เวลาทางราชการไปทาธุระส่วนตัว
9) ทุจริตต่อทรัพยากรของส่วนราชการ เช่น ล้างรถยนต์ส่วนตัวโดยใช้น้าขององค์กร ดูดฝุ่นรถยนต์
ส่วนตัวโดยเครื่องดูดฝุ่นของราชการ ชาร์ตแบตโทรศัพท์ส่วนตัว

สำเหตุและปัจจัยที่นำไปสู่กำรทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำมำรถสรุปเป็นประเด็นได้ ดังนี้
1) โอกำส แม้ว่าในปัจจุบันมีหน่วยงานและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแต่พบว่า ยังคงมีช่องว่างที่ทาให้ เกิดโอกาสของการทุจริต ซึ่งโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นจากการบังคับใช้
กฎหมายที่ไม่เข้มแข็ง กฎหมาย กฎระเบียบไม่รัดกุม และอานาจหน้าที่โดยเฉพาะข้าราชการระดับสูงก็เป็นอีก
โอกาสหนึ่งที่ทาให้เกิดการทุจริต
2) สิ่งจูงใจ เป็นที่ยอมรับว่าสภาวะทางเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม ทาให้คน
ในปัจจุบันมุ่งเน้นที่การสร้างความร่ารวย ด้วยเหตุนี้จึงเป็นแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่มีแนวโน้มที่จะทาพฤติกรรม
การทุจริตมากยิ่งขึ้น
3) กำรขำดกลไกในกำรตรวจสอบควำมโปร่ งใส การทุ จ ริต ในปั จ จุ บั น มี รูป แบบที่ ซั บ ซ้ อ นขึ้ น
โดยเฉพาะการทุจริตในเชิงนโยบายที่ทาให้การทุจริตกลายเป็นความชอบธรรมในสายตาของประชาชน ขาด
กลไกการตรวจสอบความโปร่งใสที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเป็นการยากที่จะเข้าไปตรวจสอบการทุจริตของ
บุคคลเหล่านี้
4) กำรผูกขำด ในบางกรณีการดาเนินงานของภาครัฐ ได้แก่ การจัดซื้อ-จัดจ้าง เป็นเรื่องของการ
ผูกขาด ดังนั้นจึงมีความเกี่ยวข้องเป็นห่วงโซ่ผลประโยชน์ทางธุรกิจ ในบางครั้งพบบริษัทมีการให้สินบนแก่
เจ้าหน้าที่เพื่อให้ตนเองได้รับสิทธิในการดาเนินงานโครงการของภาครัฐ รูปแบบของการผูกขาด ได้แก่ การ
ผูกขาดในโครงการก่อสร้างและโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
5) กำรได้รับค่ำตอบแทนที่ไม่เหมำะสม รายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย ความยากจนถือเป็นปัจจัย
หนึ่ งที่ท าให้ ข้าราชการมีพ ฤติกรรมการทุจ ริต เพราะความต้องการที่ จะมีส ภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ทาให้
เจ้าหน้าที่ต้องแสวงหาช่องทางเพื่อเพิ่ม “รายได้พิเศษ” ให้กับตนเองและครอบครัว
6) กำรขำดจริยธรรม คุณธรรม ในสมัยโบราณ ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคุณธรรมที่ได้รับการเน้น
เป็นพิเศษถือว่าเป็นเครื่องวัดความดีของคน แต่ในปัจจุบัน พบว่า คนมีความละอายต่อบาปและเกรงกลั วบาป
น้ อยลง และมีความเห็ น แก่ตั วมากยิ่ งขึ้น มองแต่ป ระโยชน์ส่ ว นตนเป็น ที่ตั้ งมากกว่าที่จะยึด ผลประโยชน์
ส่วนรวม
7) มีค่ำนิยมที่ผิด ปัจจุบันค่านิยมของสังคมได้เปลี่ยนจากยกย่องคนดี คนที่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็น
ยกย่องคนที่มีเงิน คนที่เป็นเศรษฐี มหาเศรษฐี คนที่มี ตาแหน่งหน้าที่การงานสูง ด้วยเหตุนี้ ผู้ที่มีค่านิยมที่ผิด
เห็นว่าการทุจริตเป็นวิถีชีวิตเป็นเรื่องปกติธรรมดา เห็นคนซื่อเป็นคนเซ่อ เห็นคนโกงเป็นคนฉลาด ย่อมจะทา
การทุจริตฉ้อราษฎร์บังหลวง โดยไม่มีความละอายต่อบุญและบาป และไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายของบ้านเมือง

2. หลักกำรและเหตุผล
รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันบัญญัติให้รัฐจะต้องให้ความเป็นอิสระแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยยึด
หลักแห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น และส่งเสริมให้ องค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการจัดทาบริการสาธารณะ รวมทั้งมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในระดับ
พื้นที่ส่วนการกากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะทาได้เท่าที่จาเป็นตามกรอบที่กฎหมายกาหนด และ
ต้องเป็นไปเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นหรือประโยชน์สุขของประเทศโดยรวม น อ ก จ า ก นี้
ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริการราชการแผ่นดิน กาหนดให้การบริหารราชการซึ่งรวมทั้งราชการบริหาร
ส่วนท้องถิ่นต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และคานึงถึง
การมีส่วนร่วมของประชาชน
เมื่อพิจารณาจากบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่เกี่ยวข้องดังกล่าวจะเห็นได้ว่าการบริหาร
ราชการแผ่นดินที่มีองค์กรปกครองท้องถิ่น ซึ่งเป็นองค์กรหลักในการจัดการบริการสาธารณะและแก้ไขปัญหา
ในระดับท้องถิ่นยังมีปัญหาหลายประการ ที่สาคัญคือปัญหาด้านการบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเอง และปัญหาการกากับดูแลโดยองค์กรที่มี อานาจหน้าที่ตามกฎหมาย และด้วยเหตุที่ว่านี้ ได้มีส่วน
ทาให้ การบริ ห าราชการขององค์กรปกครองส่ ว นท้ องถิ่น ส่ ว นหนึ่งไม่เป็น ไปเพื่ อก่อให้ เกิดประโยชน์สุ ขแก่
ประชาชนในท้องถิ่นอย่างแท้จริง คณะผู้บริหารหรือพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบางส่วนมีพฤติการณ์
ส่อไปในทางที่เอื้อประโยชน์ แก่ตนเองหรือพวกพ้องโดยไม่ชอบมีการกระทาในลักษะที่เป็นการขัดกันแห่ ง
ผลประโยชน์ ฝ่าฝื น หรือไม่ป ฏิบั ติตามมาตรฐานจริยธรรม จากสภาพปั ญ หาที่พบในองค์กรปกครองส่ ว น
ท้องถิ่นตามสื่อสิ่งพิมพ์ หรือสื่อประชาสัมพันธ์จะพบว่าภาพลักษณ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการทุจริต
คอรัป ชั่นเป็ นจานวนมาก และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ประชาชนเกิดความไม่ไว้วางใจการ
บริหารงานของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามมา
ดังนั้นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องเร่งสร้างภาพลักษณ์ ความเชื่อมั่นให้กับหน่วยงานทั้งภายใน
และภายนอกองค์กร โดยเฉพาะประชาชนให้ได้เข้ามามีส่ วนร่วมในการบริหารงานการตรวจสอบการทางาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งบุคคลที่มีส่วนสาคัญที่จะทาให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปลอดทุจริตหรือ
การทุจริตมีทิศทางลดน้อยลง ย่อมเกิดจากบุคลากรในองค์กรซึ่งประกอบด้วย คณะสมาชิกสภาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น คณะผู้บ ริห าร ตลอดจนข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกๆ
ตาแหน่ ง จะต้องมีจิ ตสานึ กค่านิ ยม ทัศนคติที่ ดีและยอมรับหลักคุณ ธรรม จริยธรรม ประกอบหลั กการใช้
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับฯ
ในการบริ ห ารหรื อ การปฏิ บั ติ ง าน กล่ า วโดยสรุ ป หากองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ได้ ยึ ดหลั ก
“ธรรมาภิบาล” แล้ว หน่วยงานองค์กรอื่นและประชาชนก็จะเชื่อมั่นและไว้วางใจ ศรัทธาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอย่างแน่นอน
องค์การบริหารส่วนตาบลหินโคน อาเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งเป็นองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นหนึ่งที่จะเป็นตัวช่วยสร้างภาพลักษณ์ในด้านการป้องกันการทุจริตเพื่อขยายผลไปยังองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ที่ได้เข้าร่วมการเป็นเครือข่ายในด้านการป้องกันการทุจริตแล้วก็ทาให้ทุกองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นได้ยึดหลักการบริหารงานและการปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนอย่างแท้จริง

ปัจจุบันยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ 3 เริ่มจากปี
พ.ศ. 2560 จนถึงปี พ.ศ. 2564 ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติ
ใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริ ตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐ
ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพื่อให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและ
เกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยกาหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอำด
ไทยทั้ งชำติ ต้ ำ นทุ จ ริ ต ” มี เป้ า หมายหลั ก เพื่ อ ให้ ป ระเทศไทยได้ รับ การประเมิ น ดั ช นี ก ารรั บ รู้ ก ารทุ จ ริ ต
(Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2564 ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะ
สูงขึ้นได้นั้น การบริห ารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจ้าหน้าที่ของรั ฐและประชาชนต้องมี
พฤติกรรมแตกต่างจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้ตาแหน่งหน้าที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได้กาหนด
ยุทธศาสตร์การดาเนินงานหลักออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI)
ดังนั้ น เพื่ อให้ ก ารดาเนิ น การขับ เคลื่ อนด้านการป้ องกั น และปราบปรามการทุ จ ริต บั งเกิ ดผลเป็ น
รูปธรรมในทางปฏิบัติ เป็นไปตามเจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ระยะ ที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) องค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่น จึงได้ตระหนักและให้ ความส าคัญกับการ
บริหารจัดการที่มีความโปร่งใส สร้างค่านิยม วัฒนธรรมสุจริตให้เกิดในสังคมอย่างยั่งยืนจึงได้ดาเนินการจัดทา
แผนปฏิ บั ติ ก ารองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ต้ น แบบ ด้ า นการป้ อ งกั น การทุ จ ริต (พ.ศ. 2559 -2561)
เพื่อกาหนดแนวทางการขับเคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตผ่านโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ต่าง ๆ ที่ เป็ น รูป ธรรมอย่ างชั ดเจน อัน จะน าไปสู่ การปฏิ บั ติอ ย่างมี ป ระสิ ท ธิภ าพ บรรลุ วัตถุป ระสงค์และ
เป้าหมายของการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างแท้จริง

3. วัตถุประสงค์ของกำรจัดทำแผน
1. เพือ่ ให้องค์การบริหารส่วนตาบลหินโคนใช้เป็นกรอบและแนวทางในการขับเคลื่อนมาตรการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตาบลหินโคน
2. เพื่อส่งเสริม/เสริมสร้างให้บุคลากร ขององค์การบริหารส่วนตาบลหินโคน ปฏิบัติราชการโดยยึดหลัก
ธรรมาภิบาล หลักสัปปุริสธรรม มีมาตรฐานทางคุณธรรม จริยธรรม และการบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ดี
3. เพื่อส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริตประพฤติ
มิชอบในภาครัฐ เสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายในการติดตามและตรวจสอบการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบในภาครัฐให้มีความเข้มแข็ง
4. เพื่อให้ระบบ และกลไกในการป้องกันและตรวจสอบมิให้เกิดการทุจริต หรือการปฏิบัติหน้าที่โดยมิ
ชอบในการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลหินโคน
5. เพื่อให้ทุกภาคส่วนรู้เท่ากัน ร่วมคิดการป้องกันการทุจริต โดยมีการพัฒนาศักยภาพและคุณธรรม
จริยธรรมของบุคลากรด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างทั่วถึง
6. เพื่อให้การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
(Good Governance)
7. เพื่อส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วม (people's participation) และตรวจสอบ (People’s audit)
ของภาคประชาชนในการบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

4. เป้ำหมำย
1. ข้าราชการทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายประจา ลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตาบลหินโคน ตลอดจน
ประชาชน มีจิตสานึกในเรื่องของความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส เป็นธรรม การปฏิบัติงานด้วยหลักการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยไม่ใช้ตาแหน่งหน้าที่ไปในทางที่มิชอบทุกฝ่าย
2. องค์การบริหารส่วนตาบลหินโคน มีระบบการปฏิบัติงานที่สามารถป้องกันปัญหาเกี่ยวกับการทุจริต
และประพฤติมิชอบของราชการ และเจ้าหน้าที่ และสามารถจัดการกับปัญหากรณีการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบได้อย่างรวดเร็ว โปร่งใส มิให้ข้าราชการอื่นใช้เป็นเยี่ยงอย่างได้
3. หน่วยงานสามารถประสานความร่วมมือในองค์กรและภายนอกองค์กรในการป้องกัน และปราบปราม
การทุจริต ภาครัฐ
4. องค์การบริหารส่วนตาบลหินโคน สามารถพัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม และ
ถ่วงดุลการใช้อานาจไม่เหมาะสม การใช้ตาแหน่งหน้าที่ส่อไปในทางทุจริต
5. องค์การบริหารส่วนตาบลหินโคน พัฒนาบุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่ ในการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตประพฤติมิชอบ
6. เป็นอีกทางหนึ่งในการช่วยกากับ ดูแล และสอดส่อง การปฏิบัติงานของข้าราชการทั้งฝ่ายการเมือง
และฝ่ายประจา ลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตาบลหินโคน ไม่ให้ส่อไปในทางทุจริตและร่วมมือกับ
ฝ่ายตรวจสอบภายนอก เช่น ปปช. สตง. คตง. ในการติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติงาน

5. ประโยชน์ของกำรจัดทำแผน
1. ข้าราชการฝ่ ายการเมือง ข้าราชการฝ่ ายบริห าร บุ คลากรขององค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ่น รวมถึง
ประชาชนในท้องถิ่นมีจิตสานึกรักท้องถิ่นของตนเอง อันจะนามาซึ่งการสร้างค่านิยม และอุดมการณ์ในการ
ต่อต้านการทุจริต (Anti-Corruption) จากการปลูกฝังหลักคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิบาล รวมถึงหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงที่สามารถนามาประยุกต์ใช้ในการทางานและชีวิตประจาวัน
2. องค์ กรปกครองส่ ว นท้ องถิ่น สามารถบริห ารราชการเป็ นไปตามหลั กบริห ารกิจการบ้ านเมืองที่ ดี
(Good Governance) มีความโปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้
3. คณะกรรมการ/สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลหินโคน ข้าราชการและลูกจ้างขององค์การ
บริหารส่วนตาบลหินโคน มีจิตสานึกในการปฏิบัติงานเพื่อประชาชนมีความซื่อสัตย์ สุจริต ปฏิบัติงานด้วยความ
โปร่งใส
4. ประชาชนมีจิตสานึกในการเห็นประโยชน์ของชุมชนและเฝ้าระวังการทุจริตของข้าราชการทั้งฝ่าย
การเมืองและฝ่ายประจา ลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตาบลหินโคน
5. มีระบบการควบคุมและตรวจสอบการปฏิบัติงาน เพื่อให้งานมีประสิทธิภาพและลดโอกาสในการ
กระทาการทุจริตและประพฤติมิชอบ
6. สร้างระบบในการจัดการกับการทุจริตให้เป็นไปด้วยความรวดเร็ว
7. พัฒนาและเสริมสร้างบุคลากรและหน่วยงานในการต่อต้านและปราบปรามการทุจริต
8. องค์การบริหารส่วนตาบลหินโคน ได้รับการยอมรับจากทุกภาคส่วนทั้งทางภาครัฐ ภาคเอกชน
ตลอดจนประชาชนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในองค์กร
9. สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งจากภายในและภายนอกองค์กรที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการทุจริต

วิสัยทัศน์(Vision) ขององค์การบริหารส่วนตาบลหินโคน
“ คมนาคมสะดวก เศรษฐกิจพอเพียง หลีกเลี่ยงอบายมุข สุขภาพดีถ้วนหน้า ส่งเสริมการศึกษาฯ
มวลประชาเป็นสุข”

ส่วนที่ ๒
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
พ.ศ. 2562 - 2564

ส่วนที่ ๒
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
พ.ศ. 2562 - 2564
ขององค์การบริหารส่วนตาบลหินโคน อาเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา
ปี ๒๕62

ปี ๒๕63

ปี ๒๕64

มิติ

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

1. การสร้าง
สังคมที่ไม่ทน
ต่อการทุจริต

1.1 การสร้ า งจิ ต ส านึ ก
และความตระหนั ก แก่
บุ ค ลากรทั้ ง ข้ า ราชการ
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

1.1.1 โครงการฝึกอบรมคุณธรรม
จริยธรรม แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา และ
พนักงานขององคกกรปกครองส่วนท้องถิน่

50,000

50,000

50,000

1.1.2 มาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงาน
ตามประมวลจริยธรรมขององคกกรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น”

-

-

-

1.1.3 โครงการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร
ของ อบต.หินโคน

-

-

-

250,000

250,000

250,000

60,000

60,000

60,000

28,000

28,000

28,000

80,000

80,000

80,000

60,000

60,000

60,000

30,000

30,000

30,000

-

-

-

1.2 การสร้ า งจิ ต ส านึ ก 1.2.1 โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด
และความตระหนั ก แก่ หินโคนเกมสก
ประชาชนทุก ภาคส่วนใน
1.2.2 โครงการรักษกน้ารักษกป่ารักษา
ท้องถิ่น
แผ่นดิน
2.2.3 โครงการเสริมสร้างและพัฒนา
ศักยภาพของเกษตรกรในชุมชนตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
1.3 การสร้างจิตสานึกและ 1.3.1 โครงการงานวันเด็กแห่งชาติ
ความตระหนักแก่เด็กและ 1.3.2 โครงการอบรมคุณธรรมและ
เยาวชน
จริยธรรมแก่เด็กและเยาวชน
1.3.3 โครงการอบรมเยาวชนร่วมใจต้าน
ภัยเอดสกและยาเสพติด

2. การบริหาร 2.1 แสดงเจตจ านงทาง 2.1 กิจกรรมประกาศเจตจานงต่อต้าน
การเมื อ งในการต่ อ ต้ า น การทุจริตของผู้บริหารองคกกรปกครอง
ราชการเพื่อ
ส่วนท้องถิ่น
การทุจริตของผู้บริหาร
ป้องกันการ
ทุจริต

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

หมาย
เหตุ

ปี ๒๕62
มิติ

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

2.2 มาตรการสร้างความ 2.2.1 มาตรการออกคาสั่งมอบหมายงาน
โป ร่ ง ใส ใน ก า รป ฏิ บั ติ ของนายกฯ ปลัดและหัวหน้าส่วนราชการ
ขององคกการบริหารส่วนตาบลหินโคน
ราชการ

2.3 มาตรการการใช้ดุลย
พินิจและใช้อ านาจหน้า ที่
ให้ เป็ น ไปตามหลั ก การ
บริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ดี

2.4 การเชิ ด ชู เกี ย รติ แ ก่
หน่ ว ยงาน/บุ ค คลในการ
ด า เ นิ น กิ จ ก า ร ก า ร
ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็น
ที่ประจักษก

2.5 มาตรการจัดการ
ในกรณีได้ทราบหรือรับ
แจ้งหรือตรวจสอบพบการ
ทุจริต

ปี ๒๕63

ปี ๒๕64

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

-

-

2.2.2 กิจกรรมควบคุมการเบิกจ่ายเงิน
ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจาปี

-

-

-

2.2.3 กิจกรรมจัดทาแผนการจัดหาพัสดุ

-

-

-

2.2.4 กิจกรรมเผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสารด้าน
การจัดซื้อจัดจ้าง

-

-

-

2.2.5 โครงการจ้างสารวจความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการ

20,000

20,000

20,000

2.3.1 กิจกรรมป้ายประชาสัมพันธกแนว
ทางการติดต่อราชการ

-

-

-

2.3.2 มาตรการออกคาสั่งมอบหมายงาน
ของนายกฯ ปลัดและหัวหน้าส่วนราชการ
ขององคกการบริหารส่วนตาบลหินโคน

-

-

-

2.3.3 มาตรการการมอบอานาจอนุมัติ
อนุญาตสั่งการของผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อลด
ขั้นตอนและระยะเวลาในการปฏิบัติราชการ

-

-

-

2.4.1 กิจกรรมการเสนอ
เครื่องราชอิสริยาภรณก

-

-

-

150,000

150,000

2.4.2 โครงการมอบเกียรติบัตรแก่
150,000
อาสาสมัคร ผู้มีจิตสาธารณะ (ฝึกอบรม
ทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน)
2.4.3 โครงการเยาวชนคนดีศรีหินโคน

-

-

-

2.5.1 มาตรการจัดทาข้อตกลงการปฏิบัติ
ราชการ (MOU)

-

-

-

2.5.2 มาตรการให้ความร่วมมือกับหน่วย
ตรวจสอบ ทั้งภาครัฐและองคกกรอิสระ ที่ได้
ดาเนินการตามอานาจหน้าที่เพื่อการ
ตรวจสอบ ควบคุมดูแลการปฏิบัติราชการ

-

-

-

หมาย
เหตุ

ปี ๒๕62
มิติ

3. การ
ส่งเสริม
บทบาทและ
การมีส่วนร่วม
ของภาค
ประชาชน

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

ปี ๒๕63

ปี ๒๕64

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

2.5.3 มาตรการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบและ
การดาเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน
ประชาชนกล่าวหาเจ้าหน้าที่ขององคกการ
บริหารส่วนตาบลหินโคน ว่าทุจริตและ
ปฏิบัติราชการตามอานาจหน้าที่โดยมิ
ชอบ”

-

-

-

3.1 การจัดให้มแี ละ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารใน
ช่องทางที่เป็นการอานวย
ความสะดวกแก่ประชาชน
ได้มีส่วนร่วมตรวจสอบ
การปฏิบัติราชการตาม
อานาจหน้าที่ขององคกกร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทุก
ขั้นตอน

3.1.1 โครงการฝึกอบรม พ.ร.บ.ข้อมูล
ข่าวสาร

-

-

-

3.1.2 กิจกรรมเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้าน
การเงิน การคลัง พัสดุ และทรัพยกสินของ
องคกการบริหารส่วนตาบลหินโคน

-

-

-

3.1.3 มาตรการจัดให้มีชอ่ งทางที่
ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของ
องคกการบริหารส่วนตาบลหินโคน

-

-

-

3.2 การรับฟังความ
คิดเห็น การรับและ
ตอบสนองเรื่องร้องเรียน/
ร้องทุกขกของประชาชน

3.2.1 โครงการสนับสนุนการจัดทาและ
บูรณาการแผนชุมชนองคกการบริหารส่วน
ตาบลหินโคน

20,000

20,000

20,000

3.2.2 กิจกรรมศูนยกรับเรื่องราวร้องทุกขก
ขององคกการบริหารส่วนตาบลหินโคน
หลากหลายช่องทาง

-

-

-

3.3 การส่งเสริมให้
ประชาชนมีส่วนร่วมบริหาร
กิจการขององคกกรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

3.3.1 โครงการสนับสนุนการจัดทาและ
บูรณาการแผนชุมชนองคกการบริหารส่วน
ตาบลหินโคน

20,000

20,000

20,000

3.3.2 มาตรการแต่งตั้งคณะกรรมการ
จัดทาและคณะกรรมการติดตามประเมินผล
แผนพัฒนาองคกการบริหารส่วนตาบลหินโคน

-

-

-

3.3.3 กิจกรรมประเมินประสิทธิภาพของ
องคกกรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA)

-

-

-

หมาย
เหตุ

ปี ๒๕62
มิติ

ภารกิจตามมิติ

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

4.1 การจัดวางระบบ
ตรวจสอบภายในและการ
ควบคุมภายใน

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

ปี ๒๕63

ปี ๒๕64

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

-

-

4.2 การสนับสนุนให้ภาค 4.2.1 กิจกรรมการรายงานผลการใช้
จ่ายเงินให้ประชาชนได้รับทราบ
ประชาชนมีส่วนร่วม
ตรวจสอบการปฏิบัตหิ รือ
การบริหารราชการ ตาม
ช่องทางที่สามารถ
ดาเนินการได้

-

-

-

4.3 การส่งเสริมบทบาท
การตรวจสอบของสภา
ท้องถิ่น

4.3.1 โครงการอบรมให้ความรู้ด้าน
ระเบียบ กฎหมายท้องถิ่น ผู้บริหาร และ
สมาชิก

-

-

-

4.3.2 กิจกรรมประชุมสภาองคกการบริหาร
ส่วนตาบลหินโคน

-

-

-

4.4.1 มาตรการเฝ้าระวังการคอรรัปชันโดย
ภาคประชาชน

-

-

-

4.4.2 โครงการถวายสัตยกปฏิญาณเนื่องใน
วันสาคัญต่าง ๆ

-

-

-

4.4 เสริมพลังการมีส่วน
ร่วมของชุมชน
(Community) และบูรณา
การทุกภาคส่วนเพื่อ
ต่อต้านการ ทุจริต

4.1.1 กิจกรรมติดตามประเมินผล และ
รายงานผลการตรวจสอบควบคุมภายใน

หมาย
เหตุ

ส่วนที่ 3
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ตามแผนปฏิบัติการฯ

ส่วนที่ 3
มิติที่ 1 : การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
ภารกิจที่ 1.1 การสร้างจิตสานึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร
ข้าราชการการเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่น และฝ่ายประจาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
ลาดับที่ 1.1.1
1. ชื่อโครงการ : โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมแก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาและพนักงาน
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2551 มีมติเห็นชอบในหลักการ
เกี่ยวกับ ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในภาครัฐไว้ 5 ยุทธศาสตร์ และยุทธศาสตร์ที่ 4 การ
ส่งเสริมคุณธรรม ในองค์กรเพื่อเป็นต้นแบบให้ข้าราชการได้เรียนรู้และปฏิบัติตาม
ในปั จ จุ บั น ปั ญ หาการขาดคุ ณ ธรรมจริย ธรรมในสั งคมไทยได้ ท วี ค วามรุน แรง และมี ค วาม
หลากหลายมากขึ้นกว่าในอดีตที่ผ่านมา สาเหตุส่วนหนึ่งมาจากสภาพแวดล้อม และเปลี่ยนแปลงไปตามกระแส
การพัฒนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไร้พรมแดน และปัญหาการขาดคุณธรรมจริยธรรมของคนใน
สังคม สาหรับประชาชนปัญหาการทางานที่ไม่มีความสุข ปัญหาความสามัคคีในองค์กร การใช้อานาจหน้าที่เกิน
ขอบเขตและประพฤติมิชอบ ปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์และปัญหาความเหลื่อมล้าทางตาแหน่ง เป็น
ต้น
จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตาบลหินโคน จึงเห็นความสาคัญในการ
พัฒนาบุคลากรในสังกัดและได้จัดทาหลักคุณธรรมจริยธรรมสาหรับข้าราชการไว้สาหรับในการปฏิบัติตนเพื่อให้
ตระหนักถึงการสร้างจิตสานึกให้มีคุณธรรม จริยธรรมและปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสานึกที่ดีใน
หน้าที่ ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ประชาชน สร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร องค์การบริหารส่วน
ตาบลหินโคน จึงได้จัดทาโครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมแก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาและพนักงาน เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและประโยชน์สูงสุดของประชาชน
3.วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อปลูกจิตสานึกให้ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตาบลหินโคน
เข้าใจหลักธรรมของพระพุทธศาสนา มีคุณธรรมจริยธรรม และน้อมนาเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปเป็น
แนวทางในการดาเนินชีวิตส่วนตัว และในการปฏิบัติราชการ
1.2 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตาบล
หินโคน มีทัศนคติที่ดีต่อการทางาน เกิดทักษะในการทางานอย่างมีความสุข พัฒนาศักยภาพในการทางานให้
เกิดประโยชน์สูงสุด
1.3 เพื่อให้พนักงาน ได้รับการพัฒนาจิตใจ และพัฒนาตนเองให้มีจิตสาธารณะ เกิดความสานึก
ร่วมในการเสริมสร้างสังคมแห่งคุณธรรมและสมานฉันท์ ประพฤติตนเป็นพลเมืองดี สร้างประโยชน์แก่
ครอบครัว ประชาชน และประเทศชาติ สร้างจิตสานึกในการทาความดี รู้จักการให้การเสียสละเพื่อส่วนรวม
และการบาเพ็ญสาธารณะประโยชน์ร่วมกัน

3.4 เพื่อเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์การบริหารส่วนตาบลหินโคน ในการเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรมและธรรมาภิบาล ในการปฏิบัติงาน
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน/ลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตาบลหินโคน
5. พื้นที่ดาเนินการ
- องค์การบริหารส่วนตาบลหินโคน
- สถานปฏิบัติธรรมที่เห็นสมควรเหมาะสม
6. วิธีการดาเนินการ
จัดให้มีการดาเนินกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม แบ่งเป็น 2 แนวทางคือ
6.1 การจัดกิจกรรมบรรยายเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและผู้มีจิตสาธารณะเป็นอย่างไร
6.2 การเข้ารับการปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิ การบาเพ็ญจิตเสริมสร้างหลักคุณธรรมจริยธรรมตาม
หลักพระพุทธศาสนา
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 – 2564
8. งบประมาณดาเนินการ
50,000.-(ห้าหมื่นบาทถ้วน)
9. ผู้รับผิดชอบ
สานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลหินโคน
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตาบลหินโคน เข้าใจ
หลักธรรมของพระพุทธศาสนา มีคุณธรรมจริยธรรม และน้อมนาเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปเป็นแนวทางใน
การดาเนินชีวิตส่วนตัว และในการปฏิบัติราชการ
10.2 ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตาบลหินโคน มี
ทัศนคติที่ดีต่อการทางาน เกิดทักษะในการทางานอย่างมีความสุข พัฒนาศักยภาพในการทางานให้เกิดประโยชน์
สูงสุด
10.3 พนักงาน ได้รับการพัฒนาจิตใจ และพัฒนาตนเองให้มีจิตสาธารณะ เกิดความสานึก
ร่วมในการเสริมสร้างสังคมแห่งคุณธรรมและสมานฉันท์ ประพฤติตนเป็นพลเมืองดี สร้างประโยชน์แก่
ครอบครัว ประชาชน และประเทศชาติ สร้างจิตสานึกในการทาความดี รู้จักการให้การเสียสละเพื่อส่วนรวม
และการบาเพ็ญสาธารณะประโยชน์ร่วมกัน
10.4 สร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์การบริหารส่วนตาบลหินโคน ในการเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรมและธรรมาภิบาล ในการปฏิบัติงาน

ลาดับที่ 1.1.2
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
องค์การบริหารส่วนตาบลหินโคน ได้จัดทาแผนพัฒนาบุคลากร เพื่อส่งเสริมและเพิ่มพูน
ความรู้ ทักษะ ในการปฏิบัติงาน และพร้อมปฺฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรมจริยธรรม อันจะทาให้เกิดการปฏิบัติ
ราชการในหน้าที่ มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เกิดความโปร่งใส มีมาตรฐานในการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็น
สากล เพิ่ มภาพลั กษณ์ ที่ ดี ต่อ องค์ กร เป็ น ที่ น่ าเชื่อ ถือ เกิ ดความมั่น ใจแก่ ผู้ รับบริการและประชาชนทั่ ว ไป
ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย โดยให้ฝ่ายบริหารใช้อานาจในขอบเขต และเจ้าหน้าที่รับผิดชอบต่อหน้าโดยสุจริต
ป้องกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ ยึดถือปฏิ บัติราชการโดยให้ผู้บริหาร สมาชิกสภา เจ้าหน้าผู้ปฏิบัติงาน
ตระหนักถึงคุณธรรมจริยธรรมตามหลักธรรมาภิบาล
จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตาบลหินโคน จึงเห็นความสาคัญใน
การพัฒ นาบุคลากรในสังกัดและได้จัดทาหลักคุณธรรมจริยธรรมสาหรับข้าราชการไว้สาหรับในการปฏิบัติตน
เพื่อให้ตระหนักถึงการสร้างจิตสานึกให้มีคุณธรรม จริยธรรมและปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสานึกที่
ดีในหน้าที่ ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ประชาชน สร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์ กร องค์การบริหาร
ส่วนตาบลโป่งน้าร้อน จึงได้จัดทาโครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมแก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาและพนักงาน
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและประโยชน์สูงสุดของประชาชน
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อปลูกจิตสานึกให้ผู้บริหาร สมาชิกสภาผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเจ้าหน้าที่องค์การ
บริหารส่วนตาบลหินโคน มีคุณธรรมจริยธรรม และน้อมนาเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปเป็นแนวทางในการ
ดาเนินชีวิตส่วนตัว และในการปฏิบัติราชการ
3.2 เพื่อให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตาบลหินโคน นาความรู้ที่ได้รับมาใช้ในการปฏิบัติ
ราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3.3 สร้างจิตสานึกให้บุคลากรได้ตระหนักถึงคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่
3.4 เพื่อเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์การบริหารส่วนตาบลหินโคน ในการเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรมและธรรมาภิบาล ในการปฏิบัติงาน
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน/ลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตาบลหินโคน
5. พื้นที่ดาเนินการ
- องค์การบริหารส่วนตาบลหินโคน
6. วิธีการดาเนินการ
6.1 นาเสนอโครงการเพื่อพิจารณาอนุมัติ
6.2 ประชุมชี้แจงคณะทางาน
6.3 ดาเนินการตามโครงการ

6.4 สรุป/ประเมินผลโครงการ
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 – 2564
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบ
- สานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตาหินโคน
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตาบลหินโคน มีคุณธรรม
จริยธรรม และน้อมนาเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปเป็นแนวทางในการดาเนินชีวิตส่วนตัว และในการปฏิบัติ
ราชการ
10.2 บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตาบลหินโคน นาความรู้ที่ได้รับมาใช้ในการปฏิบัติ
ราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
10.3 บุคลากรมีจิตสานึกตระหนักถึงคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่
10.4 สร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์การบริหารส่วนตาบลหินโคน ในการเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล ในการปฏิบัติงาน

ลาดับที่ 1.1.3
1. ชื่อโครงการ : โครงการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรของ อบต.หินโคน
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
การพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าประชาชนมีความสุขอย่างยั่งยืนและสามารถก้าวพ้นทุกวิกฤติของโลก
ที่ มากับ กระแสโลกาภิ วัฒ น์ มี ร ากฐานส าคั ญ จากการพั ฒ นาบุ ค คลในประเทศนั้ นๆ ให้ เป็ น คนดี ซึ่งมีค วาม
เกี่ย วข้องโดยตรงกับ การพั ฒ นาคุณ ธรรมจริยธรรมของคนในสั งคมโดยเฉพาะ “เจ้าหน้าที่ของรัฐ ” ซึ่งได้รับ
มอบหมายภารกิจในการให้ บ ริการสาธารณะแก่ประชาชน ใช้อานาจที่ได้รับ อย่างซื่อสัตย์ ต้องดูแล จัดการ
ตัดสินใจเกี่ยวกับการให้บริการสาธารณะ การจัดการทรัพยากรของชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและ
ต่อประเทศชาติ
จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตาบลจักราชจึงเห็นความสาคัญในการพัฒ นา
บุคลากร เพื่อตระหนักถึงการสร้างจิตสานึกให้มีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มี
จิตสานึกที่ดีในการปฏิบัติงานตามภาระหน้าที่ ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ประชาชน และเกิดความ
ภาคภูมิใจในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื้อสัตย์สุจริ
3.วัตถุประสงค์
3.1 เพื่ อส่ งเสริมให้ ผู้ บ ริห ารท้องถิ่น บุคลากรขององค์กร เกิดความตระหนักในการปฏิบั ติงานตาม
ภาระหน้าที่ให้มีมาตรฐาน โปร่งใส ตรวจสอบได้ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน
3.2 เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรขององค์กร มีความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์
สุจริต และพัฒ นาตนเองให้มีจิตสาธารณะ และเกิดความภาคภูมิใจในการปฏิบัติ หน้าที่เพื่อประโยชน์สุขของ
ประชาชนในการลด ละ เลิก อบายมุขทั้งหลาย
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานและพนักงานจ้าง
5. พื้นที่ดาเนินการ
- องค์การบริหารส่วนตาบลหินโคน
- สถานที่เห็นสมควร
6. วิธีการดาเนินการ
6.1 จัดให้มีการดาเนินกิจกรรม
6.1.1 ฝึกอบรมสัมมนา
6.1.2 จัดเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์บุคคลต้นแบบในองค์กร
6.1.3 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
6.2 ติดตามประเมินผลกิจกรรม
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 – 2564
8. งบประมาณดาเนินการ
-

9. ผู้รับผิดชอบ
สานักปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลหินโคน
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรขององค์กร มีความตระหนักในการปฏิบัติงานตามภาระหน้าที่โดยมุ่ง
สัมฤทธิ์ของงาน มีมาตรฐาน โปร่งใส ตรวจสอบได้ และมีจิตสาธารณะ
10.2 ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรขององค์กร มีความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
และเกิดความภาคภูมิใจในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน

ภารกิจที่ 1.2 การสร้างจิตสานึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น
ลาดับที่ 1.2.1
1. ชื่อโครงการ : โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด หินโคนเกมส์
2. หลักการและเหตุผล
พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์ การบริหารส่วนตาบล พ.ศ.๒๕๓๗ มาตรา ๖๘ (๔) ให้มีและบารุง
สถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ พระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการกระจาย
อานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา ๑๖ (๑๕) ให้องค์การบริหารส่วนตาบลมีอานาจ
และหน้าที่ในการส่งเสริมกีฬาเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง
ในปัจจุบันปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาที่สาคัญของประเทศไทย ซึ่งทุกภาคส่วน ทุกองค์กรทั้งภาครัฐและ
เอกชนต้องร่วมมือกันในการแก้ไขและป้องกันปัญหา องค์การบริหารส่วนตาบลจักราช จึงได้จัดทาโครงการกีฬา
เยาวชนและประชาชนต้านยาเสพติดขึ้น มาอย่างต่อเนื่อง เป็นประจาทุกปี เพื่อส่ งเสริมเยาวชนให้ มีสุขภาพ
พลานามัยที่แข็งแรง ได้พัฒนาทักษะในการเล่นกีฬาเกิดความสมัครสมานสามัคคีรู้จักช่วยเหลือซึ่งกันและกัน รู้
แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ทาให้เยาวชนได้รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด หินโคนเกมส์ ให้กับประชาชนในพื้นที่ตาบลหินโคน
2. เพื่อเป็นการสนับสนุนให้เยาวชน และประชาชน รวมทั้งผู้สูงอายุ สนใจการเล่นกีฬาห่างไกลยาเสพ
ติด รวมทั้งเป็นการส่งเสริมการดูแลรักษาสุขภาพพลานามัยให้แข็งแรง
3. เพื่อทากิจกรรมร่วมกันระหว่างชุมชนก่อให้เกิดความรัก ความสามัคคี รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย
4. เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องทางด้านการเล่นกีฬา เสริมสร้างประสบการณ์ และเพื่อพัฒนาระดับฝีมือให้
สูงยิ่งขึ้น
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
ประชาชนในพื้นที่ตาบลหินโคน หมู่ที่ 1 – 11
5. พื้นที่ดาเนินการ
- หมู่ที่ 1 – 11
- ภายในเขตรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตาบลหินโคน
6. วิธีการดาเนินการ
6.1 นาเสนอโครงการเพื่อพิจารณาอนุมัติ

6.2 แต่งตั้งคณะทางาน
6.3 ประชุมชี้แจงคณะทางาน
6.4 ดาเนินการตามโครงการ
6.5 สรุป/ประเมินผลโครงการ
6.6 รายงานผลการดาเนินโครงการให้ผู้บริหารทราบ
7 ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 – 2564
8 งบประมาณดาเนินการ
250,000.- (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
9 ผู้รับผิดชอบ
กองการศึกษาฯ องค์การบริหารส่วนตาบลหินโคน
10 ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
1. ประชาชนได้พัฒนาพื้นฐานการกีฬาของตนเอง
2. ประชาชนเห็นความสาคัญของการออกกาลังกายและห่างไกลยาเสพติด
3. ประชาชนแต่ละหมู่บ้านได้มีโอกาสทากิจกรรมร่วมกันทาให้เกิดความรักความสามัคคี
4. ผู้สูงอายุได้ร่วมกิจกรรมออกกาลังกาย
ลาดับที่ 1.2.2
1. ชื่อโครงการ : โครงการรักษ์น้ารักษ์ป่ารักษาแผ่นดิน
2. หลักการและเหตุผล
ตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ.2537 (แก้ไขเพิ่มเติมถึง
ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552) มาตรา 67 (7) ภายใต้ข้อบังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนตาบล มีหน้าที่ต้ องทา
ในเขตองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบล คื อ คุ้ ม ครอง ดู แ ล และบ ารุ งรั ก ษาทรัพ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ งแวดล้ อ ม
ประกอบกับปัญหาภาวะโลกร้อนในปัจจุบันส่งผลกระทบต่อการดารงชีวิตของประชาชน การเพิ่มพื้นที่สีเขียวด้วย
การปลูกต้นไม้จึงเป็นหนทางหนึ่งที่ช่วยแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อนโดยตรง เนื่องจากต้นไม้นอกจากจะให้ร่มเงา
และความสวยงามแล้ ว ยั งเป็ น แหล่ งดูดซับก๊าซคาร์บ อนไดออกไซด์ ดูดซั บมลพิษ ทางอากาศ และผลิ ตก๊าซ
ออกซิเจน ซึ่งเป็นก๊าซที่มีความสาคัญกับการดารงชีวิตของมนุษย์เป็นอย่างมาก ต้นไม้จึงเป็นแหล่งรักษาสมดุลใน
ธรรมชาติและช่วยลดปัญหาภาวะโลกร้อนที่กาลังเกิดขึ้นในปัจจุบันได้
องค์ก ารบริห ารส่ว นตาบลหิน โคน ได้เ ล็ง เห็น และตระหนัก ถึง ความส าคัญ ในการฟื้น ฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการป้องกันและลดปัญหาภาวะโลกร้อนในปัจจุบัน จึงได้จัดทา
โครงการ โครงการรักษ์น้ารักษ์ป่ารักษาแผ่นดิน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 ขึ้น เพื่อให้คณะ
ผู้บริหาร/สมาชิกสภา/เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตาบลหินโคน กานัน/ผู้ใหญ่บ้าน นักเรียน นักศึกษา หน่วยงาน
ราชการต่าง ๆ ตลอดจนประชาชนในตาบลหินโคน ได้มีส่วนร่วมในการปลูกต้นไม้เพื่อ เป็นแหล่งรักษาสมดุลใน
ธรรมชาติและช่วยลดปัญหาภาวะโลกร้อนในปัจจุบันต่อไป

3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่ อให้ คณะผู้ บริ หาร/สมาชิ กสภา/เจ้ าหน้าที่ องค์ การบริหารส่ วนตาบลหิ นโคน กานั น/
ผู้ใหญ่บ้าน นักเรียน นักศึกษา หน่วยงานราชการต่าง ๆ ตลอดจนประชาชนในตาบลหินโคน ได้มีส่วนร่วมในการ
ปลูกต้นไม้เพื่อเป็นแหล่งรักษาสมดุลในธรรมชาติและช่วยลดปัญหาภาวะโลกร้อนในปัจจุบัน
3.2 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้องค์การบริหารส่วนตาบลหินโคนมีพื้นที่สีเขียว สวยงาม เป็นเมือง
น่าอยู่ทาให้ประชาชนชาวตาบลหินโคนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
3.3 สร้างจิ ตส านึ กในการอนุ รักษ์ท รัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้ อม เพื่อรักษาสมดุล ใน
ธรรมชาติและช่วยลดปัญหาภาวะโลกร้อน
4. เป้าหมายการดาเนินงาน
3.1 คณะผู้บริหาร/สมาชิกสภา/เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตาบลหินโคน กานัน/ผู้ใหญ่บ้าน
นักเรียน นักศึกษา หน่วยงานราชการต่าง ๆ ตลอดจนประชาชนในตาบลหินโคน รวม 200 คน
3.2 ปลูกต้นไม้ตามโครงการรักษ์น้ารักษ์ป่ารักษาแผ่นดิน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 2564 จานวน 200 ต้น
5. ขั้นตอนและวิธีดาเนินงาน
5.1 จัดทาโครงการฯเพื่อขอความเห็นชอบในการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ ต่อสภาองค์การ
บริหารส่วนตาบลหินโคน
5.2 จัดทาโครงการเพื่อเสนอขออนุมัติจากนายกองค์การบริหารส่วนตาบลหินโคน
5.3 จัดหาพันธุ์ไม้ ได้แก่ ต้นราชพฤกษ์ ฯลฯ จานวน 200 ต้น พร้อมดินปลูกผสมปุ๋ย
จานวน 200 ถุง
5.4 ประชุมเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่าง ๆ เพื่อชี้แจงแบ่งงาน และหน้าที่ความรับผิดชอบ
5.5 คณะผู้บริหาร/สมาชิกสภา/เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตาบลหินโคน กานัน/ผู้ใหญ่บ้าน
นักเรียน นักศึกษา หน่วยงานราชการต่าง ๆ ตลอดจนประชาชนในตาบลหินโคน ร่วมกันปลูกต้นไม้ตามโครงการฯ
6. ระยะเวลาและสถานที่ดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 ในเขตพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตาบลหินโคน อาเภอ
จักราช จังหวัดนครราชสีมา
7. งบประมาณ
จานวน 60,000 บาท (หกหมื่นบาทถ้วน)
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลหินโคน อาเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา

9. ตัวชี้วัด/ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 คณะผู้บริหาร/สมาชิกสภา/เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตาบลหินโคน กานัน/ผู้ใหญ่บ้าน
นักเรียน นักศึกษา หน่วยงานราชการต่าง ๆ ตลอดจนประชาชนในตาบลหินโคน ได้มีส่วนร่วมในการปลูกต้นไม้เพื่อ
เป็นแหล่งรักษาสมดุลในธรรมชาติและช่วยลดปัญหาภาวะโลกร้อนในปัจจุบัน
9.2 องค์การบริหารส่วนตาบลหินโคนมีพื้นที่สีเขียว สวยงาม เป็นเมืองน่าอยู่ ทาให้ประชาชน
ชาวตาบลหินโคนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
9.3 คณะผู้บริหาร/สมาชิกสภา/เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตาบลหินโคน กานัน/ผู้ใหญ่บ้าน
นั กเรี ยน นั กศึกษา หน่ วยงานราชการต่ าง ๆ ตลอดจนประชาชนในต าบลหิ นโคน มี จิ ต ส านึ ก ในการอนุ รัก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อรักษาสมดุลในธรรมชาติและช่วยลดปัญหาภาวะโลกร้อน
ลาดับที่ 1.2.3
1. ชื่อโครงการ : โครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรในชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
2. หลักการและเหตุผล
ตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ.2537 (แก้ไขเพิ่มเติมถึง
ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552) มาตรา 68 (7) ภายใต้ข้อบังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนตาบลอาจจัดทากิจการ
ในเขตองค์การบริหารส่วนตาบล คือ บารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร ซึ่ง ในปัจจุบันกระแสของ
ความนิยมในวัตถุกาลังได้ความนิยมเป็นอย่างมาก ประชาชนส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม รายได้ส่วนใหญ่มา
จากพืชผลทางการเกษตร เพื่อนามาเป็นค่าใช้จ่ายในครัวเรือน อาจไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้จ่าย เมื่อนามา
ซื้อของใช้ฟุ่มเฟือยซึ่งไม่จาเป็ นต่อความต้องการในดารงชีวิตประจาวัน ปัจจุบันมีประชาชนไม่น้อยที่ประสบ
ปัญหาเหล่านี้ ทาให้เกิดปัญหาแรงงานพลัดถิ่น ปัญหายาเสพติด ปัญหาอาชญากรรม เป็นต้น ซึ่งเป็นปัญหาใน
ภาพรวมของการพัฒนาประเทศเป็นอย่างมาก
องค์ก ารบริห ารส่ว นต าบลหิน โคน ได้เ ล็ง เห็น และตระหนัก ถึง ความส าคัญ ของปัญ หา
ดังกล่าว จึงได้จัด ทาโครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรในชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ประจาปีงบประมาณ 2562 - 2564 ขึ้น เพื่อให้ความรู้หลักวิธีการดาเนินชีวิตรู้เท่าทันของกระแส
สังคม เป็นแนวทางในการดาเนินชีวิตให้มีความเป็นอยู่ อย่างพอเพียง พอประมาณ ไม่ฟุ้งเฟ้อตามกระแสสังคมใน
ยุคปัจจุบัน และมีภูมิคุ้มกันต่อสิ่งยั่วยุความต้องการในทางวัตถุ จนเกิดปัญหาหนี้สินล้นพ้นตัว อีกทั้งเป็นการ
แสดงออกถึ ง ความจงรั ก ภั ก ดี ต่ อ สถาบั น พระมหากษั ต ริ ย์ แ ละน้ อ มร าลึ ก ถึ งพระมหากรุ ณ าธิ คุ ณ ขององค์
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่น้อมนามาปฏิบัตินั้น ประกอบไปด้วยหลัก 3
ห่วง 2 เงื่อนไข หลัก 3 ห่วงตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง คือ ห่วงที่ 1. ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดีที่
ไม่น้อยเกินไปและไม่มากเกินไป โดยไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น เช่น การผลิตและการบริโภคที่อยู่ในระดับ
พอประมาณ ห่วงที่ 2. ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับของความพอเพียงนั้นจะต้องเป็นไป
อย่างมีเหตุผล โดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้องตลอดจนคานึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการกระทา

นั้น ๆ อย่างรอบคอบ ห่วงที่ 3. การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว หมายถึงการเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบ และการ
เปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นโดยคานึงถึงความเป็นไปได้ของสถานการณ์ต่าง ๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นใน
อนาคตทั้งใกล้และไกล หลักเงื่อนไขตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง คือ เงื่อนไขที่ 1. เงื่อนไขความรู้ ประกอบด้วย
ความรอบรู้เกี่ยวกับวิชาการต่าง ที่เกี่ยวข้องอย่างรอบด้าน ความรอบคอบที่ จะนาความรู้เหล่านั้นมาพิจารณาให้
เชื่อมโยงกัน เพื่อประกอบการวางแผนและความระมัดระวังในขั้นปฏิบัติ เงื่อนไขที่ 2. เงื่อนไขคุณธรรม ที่จะต้อง
เสริมสร้างประกอบด้วย มีความตระหนักในคุณธรรม มีความชื่อสัตย์สุจริต และมีความอดทน มีความพากเพียร
ใช้สติปัญญาในการดาเนินชีวิต
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้เกษตรกรและประชาชนทั่วไปชาวตาบลหินโคน รู้หลักการและแนวทางตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถนามาปรับใช้ในชีวิตประจาวันได้อย่างเหมาะสม
3.2 เพื่อให้เกษตรกรและประชาชนทั่วไปชาวตาบลหินโคน มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นสามารถ
อยู่ได้โดยไม่เป็นภาระแก่คนอื่น หรือหน่วยงานภาครัฐเท่าใดนัก
3.3 เพื่อให้เกษตรกรและประชาชนทั่วไปชาวตาบลหินโคน สามารถมารถนาความรู้ที่ได้รับ
จากการอบรมถ่ายทอดไปยังบุคคลอื่นได้ เพื่อนาไปปฏิบัติต่อไปได้ไม่สิ้นสุด
3.4 เพื่อให้สังคมมีความน่าอยู่ ประชากรในชาติมีความผาสุข รู้รักสามัคคี
4. เป้าหมายการดาเนินงาน
เกษตรกรและประชาชนทั่วไปชาวตาบลหินโคน
5. ขั้นตอนและวิธีดาเนินงาน
5.1 จัดทาโครงการฯเพื่อขอความเห็นชอบในการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ ต่อสภาองค์การ
บริหารส่วนตาบลหินโคน
5.2 จัดทาโครงการเพื่อขออนุมัติต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อดาเนินการโครงการเสริมสร้างและ
พัฒนาศักยภาพของเกษตรกรในชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
5.3 ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนที่สนใจเข้าร่วมโครงการ
5.4 ดาเนินการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ สาหรับโครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพของ
เกษตรกรในชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
5.5 จัดหาวิทยากรสาหรับการฝึกอบรม โครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพของเกษตรกร
ในชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยใช้วิทยากรภายนอก
4.6 ดาเนินการตามโครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรในชุมชนตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยการจัดฝึกอบรมให้เกษตรกรและประชาชนที่สนใจ

6. ระยะเวลาและสถานที่ดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 ภายในเขตพื้นทีจ่ ังหวัดนครราชสีมา หรือสถานที่อื่นตาม
ความเหมาะสม
7. งบประมาณ
จานวน 28,000 บาท (สองหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลหินโคน อาเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา
9. ตัวชี้วัด/ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 ทาให้เกษตรกรและประชาชนทั่วไปชาวตาบลหินโคน รู้หลักการและแนวทางตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถนามาปรับใช้ในชีวิตประจาวันได้อย่างเหมาะสม
9.2 ทาให้เกษตรกรและประชาชนทั่วไปชาวตาบลหินโคน มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นสามารถ
อยู่ได้โดยไม่เป็นภาระแก่คนอื่น หรือหน่วยงานภาครัฐเท่าใดนัก
9.3 ทาให้เกษตรกรและประชาชนทั่วไปชาวตาบลหินโคน สามารถมารถนาความรู้ที่ได้รับจาก
การอบรมถ่ายทอดไปยังบุคคลอื่นได้ เพื่อนาไปปฏิบัติต่อไปได้ไม่สิ้นสุด
9.4 ทาให้สังคมมีความน่าอยู่ ประชากรในชาติมีความผาสุข รู้รักสามัคคี
ภารกิจที่ 1.3 การสร้างจิตสานึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน
ลาดับที่ 1.3.1
1. ชื่อโครงการ : โครงการงานวันเด็กแห่งชาติ
2. หลักการและเหตุผล
ตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537 (แก้ไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบั บ ที่ 6) พ.ศ. 2552) มาตรา 66 องค์ก ารบริห ารส่ ว นต าบลมี อ านาจหน้ าที่ ใ นการพั ฒ นาต าบลด้ าน
เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม มาตรา 67 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนตาบล มีหน้าที่ต้อง
ทาในเขตองค์การบริหารส่วนตาบล (6) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ
ด้วยในปัจจุบันนี้เด็กและเยาวชนเป็นช่วงวัยที่สาคัญมากสาหรับประเทศที่กาลังพัฒนาเนื่องจาก
ช่วงวัยนี้เป็นช่วงวัยที่สามารถเลียนแบบพฤติกรรมต่าง ๆ ได้อย่างง่าย และในสถานการณ์ปัจจุบัน สังคมไทยได้
มีการเปลี่ยนแปลงและซับซ้อนมากยิ่งขึ้นเนื่องจากอิทธิพลจากสื่อต่าง ๆ ที่ในปัจจุบันนี้เด็กและเยาวชนสามารถ
เข้าถึงได้อย่างสะดวกมากยิ่งขึ้น อีกทั้งความรับรับผิดชอบของสื่อในการนาเสนอสิ่งต่าง ๆ ออกมานั้น บางครั้ง
ขาดความรับผิดชอบต่อสื่อที่นาเสนอ อาจทาให้เด็กและเยาวชนนามาลอกเลียนแบบได้ ซึ่งอาจส่งผลกระทบ
โดยตรงต่อเด็กและเยาวชน เนื่ องจากเด็กและเยาวชนนั้นยังขาดประสบการณ์ ในการดารงชีวิต ความไม่รู้
ความไม่เข้าใจ ในการเปลี่ยนแปลงของสังคมวัตถุนิยม และการแสดงออกที่ไม่เหมาะสม ทาให้เกิดค่านิยมที่ไม่

ถูกต้องได้ ดังนั้นเพื่อเป็ นการป้ องกันและแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้น องค์การบริห ารส่วนตาบลหั วลาในฐานะ
ผู้ดูแลและมีหน้าที่โดยตรงในการให้ความช่วยเหลื อ ส่งเสริม พัฒนาเด็กและเยาวชนในเขตพื้นที่ จึงสมควร
จัดกิจกรรมเพื่อสร้างความคุ้นเคยและความอบอุ่น สนับสนุนการแสดงออกของเด็กในทางที่ถูกต้อง เพื่อสร้าง
ภูมิคุ้มกันในการดาเนินชีวิตและการอยู่ร่วมและส่งเสริมให้ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนให้แก่เด็ กใน
พื้นที่กันต่อไป
3.วัตถุประสงค์
๑. เพื่อเป็ น การส่งเสริมการมีส่ว นร่ว มในการทากิจกรรมต่าง ๆ เพื่อพัฒ นาเด็กและเยาวชนในพื้นที่
ตาบลหินโคนห้มีความคุ้นเคยในการมีส่วนร่วมในการทากิจกรรม
๒. เพื่อสร้างความอบอุ่นของสังคม เพื่อเป็นภูมิคุ้มกันในการดาเนินชีวิตและอยู่ร่วมกัน
ในสังคมที่ดี
๓. เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เด็ก ๆ กล้าแสดงออกในการทากิจกรรมต่าง ๆ
๔. เพื่อส่งเสริมให้ความรู้แก่เด็กเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
๕. เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีสุขภาพที่ดี แข็งแรงทั้งร่างร่างกาย สติปัญญา และจิตสานึกที่ดีต่ อ
สังคม
4. เป้าหมาย
เด็ก ๆ และเยาวชนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตาบลหินโคน สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงาน
ส่วนตาบล พนักงานจ้าง ลูกจ้าง กานัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกานัน แพทย์ประจาตาบล และ
ประชาชนในพื้นที่ตาบลหินโคน
5. วิธีดาเนินการ
๑. เขียนโครงการเสนอผู้บริหาร
๒. ประชุมคณะทางาน ประกอบด้วย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล ผู้แทนครูจาก
โรงเรียนในพื้นที่ตาบลหินโคน พนักงานส่วนตาบล เพื่อกาหนดกิจกรรม การพิจารณางบประมาณในการจัด
กิจกรรมรวมถึงการแบ่งหน้าที่รับผิดชอบ
๓. ประชาสัมพันธ์ให้เด็ก ผู้ปกครอง และประชาชนในพื้นที่ตาบลหินโคนได้ทราบถึงกิจกรรม
ที่จัดดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้
- จัดกิจกรรมการแสดงบนเวที
- การแข่ ง ขั น เกมต่ า ง ๆ เช่ น เกมเหยี ย บลู ก โป่ ง เกมเก้ า อี้ ด นตรี การระบายสี ภ าพ
กินวิบาก การประกวดร้องเพลง การตอบคาถาม ฯลฯ
6. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564

7. สถานที่ดาเนินการ
ณ ที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลหินโคน อาเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา
8. งบประมาณ
80,000 บาท (แปดหมื่นบาทถ้วน)
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
กองการศึกษาฯ องค์การบริหารส่วนตาบลหินโคน
10. ตัวชี้วัด/ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๑. ได้ส่ งเสริ มการมี ส่ ว นร่ ว มในการท ากิ จกรรมต่ าง ๆ เพื่ อพั ฒ นาเด็ก และเยาวชนในพื้ น ที่
ตาบลหินโคนให้มีความคุ้นเคยในการมีส่วนร่วมในการทากิจกรรม
๒. ได้สร้างความอบอุ่นของสังคมเพื่อเป็นภูมิคุ้มกันในการดาเนินชีวิตและอยู่ร่วมกันในสังคมที่ดี
๓. ได้เป็นการส่งเสริมให้เด็ก ๆ กล้าแสดงออกในการทากิจกรรมต่าง ๆ
๔. ได้ส่งเสริมให้ความรู้แก่เด็กเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
๕. ได้ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีสุขภาพที่ดี แข็งแรงทั้งร่างร่างกาย สติปัญญา และจิตสานึกที่
ดีต่อสังคม
ลาดับที่ 1.3.2
1. ชื่อโครงการ : โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมแก่เด็กและเยาวชน
2. หลักการและเหตุผล
อาศัยอานาจตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา ๒๕๐ องค์กรปกครอง
ส่ ว นท้ องถิ่น มีห น้ าที่ และอานาจดูแ ลและจั ด ท าบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพื่ อ ปร ะโยชน์ ของ
ประชาชนในท้ อ งถิ่ น ตามหลั กการพั ฒ นาอย่างยั่งยื น รวมทั้ งส่ งเสริม และสนั บ สนุ น การจั ดการศึ กษาให้ แ ก่
ประชาชนในท้องถิ่น ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ
อาศัยอานาจตามความในพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537 และที่
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 มาตรา 67 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนตาบล มี
หน้าที่ต้องทาในเขตองค์การบริหารส่วนตาบล ดังต่อไปนี้ (๑) จัดให้ มีและบารุงรักษาทางน้าและทางบก (๒)
รักษาความสะอาดของถนน ทางน้า ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งกาจัดมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล (๓) ป้องกัน
โรคและระงับโรคติดต่อ (๔) ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (๕) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (๖)
ส่ ง เสริ ม การพั ฒ นาสตรี เด็ ก เยาวชน ผู้ สู ง อายุ และผู้ พิ ก าร (๗) คุ้ ม ครอง ดู แ ล และบ ารุ ง รั ก ษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (๘) บารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดี
ของท้องถิ่น (๙) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให้ ตามความ

จาเป็นและสมควร อาศัยอานาจตามความในพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่
องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา 16 (9) จั ด การศึ ก ษา อาศั ย อ านาจตามความใน
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.
๒๕๕๓ มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้ “การศึกษา” หมายความว่า กระบวนการเรียนรู้เพื่อความเจริญงอกงาม
ของบุ คคลและสังคมโดยการถ่ายทอดความรู้ การฝึก การอบรม การสื บสานทางวัฒ นธรรม การสร้างสรรค์
จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการ การสร้างองค์ความรู้อันเกิดจากการจัดสภาพแวดล้อม สังคม การเรียนรู้และ
ปัจจัยเกื้อหนุนให้บุคคลเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
เด็กและเยาวชนเป็นอนาคตและเป็นกาลังอันสาคัญของประเทศชาติที่จะช่วยกันพัฒนาบ้านเมืองให้มี
ความเจริญรุ่งเรืองมีความมั่นคงทุก ๆ ด้าน ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคม และเทคโนโลยี และด้าน
อื่น ๆ ดังนั้นเด็กและเยาวชนจึงต้องเป็นผู้ได้รับการอบรม ดูแล และปลูกฝังทั้งความรู้คุณธรรม และจริยธรรม
ให้เป็นผู้มีความพร้อม ความสมบูรณ์ เป็นผู้มีความรู้ความสามารถและจาเป็นต้องมีการปลูกฝังเด็กและเยาวชน
ให้ ตระหนั ก ทั้ งกาย วาจา ใจ ให้ เป็ น ผู้ มีจิตใจงดงาม จาเป็ นต้องได้รับการฝึ กฝนการเรียนรู้ เพื่ อพัฒ นา
สุนทรียภาพและลักษณะนิสัย
ในปัจจุบันพบว่าเด็กและเยาวชนมีปัญหาทางด้านจิตใจ มีความเสื่อมในเรื่องคุณธรรมและจริยธรรม
ดังนั้นทุกฝ่ายต้องร่วมมือ ร่วมใจกันอย่างจริงจัง ช่วยกันแก้ปัญหาการขาดคุณธรรมและจริยธรรมนับวันมีความ
รุนแรงเพิ่มมากขึ้น จาเป็นต้องมีมาตรการแก้ไขที่ดีพอ เพื่อป้องกันปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
ปัญหาสังคม ที่มีเด็กและเยาวชนเกี่ยวข้องเป็นปัญหาที่มีมานาน เนื่องจากขาดการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมที่
ไม่ดีพอ การแก้ปัญหาขาดความต่อเนื่องขาดความเอาใจใส่อย่างจริงจัง
การเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมของเด็กและเยาวชนนับตั้งแต่วัยเด็ก ต้องอาศัยปัจจัยหลายอย่าง
และบุ คคลหลายฝ่ายในการร่วมคิด ร่วมทา ร่วมแก้ปัญ หา ร่ว มกันสร้างองค์แห่ งความรู้ความร่วมมือเพื่ อ
ภูมิคุ้มกันให้เด็กและเยาวชนไปสู่ความประพฤติที่ดีงามและเป็นแบบอย่างของสังคม เพื่อจะเป็นกาลังสาคัญใน
การพัฒนาประเทศชาติต่อไป เป็นการแก้ปัญหาของเด็กและเยาวชน เช่น ปัญหาอบายมุข ปัญหาครอบครัว
ปัญหาสิ่งเสพติด ปัญหาโรคเอดส์ ปัญหาที่เป็นคดีเยาวชน ปัญหาเด็กทาตัวไม่เหมาะสม ต้องถูกสถานพินิจคุม
ความประพฤติตลอดจนต้องโทษในเรือนจา และอีกหลาย ๆ ปัญหาที่กาลังรอคอยการแก้ปัญหาอย่างถูกวิธี
ดั้งนั้นปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่ น สภาพแวดล้อมทางสังคม ชุมชน ครอบครัว และตัวเยาวชน
การปลู กฝั งทั กษะชีวิตในการสั่งสอน การดูแลเอาใจใส่ อย่างใกล้ชิดที่จะช่วยขัดเกลาอุปนิ สัย และปลู กฝั ง
คุณธรรมและจริยธรรม จึงมีความสาคัญ การฝึกอบรมเยาวชนโดยจัดให้มีการเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม
พัฒนาคุณภาพ เชิดชูความเป็นไทย ห่างไกลยาเสพติด ย่อมเป็นปัจจัยที่ส่งเสริมให้เยาวชนมีคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ในการพัฒนาตนเอง ครอบครัว สังคม และช่วยแก้ปัญหาให้เยาวชนที่ติดบุหรี่ เหล้า สารเสพติด จะ
ได้กลับตัวกลับใจเป็นคนดี และเยาวชนเห็นพิษภัยที่เป็นปัญหาของสังคม ตลอดจนเป็นแนวทางไม่ให้เยาวชน
เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับอบายมุข และสารเสพติด และปัญหาโรคเอดส์ในขณะนี้ สังคมแห่งการเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็วนี้จาเป็นต้องเร่งให้มีการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ให้เยาวชนได้เป็นคุณค่าของชีวิตที่จะเติบโตเป็น
ผู้ใหญ่อย่างมีคุณภาพ ที่จะช่วยสร้างความเจริญรุ่งเรือง ความมั่นคงให้กับประเทศชาติสืบไป

กองการศึก ษา ศาสนาและวัฒ นธรรม จึงได้จัด โครงการอบรมคุ ณ ธรรมและจริยธรรมแก่เด็ กและ
เยาวชนพื้ น ที่ ต าบลหิ น โคนขึ้ น โดยมุ่ งหวังให้ เด็ ก เยาวชน และประชาชน ได้ รับ การศึ ก ษา อบรม เป็ น ไป
เจตนารมณ์ของกฎหมาย และตามอานาจหน้าที่ที่พึงกระทา
3. วัตถุประสงค์
๑ เพื่อปลูกฝังคุณธรรม และจริยธรรมให้เด็กและเยาวชนได้รู้จักการนาหลักธรรมไปใช้ในการดาเนินชีวิต
2 เพื่อให้เด็กและเยาวชน ได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติตามวิถีแบบพุทธในสถานการณ์ต่างๆ สามารถพัฒนา
ตัวเอง ให้คิดเป็น ทาเป็น แก้ปัญหาเป็น รู้หน้าที่ที่ต้องทา
๓ เพื่อให้เด็กและเยาวชน ได้ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ และเสริมสร้างให้มีพฤติกรรมที่ดี
งามตามหลักมารยาทของชาวพุทธ และนาไปใช้เมื่อมีโอกาสได้ทางาน
๔ เพื่ อ ให้ เด็ ก และเยาวชน ได้ รั บ การอบรมเกิ ด ภู มิ คุ้ ม กั น ที่ ดี กั บ ตนเอง สามารถน าหลั ก ธรรมทาง
พระพุทธศาสนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน รู้จักภัยของชีวิต ลด ละ เลิก อบายมุขและสารเสพติดทุก
ชนิด
๕ เพื่อให้เด็กและเยาวชน ตระหนักถึงความสาคัญและบทบาทของการเป็นคนดี เช่นเป็นลูกที่ดี ศิษย์ที่ดี
เพื่อนที่ดี พลเมืองที่ดี พุทธศาสนิกชนที่ดี และสามารถถ่ายทอดการสร้างความดีได้
4. เป้าหมาย
เด็ก เยาวชน คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตาบล คณะครู อาจารย์ พนักงานจ้าง ลูกจ้าง
ที่เข้ารับการอบรมฯ
5. วิธีดาเนินการ
1 เสนอโครงการเพื่อพิจารณาอนุมัติ
2 วางแผน/ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนเด็กและเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรม
3 ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
4 แต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่รับผิดชอบดาเนินงานฝ่ายต่าง ๆ
5 ดาเนินงานตามโครงการ
6 สรุป/ประเมินผล
6. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564
7. สถานที่ดาเนินการ
ภายในจังหวัดนครราชสีมา
8. งบประมาณในการดาเนินการ
10๐,๐๐๐.-บาท (- หนึ่งแสนบาทถ้วน -)

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตาบลหินโคน
10. ตัวชี้วัด/ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๑. ปลูกฝังคุณธรรม และจริยธรรมให้เด็กและเยาวชนได้รู้จักการนาหลักธรรมไปใช้ในการดาเนินชีวิต
๒. เด็กและเยาวชน ได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติตามวิถีแบบพุทธในสถานการณ์ต่างๆ สามารถพัฒนาตัวเอง
ให้คิดเป็น ทาเป็น แก้ปัญหาเป็น รู้หน้าที่ที่ต้องทา
๓. เด็กและเยาวชน ได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ และเสริมสร้างให้มีพฤติกรรมที่ดีงามตาม
หลักมารยาทของชาวพุทธ และนาไปใช้เมื่อมีโอกาสได้ทางาน
๔. เด็ ก และเยาวชน ได้ รั บ การอบรมเกิ ด ภู มิ คุ้ ม กั น ที่ ดี กั บ ตนเอง สามารถน าหลั ก ธรรมทาง
พระพุทธศาสนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน รู้จักภัยของชีวิต ลด ละ เลิก อบายมุขและสารเสพติดทุก
ชนิด
๕. เด็กและเยาวชน ตระหนักถึงความสาคัญและบทบาทของการเป็นคนดี เช่นเป็นลูกที่ดี ศิษย์ที่ดี
เพื่อนที่ดี พลเมืองที่ดี พุทธศาสนิกชนที่ดี และสามารถถ่ายทอดการสร้างความดีได้
ลาดับที่ 1.3.3
1. ชื่อโครงการ : โครงการอบรมเยาวชนร่วมใจต้านภัยเอดส์และยาเสพติด
2. หลักการและเหตุผล
ปั จ จุ บั น ปั ญ หายาเสพติด เป็ น ปั ญ หาส าคัญ ที่ มี ผ ลกระทบและเป็ น ภั ยต่ อ ความมั่ น คงของ
ประเทศชาติ ซึ่งรัฐบาลได้ประกาศให้ปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาสาคัญของประเทศ พร้อมทั้งกาหนดนโยบาย
ยุทธศาสตร์ และแผนป้องกันปราบปรามยาเสพติด เพื่อต่อสู้ ป้องกัน และแก้ไขกับปัญหายาเสพติดที่ทวีความ
รุนแรงมากขึ้นโดยเฉพาะการแพร่ระบาดของยาเสพติดในแหล่งชุมชน ที่จัดว่าเป็นแหล่งที่พบผู้ติดยาเสพติดมาก
แห่งหนึ่ง ซึ่งยาเสพติดได้แพร่ระบาดไปยังประชาชนทุกกลุ่มในเขตชุมชน ทุกหมู่บ้าน และปัญหาการแพร่ระบาด
ของโรคเอดส์ ยังเป็นปัญหาที่มีความรุนแรงเช่นเดียวกัน โดนเฉพาะในกลุ่มเยาวชนและนักศึ กษาที่ยังขาดทักษะ
การดาเนินชีวิต และขาดภูมิคุ้มกัน รวมถึงผลสืบเนื่องจากปัญหายาเสพติด ภายใต้สภาพการเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็วของสังคมในยุคปัจจุบัน
องค์การบริหารส่วนตาบลหินโคน ได้ตระหนักถึงปัญหายาเสพติดและโรคเอดส์ที่เกิดขึ้นกับเด็ก
และเยาวชนซึ่งเป็นกลุ่มประชากรที่เป็นกาลังสาคัญในการพัฒนาประเทศ เพื่อให้การดาเนินงานการสร้างความ
เข้มแข็งในการดาเนินงานเพื่อการป้องกัน ปัญหายาเสพติด พฤติกรรมเสี่ยงการมีเพศสัมพันธ์และโรคเอดส์ในเด็ก
และเยาวชน จึงได้จัดทาโครงการอบรมเยาวชนร่วมใจต้านภัยเอดส์และยาเสพติด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2562-2564 ขึ้น เพื่อมุ่งเน้นให้เด็กและเยาวชน มีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการป้องกันตนเอง และมี
พฤติกรรมที่ปลอดภัยจากยาเสพติดและโรคเอดส์ ตลอดจนการสร้างค่านิยมในการมีเพศสัมพันธ์ที่รับผิดชอบต่อ
ตนเองและสังคม

3. วัตถุประสงค์
1 เพื่อให้เด็กและเยาวชน มีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะในการคุมกาเนิด และมีพฤติกรรม
ที่ปลอดภัยจากโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ โรคเอดส์ และยาเสพติด
2 เพื่อให้เด็กและเยาวชน ได้รับรู้ถึงปัญหาที่เกิดจากการติดเชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์โรค
เอดส์ และยาเสพติด
3 เพื่ อให้เ ด็ก และเยาวชน มีความเข้มแข็งในการดารงชีพตลอดจนการป้องกันการติดเชื้อ
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ โรคเอดส์ และยาเสพติด
4 เพื่อให้เด็กและเยาวชน มีค่านิยมในการมีเพศสัมพันธ์ที่รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
5 เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชน ในการจัดกิจกรรมการดาเนินงานด้านการ
ป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ โรคเอดส์ และยาเสพติด
4. เป้าหมาย
เด็กและเยาวชนในเขตพื้นที่ของตาบลหินโคน อาเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา
5. ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
1 จัดทาโครงการฯเพื่อขอความเห็นชอบในการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ ต่อสภาองค์การ
บริหารส่วนตาบลหินโคน
2 จัดทาโครงการฯเพื่ อขออนุมัติต่อผู้ บริห ารองค์การบริห ารส่ วนตาบลหิ นโคน เพื่อดาเนิน
โครงการฯ
3 ติดต่อประสานวิทยากร เพื่อฝึกอบรมตามโครงการฯ
4 ติดต่อประสานโรงเรียนในเขตตาบลหินโคน เพื่อขออนุญาตให้เด็กนักเรียนเข้าร่วมฝึกอบรม
ตามโครงการฯ
5 ดาเนินการฝึกอบรมตามโครงการฯ
6. ระยะเวลาและสถานที่ดาเนินการ
ปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 ณ องค์การบริห ารส่ว นตาบลหิ นโคน อาเภอจักราช
จังหวัดนครราชสีมา
7. งบประมาณ
จานวน 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน)
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลหินโคน อาเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา

9. ตัวชี้วัด/ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1 ทาให้เด็กและเยาวชน มีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะในการคุมกาเนิด และมีพฤติกรรมที่
ปลอดภัยจากโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ โรคเอดส์ และยาเสพติด
2 ทาให้เด็ก และเยาวชน ได้รับรู้ถึงปัญหาที่เกิดจากการติดเชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์โรค
เอดส์ และยาเสพติด
3 ทาให้ เ ด็ก และเยาวชน มีความเข้มแข็งในการด ารงชี พตลอดจนการป้องกันการติดเชื้ อ
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ โรคเอดส์ และยาเสพติด
4 ทาให้เด็กและเยาวชน มีค่านิยมในการมีเพศสัมพันธ์ที่รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
5 ช่วยส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชน ในการจัดกิจกรรมการดาเนินงานด้านการ
ป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ โรคเอดส์ และยาเสพติด

มิติที่ 2 : การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต
ภารกิจที่ 2.1 การแสดงเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร
ลาดับที่ 2.1
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมประกาศเจตจานงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2. หลักการและเหตุผล
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ได้จัดทายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตมาแล้ว 3 ฉบับ ปัจจุบันที่ใช้อยู่ เป็นฉบับที่ 3 เริ่มจากปี พ.ศ.2560 จนถึงปี
พ.ศ.2564 ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมเป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉย
ต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการ
พิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพื่อให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใส
ทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยกาหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต ” มีเป้าหมาย
หลักเพื่อให้ ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI)
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ.2564 ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้นได้นั้น การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับ
ธรรมาภิบ าลที่สู งขึ้น เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่างจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้
ตาแหน่งหน้าที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ
องค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ่นเป็นหน่วยงานของรัฐภายใต้โครงสร้างการจัดระเบียบ
บริหารราชการตามหลักการกระจายอานาจการปกครอง ที่มุ่งเน้นการกระจายอานาจจากส่วนกลาง ลงสู่ท้องถิ่น
และเป็นกลไกหนึ่งในการส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เป็นหน่วยงานหลักในการจัดทาบริการ
สาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ให้ เกิดความยั่งยืนรัฐจะต้องให้ความเป็นอิสระ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยยึดหลักแห่ งการปกครอง
ตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น และส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักใน
การจัดทาบริการสาธารณะ รวมทั้งมีส่ วนร่วมในการตัดสิ นใจแก้ไขปัญ หาในระดับพื้นที่ ส่ วนการกากับดูแล
องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นจะทาได้เท่าที่จาเป็นตามกรอบกฎหมายกาหนด และต้องเป็นไปเพื่อการคุ้มครอง
ประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น

ทั้งนี้ต้องยอมรับว่าปัญหาการทุจริ ตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเรื่องที่มีคาครหา ที่ได้
สร้างความขมขื่นใจให้แก่คนทางานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาเป็นเวลาช้านาน ซึ่งหากพิจารณาจานวน
ขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ประกอบกั บ มี ปั จ จัย นานั ป การที่ ค อยยั่ ว ยวนใจ บั่ น ทอนความมี คุ ณ ธรรม
จริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริตของคนทางานราชการส่วนท้องถิ่นส่วน ให้เหือดหายไป และหากจะว่ากันไปแล้วเรื่อง
ในทานองเดียวกันนี้ก็สามารถเกิดขึ้นกับคนทางานในหน่วยงานราชการอื่นได้เช่นเดียวกัน เพียงแต่คนทางานใน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีจานวนมาก และมากกว่าคนทางานในหน่วยราชการอื่นๆ จึงมีโอกาสหรือความ
เป็นไปได้สูงที่คนทางานในท้องถิ่น อาจต้องถูกครหาในเรื่องการใช้อานาจหน้าที่โดยมิชอบมากกว่า แม้ว่าโอกาส
หรื อ ช่องทางที่ คนท างานในท้ องถิ่น จะใช้อ านาจให้ ออกนอกลู่ น อกทางจะมี ได้ ไม่ม ากเท่ ากับ ที่ คนท างานใน
หน่วยงานราชการอื่น และมูลค่าของความเสียหายของรัฐ ที่คนทางานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก่อให้เกิด
ขึ้นก็อาจเป็นแค่เศษผงธุลีของความเสียหายที่เกิดจากการทุจริตของคนนอกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ดังนั้นจึงมีความจาเป็ นที่ ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตาบลหินโคน ต้องแสดงเจตจานงทาง
การเมืองในการต่อต้านการทุจริตอย่างเห็นชัด เป็นรูปธรรม ด้วยการจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
ส่งเสริมให้องค์การบริหารส่วนตาบลหินโคนบริหารงานด้วยความโปร่งใส มีความเข้มแข็งในการบริหารราชการตาม
หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาล บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน
3. วัตถุประสงค์
เพือ่ แสดงเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารด้วยการจัดทาแผนปฏิบัติ
การป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตาบลหินโคน
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
ประกาศเจตจานงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารด้วยการจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันการ
ทุจริตขององค์การบริหารส่วนตาบลหินโคน
5. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลหินโคน
6. วิธีดาเนินการ
1. ประชุมหน่วยงาน/บุคคลที่เกี่ยวข้อง
2. จัดตั้งคณะทางานการจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
3. ประชุมคณะทางานจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
4. จัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
5. ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
6. ดาเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
7. รายงานผลการดาเนินงาน
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ.2562-2564
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบ
สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลหินโคน
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
1. มีแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตาบลหินโคน

2. การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลหินโคนมีความโปร่งใส สามารถป้องกัน
การทุจริตของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้
3. ลดข้อร้องเรียนการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาบลหินโคน
ภารกิจที่ 2.2 การแสดงเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร
ลาดับที่ 2.2.1
1. ชื่อโครงการ : มาตรการออกคาสั่งมอบหมายงานของนายกฯ ปลัดและหัวหน้าส่วนราชการ ขององค์การ
บริหารส่วนตาบลหินโคน
2. หลักการและเหตุผล
องค์การบริหารส่วนตาบลหินโคน เป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รูปแบบหนึ่งที่มีอานาจหน้าที่ในการจัดทาบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ตามอานาจหน้าที่ของของ
พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ.๒๕๓๗ และตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและ
ขั้น ตอนการกระจายอ านาจให้ แ ก่ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น พ.ศ.2542 ในการให้ บ ริก ารสาธารณะแก่
ประชาชน ผู้มารั บ บริการติดต่อกับหน่ วยงานต่างๆ ขององค์การบริห ารส่ วนตาบลหิ นโคนนั้น มักจะประสบ
ปัญหาด้านการอานวยความสะดวกในการติดต่อราชการเนื่องจากภารกิจมีมากมายไปรวมอยู่กับฝ่ายบริหาร ไม่มี
การกระจายอานาจ หรือมอบหมายอานาจหน้าที่ในการสั่งการ อนุมัติ อนุญาต ไปยังหัวหน้าหน่วยงานระดับ
สานัก กอง และฝ่ายต่างๆ ซึ่งเป็นอุปสรรคอย่างยิ่งต่อการให้บริการ ทาให้การบริการเกิดความล่าช้า ประชาชน
ไม่ได้รับความสะดวกอันอาจเป็นสาเหตุหนึ่งของการกระทาการทุ จริต ประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการของ
เจ้าหน้าที่ ส่งผลให้ระบบการให้บริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ
ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองทีดี พ.ศ.2546
มาตรา 6 และมาตรา 37 ที่กาหนดให้การบริห ารราชการเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนและเกิดผล
สัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจาเป็น ประชาชนได้รับการอานวยความสะดวก
และได้รับการตอบสนองความต้องการ การบริหารงานมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า ดังนั้นเพื่อให้การบริหารราชการ
เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตอบสนองความต้องการของประชาชน ลดขั้นตอนการให้บริการ
และไม่สร้างเงื่อนไขขั้นตอนที่มีความยุ่งยาก จึงจาเป็นต้องมีมาตรการออกคาสั่งมอบหมายงานของนายกฯ ปลัด
และหัวหน้าส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลหินโคน เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้การปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตาบลหินโคนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เกิด
ประโยชน์สุขของประชาชนและเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ
2. เพื่อให้บริการประชาชนเกิดความสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม ตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน
4. เป้าหมาย
จัดทาคาสั่งมอบหมายงานของนายกฯ ปลัดและหัวหน้าส่วนราชการ
5. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลหินโคน

6. วิธีดาเนินการ
1. ออกคาสั่งมอบหมายงานในหน้าที่ของพนักงานส่วนตาบลตามกฎหมาย ระเบียบฯ ข้อบังคับ
และหนังสือสั่งการ
2. จัดทาหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกหน่วยงานและผู้รับผิดชอบทราบและถือปฏิบัติ
3. ให้ผู้รับมอบหมายงานตามคาสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามคาสั่งที่ได้รับมอบหมาย
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ.2562-2564
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
องค์การบริหารส่วนตาบลหินโคน
10. ตัวชี้วัด/ผลที่คาดว่าจะได้รับ
มีค าสั่ งมอบหมายงานให้ พ นั ก งานส่ ว นต าบลหิ น โคน ถือ ปฏิ บั ติ เพื่ อ ให้ ก ารปฏิ บั ติ งานของ
องค์การบริหารส่วนตาบลหินโคน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เกิดประโยชน์สุขของประชาชนและเกิดผลสัมฤทธิ์
ต่อภารกิจของรัฐ
ลาดับที่ 2.2.2
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี
2. หลักการและเหตุผล
เพื่อให้การบันทึกบัญชี การจัดทาทะเบียนคุมเงินรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็น
แนวทางเดียวกันและสอดคล้องกับการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึง
มีกิจกรรมควบคุมให้บุคลากรฝ่ายบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนตาบลหินโคน จัดทาทะเบียนคุมเงินรายจ่าย
ทาให้เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ ลดข้อผิดพลาดในการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจาปี และดาเนินงานตามขั้นตอนของระเบียบประกาศกระทรวงมหาดไทยและหนังสือสั่งการที่เกี่ ยวข้อง ซึ่ง
ถือเป็น เรื่องสาคัญที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องทาตามกฎหมาย ระเบียบ และมีความจาเป็นต่อการ
บริหารงานขององค์การบริหารส่วนตาบลหินโคน
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้บุคลากรฝ่ายบัญชี กองคลัง จัดทาทะเบียนคุมการเบิกจ่ายเงินตามระเบียบ ประกาศ
และหนังสือที่เกี่ยวข้อง
2. เพื่อลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานที่อาจจะทาให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
บุคลากรฝ่ายบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนตาบลหินโคน
5. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลหินโคน

6.วิธีดาเนินการ
จัดทาทะเบียนคุมเงินรายจ่ายตามงบประมาณแยกหมวดรายจ่าย แยกแผนงาน แยกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณที่ตั้งไว้
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ.2562-2564
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบ
กองคลัง องค์การบริหารส่วนตาบลหินโคน
10. ตัวชี้วัด/ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. บุคลากรฝ่ายบัญชี กองคลัง จัดทาทะเบียนคุมการเบิกจ่ายเงินตามระเบียบ ประกาศและ
หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องได้ถูกต้อง
2. ลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานที่อาจจะทาให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ และเป็นไป
ในทิศทางเดียวกัน
3. เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพในการบริหารงบงบประมาณ
ลาดับที่ 2.2.3
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมจัดทาแผนการจัดหาพัสดุ
2. หลักการและเหตุผล
ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ซึ่งกาหนดให้มี
การบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภ าพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ และเกิดประโยชน์สูงสุดกับ
ประชาชนและการปฏิบั ติให้ เป็ น ไปตามพระราชบัญ ญัติการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบ/
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อจัดทาแผนการจัดหาพัสดุ
2. เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน
3. เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดหาพัสดุ
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ
5.พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลหินโคน
6. วิธีดาเนินการ
1. ประชุมหน่วยงาน/บุคคลที่เกี่ยวข้อง
2. จัดทาแผนการจัดหาพัสดุ
3. จัดเก็บข้อมูลในการจัดซื้อจัดจ้าง

4. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
5. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจาปี
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ.2562-2564
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9.ผู้รับผิดชอบโครงการ
กองคลัง องค์การบริหารส่วนตาบลหินโคน
10.ตัวชี้วัด/ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ผู้ปฏิบัติงานมีข้อมูลในการพัฒนาแผนและกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างให้มีประสิทธิภาพและ
เกิดความคุ้มค่าเป็นประโยชน์กับประชาชน
2. ผู้บริหารมีข้อมูลในการวางแผนการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ
ลาดับที่ 2.2.4
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
2. หลักการและเหตุผล
เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตาบลหินโคน มีฐานะเป็นนิติบุคคลมีอานาจหน้าที่ในการจัดทา
บริการสาธารณะด้วยตนเอง ทั้งในเรื่องการจัดหารายได้และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่างๆ ตามภารกิจ
และการจัดทาบริการสาธารณะ แต่ต้องเป็น ไปตามอานาจหน้าที่และกฎหมายที่กาหนดไว้ ดังนั้นการที่องค์การ
บริ ห ารส่ ว นต าบลหิ น โคน จะบริ ห ารงานให้ มี ป ระสิ ท ธิภ าพและ เกิ ด ประโยชน์ สู งสุ ด แก่ป ระชาชน จะต้ อ ง
บริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล
ตามพระราชบั ญ ญั ติ ข้ อมู ลข่ าวสารของราชการ พ.ศ.2540 และพระราชกฤษฎี ก าว่าด้ ว ย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 มาตรา 23 ที่กาหนดให้การจัดซื้อจัดจ้าง ให้ส่วน
ราชการดาเนินการโดยเปิดเผยและเที่ยงธรรม โดยพิจารณาถึงประโยชน์และผลเสียทางสังคม ภาระต่อประชาชน
คุณภาพ วัตถุประสงค์ที่จะใช้ ราคา และประโยชน์ระยะยาวที่จะได้รับประกอบกัน
ดังนั้นเพื่อให้การบริหารงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตาบลหินโคน เป็นไปอย่างโปร่งใส
ตรวจสอบได้ เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถิ่น จึงมีความจาเป็นต้องจัดกิจกรรม
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ขององค์การบริหารส่วนตาบลหินโคนทุกโครงการและกิจกรรม
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่ อให้ ป ระชาชนได้รับ ทราบข้อมู ล ข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างตามโครงการและ
กิจกรรมต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตาบลหินโคน
2. เพื่อเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ สามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล
3. เพื่อป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
เผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแผนงาน/โครงการต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตาบล
หิ น โคนที่ดาเนิ น การตามพระราชบั ญ ญั ติการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบ/กฎหมายอื่น ที่
เกี่ยวข้อง โดยเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ หนังสือ เป็นต้น

5. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลหินโคน
6.วิธีดาเนินการ
1. รวบรวมข้อมูลกระบวนการจัดหาพัสดุเพื่อจัดทาประกาศ ดังนี้
- ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
- ประกาศการกาหนดราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง
- ประกาศกาหนดวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน
- ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน
- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพร้อมวงเงินการจัดซื้อจัดจ้าง
- ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน
2. นาส่งประกาศไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตามช่องทางการประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลหินโคน ได้แก่ ทางอินเตอร์เน็ต บอร์ดประชาสัมพันธ์ เป็นต้น
7.ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ.2562-2564
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบ
กองคลัง องค์การบริหารส่วนตาบลหินโคน
10. ตัวชี้วัด/ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไม่น้อยกว่า 1 ช่องทาง
2. ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูล ข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของ
โครงการ/กิจกรรมที่จัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด
3. การจัดหาพัสดุเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน
4. สามารถลดปัญหาการร้องเรียนการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างได้
ลาดับที่ 2.2.5
1. ชื่อโครงการ : โครงการจ้างสารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
การบริห ารงานส่วนท้องถิ่น ก่อกาเนิดขึ้นก็ด้วยจุดมุ่งหมายที่ต้องการให้ผู้คนในท้องถิ่นได้มี
โอกาสดูแลจัดการความต้องการพื้น ฐานต่าง ๆ ของประชาชนในท้องถิ่นของตน ด้วยคนในพื้นที่ย่อมทราบ
ปัญหาความต้องการของตนและผู้คนในพื้นที่ที่ตนพักพิงอยู่ เป็นประจาได้ดีกว่า ดังนั้น ในการดูและจัดการงาน
ขององค์กรเพื่อที่จะบรรลุสู่เป้าหมายดังกล่าว จาเป็นอย่างยิ่งที่ผู้บริหารจัดการองค์กรต้องศึกษาและเรียนรู้
ปัญหาที่เกิดขึ้นจากขั้นตอนและกระบวนการทางาน ความรู้ ความสามารถ ความตั้งใจจริงในการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่ผู้ลงมือปฏิบัติ ตลอดจนอุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ประกอบการทางานว่าแท้จริงแล้วเป็นอย่างไรมี
ประสิ ท ธิ ภ าพเพี ย งพอที่ จ ะก่ อ ให้ เกิ ด ประสิ ท ธิ ผ ลในการท างานหรื อ ไม่ ซึ่ งการศึ ก ษาเรี ย นรู้ ในสิ่ ง เหล่ า นี้
การศึกษาจากข้อมูลที่พบเห็นอยู่ในองค์กรได้กระทาลงไป คงไม่มีผู้ใ ดจะชี้ภาพให้เห็นได้ดีเท่าที่ต้องรับผลการ

กระทาจากสิ่งที่องค์กร และเจ้าหน้าที่ในองค์กรได้ปฏิบัติลงไปซึ่งก็คือ ประชาชนในพื้นที่ที่เข้ามารับบริการจาก
องค์กรนั้นเอง
จากภาพสะท้ อ นดั งกล่ าวข้ างต้ น ถือ ได้ ว่า เป็ น สิ่ งที่ น่ ายิน ดี เป็ น อย่ างยิ่ ง ต้ อ งมี ก ารรัก ษา
คุณภาพให้คงอยู่เพื่อรักษาระดับความพึงพอใจที่มากที่สุดให้ได้ เมื่อใดที่ก้าวถึงระดับสูงแล้วสิ่งนี้จะเป็นตัวชี้วัด
ให้เห็นว่า การปฏิบัติงานของคณะผู้บริหารท้องถิ่นตลอดจนเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ได้บรรลุสู่จุดหมาย
ของการปฏิบัติงาน ในด้านการให้บริการแก่ประชาชนในท้องที่อันเป็นบ้านเกิดเมืองนอนของตนแล้ว เมื่อเป็น
เช่นนั้น คณะผู้บริหารตลอดจนเจ้าหน้าที่ขององค์กรย่อมได้รับความไว้วางใจจากประชาชนในท้องถิ่นในการที่จะ
มอบหมายให้เป็นผู้ดูแลจัดการท้องถิ่นของตนต่อไปเป็นระยะเวลาอีกยาวนาน
ดังนั้นการสารวจความพึงพอใจของผู้รับ บริการ นั้น จาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องดาเนินโครงการ
เพื่อนาผลที่ได้รับ นามาซึ่งการแก้ไข ปรับปรุง ทบทวน เปลี่ยนแปลงในการปฏิบัติงานและเพื่อสนองตอบต่อ
ความต้องการของประชาชนผู้มาใช้บริการได้ตรงจุดและเป้าหมายมากที่สุด องค์การบริหารส่วนตาบลหินโคน ได้
เล็ งเห็ น ความส าคั ญ จึงได้มีโครงการส ารวจความพึงพอใจแก่ประชาชนโดยหน่ว ยงานที่ให้ บริการรับส ารวจ
สอบถามประมวลผลซึ่งได้รับการรับรองจากกรมส่งเสริมฯ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นจริง ถูกต้องและแม่นยา ในการ
นาข้อมูลมาใช้ต่อไป
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อนาข้อมูลที่ได้มาแก้ไข ปรับปรุง ทบทวน เปลี่ยนแปลงในการปฏิบัติงาน
3.2 เพื่อสนองตอบต่อความต้องการของประชาชนผู้มาใช้บริการได้ตรงจุดและเป้าหมายมากที่สุด
3.3 เพื่อให้การบริหารจัดการด้านบริการมีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะก่อให้เกิดประสิทธิผลในการ
ทางานเกิดความพึงพอใจต่อผู้มาใช้บริการอย่างสูงสุด
3.4 เพื่อให้เกิดความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการให้บริการ กระตุ้นการทางาน
เพื่อให้มีประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพในการทางานในด้านบริการสาธารณะ
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่/พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตาบลหินโคน
5. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลหินโคน
6. วิธีการดาเนินการ
1. จัดทาคาสั่งมอบหมายงาน
2. ประชุมผู้บริหาร เจ้าหน้าที่/พนักงานจ้าง
3. จ้างเหมาหน่วยงานที่รับสารวจ
4. สารวจ ประมวลผล
5. การรายงานติดตามและประเมินผล
6. ประชุมเพื่อพิจารณา แก้ไข ปรับปรุง ทบทวน เปลี่ยนแปลงในการปฏิบัติงาน
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 – 2564

8. งบประมาณดาเนินการ
20,000.- (สองหมื่นบาท)
9. ผู้รับผิดชอบ
สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลหินโคน
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 เกิดความพึงพอใจต่อผู้มาใช้บริการอย่างสูงสุด
10.2 คะแนนทีไ่ ด้รับในแต่ละด้านอยู่ในเกณฑ์ที่ดี ยอมรับได้
10.3 การให้บริการด้านบริการสาธารณะ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยโปร่งใส ถูกต้อง
เที่ยงธรรม ตามหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีของอปท. อยู่ในเกณฑ์ระดับดี

ภารกิจที่ 2.3 มาตรการการใช้ดุลยพินิจและใช้อานาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมือง
ทีด่ ี
ลาดับที่ 2.3.1 ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมป้ายประชาสัมพันธ์แนวทางการติดต่อราชการ
หลักการและเหตุผล
การให้บริการติดต่อเพื่อขอรับบริการต่างๆของทางราชการ เป็นการบริการพื้นฐานของภาครัฐ
ที่มีความโปร่งใสตรวจสอบได้ สามารถป้องกันการทุจริตได้ โดยประชาชนต้องสามารถรับรู้เข้าใจการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่ได้อย่างเปิดเผย เพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบความถูกต้องในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ด้วยการแสดงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานให้ประชาชนได้ทราบ
วัตถุประสงค์
1. ประชาชนรับรู้เข้าใจแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ สามารถเตรียมความพร้อมในการ
มารับบริการ
2. ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริตของเจ้าหน้าที่
เป้าหมาย
ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ เพื่อสามารถเตรียม
ความพร้อมในการมาขอรับบริการ ทาให้การรับบริการมีความรวดเร็ว ถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย และป้องกัน
การทุจริต
วิธีดาเนินการ
1. มีป้ายประชาสัมพันธ์แนวทางการติดต่อราชการเพื่อขอรับบริการต่างๆ
2. ปรับปรุงข้อมูลป้ายประชาสัมพันธ์แนวทางการติดต่อราชการเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ
พืน้ ที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลหินโคน
ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ.2562-2564
งบประมาณ
ไม่ใช้งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ
สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลหินโคน
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ประชาชนมีความพึงพอใจในการรับบริการ
ลาดับที่ 2.3.2 ชื่อมาตรการ : มาตรการออกคาสั่งมอบหมายงานของนายกฯ ปลัดและหัวหน้าส่วนราชการของ
องค์การบริหารส่วนตาบลจัหินโคน
หลักการและเหตุผล
องค์การบริหารส่วนตาบลหินโคน เป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น
รูปแบบหนึ่งที่มีอานาจหน้าที่ในการจัดทาบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ตามอานาจหน้าที่ของของ
พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ.๒๕๓๗ และตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและ
ขั้น ตอนการกระจายอ านาจให้ แ ก่ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น พ.ศ.2542 ในการให้ บ ริก ารสาธารณะแก่
ประชาชน ผู้มารับ บริการติดต่อกับหน่ วยงานต่างๆ ขององค์ก ารบริห ารส่ วนตาบลหิ นโคนนั้น มักจะประสบ
ปัญหาด้านการอานวยความสะดวกในการติดต่อราชการ เนื่องจากภารกิจมีมากมายไปรวมอยู่กับฝ่ายบริหาร ไม่
มีการกระจายอานาจ หรือมอบหมายอานาจหน้าที่ในการสั่งการ อนุมัติ อนุญาต ไปยังหัวหน้าหน่วยงานระดับ
สานัก กอง และฝ่ายต่างๆ ซึ่งเป็นอุ ปสรรคอย่างยิ่งต่อการให้บริการ ทาให้การบริการเกิดความล่าช้า ประชาชน
ไม่ได้รับความสะดวกอันอาจเป็นสาเหตุหนึ่งของการกระทาการทุจริต ประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการของ
เจ้าหน้าที่ ส่งผลให้ระบบการให้บริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ
ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองทีดี พ.ศ.2546
มาตรา 6 และมาตรา 37 ที่กาหนดให้การบริห ารราชการเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนและเกิดผล
สัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจาเป็น ประชาชนได้รับการอานวยความสะดวก
และได้รับการตอบสนองความต้องการ การบริหารงานมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า ดังนั้นเพื่อให้การบริหารราชการ
เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตอบสนองความต้องการของประชาชน ลดขั้นตอนการให้บริการ
และไม่สร้างเงื่อนไขขั้นตอนที่มีความยุ่งยาก จึงจาเป็นต้องมีมาตรการออกคาสั่งมอบหมายงานของนายกฯ ปลัด
และหัวหน้าส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลจหินโคน เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้การปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตาบลหินโคน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เกิด
ประโยชน์สุขของประชาชนและเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ
2. เพื่อให้บริการประชาชนเกิดความสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม ตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน
เป้าหมาย
จัดทาคาสั่งมอบหมายงานของนายกฯ ปลัดและหัวหน้าส่วนราชการ
พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลหินโคน
วิธีดาเนินการ
1. ออกคาสั่งมอบหมายงานในหน้าที่ของพนักงานส่วนตาบลตามกฎหมาย ระเบียบฯ ข้อบังคับ
และหนังสือสั่งการ
2. จัดทาหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกหน่วยงานและผู้รับผิดชอบทราบและถือปฏิบัติ
3. ให้ผู้รับมอบหมายงานตามคาสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามคาสั่งที่ได้รับมอบหมาย

ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ.2562-2564
งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
องค์การบริหารส่วนตาบลหินโคน
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
มีค าสั่ งมอบหมายงานให้ พ นั ก งานส่ ว นต าบลหิ น โคน ถือ ปฏิ บั ติ เพื่ อ ให้ ก ารปฏิ บั ติ งานของ
องค์การบริหารส่วนตาบลหินโคนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เกิดประโยชน์สุขของประชาชนและเกิดผลสัมฤทธิ์
ต่อภารกิจของรัฐ
ล าดั บ ที่ 2.3.3 ชื่ อ มาตรการ : มาตรการการมอบอ านาจอนุ มั ติ อนุ ญ าตสั่ ง การของผู้ บ ริ ห ารท้ อ งถิ่ น
เพื่อลดขั้นตอนและระยะเวลาในการปฏิบัติราชการ
หลักการและเหตุผล
การมอบหมายอานาจหน้ าที่ ให้ กับ ผู้ ใต้บั งคับ บัญ ชาในการบริห ารงานในด้านต่างๆ ภายใน
องค์กรนั้น ก็เพื่อเป็นการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานให้เกิดความคล่องตัว รวดเร็ว ซึ่งการพิจารณา
เลือก/มอบหมายภารกิจและขอบข่ายของความรับผิดชอบที่จะมอบหมายให้ผู้ใต้บังคับบัญชา จะพิจารณาถึง
ความสาคัญ คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถในการที่จะดาเนินการเรื่องนั้นเป็นอย่างดี ด้วยความรอบคอบและ
เหมาะสม เพื่อให้การบริหารงานก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ
ดังนั้นการดาเนินการของหน่วยงานต้องมีการปรับให้เข้ากับสภาพสังคมและทันต่อสถานการณ์
ที่ ก ารบริ ห ารราชการต้ อ งเป็ น ไปเพื่ อ ประโยชน์ สุ ขของประชาชน เกิด ผลสั ม ฤทธิ์ ต่อ ภารกิ จ ของรัฐ ความมี
ประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่ งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
การกระจายอานาจการ
ตัดสินใจ การอานวยความสะดวก และการตอบสนองความต้องการของประชาชน แต่ทั้งนี้ต้องมีผู้รับผิดชอบต่อ
ผลของงานซึ่งเป็นหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลหินโคน ภายใต้กรอบอานาจหน้าที่
ตามที่กฎหมายกาหนดให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็วและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ
2. เพื่อให้ การใช้ดุล ยพิ นิ จ ต่างๆ ของฝ่ ายบริห ารเป็ นไปโดยรอบคอบ ตามหลั กการบริห าร
กิจการบ้านเมืองที่ดี
เป้าหมาย
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลหินโคนปลัดหรือหัวหน้าส่วนราชการมีการมอบหมายอานาจ
เพื่อกระจายอานาจและลดปัญหาการทุจริต
พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลหินโคน
วิธีดาเนินการ
1. จัดทาบันทึกเสนอเพื่อพิจารณาขออนุมัติ อนุญาต สั่งการ แต่งตั้งมอบอานาจการตัดสินใจสั่ง
การเพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ
2. ดาเนินการออกคาสั่งมอบหมายหน้าที่ของนายกฯ ให้รองนายกฯ หรือปลัดมอบหมายงานให้
หัวหน้าส่วนราชการ ปฏิบัติราชการแทนหรือรักษาราชการแทนหรือรักษาการในตาแหน่ง

3. สาเนาคาสั่งฯ แจ้งคณะทุกฝ่ายให้รับทราบและถือปฏิบัติ
ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ.2562-2564
งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลหินโคน
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
การบริหารราชการ การดาเนินงาน การปฏิบัติงานเกิดความคล่องตัวและรวดเร็ว ตลอดจนการ
อานวยความสะดวกและการให้บริการประชาชน/บริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ภารกิจที่ 2.4 การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลในการดาเนินกิจการการประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่
ประจักษ์
ลาดับที่ 2.4.1 ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมการเสนอเครื่องราชอิสริยาภรณ์
หลักการและเหตุผล
คณะผู้บริหารและบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตาบลหินโคน ที่มีคุณสมบัติตามระเบียบ
ส านั ก นายกรั ฐ มนตรี ว่ า ด้ ว ยการขอพระราชทานเครื่ อ งราชอิ ส ริ ย าภรณ์ อั น เป็ น ที่ เชิ ด ชู ยิ่ ง ช้ า งเผื อ กและ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกีย รติยศยิ่งมงกุฎไทย พ.ศ.2536 สามารถขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
เพื่อเป็นขวัญกาลังใจในการปฏิบัติงานของผู้บริหาร พนักงานองค์การบริหารส่วนตาบลหินโคน
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเป็นขวัญและกาลังใจในการทางาน
2. เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี ให้ประชาชนทั่ วไปได้รับรู้และสานึกในพระมหา
กรุณาธิคุณ
กลุ่มเป้าหมาย/ผลผลิต
คณะผู้บริหาร และบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตาบลหินโคน
พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลหินโคน
วิธีการดาเนินงาน
1. ทาการสารวจคณะผู้บริหารและบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตาบลหินโคน ที่มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน
2. เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
3. แจ้งผลการขอพระราชเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้ผู้ที่เสนอทราบ
ระยะเวลาดาเนินงาน
ทุกเดือนมกราคมของปี
งบประมาณ
ไม่ใช้งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลหินโคน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ผู้บริหาร พนักงานองค์การบริหารส่วนตาบลหินโคน สานึกในพระมหากรุณาธิคุณและ มีขวัญ
และกาลังใจในการทางาน
ลาดับที่ 2.4.2 ชื่อโครงการ : โครงการมอบเกียรติบัตรแก่อาสาสมัครผู้มีจิตสาธารณะ (ฝึกอบรมอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน)
หลักการและเหตุผล
อาสาสมัครภาคประชาชน เป็นกลไกที่สาคัญยิ่งในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ซึ่งเป็นอาสาสมัครที่มีพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย พ.ศ.๒๕๕๐ บัญญัติไว้เพื่อช่วยเหลือในการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน อย่ างไรก็ตามการจะเสริมสร้างความ
แข็งแรงให้ กับการดาเนินงาน อปพร. นอกจากจะต้องมีการดาเนินกิจกรรมต่างๆ อย่างต่อเนื่องแล้ว ในส่วนของ
สมาชิก อปพร. ก็จาเป็นต้องได้รับการฝึกอบรมทบทวน เพื่อให้มีความกระตือรือร้น และมีความสามารถในการ
ช่วยเหลืองานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพิ่มมากขึ้นด้วย
ดังนั้ น เพื่อให้ ส มาชิก อปพร. มีความรู้ความเข้าใจและเกิดความชานาญ สามารถสนับสนุน
กิจการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงมีความจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพัฒนาศักยภาพ
ของ อปพร. จึงได้จัดทาโครงการฝึกอบรมทบทวน อปพร. ขององค์การบริหารส่วนตาบลหินโคนขึ้น
วัตถุประสงค์
1 . เพื่ อ ให้ ส ม าชิ ก อ ป พ ร. มี โอกาสทบทวนความรู้ เดิ ม และเรี ย นรู้ ใ นเรื่ อ งใหม่ ๆ
เกี่ยวกับการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
2. เพื่อให้มีการรวมตัวและการดาเนินกิจกรรมของ อปพร.
3. เพื่อเพิ่มขีดความสามารถขององค์การบริหารส่วนตาบลจักราชในการป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย
เป้าหมาย
ดาเนินการฝึกอบรมให้กับสมาชิก อปพร.
ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ.2562-2564
วิธีดาเนินการ
๑. ดาเนินการประชาสัมพันธ์ เชิญชวนให้สมาชิก อปพร. ในสังกัด เข้ารับการอบรม
2. ศูนย์ อปพร. องค์การบริหารส่วนตาบลจักราช รับสมัครสมาชิก อปพร. เข้ารับการฝึกอบรม
3. ดาเนินการฝึกอบรมโดยวิธีการบรรยาย สาธิต และฝึกปฏิบัติ
สถานที่ฝึกอบรม
องค์การบริหารส่วนตาบลหินโคน
งบประมาณ
150,000 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. สมาชิก อปพร./เจ้าหน้าที่ประจาศูนย์ฯ มีความรู้ความเข้าใจในหลักเกณฑ์ และแนวทางการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พร้อมที่จะปฏิบัติงาน สามารถช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างทันท่วงทีและมี
ประสิทธิภาพ
2. องค์การบริหารส่วนตาบลหินโคน มีเครือข่ายอาสาสมัครภาคประชาชนที่เข้มแข็ง

3. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเพิ่มขึ้น ส่งผลให้เกิดความศรัทธาต่อการ
ปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตาบลหินโคน และมีความร่วมมือกับทางภาครัฐเป็นอย่างดี
ลาดับที่ 2.4.3 ชื่อโครงการ : โครงการเยาวชนคนดีศรีหินโคน
หลักการและเหตุผล
ในปัจจุบันสังคมไทยให้ความสาคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชน และการบริการสาธารณะ
แบบมีส่วนร่วมตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย นอกจากนี้ยังเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติ
บุคคล เด็ก เยาวชนและองค์กรที่ให้การสนับสนุนการดาเนินกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปะและวั ฒนธรรม ที่เป็น
ประโยชน์แก่ชุมชน สังคมและประเทศชาติ เพื่อเป็นขวัญกาลังใจให้บุคคลหรือองค์กรมีความมุ่งมั่น ตั้งใจ ร่วม
เป็นแกนนาในการส่งเสริม สนับสนุน และอนุรักษ์มรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติสืบไป
กิจกรรมเยาวชนคนดีศรีหินโคน จัดขึ้นเพื่อให้เด็ก เยาวชนที่เป็นแบบอย่างที่ดีเข้ารับใบประกาศ
เชิดชูเกียรติ เพื่อเป็นขวัญกาลังใจ ให้เด็ก เยาวชน มีความมุ่งมั่น ช่วยเหลือสังคม และเป็นแบบอย่างต่อบุคคลอื่น
ในชุมชน
วัตถุประสงค์
1. เพื่ อ ยกย่ อ งเด็ ก และเยาวชน ที่ ให้ ก ารสนั บ สนุ น การด าเนิ น การกิ จ กรรมด้ า นศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม ที่เป็นประโยชน์แก่ชุมชน สังคม และประเทศชาติอย่างต่อเนื่องให้สังคมได้รับรู้
2. เพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานของผู้ที่ได้รับรางวัลให้เป็นตัวอย่างที่ดีแก่สาธารณชน
ต่อไป
3. เพื่อเป็นขวัญและกาลังใจให้เด็กและเยาวชน ร่วมสนับสนุนและส่งเสริมการดาเนินงานด้าน
ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่องและกว้างขวางยิ่งขึ้น
เป้าหมาย
เด็ก เยาวชน และประชาชนในพื้นที่ตาบลหินโคน
สถานที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลหินโคน
วิธีดาเนินการ
1. ประชาสัมพันธ์กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ
2. ประสานกานัน ผู้ใหญ่บ้าน และสมาชิก อบต. เพื่อคัดเลือกเด็ก เยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมเชิด
ชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ
3. จัดทาเอกสารผู้ทาคุณประโยชน์ด้านต่างๆ เพื่อเสนอผู้บังคับบัญชา
4. ดาเนินการจัดทากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ
5. สรุปผลการจัดทากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะเพื่อเสนอผู้บังคับบัญชา
ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ.2562-2564
งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลหินโคน

ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
ผู้ทาคุณประโยชน์ได้รับการเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ เพื่อให้เป็นแบบอย่างกับเด็ก
เยาวชนคนอื่นๆ
ภารกิจที่ 2.5 มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริต
ลาดับที่ 2.5.1 ชื่อมาตรการ : มาตรการจัดทาข้อตกลงการปฏิบัติราชการ (MOU)
หลักการและเหตุผล
จากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้กาหนด
ดัชนีในการประเมินที่คานึงถึงหลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณสากล และวัฒนธรรมของประเทศไทยเป็นหลัก
รวมถึงข้อเท็จจริงของการทุจริตที่เกิดขึ้นภายในหน่วยงานของภาครัฐ สาเหตุส่วนมากเกิดจากการดาเนินงานของ
ระดับบุคคล หรือเกิดจากปัจจัยทางวั ฒนธรรมขององค์กร หรือเกิดจากลักษณะงานและการรับสิ่งของต่างๆ ที่
เอื้อให้เกิดการทุจริต ดังนั้นวิธีการบริหารจัดการภายในองค์กรที่นาไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ค่านิยมและ
วัฒนธรรมขององค์กรให้กลายเป็นสิ่งที่ยอมรับได้ของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ภายในองค์กร โดยการสร้า งความ
ตระหนักถึงความรับผิดชอบและการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตภายในองค์กรของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่
ถึงแม้จะเป็นสิ่งที่ยากต่อการดาเนินงานก็ตาม แต่เป็นสิ่งสาคัญที่หน่วยงานต้องสร้างให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเพื่อ
นาไปสู่องค์กรที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนิ นงาน ตลอดจนเป็นการสร้างแนวร่วมในการต่อต้านการ
ทุจริตอันจะส่งผลต่อสังคม ชุมชน และประเทศเกิดความตระหนักถึงภัยจากากรทุจริตและปฏิเสธการทุจริตในทุก
รูปแบบ
ดังนั้นองค์การบริหารส่วนตาบลหินโคน จึงได้จัดทามาตรการจัดทาข้อตกลงการปฏิบัติราชการ
ที่ กาหนดดั ช นี ในการประเมิ น การปฏิ บั ติ ร าชการด้ ว ยความซื่ อ สั ต ย์ สุ จริต ตามแนวทางการบริห ารกิ จการ
บ้านเมืองที่ดีขึ้น เพื่อเป็นการพัฒนาวิธีการดาเนินงานภายในองค์กรที่จะนาไปสู่การยกระดับคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดาเนินงานให้สูงขึ้น
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้บุคลากรปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม ตามแนวทางการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี
2. เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มีความโปร่งใส มีคุณธรรม
เป้าหมาย/ผลผลิต
บุคลากรในองค์กรปฏิบัติตามเกณฑ์ตัวชี้วัดข้อตกลงการปฏิบัติราชการ
พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลหินโคน
วิธีดาเนินการ
1. จัดทาข้อตกลงในการปฏิบัติราชการ (MOU) ระหว่างพนักงานกับผู้บริหารท้องถิ่น ที่มีดัชนี
ในการประเมินการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
2. รวบรวมรายงานข้อตกลงการปฏิบัติราชการ (MOU) เสนอผู้บริหาร
ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ.2562-2564

งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ทุกสานัก/กอง องค์การบริหารส่วนตาบลหินโคน
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
มีการจัดทาข้อตกลงการปฏิบัติราชการ
ลาดับที่ 2.5.2 ชื่อมาตรการ : มาตรการให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบ ทั้งภาครัฐและองค์กรอิสระ
ที่ได้ดาเนินการตามอานาจหน้าที่เพื่อการตรวจสอบควบคุมดูแลการปฏิบัติ
ราชการ
หลักการและเหตุผล
องค์การบริห ารส่วนตาบลจหินโคน ให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ดาเนินการตาม
อานาจหน้าที่เพื่อการตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลหินโคน เนื่องจาก
เห็นความสาคัญของการตรวจสอบที่จะเป็นปัจจัยสาคัญช่วยให้การดาเนินงานตามภารกิจขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลหินโคน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ช่วยป้องกันหรือลดความเสี่ยงจากการดาเนินงาน
ที่ผิดพลาดและลดความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น ซึ่งนอกจากจะให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบภายนอก
(ป.ป.ช., สตง.,จังหวัด, อาเภอ) แล้ว องค์การบริหารส่วนตาบลหินโน ยังให้ความสาคัญกับการตรวจสอบภายใน
ด้วย
การให้ความร่วมมือกับสานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ในการตรวจสอบบัญชีและ งบการเงิน
ประจาปี ได้มอบหมายให้หน่วยงานผู้เบิก/หัวหน้าหน่วยคลัง มีหน้าที่ให้คาชี้แจงและอานวยความสะดวกแก่
เจ้าหน้าที่ของสานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน กรณีได้รับข้อทักท้วงให้หัวหน้าหน่วยงานผู้เบิก/หัวหน้าหน่วยงาน
คลัง ปฏิบัติตามข้อทักท้วงโดยเร็ว อย่างช้ าไม่เกิน 45 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งข้อทักท้วง กรณี ที่ชี้แจงข้อ
ทักท้วงไปยัง สตง.แล้ว แต่ สตง.ยืนยันว่ายังไม่มีเหตุผลที่จะล้างข้อทักท้วง ก็จะดาเนินการชี้แจงเหตุผลและ
รายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดให้เสร็จสิ้นภายใน 45 วัน นับจากวันที่ได้รับทราบผลการวินิจฉัย ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2548
กลไกการกากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎหมาย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่
ละประเภทได้ให้อานาจข้าราชการในหน่วยงานกระทรวงมหาดไทย ทั้งผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอาเภอกากับ
ดูแลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนิน กิจการเป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดและมีประสิทธิภาพตาม
อานาจหน้าที่ที่กาหนดไว้ในกฎหมาย
กลไกองค์กรอิสระเพื่อตรวจสอบการใช้อานาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งในแง่ของการ
ทุจริตจะเกี่ยวข้องกับ การใช้จ่ายเงินไปโดยชอบด้วยกฎหมายระเบียบข้อบังคับหรือไม่ หรือตรวจสอบเพื่อให้
นักการเมืองท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินกิจการต่างๆ อย่างโปร่งใสและสุจริต ซึ่งหน่วยงานทั้ง
สานักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) และคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
(ป.ป.ช.) เป็นองค์กรที่มีหน้าที่สาคัญ
ดังนั้นองค์การบริหารส่วนตาบลหินโคน จึงได้กาหนดมาตรการให้ความร่วมมือกับหน่วยงาน
ตรวจสอบขึ้น เพื่ อ ส่ งเสริ ม สนั บ สนุ น กลไกการตรวจสอบจากหน่ ว ยงานภาครัฐ และองค์ก รอิ ส ระที่ มี ห น้ าที่
ตรวจสอบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมสนับสนุ นกลไกการตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระ ที่มีห น้าที่
ตรวจสอบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ
เป้าหมาย/ผลผลิต
การตรวจสอบ ควบคุม ดูแ ลการปฏิบัติราชการขององค์การบริห ารส่ วนตาบลหิ นโคน จาก
หน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระเป็นอย่างมีประสิทธิภาพ
พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลหินโคน
วิธีดาเนินการ
ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้งจากผู้กากับดูแลและองค์กรอิสระ อาทิ
- การรับการตรวจจากสานักงานตรวจเงินแผ่นดิน
- การรับการตรวจจากคณะทางานตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการประจาปี หรือ
คณะทางาน LPA จังหวัด
- การรับการตรวจจากสานักงาน ป.ป.ท. ตามโครงการ ITA
ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ.2562-2564
งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ทุกสานัก/กอง องค์การบริหารส่วนตาบลหินโคน
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
องค์การบริหารส่วนตาบลหินโคน ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ ควบคุมดูแล การปฏิบัติ
ราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลหินโคน จากหน่วยงานภาครัฐ และองค์กรอิสระ
ลาดับที่ 2.5.3 ชื่อมาตรการ : มาตรการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบและการดาเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน
หลักการและเหตุผล
สืบเนื่องจากคาสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 69/2557 เรื่อง มาตรการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบได้กาหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ กาหนดมาตรการหรือ
แนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการ
สร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบเฝ้าระวัง เพื่อ
สกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้ ประกอบกับนโยบายของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ได้แถลงนโยบายของรัฐบาลต่อสภานิติบั ญญัติแห่ งชาติ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 ก็ได้กาหนดให้ มีการ
บริหารราชการแผ่นดิน ที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ
เป็ น นโยบายส าคัญ ของรัฐบาล เพื่ อให้ การขับเคลื่ อนนโยบายของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่ งชาติ
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ด้วยองค์การบริหารส่วนตาบลหินโคน ใช้หลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ภาคประชาชน เข้ามามี
ส่วนร่วมโดยเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเสนอเรื่องร้องเรียน แจ้งเบาะแส เสนอข้อคิดเห็น ซึ่งสามารถยื่นคา
ร้องเรียนผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ ระบบอินเตอร์เน็ต ทางโทรศัพท์ หรือแจ้งเบาะแสด้วยตนเอง ทั้งนี้เพื่อ ให้

ประชาชนหรือผู้มีส่ว นได้เสีย ได้ท ราบช่องทางการร้องเรียนแนวทาง การพิจารณารับเรื่องร้องเรียน และการ
ตอบสนองต่อข้อร้องเรียนในเรื่องการทุจริตหรือประพฤติ มิชอบของข้าราชการ และเป็นการสร้างเครือข่ายภาค
ประชาชนในการช่วยสอดส่องและเฝ้าระวัง มิให้เจ้าหน้าที่กระทาการทุจริตหรือประพฤติมิชอบนอกเหนืออานาจ
ที่ตนมีได้อีกทางหนึ่งด้วย
ฉะนั้นเพื่อให้การดาเนินการรับเรื่องร้องเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถแก้ไขความ
เดือดร้อนของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้แต่งตั้งคณะทางานรับผิดชอบการรับเรื่องร้องเรียนและ
ดาเนินการเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนตาบลหินโคนขึ้น เพื่อดาเนินการมาตรการจัดการในกรณีได้
รับทราบหรือรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆ เจ้าหน้าที่รับผิดชอบได้ถือปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกัน
วัตถุประสงค์
1. เพื่อจัดให้มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดาเนินการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆ
2. เพื่อจัดให้มีมาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบ พบการทุจริต
เป็นไปตามขั้นตอนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง
3. เพื่อ ให้ การตรวจสอบเรื่อ งร้องเรียนเกี่ยวกับการทุ จริต และประพฤติมิ ช อบเป็น ไปอย่าง
รวดเร็ว โปร่งใส เป็นธรรม
เป้าหมาย/ผลผลิต
มีการมอบหมายแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบเพื่อดาเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน
พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลหินโคน
วิธีดาเนินการ
1. กาหนดผู้ รับ ผิดชอบเรื่องร้องเรียน หรือแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง กรณี มี
เจ้าหน้าที่ทุจริตและปฏิบัติราชการตามอานาจหน้าที่โดยมิชอบ
2. กาหนดช่องทางการร้องเรี ยน แจ้งเบาะแส ข้อมูลเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติ มิชอบ
และพัฒนาช่องทางการร้องเรียนให้ง่ายสะดวก และวิธีการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูลเพื่อเป็นหลักประกันและสร้างความ
มั่นใจแก่ผู้ให้ข้อมูลในการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่หน่วยงาน
3. แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ร้องเรียนทราบผลและความคืบหน้าของการดาเนินการ ภายใน 5
วัน
ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ.2562-2564
งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลหินโคน
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ภาคประชาชนมีบทบาทในการเฝ้าระวัง และติดตาม ตรวจสอบการทางานของเจ้าหน้าที่เพื่อ
ป้องกันการทุจริตและปฏิบัติราชการตามอานาจหน้าที่โดยมิชอบ

มิติที่ 3. การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
ภารกิจที่ 3.1 การจัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอานวยความสะดวกแก่
ประชาชนได้มีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอานาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นได้ทุกขั้นตอน
ลาดับที่ 3.1.1 ชื่อโครงการ : โครงการฝึกอบรม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร
หลักการและเหตุผล
คุณธรรมจริยธรรมเป็นหนึ่งในหลักธรรมาภิบาลที่หน่วยงานภาครัฐทุกแห่งพึงปฏิบัติเพื่ อให้เกิด
การบริหารจัดการที่ดีและส่งเสริมองค์กรให้มีศักยภาพและประสิทธิภาพ ซึ่งรวมไปถึง ความโปร่งใสการทางาน
ที่จาเป็นต้องมีในทุกหน่วยงาน โดยเฉพาะหน่วยงานภาครัฐ โดยหนึ่งในแนวทางที่จะช่วยให้เกิดความโปร่งใสใน
การทางานคือการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร และตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ได้ระบุ
หลักการและเหตุผลของพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการว่าในระบอบประชาธิปไตยการให้ประชาชนมี
โอกาสกว้ า งขวางในการได้ รั บ ข้ อ มู ล ข่ า วสารเกี่ ย วกั บ การด าเนิ น การต่ า งๆ ของรั ฐ เป็ น สิ่ ง จ าเป็ น
เพื่อที่ประชาชนจะสามารถแสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิทางการเมืองได้โดยถูกต้องมากยิ่งขึ้น
ดังนั้นเพื่อเสริมสร้างให้องค์การบริหารส่วนตาบลจักราช มีความโปร่งใสในการทางานมากยิ่งขึ้น
จึงได้จัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม นาความโปร่งใสสู่องค์กร เพื่อให้บุคลากรและตัวแทนชุมชนได้รั บรู้
สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการและเรียนรู้เรื่องคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใส และเมื่อเกิด
ความเข้าใจแล้วจะสามารถขยายผลบอกต่อไปยังผู้ใกล้ชิด สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างองค์การบริหาร
ส่วนตาบลหินโคนกับภาคประชาชนให้มีความเข้มแข็งยิ่งขึ้น
วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมตระหนักถึงความสาคัญของการมีคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใส
ในการทางานและมีความรู้เกี่ยวกับสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ
เป้าหมาย/ผลผลิต
บุคลากรและตัวแทนชุมชนมีความรู้ความเข้าใจใน พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลหินโคน
วิธีดาเนินการ
1. สารวจความต้องการอบรม
2. ดาเนินการฝึกอบรม
3. ติดตามและประเมินผล
ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ.2562-2564
งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลหินโคน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
บุคลากรและตัวแทนชุมชนมีความรู้ความเข้าใจใน พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ มีส่วน
ร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลหินโคน
ลาดับที่ 3.1.2 ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการเงิน การคลัง พัสดุ และทรัพย์สินของ
องค์การบริหารส่วนตาบลหินโคน
หลักการและเหตุผล
การบริหารงานราชการในปัจจุบัน ภาคประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมและมีบทบาทอย่างมากใน
การบริหารงานของราชการส่วนท้องถิ่นในด้านต่างๆ การบริหารงานราชการส่วนท้องถิ่นต้องสามารถตรวจสอบ
ได้ ต้องมีความโปร่งใส ต้องให้ ประชาชนได้รับทราบข้อมูล ข่าวสารในการดาเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อเป็นการ
ป้องกันมิให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ภาครัฐและภาคประชาชน
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในการปฏิบัติงานให้ประชาชนได้รับรู้
2. เพื่อประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานของภาครัฐ
3. เพื่อส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบ การทุจริต
ประพฤติมิชอบในภาครัฐเสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายในการติดตามและตรวจสอบการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบในภาครัฐให้มีความเข้มแข็ง
4. เพื่อให้ มีระบบและกลไกในการป้องกันและตรวจสอบมิให้ เกิดการทุจริตหรือการปฏิบัติ
หน้าที่โดยมิชอบในภาครัฐ
เป้าหมาย/ผลผลิต
ประชาชนภายในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลหินโคน
พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลหินโคน
วิธีดาเนินการ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงบประมาณ รายการบัญชีรับจ่ายเงินประจาปี และการจัดซื้อจัด
จ้าง จัดหาพัสดุต่างๆ รวมถึงการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการชาระภาษีท้องถิ่น ผ่านทางเว็บไซต์ขององค์การ
บริหารส่วนตาบลหินโคน และปิดประกาศข้อมูลดังกล่าวที่บอร์ดประชาสั มพันธ์ขององค์การบริหารส่วนตาบล
หินโคน
ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ.2562-2564
งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
องค์การบริหารส่วนตาบลหินโคน
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารที่สาคัญของทางราชการ
2. ประชาชนมีโอกาสได้ตรวจสอบการบริห ารงานของทางราชการ ทาให้ลดการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ มีความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน

ลาดับที่ 3.1.3 ชื่อโครงการ : มาตรการจัดให้มีช่องทางที่ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลหินโคน
หลักการและเหตุผล/ที่มาของมาตรการ
ด้ ว ยพระราชบั ญ ญั ติ ข้ อ มู ล ข่ า วสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 และมาตรา 9
กาหนดให้หน่วยงานของรัฐ จะต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่สาคัญๆ ของหน่วยงาน เช่น โครงสร้างและการจัด
องค์กร อานาจหน้าที่ แผนงาน โครงการ และอื่นๆ ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตาบลหินโคนจึงได้ตระหนักและ
เห็ น ความสาคัญ ของการเผยแพร่ข้อมูลที่ส าคัญ ๆ ของหน่วยงานผ่ านทาง ช่องทางที่หลากหลาย เพื่อให้การ
เผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารครอบคลุ มทุกกลุ่ มเป้าหมาย ได้แก่ หน่ว ยประชาสัมพันธ์ ณ ที่ทาการของหน่วยงาน
เว็บ ไซต์ ข องหน่ ว ยงานหรื อสื่ อสั งคม (Social Media) หมายเลขโทรศั พ ท์ เฉพาะ การเผยแพร่ข้ อมู ล ทางสื่ อ
สิ่งพิมพ์ต่างๆ โทรทัศน์ วิทยุ สื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการ
ตามอานาจ หน้าที่และเข้าถึงข้อมูลตามภารกิจหลักขององค์การบริหารส่วนตาบลหินโคนได้ง่ายและสะดวกมาก
ขึ้น
วัตถุประสงค์
1 เพื่อให้มีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานที่หลากหลาย
2 เพื่อให้ประชาชนหรือผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกมากยิ่งขึ้น
3 เพื่อให้มีช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนที่เข้าถึงประชาชนได้ง่าย
เป้าหมาย/ผลผลิต
ช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตาบลหินโคน จานวนไม่น้อยกว่า
7 ช่องทาง
พื้นที่ดาเนินการ
พื้นที่ทั้งในและนอกเขตองค์การบริหารส่วนตาบลหินโคน
วิธีดาเนินการ
จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอานวยความสะดวกแก่ประชาชน ได้แก่
- บอร์ดหน้าองค์การบริหารส่วนตาบลหินโคน
- บอร์ดประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนตาบลหินโคนในหมู่บ้าน
- ประกาศเสียงตามสาย/วิทยุชุมชน/หอกระจายข่าว/รถกระจายเสี ยง/หน่วยประชาสัมพันธ์
เคลื่อนที่
- ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตาบลหินโคน มีเจ้าหน้าที่ให้บริการประจาและให้
ประชาชนสืบค้นได้เอง
- จัดส่งเอกสารเผยแพร่รายงานประจาปี
- ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาบลหินโคน ผ่านสื่อต่าง ๆ
- หนังสือพิมพ์หรือวิทยุท้องถิ่น
- ประกาศผ่านเว็บไซต์/เว็บบอร์ด/เฟสบุ๊ค ที่มีข้อมูลผลการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วน
ตาบลหินโคน

ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564
งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลหินโคน
ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
จานวนช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตาบลหินโคน

ภารกิจที่ 3.2 การรับฟังความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน
ลาดับที่ 3.2.1 โครงการสนับสนุนการจัดทาและบูรณาการแผนชุมชนองค์การบริหารส่วนตาบลหินโคน
หลักการและเหตุผล
กระทรวงมหาดไทยมีนโยบายในการส่งเสริม สนับสนุน ให้ทุกหมู่บ้าน ชุมชน มีการจัดทา
แผนชุมชนและแผนพัฒนาคุณภาพแผนชุมชน สาหรับเป็นรากฐานและแนวทางในการพัฒนาภายใต้กระบวนการ
วางแผนพัฒ นาท้องถิ่นและแผนพัฒ นาจังหวัด ด้วยการบูรณาการร่วมกันทั้งหน่วยงานในส่วนภูมิภาค องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรภาคประชาชนและภาคส่วนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีกระบวนการทางานต่อเนื่ อง
ลดปัญหาความซ้าซ้อนและเกิดการเกื้อหนุนการทางานร่วมกัน โดยยึดพื้นที่เป็นตัวตั้ง ประชาชนเป็นศูนย์กลาง
การดาเนิ นงาน ด้วยการส่งเสริมบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นองค์กรอานวยการบูรณาการใน
ระดับตาบลและเทศบาล
การส่งเสริมสนั บสนุ นการจัดทาและทบทวนแผนชุมชน เป็นกระบวนการเสริมสร้างความ
เข้มแข็งให้กับประชาชนในการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น และเชื่อมโยงสู่การวางแผนพัฒนาชุมชน
ท้องถิ่น และเชื่อมโยงสู่การวางแผนพัฒนาจังหวัด โดยการสนับสนุนให้ประชาชนในหมู่บ้าน ชุมชน รวมตัวกัน
น าข้อมูล ที่ เกี่ย วข้องกับ การดารงชี วิตในหมู่บ้าน ชุมชนมากาหนดเป็ นกิจกรรม จัดทาเป็ นแผนเพื่อใช้เป็ น
แนวทางในการพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน เป็นรากฐานของการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น และแผนพัฒนาจังหวัด โดย
ยึดหลักการพึ่งพาตนเอง สอดคล้องกับวิถีชีวิต วัฒนธรรมและสภาพแวดล้อมในหมู่บ้าน/ชุมชนและท้องถิ่น
บทบาทและแนวทางการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาบล
1) ทาหน้าที่เป็นองค์กรหลักในการบูรณาการการทางานร่วมกับหน่วยงานองค์กรที่เกี่ยวข้อง
เพื่อสนับสนุนให้มีการจัดทาหรือทบทวนพัฒนาคุณภาพแผนชุมชน ทั้งในระดับหมู่บ้าน และระดับตาบล โดย
อาจพิจารณาแต่งตั้งคณะทางานขับเคลื่อนระดับตาบลเป็นองค์กรบูรณาการ
2) พิจารณาจัดตั้งงบประมาณในการสนับสนุนให้เกิดกระบวนการจัดทาทบทวนพัฒนาคุณภาพ
แผนชุมชน โดยอาจพิจารณาอุดหนุนให้กับคณะกรรมการหมู่บ้าน หรือองค์กรภาคประชาชน หน่วยงานที่มี
ความชานาญในเรื่องนี้เพื่อดาเนินการแทนได้

3) พิจารณาใช้กลไกคณะกรรมการหมู่บ้าน และหรือกลุ่มองค์กรและประชาชนอื่นที่อาสาเป็น
กลไกหลักในการดาเนินการระดับหมู่บ้าน
4) พิจารณาใช้ศูนย์ประสานงานองค์กรชุมชนระดับตาบล (ศอชต.) สภาองค์กรชุมชน ผู้แทน
แผนชุมชนในระดับ หมู่บ้านทุกหมู่บ้ าน หรือกลไกภาคประชาชนอื่นในระดับตาบลเป็นกลไกบูรณาการแผน
ชุมชนระดับตาบล
ดังนั้ น ในฐานะที่องค์การบริหารส่วนตาบลหินโคน เป็นองค์กรหลักในการบูรณาการ การ
ทางานร่วมกับหน่วยงานองค์กรที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนให้มีการจัดทาและบูรณาการแผนชุมชน ทั้งในระดับ
หมู่บ้าน และระดับตาบล และเพื่อให้การจัดทาแผนชุมชนของแต่ละหมู่บ้าน ในเขตองค์การบริหารส่วนตาบล
หินโคน บรรลุผลสาเร็จ และนามาใช้เป็นแนวทางในการจัดทาแผนพัฒนาสามปี องค์การบริหารส่วนตาบลหิน
โคน จึงได้จัดทาโครงการสนับสนุนให้มีการจัดทาและบูรณาการแผนชุมชนระดับตาบลขึ้น
วัตถุประสงค์
1. เพื่อดาเนินการวิเคราะห์สถานการณ์ตาบลเพื่อกาหนดแนวทางในการพัฒนา โดยคานึงถึง
ปัญหา ความต้องการและศักยภาพของพื้นที่
2. เพื่อนากิจกรรมแผนชุมชนของแต่ละหมู่บ้าน มาจัดลาดับความสาคัญในการพัฒ นา และ
กาหนดไว้ภายใต้แนวทางพัฒนาแต่ละด้าน
3. เพื่อสนับสนุนการจัดทาและบูรณาการแผนชุมชนระดับตาบล ใช้เป็นแนวทางการจัดทา
แผนพั ฒ นาองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลหิ น โคน เช่ น สนั บ สนุ น ป้ าย วัส ดุ อุ ป กรณ์ ที่ จาเป็ น ต่ างๆ เพื่ อ ใช้ใน
กระบวนการจัดทาแผนชุมของแต่ละหมู่บ้าน
เป้าหมาย
สนับสนุนการประชุมประชาคมเพื่อจัดทาแผนชุมชน ทั้ง 11 หมู่บ้านในเขตตาบลหินโคน
งบประมาณ
20,000 .- (-สองหมื่นบาทถ้วน-)
วิธีดาเนินการ
ดาเนิ น การสนั บ สนุ น การจัดท าแผนชุม ชนในแต่ล ะหมู่บ้านโดยการสนั บสนุน ป้ายและวัส ดุ
อุปกรณ์ในการจัดทาแผนชุมชนในแต่ละหมู่บ้าน รวมทั้งออกไปร่วมประชุมประชาคมร่วมกับทุกหมู่บ้าน
1. วิเคราะห์สถานการณ์ตาบลเพื่อกาหนดแนวทางในการพัฒนาจากปัญหา ความต้องการและ
ศักยภาพของพื้นที่
2. น าแผนชุ ม ชนของแต่ ล ะหมู่ บ้ าน ที่ ผ่ านการน าเสนอและจั ด ล าดั บ ความส าคั ญ แล้ ว มา
กาหนดไว้ภายใต้แนวทางพัฒนาแต่ละด้าน ของอบต.
3. นาแผนชุมชนแต่ละหมู่บ้านที่ส่งมา ใช้เป็นแนวทางในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่ น และ
สนับสนุนเป็นข้อมูลประกอบการจัดทาแผนพัฒนาจังหวัด ต่อไป
ระยะเวลาในการดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลหินโคน
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ชุมชนมีแนวทางในการพัฒนาที่เกิดจากปัญหา ความต้องการและศักยภาพของพื้นที่
2. แผนชุมชนของแต่ละหมู่บ้าน ได้จัดลาดับความสาคัญในการพัฒนา ก่อนหลังตามความ
จาเป็นและความสาคัญ
3. ได้จัดทาและบูรณาการแผนชุมชนระดับตาบล เพื่อใช้เป็นแนวทางการจัดทาแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตาบลหินโคน
ลาดับที่ 3.2.2 กิจกรรมศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ขององค์การบริหารส่วนตาบลหินโคน หลากหลายช่องทาง
หลักการและเหตุผล
องค์การบริหารส่วนตาบลหินโคน เป็นหน่วยงานภาครัฐที่เน้นการให้บริการประชาชน และมี
เป้าหมายให้มีการบริการประชาชนในด้านต่างๆ ที่อยู่ในอานาจหน้าที่ด้วยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพและเกิด
ประโยชน์ต่อประชาชนผู้รับบริการโดยตรง โดยถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะได้รับการบริการอย่างสะดวก
รวดเร็ว และลดภาระของประชาชนเป็นสาคัญ
ดังนั้นเพื่อให้การดาเนินงานด้านบริการเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเป็นการอานวยความสะดวก
และตอบสนองความต้องการของประชาชน องค์การบริหารส่วนตาบลหินโคนจึงมีการจัดตั้งศูนย์รับเรื่องราว
ร้องทุกข์เพื่อไว้สาหรับรับเรื่องร้ องเรี ยน/ร้องทุกข์ จากประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนต่างๆ
วัตถุประสงค์
1. เพื่อรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ และแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้อง
หรือนามาเป็นข้อมูลในการทาแผนงานโครงการแก้ไขปัญหาต่อไป
2. เพื่ออานวยความสะดวกแก่ประชาชนที่เดือนร้อนสามารถร้องเรียน/ร้องทุกข์ ได้หลากหลาย
ช่องทาง
เป้าหมาย
ให้บริการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ จากประชาชนในพื้นที่ ที่ได้รับความเดือดร้อนราคาญ โดย
สามารถให้บริการได้อย่างมีคุณภาพ ดาเนินการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กาหนด สร้างความเชื่อมั่นไว้วางใจ
รวมถึงตอบสนองตามความคาดหวัง/ความต้องการของประชาชนผู้รับบริการ
วิธีดาเนินการ
1. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
2. เผยแพร่ ป ระชาสั ม พั น ธ์ ให้ ป ระชาชนทราบช่ อ งทางใน การร้ อ งทุ ก ข์ / ร้ อ งเรี ย น ซึ่ ง มี
หลากหลายช่องทาง ได้แก่
- แจ้งโดยตรง ที่สานักงานองค์การบริหารส่วนตาบลหินโคน เฉพาะในวันเวลาราชการ
(วันจันทร์ถึงวันศุกร์) ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น.
- แจ้งทางโทรศัพท์ หมายเลข 044-950221 โทรสารหมายเลข 044-950221
เฉพาะในวันเวลาราชการ (วันจันทร์ถึงวันศุกร์) ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น.
- แจ้งทางทางไปรษณีย์ โดยส่งมาที่องค์การบริหารส่วนตาบลหิน ตาบลหินโคน อาเภอ
จักราช จังหวัดนครราชสีมา 30230

3. เมื่อได้รับ เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ นาเรื่องเสนอคณะผู้บริห ารพิจารณาสั่ งการเจ้าหน้า ที่
ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ไขปัญหาตามความจาเป็นและเร่งด่วน
4. แจ้งผลการปฏิบัติงานให้ผู้ร้องทราบ
ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ.2562-2564
งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลหินโคน
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ประชาชนที่เดือนร้อนได้รับการช่วยเหลือ แก้ไขปัญหา ตามเรื่องที่ประชาชนร้องเรียน/ร้อง
ทุกข์ ด้วยความรวดเร็วและถูกต้อง
2. ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการสอดส่องดูแลสังคมและการอยู่ร่วมกันแสดงให้เห็นถึงการเปิด
โอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาบลหินโคน
3. แจ้งผลการดาเนินการให้ผู้ร้องเรียนทราบภายใน 15 วัน
ภารกิจที่ 3.3 การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหาร กิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ลาดับที่ 3.3.1 โครงการสนับสนุนการจัดทาและบูรณาการแผนชุมชนองค์การบริหารส่วนตาบลหินโคน
หลักการและเหตุผล
กระทรวงมหาดไทยมีนโยบายในการส่งเสริม สนับสนุน ให้ทุกหมู่บ้าน ชุมชน มีการจัดทา
แผนชุมชนและแผนพัฒนาคุณภาพแผนชุมชน สาหรับเป็นรากฐานและแนวทางในการพัฒนาภายใต้กระบวนการ
วางแผนพัฒ นาท้องถิ่นและแผนพัฒ นาจังหวัด ด้วยการบูรณาการร่วมกันทั้งหน่วยงานในส่วนภูมิภ าค องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรภาคประชาชนและภาคส่วนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีกระบวนการทางานต่อเนื่อง
ลดปัญหาความซ้าซ้อนและเกิดการเกื้อหนุนการทางานร่วมกัน โดยยึดพื้นที่เป็นตัวตั้ง ประชาชนเป็นศูนย์กลาง
การดาเนิ นงาน ด้วยการส่งเสริมบทบาทขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นเป็นองค์กรอานวยการบูรณาการใน
ระดับตาบลและเทศบาล
การส่งเสริมสนั บสนุ นการจัดทาและทบทวนแผนชุมชน เป็นกระบวนการเสริมสร้างความ
เข้มแข็งให้กับประชาชนในการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น และเชื่อมโยงสู่การวางแผนพัฒนาชุมชน
ท้องถิ่น และเชื่อมโยงสู่การวางแผนพัฒนาจังหวัด โดยการสนับสนุนให้ประชาชนในหมู่บ้าน ชุมชน รวมตัวกัน
น าข้อมูล ที่ เกี่ย วข้องกับ การดารงชีวิตในหมู่บ้าน ชุมชนมากาหนดเป็ นกิจกรรม จัดทาเป็ นแผนเพื่อใช้เป็ น
แนวทางในการพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน เป็นรากฐานของการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น และแผนพัฒนาจังหวัด โดย
ยึดหลักการพึ่งพาตนเอง สอดคล้องกับวิถีชีวิต วัฒนธรรมและสภาพแวดล้อมในหมู่บ้าน/ชุมชนและท้องถิ่น
บทบาทและแนวทางการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาบล

1) ทาหน้าที่เป็นองค์กรหลักในการบูรณาการการทางานร่วมกับหน่วยงานองค์กรที่เกี่ยวข้อง
เพื่อสนับสนุนให้มีการจัดทาหรือทบทวนพัฒนาคุณภาพแผนชุมชน ทั้งในระดับหมู่บ้าน และระดับตาบล โดย
อาจพิจารณาแต่งตั้งคณะทางานขับเคลื่อนระดับตาบลเป็นองค์กรบูรณาการ
2) พิจารณาจัดตั้งงบประมาณในการสนับสนุนให้เกิดกระบวนการจัดทาทบทวนพัฒนาคุณภาพ
แผนชุมชน โดยอาจพิจารณาอุดหนุนให้กับคณะกรรมการหมู่ บ้าน หรือองค์กรภาคประชาชน หน่วยงานที่มี
ความชานาญในเรื่องนี้เพื่อดาเนินการแทนได้
3) พิจารณาใช้กลไกคณะกรรมการหมู่บ้าน และหรือกลุ่มองค์กรและประชาชนอื่นที่อาสาเป็น
กลไกหลักในการดาเนินการระดับหมู่บ้าน
4) พิจารณาใช้ศูนย์ประสานงานองค์กรชุมชนระดับตาบล (ศอชต.) สภาองค์กรชุมชน ผู้แทน
แผนชุมชนในระดับ หมู่บ้านทุกหมู่บ้ าน หรือกลไกภาคประชาชนอื่นในระดับตาบลเป็นกลไกบูรณาการแผน
ชุมชนระดับตาบล
ดังนั้ น ในฐานะที่องค์การบริหารส่วนตาบลหินโคน เป็นองค์กรหลักในการบูรณาการ การ
ทางานร่วมกับหน่วยงานองค์กรที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนให้มีการจัดทาและบูรณาการแผนชุมชน ทั้งในระดับ
หมู่บ้าน และระดับตาบล และเพื่อให้การจัดทาแผนชุมชนของแต่ละหมู่บ้าน ในเขตองค์การบริหารส่วนตาบล
หินโคน บรรลุผลสาเร็จ และนามาใช้เป็นแนวทางในการจัดทาแผนพัฒนาสามปี องค์การบริหารส่วนตาบลหิน
โคน จึงได้จัดทาโครงการสนับสนุนให้มีการจัดทาและบูรณาการแผนชุมชนระดับตาบลขึ้น
วัตถุประสงค์
1. เพื่อดาเนินการวิเคราะห์สถานการณ์ตาบลเพื่อกาหนดแนวทางในการพัฒนา โดยคานึงถึง
ปัญหา ความต้องการและศักยภาพของพื้นที่
2. เพื่อนากิจกรรมแผนชุมชนของแต่ละหมู่บ้าน มาจัดลาดับความสาคัญในการพัฒ นา และ
กาหนดไว้ภายใต้แนวทางพัฒนาแต่ละด้าน
3. เพื่อสนับสนุนการจัดทาและบูรณาการแผนชุมชนระดับตาบล ใช้เป็นแนวทางการจัดทา
แผนพั ฒ นาองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลหิ น โคน เช่ น สนั บ สนุ น ป้ าย วัส ดุ อุ ป กรณ์ ที่ จาเป็ น ต่ างๆ เพื่ อ ใช้ใน
กระบวนการจัดทาแผนชุมของแต่ละหมู่บ้าน
เป้าหมาย
สนับสนุนการประชุมประชาคมเพื่อจัดทาแผนชุมชน ทั้ง 11 หมู่บ้านในเขตตาบลหินโคน
งบประมาณ
20,000 .- (-สองหมื่นบาทถ้วน-)
วิธีดาเนินการ
ดาเนิ น การสนั บ สนุ น การจัดท าแผนชุม ชนในแต่ล ะหมู่บ้านโดยการสนั บสนุน ป้ายและวัส ดุ
อุปกรณ์ในการจัดทาแผนชุมชนในแต่ละหมู่บ้าน รวมทั้งออกไปร่วมประชุมประชาคมร่วมกับทุกหมู่บ้าน
1. วิเคราะห์สถานการณ์ตาบลเพื่อกาหนดแนวทางในการพัฒนาจากปัญหา ความต้องการและ
ศักยภาพของพื้นที่

2. น าแผนชุ ม ชนของแต่ ล ะหมู่ บ้ าน ที่ ผ่ านการน าเสนอและจั ด ล าดั บ ความส าคั ญ แล้ ว มา
กาหนดไว้ภายใต้แนวทางพัฒนาแต่ละด้าน ของอบต.
3. นาแผนชุมชนแต่ละหมู่บ้านที่ส่งมา ใช้เป็นแนวทางในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น และ
สนับสนุนเป็นข้อมูลประกอบการจัดทาแผนพัฒนาจังหวัด ต่อไป
ระยะเวลาในการดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลหินโคน
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ชุมชนมีแนวทางในการพัฒนาที่เกิดจากปัญหา ความต้องการและศักยภาพของพื้นที่
2. แผนชุมชนของแต่ละหมู่บ้าน ได้จัดลาดับความสาคัญในการพัฒนา ก่อนหลังตามความ
จาเป็นและความสาคัญ
3. ได้จัดทาและบูรณาการแผนชุมชนระดับตาบล เพื่อใช้เป็นแนวทางการจัดทาแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตาบลหินโคน
ลาดับที่ 3.3.2 ชื่อมาตรการ : มาตรการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาและคณะกรรมการติดตามประเมินผล
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลหินโคน
หลักการและเหตุผล
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2548 หมวด 1 องค์กรจัดทาแผนพัฒนา ข้อ 7 (2) และข้อ 9 กาหนดให้มีองค์กรและโครงสร้างขององค์กร
จัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปของคณะกรรมการ
ดังนั้นเพื่อให้องค์การบริหารส่วนตาบลหินโคน ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีองค์กรใน
การจั ดทาแผนพัฒ นาตามระเบี ยบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒ นาขององค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2548 องค์การบริหารส่วนตาบลหินโคน จึงแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาและคณะกรรมการติดตาม
ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลหินโคนขึ้น
วัตถุประสงค์
เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ให้ บุ ค ลากรและตั ว แทนประชาชนจากทุ ก ภาคส่ ว น ได้ มี ส่ ว นร่ ว มและ
แสดงความคิดเห็นในการจัดทาและคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลหินโคน
ให้สอดคล้องกับประเด็นหลักการพัฒนาที่ประชาชน และคณะกรรมการกาหนด ด้วยความถูกต้อง โปร่งใสและ
สุจริต
เป้าหมาย/ผลผลิต
คณะกรรมการจัดทาและคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒ นาองค์การบริห ารส่ วน
ตาบลหินโคน
พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลหินโคน

วิธีดาเนินการ
1. คั ด เลื อ กผู้ แ ทนประชาคมเพื่ อ เป็ น คณะกรรมการสนั บ สนุ น การจั ด ท าแผนและติ ด ตาม
ประเมินผลแผน
2. แต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนและติดตามประเมินผลแผน
3. คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาจัดทาแผน
4. คณะกรรมการร่วมกันติดตามประเมินผลแผน
ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ.2562-2564
งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลหินโคน
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
องค์การบริหารส่วนตาบลหินโคน มีคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาเพื่อยกร่าง
หรือจัดทาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามต้องการของประชาคมและชุมชน ด้วยความถูกต้อง โปร่งใส สุจริต และให้
ความสาคัญในการต่อต้านการทุจริต
ลาดับที่ 3.3.3 ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA)
หลักการและเหตุผล
กรมส่ งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้ดาเนิน โครงการการตรวจรับ รองมาตรฐานการปฏิ บั ติ
ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) โดยจัดให้มีการประเมินประสิทธิภาพขององค์ก รปกครองส่วน
ท้องถิ่นทุกแห่ง จานวน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการบริหารจัดการ ด้านการบริหารงานบุคคลและกิจการสภา ด้านการ
บริหารงานการเงินและการคลัง และด้านการบริการสาธารณะและมีการติดตามผลการปฏิบัติราชการที่สาคัญ
ตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกาหนด
วัตถุประสงค์
1. เพื่อวัดสมรรถนะและศักยภาพในการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลหินโคน
2. เพื่อกาหนดแนวทางในการส่งเสริมและพัฒนาการทางานขององค์การบริหารส่วนตาบลหินโคน
3. เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการขับเคลื่อนนโยบายขององค์การบริหารส่วนตาบลหินโคน
เป้าหมาย/ผลผลิต
รวบรวมเอกสาร หลักฐานถูกต้อง ครบถ้วน ตามตัวชี้วัดการตรวจประเมินประสิทธิภาพของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA)
พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลหินโคน
วิธีดาเนินการ
1. ประสานทุ กส านั ก/กอง เพื่ อแจ้งตัว ชี้ วัด ในการตรวจประเมิน ประสิ ท ธิภ าพขององค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA)
2. รวบรวมข้ อมู ล ตามตั ว ชี้ วัด ในการตรวจประเมิ น ประสิ ท ธิภ าพขององค์ก รปกครองส่ ว น
ท้องถิ่น (LPA)
3. นาผลการประเมินมาใช้พัฒนาการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตาบลหินโคน

ระยะเวลาดาเนินการ
ทุกปีงบประมาณ
งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลหินโคน
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. องค์การบริหารส่วนตาบลหินโคน ผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (LPA)
2. สามารถนาผลการประเมินมาใช้กาหนดแนวทางในการส่งเสริมและพัฒนาการทางานของ
องค์การบริหารส่วนตาบลหินโคนต่อไป

มิติที่ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบตั ิราชการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
ภารกิจที่ 4.1 การจัดวางระบบตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน
ลาดับที่ 4.1.1 ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมติดตามประเมินผลและรายงานผลการตรวจสอบควบคุมภายใน
หลักการและเหตุผล
ระบบการควบคุมภายในเป็นกลไกที่สาคัญและเป็นเครื่องมือในการบริหารงานในหน่วยงาน ไม่
ว่าจะเป็นในภาครัฐหรือเอกชน ทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ระบบการควบคุมภายในจะช่วยควบคุมหรือลดความ
เสี่ยงของหน่ วยงานให้อยู่ในระดับที่ยอมรับ ได้ซึ่งจะทาให้ปฏิบัติงานและการจัดการของหน่วยงานบรรลุตาม
วั ต ถุ ป ระสงค์ ในอดี ต ที่ ผ่ า นมาการบริ ห ารงานของหน่ ว ยงานภาครั ฐ ได้ มี ก ารควบคุ ม ภายในตามที่
กระทรวงการคลังประกาศให้ใช้เป็นเรื่องๆ ซึ่งอาจอยู่ในรูปของกฎหมาย ระเบียบ ระบบบัญชี หนังสือสั่งการและ
หนังสือตอบข้อหารือต่างๆ โดยส่วนใหญ่จะเน้นไปที่การควบคุมด้านการเงินและบัญชีและการปฏิบัติให้ถูกต้อง
ตามระเบียบหรือกฎเกณฑ์ที่ทางราชการกาหนดไว้ ซึ่งไม่ครอบคลุมถึงการจัดการด้านอื่นๆ นอกเหนือจากด้าน
การเงินและบัญชีในหน่วยงาน จึงไม่สามารถสะท้อนภาพถึงผลการดาเนินงานในภาพรวมของหน่วยงานได้ ระบบ
การควบคุมภายใน ที่ดีค วรเป็นระบบการควบคุมที่ครอบคลุมงานทุกด้านและสามารถสะท้อนภาพให้เห็นเป็น
องค์รวมของหน่วยงานนั้นๆ ว่ามีการดาเนินงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่เพียงใด การที่ระบบ
การควบคุมภายในของรัฐ ยั งไม่ค รอบคลุ มทุ กระบบงาน อาจเป็ นช่ องทางรั่ว ไหลท าให้ เกิ ดความเสี ยหายใน
หน่วยงานและการดาเนินงานไม่สัมฤทธิ์ผล ทั้งนี้สาเหตุส่วนหนึ่งอาจเกิดจากการกาหนดหน้าที่ และมอบหมาย
งานในหน่วยงานไม่เหมาะสม การมอบหมายการปฏิบัติงานทั้งกระบวนการให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งเพียงคนเดียว
การควบคุมสอบทานและการตรวจสอบยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอตลอดจนขาดการประเมินและการบริหาร
ความเสี่ยงการควบคุมภายในของหน่วยงานที่กาหนดขึ้น และพัฒนาให้ระบบการควบคุมภายในดังกล่าวทันสมัย
อยู่เสมอ
องค์การบริหารส่วนตาบลหินโคน พิจารณาแล้วเห็นว่าเพื่อให้องค์กรมีแนวทางในการกาหนด
ระบบการควบคุมภายใน ให้ เป็ น ไปอย่างมีป ระสิ ทธิภ าพและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน่ว ยงานจึงได้
กาหนดกิจกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตาบลหินโคนขึ้น

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทาให้การใช้ทรัพยากร
เป็ นไปอย่างประหยัดและคุ้มค่า โดยลดขั้นตอนการปฏิ บัติงานที่ซ้าซ้อนหรือไม่จาเป็น ลดความเสี่ยงหรือผล
เสียหายด้านการเงินหรือด้านอื่นๆ ที่อาจมีขึ้น
2. เพื่อให้มีข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้องครบถ้วนและเชื่อถือได้ สร้างความมั่นใจแก่
ผู้บริหารในการตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารและการปฏิบัติงาน และบุคคลภายนอก ที่เกี่ยวข้อง
3. เพื่อให้ บุ คลากรมีการปฏิบั ติตามนโยบาย กฎหมาย เงื่อนไขสั ญ ญา ข้อตกลง ระเบี ยบ
ข้อบังคับต่างๆ ของหน่วยงานอย่างถูกต้องและครบถ้วน
เป้าหมาย
เพื่ อ ให้ ก ารระบบควบคุ ม ภายในขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบล หิ น โคน เป็ น ไปอย่ า งมี
ประสิทธิภ าพและเหมาะสมกับ การปฏิบั ติงานในหน่วยงาน อีกทั้งยังเป็นการควบคุมหรือลดความเสี่ยงของ
หน่ ว ยงานให้ อ ยู่ ในระดั บ ที่ ย อมรั บ ได้ ซึ่ งจะท าให้ ก ารปฏิ บั ติ งานและการจั ด งานของหน่ ว ยงานบรรลุ ต าม
วัตถุประสงค์
วิธีดาเนินการ
1. แต่งตั้งคณะทางานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจ
เงินแผ่นดินว่าด้วยการกาหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.2544 ข้อ 6
2. ประชุมคณะทางานเพื่อปรับปรุงพัฒนาระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การ
ปฏิบัติตามภารกิจและตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ตาบลจักราชเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3. การรวบรวมผลการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในให้คณะทางาน เพื่อสรุปข้อมูล
4. รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคต่างๆ ให้นายกองค์การบริหารส่วน
ตาบลหินโคนทราบ
ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ.2562-2564
งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
หน่วยงานรับผิดชอบ
องค์การบริหารส่วนตาบลหินโคน
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. มีรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในตามมาตรฐาน ข้อ 6 เสร็จตามกาหนดเวลา
2. กิจกรรมการควบคุมภายใน ร้อยละ 80 ได้ดาเนินการแก้ไข
3. ร้อยละของหน่วยงานรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในครบทุกงาน

ภารกิจที่ 4.2 การสนับสนุนให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติหรือการบริหารราชการ ตาม
ช่องทางที่สามารถดาเนินการได้

ลาดับที่ 4.2.1 ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมการรายงานผลการใช้จ่ายเงินให้ประชาชนได้รับทราบ
หลักการและเหตุผล
การปฏิ บั ติ งานด้ า นการคลั งเป็ น การท างานที่ ต้ อ งอาศั ย ระเบี ย บกฎหมาย หนั งสื อ สั่ งการ
ตลอดจนมติคณะรัฐมนตรี วิธีการทางานต้องอยู่ในกรอบและต้องมีระบบการบริการที่รวดเร็ว ถูกต้อง ประชาชน
หรือผู้ รับ บริการเกิดความพึ งพอใจสร้างความสะดวกให้ แก่ป ระชาชนมากที่สุ ด ถูกต้องทั้งระเบียบกฎหมาย
ข้อ เท็ จ จริ ง ไม่ มี ข้ อ ผิ ด พลาดบริ ก ารด้ ว ยความเสมอภาคกัน ไม่ เลื อ กปฏิ บั ติ เสริม สร้างความโปร่งใสในการ
ปฏิบัติงาน การบริหารการเงินการคลังเกิดความโปร่งใสไม่เกิดการทุจริตคอร์รัปชันมีการทางานมีกระบวนการที่
โปร่ ง ใส สามารถตรวจสอบได้ รายงานการเงิ น จากหน่ ว ยงานภายในและภายน อกไม่ พ บข้ อ บกพร่ อ ง มี
กระบวนการทางการคลังที่เปิดเผยข้อมูลอื่นต่อประชาชน
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้เกิดความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้
2. การใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าและเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถซักถามและตรวจสอบได้
3. ปฏิบัติงานถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
4. ในการบริหารจัดการต้องทาอย่างเปิดเผยสามารถตรวจสอบได้ จึงต้องมีการปรับปรุงแก้ไข
การท างานขององค์ ก รให้ มี ค วามโปร่ งใส สามารถเปิ ด เผยข้ อ มู ล ข่ าวสาร เปิ ด โอกาสให้ ป ระชาชนสามารถ
ตรวจสอบความถูกต้องได้
เป้าหมาย/ผลผลิต
ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลหินโคน
พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลหินโคน
วิธีดาเนินการ
จัดทางบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การ
เบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม โดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ สานักงานองค์การบริหารส่วนตาบลหินโคน ภายในเก้าสิบ
วันนับแต่วันสิ้นปี และจัดทารายงานแสดงผลการดาเนินงานตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกาหนด เพื่อ
นาเสนอผู้บริหารท้องถิ่น และประกาศสาเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบทุกสามเดือน
ระยะเวลาดาเนินการ
ทุกปีงบประมาณ
งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
กองคลัง องค์การบริหารส่วนตาบลหินโคน
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. มีการพัฒนาการบริหารด้านการเงินการคลังและงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ
2. มีการเบิกจ่ายถูกต้อง รวดเร็ว เกิดความประหยัด
3. มีการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่หรือผู้รับบริการ

ภารกิจที่ 4.3 การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถิ่น
ลาดับที่ 4.3.1 ชื่อกิจกรรม : โครงการอบรมให้ความรู้ด้านระเบียบ กฎหมายท้องถิ่น ผู้บริหาร และสมาชิก
หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ในการบริ ห ารจั ดการขององค์กรปกครองส่ ว นท้ องถิ่น มีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ คาสั่ ง
เงื่อนไข และหลักเกณฑ์ ต่างๆ ที่สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นได้รับการเลือกตั้งมาจากประชาชนต้องรู้
และยึดเป็นแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ การดาเนินการอย่างเคร่งครัด ปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นประจาไม่ได้เกิดจากเรื่อง
ขาดความรอบคอบ ความชานาญ ประสบการณ์ หรือขาดความรู้ กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ คาสั่ง เงื่อนไข
และหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่มักมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติม เสนอเท่านั้น หากแต่เกิดจากความรู้ความ
เข้าใจหรือการตีความข้อกฎหมาย ระเบียบ หรือกฎเกณฑ์ เงื่อนไขที่เกี่ยวข้องอย่าง ผิดๆ ส่งผลให้สมาชิกสภา
ท้องถิ่ น และผู้ บ ริห ารท้ องถิ่น โดยเฉพาะผู้ บ ริห ารท้ องถิ่น ต้องตกเป็น ผู้ กระทาผิ ดกฎหมาย ก่อให้ เกิ ด ความ
เสียหายแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และทาให้การแก้ไขปัญหาของประชาชนหรือการพัฒ นาท้องถิ่นขาด
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ส่งผลให้การพัฒ นาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องล่าช้า เพราะไม่ตอบสนอง
ความต้ องการของประชาชน อย่ างแท้จ ริง จากปัญ หาดังกล่ าวข้างต้ น จึงจาเป็ น ที่ ส มาชิ กสภาท้ องถิ่น และ
ผู้บริหารท้องถิ่นต้องมีความรู้ ความเข้าใจระเบียบ กฎหมาย คาสั่ง และหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่สาคัญและเกี่ยวข้อง
กับการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อันมีผลให้เกิด ประสิทธิภาพและเกิดผลดีต่อองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น รวมทั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น และผู้บริห ารท้องถิ่นไม่ต้องเสี่ยงกับการ กระทาผิ ดกฎหมายหรือถูก
ตรวจสอบ
ดังนั้น เพื่อให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลหินโคน เพิ่มพูนความรู้ ความ
เข้าใจ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้ สิน มีความรู้ความเข้าใจมิให้ดาเนินกิจการที่เป็นการขัดกัน
ระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมตามมาตรา 100 แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต และมีความรู้ความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติ สาหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐเรื่อง
การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามมาตรา 103 แห่งกฎหมายประกอบ รัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต งานนิติการ องค์การบริหารส่วนตาบลหินโคน จึงได้จัดทาโครงการ
อบรมให้ความรู้ ด้านระเบียบ กฎหมายท้องถิ่น ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น
วัตถุประสงค์
1 เพื่อให้ ผู้ บ ริห าร และสมาชิกสภาองค์การบริห ารส่ วนตาบลหิ นโคน เพิ่มพูนความรู้ความ
เข้าใจระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547
2 เพื่อให้ ผู้ บ ริห าร และสมาชิกสภาองค์การบริห ารส่วนตาบลหิ นโคน มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สิน และหนี้สิน
3 เพื่อให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลหินโคน มีความรู้ความเข้าใจมิให้
ดาเนิ น กิจ การที่เป็ น การขัดกัน ระหว่าง ประโยชน์ส่ ว นบุคคลและประโยชน์ ส่ วนรวมตามมาตรา 100 แห่ ง
กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริต

4 เพื่อให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลหินโคน มีความรู้ความเข้าใจใน
แนวทางการปฏิบัติสาหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ เรื่องการทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตาม
มาตรา 103 แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ ป้องกันและปราบปรามการทุจริต
เป้าหมาย/ผลผลิต
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตาบลหินโคน และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลหินโคน
พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลหินโคน
วิธีดาเนินการ
1 จัดทาโครงการ/แผนงาน
2 ประชาสั มพั น ธ์โครงการ วัน เวลา และสถานที่ให้ แก่ผู้ บริห าร และสมาชิก สภาองค์การ
บริหารส่วนตาบลหินโคน เข้ารับการอบรม
3 อบรมให้ความรู้โดยวิทยากร พร้อมแจกเอกสารประกอบการอบรม
4 ประเมินผลและสรุปผลการดาเนินการ
ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณพ.ศ. 2562-2564
งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลหินโคน
ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
1 ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลหินโคน ได้เพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับ การประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547
2 ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลหินโคน มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและ หนี้สิน
3 ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลหินโคน มีความรู้ความเข้าใจมิให้ดาเนิน
กิจการที่เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมตามมาตรา 100 แห่งกฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ ทุจริต
4 ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลหินโคน มีความรู้ความเข้าใจแนวทางการ
ปฏิบัติสาหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐเรื่องการ รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามมาตรา 103
แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต

ลาดับที่ 4.3.2 ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลหินโคน
หลักการและเหตุผล
การประชุมสภาท้องถิ่น อาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น พ.ศ.2547 ตามข้อ 5 วรรคหนึ่งได้บัญญัติให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้รักษาการมีอานาจตีความ
วินิจฉัย กาหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติ เพื่อดาเนินการตามระเบียบว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น
วัตถุประสงค์
ดาเนินกิจการของสภาเป็นไปตามที่กฎหมายกาหนด
เป้าหมาย/ผลผลิต
สภาองค์การบริหารส่วนตาบลหินโคนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการทางาน ของฝ่ายบริหาร
เพื่อป้องกันการทุจริต
พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลหินโคน
วิธีดาเนินการ
1. แจ้งนัดประชุมสภาท้องถิ่นตามคาสั่งของประธานสภาท้องถิ่น
2. ชี้แจงกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คาสั่ง หนังสือสั่งการหรือแนวทางปฏิบัติซึ่ง
เกี่ยวข้องกับกิจการขององค์การบริหารส่วนตาบลหินโคนต่อที่ประชุมสภาท้องถิ่น
3. ช่วยเหลือประธานสภาท้องถิ่นจัดทาระเบียบวาระการประชุมสภาท้องถิ่น
4. ประชุมสภาวันเวลาที่กาหนด
5. จัดทารายงานการประชุมสภาท้องถิ่น
ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ.2562-2564
งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลหินโคน
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. กิจการของสภาองค์การบริหารส่วนตาบลหินโคนเป็นไปตามที่กฎหมายกาหนด
2. สภาองค์การบริหารส่วนตาบลหินโคนทาหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติราชการของฝ่ายบริหาร
ส่งเสริมให้เกิดความถูกต้อง โปร่งใส ป้องกันการทุจริตต่อหน้าที่
ภารกิจที่ 4.4 เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้าน
การทุจริต
ลาดับที่ 4.4.1 ชื่อโครงการ : มาตรการเฝ้าระวังการคอรร์ัปชันโดยภาคประชาชน
หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
คอร์รั ป ชัน หมายถึง การใช้ตาแหน่งหน้ าที่ ส าธารณะเพื่ อแสวงหาผลประโยชน์ส่ ว นตัวหรือ
ผลประโยชน์ของพวกพ้อง โดยมิชอบด้วยกฎหมายและศีลธรรม เจ้าหน้าที่ของรัฐมีหน้าที่รักษาผลประโยชน์ของ
ส่วนรวม หากใช้ตาแหน่งหน้าที่ที่ได้รั บ มอบหมายกระทาการเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวหรือพวกพ้อง ก็ถือว่ามีการ

กระทาคอร์รัปชันการป้องกันและปราบปรามการ ทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ พระราชกฤษฎีกาว่า
ด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และสอดคล้องกับเกณฑ์ คุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ (PMQA) มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพและธรรมาภิบาลของหน่วยงานภาครัฐ ทั้งนี้ เพื่อให้การ บริหาร
ราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาลอันจะทาให้ประชาชนเกิดความมั่นใจศรัทธา และไว้วางใจ
ในการ บริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล
วัตถุประสงค์
สนับสนุนให้ภาคประชาชนร่วมกันเฝ้าระวังการคอร์รัปชันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เป้าหมาย/ผลผลิต
คณะกรรมการชุมชนหรือตัวแทนประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลหินโคน
พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลหินโคน
วิธีดาเนินการ
1 เชิญคณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการคอร์รัปชัน
2 เชิญคณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเป็นคณะกรรมการเฝ้าระวังการคอร์รัปชันของ
องค์การบริหารส่วนตาบลหินโคน
ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564
งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลหินโคน
ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
1 คณะกรรมการชุมชนมีความรู้ ความเข้าใจเรื่องการคอร์รัปชันและสามารถตรวจสอบการคอร์
รัปชันได้
2 มีการมอบหมายให้คณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเป็นหน่วยเฝ้าระวังการคอร์รัปชัน
ในระดับองค์การบริหารส่วนตาบล
ลาดับที่ 4.4.2 ชื่อโครงการ : โครงการถวายสัตย์ปฏิญาณเนื่องในวันสาคัญต่าง ๆ
หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
สืบเนื่องจากคณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของสานักงานคณะกรรมการข้าราชการ
พลเรือน กาหนดเป็นนโยบายในการจัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลั งของแผ่นดิน ปลูกฝัง
อุดมการณ์ เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เป็ น ประจาทุกปี ในวโรกาสเฉลิ มพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ พระ
เจ้าอยู่หัว นั้น องค์การบริหารส่วนตาบลโป่งน้าร้อน จึงได้จัดโครงการพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่
ดีและพลังของแผ่นดินขึ้น เพื่อให้ผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงานและประชาชนทั่วไปขององค์การ

บริหารส่วนตาบลโป่งน้าร้อน ได้ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ถวายเป็นราชสักการะ ราชสดุดี แด่พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ในทุกปีนั้น
องค์การบริ ห ารส่ ว นตาบลหิ นโคน ในฐานะเป็นองค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ่นที่ อยู่ใกล้ ชิดกับ
ประชาชนมากที่สุด ได้ตระหนักถึงหน้าที่และความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี จึงได้จัด
โครงการพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ต่อไป
วัตถุประสงค์
1 เพื่อแสดงออกซึ่งความจงรักภักดี ความรักษ์ ความสามัคคีของปวงชนชาวไทย
2 เพื่อถวายสัตย์ปฏิญาณตนในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละ มุ่งมั่น และซื่อสัตย์สุจริตต่อ
หน้าที่และต่อสังคม
3 เพื่อให้เกิดจิตสานึกในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต การเสียสละเพื่อส่วนรวม
การทางานด้วยจิตสาธารณะ โดยยึดหลักธรรมมาภิบาลและตามประมวลคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติง าน
ขององค์การบริหารส่วนตาบลหินโคนที่ได้ประกาศใช้
เป้าหมาย/ผลผลิต
ผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงาน
พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลหินโคน
วิธีการดาเนินการ
เข้าร่วมกิจกรรมในงานสาคัญต่าง ๆ
ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 – 2564
งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
สานักปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลหินโคน
ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
1 ได้แสดงออกซึ่งความจงรักภักดี ความรักษ์ ความสามัคคีของปวงชนชาวไทย
2 ผู้บริหารได้ถวายสัตย์ปฏิญาณตนในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละ มุ่งมั่น และ
ซื่อสัตย์สุจริตต่อหน้าที่และต่อสังคม
3 เกิดจิตสานึกในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต การเสียสละเพื่อส่วนรวม
การทางานด้วยจิตสาธารณะ โดยยึดหลักธรรมมาภิบาลและตามประมวลคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงาน
ขององค์การบริหารส่วนตาบลหินโคนที่ได้ประกาศใช้

