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ค าน า 

  การทุจริตเป็นปัญหาใหญ่ของสังคมไทยมาเป็นเวลานานและฉุดรั้งความเจริญก้าวหน้าการ  
พัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศซึ่งในปัจจุบันได้ทวีความรุนแรงขึ้น             
อย่างต่อเนื่อง ท าให้เกิดความเสียหายในวงกว้างโดยส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ  ระบบสังคม ระบบ 
การเมืองการปกครองและการบริหารราชการเป็นอย่างมาก การแก้ปัญหาการทุจริตจึงเป็นสิ่งส าคัญ                  
ที่หน่วยงานในภาครัฐ ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนประเทศไทยให้มีความเจริญก้าวหน้าสามารถ  
แข่งขันกับต่างประเทศได้อย่างทัดเทียมนานาอารยประเทศ ที่จะต้องประสานความร่วมมือทั้งภาคเอกชน  
และภาคประชาสังคมเพ่ือร่วมกันพัฒนาปรับปรุงระบบ การบริหารจัดการ  และการพัฒนาคนควบคู่              
ไปพร้อมๆกัน โดยการปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบมีวินัย ตลอดจนค่านิยมอ่ืนๆ ที่ถูกต้อง รวมทั้ง 
เข้าใจวิถีด าเนินชีวิตที่สมควรและมีคุณค่า ประกอบกับคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. ได้มีค าสั่งที่ 
69/2557 เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยทุกส่วนราชการ          
และหน่วยงานภาครัฐ ก าหนดมาตรการหรือแนวทางแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบโดยมุ่งเน้นการสร้าง
ธรรมาภิบาลในการบริหารงานและส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ  เฝ้าระวัง เพ่ือสกัด
กั้นเพ่ือมิให้เกิดการทุจริตได้ 
  เพ่ือให้การด าเนินงานดังกล่าวบรรลุผลได้อย่างเป็นรูปธรรม องค์การบริหารส่วนต าบลหินโคนจึงได้
จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 256๒ - 2564) ขึ้น เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และกลยุทธ์         
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหินโคนให้บรรลุเป้าหมายและเป็นการถือปฏิบัติตาม ค าสั่ง คสช. ที่ 69/2557 
เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบซึ่งเป็นนโยบายระดับชาติด้วย 
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  อ าเภอล าปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย์ 
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 1. การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ๑ 
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บทน า 

1. การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์                
เพ่ือต้องการบ่งชี้ความเสี่ยงของการทุจริตที่มีอยู่ในองค์กรโดยการประเมินโอกาสของการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น 
ตลอดจนบุคคลหรือหน่วยงานที่อาจเกี่ยวข้องกับการกระท าทุจริต เพ่ือพิจารณาว่าการควบคุมและการป้องกัน
การทุจริตที่มีอยู่ในปัจจุบันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่ 
 การทุจริตในระดับท้องถิ่น พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการขยายตัวของการทุจริตในระดับท้องถิ่น ได้แก่ 
การกระจายอ านาจลงสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แม้ว่าโดยหลักการแล้วการกระจายอ านาจมีวัตถุประสงค์
ส าคัญเพ่ือให้บริการต่างๆ ของรัฐสามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนมากขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้น
แต่ในทางปฏิบัติท าให้แนวโน้มของการทุจริตในท้องถิ่นเพ่ิมมากยิ่งข้ึนเช่นเดียวกัน 

 ลักษณะการทุจริตในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ าแนกเป็น 7 ประเภท ดังนี้ 
 1) การทุจริตด้านงบประมาณ การท าบัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง และการเงินการคลัง ส่วนใหญ่เกิดจาก
การละเลยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 2) สภาพหรือปัญหาที่เกิดจากตัวบุคคล 
 3) สภาพการทุจริตอันเกิดจากช่องว่างของกฎระเบียบและกฎหมาย 
 4) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการขาดความรู้ความเข้าใจและขาดคุณธรรม
จริยธรรม 
 5) สภาพหรือลักษณะปัญหาที่เกิดจากการขาดประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
 6) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลาย 
ในการตรวจสอบจากภาคส่วนต่างๆ 
 7) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากอ านาจ บารมี และอิทธิพลท้องถิ่น 

 สาเหตุและปัจจัยที่น าไปสู่การทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถสรุปเป็นประเด็นได้ 
ดังนี้ 
 1) โอกาส แม้ว่าในปัจจุบันมีหน่วยงานและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปราม             
การทุจริตแต่พบว่า ยังคงมีช่องว่างที่ท าให้เกิดโอกาสของการทุจริต ซึ่งโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นจากการบังคับ          
ใช้กฎหมายที่ไม่เข้มแข็ง กฎหมาย กฎระเบียบไม่รัดกุม และอ านาจหน้าที่โดยเฉพาะข้าราชการระดับสูงก็เป็น
อีกโอกาสหนึ่งที่ท าให้เกิดการทุจริต 
 2) สิ่งจูงใจ เป็นที่ยอมรับว่าสภาวะทางเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม ท าให้          
คนในปัจจุบันมุ่งเน้นที่การสร้างความร่ ารวย ด้วยเหตุนี้จึงเป็นแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่มีแนวโน้มที่จะท าพฤติกรรม
การทุจริตมากยิ่งขึ้น 
 
 

 
 

/๓) การขาดกลไก... 
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3) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปร่งใส การทุจริตในปัจจุบันมีรูปแบบที่ซับซ้อนขึ้น
โดยเฉพาะการทุจริตในเชิงนโยบายที่ท าให้การทุจริตกลายเป็นความชอบธรรมในสายตาของประชาชน          
ขาดกลไกลการตรวจสอบความโปร่งใสที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเป็นการยากที่จะเข้าไปตรวจสอบการทุจริต
ของบุคคลเหล่านี้ 

4) การผูกขาด  ในบางกรณีการด าเนินงานของภาครัฐ ได้แก่ การจัดซื้อ-จัดจ้าง เป็นเรื่องของการ
ผูกขาด ดังนั้นจึงมีความเกี่ยวข้องเป็นห่วงโซ่ผลประโยชน์ทางธุรกิจ ในบางครั้งพบบริษัทมีการให้สินบน          
แก่เจ้าหน้าที่เพ่ือให้ตนเองได้รับสิทธิในการด าเนินงานโครงการของภาครัฐ รูปแบบของการผูกขาด ได้แก่            
การผูกขาดในโครงการก่อสร้างและโครงการพื้นฐานภาครัฐ            

 5) การได้รับค่าตอบแทนที่ไม่เหมาะสม รายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย ความยากจนถือเป็นปัจจัยหนึ่ง
ที่ท าให้ข้าราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความต้องการที่จะมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ท าให้เจ้าหน้าที่
ต้องแสวงหาช่องทางเพ่ือเพ่ิม “รายได้พิเศษ” ให้กับตนเองและครอบครัว 
 6) การขาดจริยธรรม คุณธรรม ในสมัยโบราณความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคุณธรรมที่ได้รับการ        
เน้นเป็นพิเศษถือว่าเป็นเครื่องวัดความดีของคน แต่ในปัจจุบัน พบว่า คนมีความละอายต่อบาปและเกรงกลัว
บาปน้อยลง และมีความเห็นแก่ตัวมากยิ่งขึ้น มองแต่ประโยชน์ส่วนตนเป็นที่ตั้งมากกว่าที่จะยึดผลประโยชน์
ส่วนรวม 
 7) มีค่านิยมที่ผิด ปัจจุบันค่านิยมของสังคมได้เปลี่ยนจากยกย่องคนดี คนที่มีความซื่อสัตย์สุจริต          
เป็นยกย่องคนที่มีเงิน คนที่เป็นเศรษฐี มหาเศรษฐี คนที่มีต าแหน่งหน้าที่การงานสูง ด้วยเหตุนี้ผู้ที่มีค่านิยม          
ที่ผิดเห็นว่าการทุจริตเป็นวิถีชีวิตเป็นเรื่องปกติธรรมดา เห็นคนซื่อเป็นคนเซ่อ เห็นคนโกงเป็นคนฉลาด ย่อมจะ
ท าการทุจริตฉ้อราษฎร์บังหลวง โดยไม่มีความละอายต่อบุญและบาป และไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายของ
บ้านเมือง 

2. หลักการและเหตุผล 
 ตามค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 69/2557 เรื่องมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการ

ทุจริตประพฤติมิชอบ ได้ก าหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ ก าหนดมาตรการหรือแนวทางการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้าง       
ธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพ่ือสกัด
กั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้ ประกอบกับนโยบายของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 
ได้แถลงนโยบายของรัฐบาลต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 ก็ได้ก าหนดให้มีการ
บริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ    
เป็นนโยบายส าคัญของรัฐบาล    
   
 

/ดังนั้น เพ่ือให้การขับ... 
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ดังนั้น เพ่ือให้การขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติในการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ องค์การบริหารส่วนต าบลหินโคนจึงได้จัดท า
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 256๒ – 2564) เพ่ือให้ทุกส่วนราชการในองค์การบริหารส่วนต าบล
หินโคนใช้เป็นกรอบแนวทางในการด าเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบล
หินโคน ทั้งนี้ ได้มุ่งเน้นให้การด าเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบล         
หินโคนเป็นไปอย่างต่อเนื่อง สร้างระบบราชการที่มีความโปร่งใส จัดระบบการตรวจสอบและประเมินผล
สัมฤทธิ์ตามมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม  ความคุ้มค่า เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานให้
เกิดความโปร่งใส มีประสิทธิภาพและสนับสนุนภาคประชาชนให้มีส่วนร่วมในการรณรงค์ และปลูกจิตส านึก
ค่านิยมของสังคมให้ประชาชนร่วมกันต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งเป็นเรื่อง           
ท่ีสอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 254๖ 

3. วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผน 
 1) เพ่ือยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล
หินโคน 
 2) เพ่ือยกระดับจิตส านึกรับผิดชอบในผลประโยชน์ของสาธารณะของข้าราชการฝ่ายการเมือง 
ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลหินโคนรวมถึงประชาชนในท้องถิ่น 
 3) เพ่ือให้การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลหินโคนเป็นไปตามหลักบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี (Good Governance) 
 4) เพ่ือส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วม (people’s participation) และตรวจสอบ (people’s audit) 
ของภาคประชาชนในการบริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน 
 5) เพ่ือพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์การ
บริหารส่วนต าบลหินโคน 

4. เป้าหมาย 
 1) ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน 
รวมถึงประชาชนในท้องถิ่นมีจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้บังเกิดประโยชน์สุข        
แก่ประชาชนท้องถิ่น ปราศจากการก่อให้เกิดข้อสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการจริยธรรม การขัดกัน
แห่งผลประโยชน์และแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ 
 2) เครื่องมือ/มาตรการการปฏิบัติงานที่สามารถป้องกันปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของข้าราชการ 
 3) โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่สนับสนุนให้สาธารณะและภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและ
ตรวจสอบการปฏิบัติหรือบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน 
 4) กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล
หินโคนที่มีเข้มแข็งในการตรวจสอบ ควบคุมและถ่วงดุลการใช้อ านาจอย่างเหมาะสม 
 5) องค์การบริหารส่วนต าบลหินโคนมีแผนงานที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระท าการทุจริต  
และประพฤติมิชอบจนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วน 
 

/๕. ประโยชน์ของการ... 
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5. ประโยชน์ของการจัดท าแผน 
 1) ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน
รวมถึงประชาชนในท้องถิ่นมีจิตส านึกรักท้องถิ่นของตนเอง อันจะน ามาซึ่งการสร้างค่านิยม และอุดมการณ์           
ในการต่อต้านการทุจริต (Anti-Corruption) จากการปลูกฝังหลักคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิบาล 
รวมถึงหลักเศรษฐกิจพอเพียงที่สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการท างานและชีวิตประจ าวัน 
 2) องค์การบริหารส่วนต าบลหินโคนสามารถบริหารราชการเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมือง        
ที่ดี (Good Governance) มีความโปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้ 
 3) ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตั้งแต่ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมตัดสินใจรวมถึงร่วมตรวจสอบในฐานะพลเมือง      
ที่มีจิตส านึกรักท้องถิ่น อันจะน ามาซึ่งการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการ
ทุจริต 
 4) สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ         
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหินโคนทั้งจากภายในและภายนอกองค์กรที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการ
ทุจริต 
 5) องค์การบริหารส่วนต าบลหินโคนมีแนวทางการบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการ
กระท าการทุจริตและประพฤติมิชอบ อันจะส่งผลให้ประชาชนในท้องถิ่นเกิดความภาคภูมิใจและให้ความ
ร่วมมือกันเป็นเครือข่ายในการเฝ้าระวังการทุจริตที่เข้มแข็งอย่างยั่งยืน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

/แผนปฏิบัติการ... 
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ส่วนที่ ๒ 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 25๖๒ - 25๖๔) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน อ าเภอล าปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 
มิต ิ ภารกิจตามมิต ิ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ หมาย

เหต ุงบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

1. การสร้าง
สังคมที่ 
ไม่ทนต่อ 
การทุจริต 

1.1 การสร้าง
จิตส านึกและ 
ความตระหนัก 
แก่บุคลากร 
ท้ังข้าราชการ 
การเมือง 
ฝ่ายบริหาร  
ข้าราชกาการเมือง 
ฝ่ายสภาท้องถิ่น
และฝ่ายประจ า 
ของ อปท. 

 

1.1.๑ (๒) โครงการพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรม 
1.1.๑ (๒) โครงการอบรม 
คุณธรรม จริยธรรมเพื่อพัฒนา
ศักยภาพ พนักงานส่วนต าบล 
ลูกจ้าง ประจ า และพนักงาน
จ้าง อบต.หินโคน 

1.1.๑ (๓)  กิจกรรมส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมแก่พนักงาน
ส่วนต าบล ลูกจ้างประจ าและ
พนักงานจ้าง 
1.1.๒ (๑) มาตรการ “ส่งเสริม
การปฏิบัติงานตามประมวล
จริยธรรมขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น” 
1.1.๒ (๒) มาตรการ
“เสริมสร้างองค์ความรู้ด้าน 
การต่อต้านการทุจริต” 
1.1.๓ (๑) กิจกรรมให้ความรู้ 
เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับ
พนักงานส่วนต าบล 
ลูกจ้างประจ า และพนักงาน
จ้างของ อบต.หินโคน 
1.1.๓ (๒) มาตรการ “จัดท า
คู่มือการป้องกันผลประโยชน์
ทับซ้อน 
1.1.๓ (๓) มาตรการ “ปลูกฝัง
องค์ความรู้ให้มีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับ Conflict of 
Interest” 

ไม่ใช้
งบประมาณ 
๕๐,๐๐๐ 

 
 
 
 

๑,๐๐๐ 
 

 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
ไม่ใช้

งบประมาณ 
 
 

 
ไม่ใช้

งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 
๕๐,๐๐๐ 

 
 
 

 
๑,๐๐๐ 

 
 

 
ไม่ใช้

งบประมาณ 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 

 
ไมใ่ช้

งบประมาณ 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 

 

ไม่ใช้
งบประมาณ 
๕๐,๐๐๐ 

 
 
 
 

๑,๐๐๐ 
 
 

 
ไม่ใช้

งบประมาณ 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
ไม่ใช้

งบประมาณ 
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มิต ิ ภารกิจตามมิต ิ โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 
ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ หมายเหต ุ

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

 ๑.๒ การสร้าง
จิตส านึกและ 
ความตระหนกั 
แก่ประชาชน 
ทุกภาคส่วน  
ในท้องถิ่น 

๑) โครงการพื้นที ่ 
สีเขียว 
๒) โครงการส่งเสริม
การปลูกผักหวานป่า
เพื่อสร้างอาชีพและ
รายได้แก่ชุมชน 
ตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
๓) โครงการปรับ 
ภูมิทัศน์ภายใน
ต าบล 

๕๕,๐๐๐ 
 

๕๕,๐๐๐ 
 
 
 
 

 
๑๐๐,๐๐๐ 

 

- 
 
- 
 
 

 
 
 

- 

- 
 
- 
 
 

 
 
 

- 
 
 

 

 

 ๑.๓ การสร้าง
จิตส านึกและ 
ความตระหนัก 
แก่เด็กและเยาวชน 

๑) โครงการเข้าค่าย
อบรมคุณธรรม  
จริยธรรมเด็กและ
เยาวชน 
๒) โครงการเข้าวัด
ทุกวันพระ 
๓) โครงการพิทักษ์
ความสะอาด 
๔) โครงการเรียนรู้
สมุนไพรสู่ชีวิต  
พอเพียง 

๒๕,๐๐๐ 
 
 
 

ไม่ใช้ 
งบประมาณ 

ไม่ใช้ 
งบประมาณ 

ไม่ใช้ 
งบประมาณ 

๒๕,๐๐๐ 
 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้ 
งบประมาณ 

ไมใ่ช้ 
งบประมาณ 

๒๕,๐๐๐ 
 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้ 
งบประมาณ 

ไม่ใช้ 
งบประมาณ 

 

มิติที่ ๑ รวม ๔ มาตรการ        
๒ กิจกรรม         
๙ โครงการ 

๒๘๖,๐๐๐ ๗๖,๐๐๐ ๗๖,๐๐๐  
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มิต ิ ภารกิจตามมิต ิ โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 
ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ หมายเหต ุ

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

๒. การบริหาร
ราชการ 
เพื่อปอ้งกัน
การทุจริต 

๒.๑ แสดง
เจตจ านงทาง
การเมืองในการ
ต่อต้านการทุจริต 
ของผู้บริหาร 

๒.๑.๑ (๑)  
การประกาศเจตจ านง
ต่อต้านการทุจริตของ
ผู้บริหาร อบต.หินโคน 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 

 ๒.๒ มาตรการ 
สร้างความโปร่งใส 
ในการปฏิบัติ 
ราชการ 

๒.๒.๑ (๑) มาตรการ
สร้างความโปร่งใสใน
การบริหารงานบุคคล 
๒.๒.๑ (๒) มาตรการ
ออกค าสั่งมอบหมาย
ของนายก อบต.   
ปลัด อบต. และ 
หัวหน้าส่วนราชการ 
๒.๒.๑ (๓) กิจกรรม 
“สร้างความโปร่งใส 
ในการพิจารณา 
เลื่อนขั้นเงินเดือน” 
๒.๒.๒ (๑) กิจกรรม 
“ควบคุมการเบิกจ่าย 
เงินตามข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าป”ี 
๒.๒.๒ (๒) กิจกรรม 
“การพัฒนาแผน 
และกระบวนการ 
จัดหาพัสดุ” 
๒.๒.๒ (๓) กิจกรรม 
“สร้างความโปร่งใส 
ในการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณ” 
๒.๒.๒ (๔) กิจกรรม
การเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารด้านการ 
จัดซื้อ - จัดจ้าง  

ไม่ใช้
งบประมาณ 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 

 
ไม่ใช้

งบประมาณ 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 

ไม่ใช้
งบประมาณ 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 

 
ไม่ใช้

งบประมาณ 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
ไม่ใช้

งบประมาณ 
 
 

 
ไม่ใช้

งบประมาณ 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 
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มิต ิ ภารกิจตามมิต ิ โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 
ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ หมายเหต ุ

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

  ๒.๒.๓ (๑) โครงการ
จ้างส ารวจความ 
พึงพอใจของผู้รับ 
บริการ 
๒.๒.๓ (๒) กิจกรรม
การใช้บัตรคิวในการ
ติดต่อราชการ 
๒.๒.๓ (๓) มาตรการ 
“ยกระดับคุณภาพ 
การบริการประชาชน” 

๑๕,๐๐๐ 
 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
ไม่ใช้

งบประมาณ 

๑๕,๐๐๐ 
 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
ไม่ใช้

งบประมาณ 

๑๕,๐๐๐ 
 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
ไมใ่ช้

งบประมาณ 

 

 ๒.๓ มาตรการ
การใช้ดุลพินิจ
และใช้อ านาจ 
หน้าท่ีให้เป็นไป
ตามหลักการ
บริการกิจการ
บ้านเมืองที่ดี 

๒.๓.๑ (๑) กิจกรรม
การลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน 
๒.๓.๒ (๑) มาตรการ
การมอบอ านาจอนุมัติ 
อนุญาต สั่งการ      
เพื่อลดขั้นตอน 
การปฏิบัติราชการ 
๒.๓.๒ (๒) มาตรการ
ออกค าสั่งมอบหมาย
ของ นายก อบต. 
ปลัด อบต. และ
หัวหน้าส่วนราชการ 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
ไม่ใช้

งบประมาณ 
 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 
 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
ไม่ใช้

งบประมาณ 
 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 
 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
ไม่ใช้

งบประมาณ 
 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๙ - 
มิต ิ ภารกิจตามมิต ิ โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 
ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ หมายเหต ุ

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

 ๒.๔ การเชิดชู
เกียรติแก่
หน่วยงาน/
บุคคลในการ
ด าเนินกิจการ
การประพฤติ
ปฏิบัติตนให้เป็น
ท่ีประจักษ์ 

๒.๔.๑ (๑) โครงการ
แม่ดีเด่น 
๒.๔.๑ (๒) การมอบ
ประกาศเกียรติคุณ 
แก่สตรีดีเด่น 
๒.๔.๑ (๓) เชิดชู
เกียรติพนักงานส่วน
ต าบล ลูกจ้างประจ า
และพนักงานจ้าง 
ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลหินโคน  
ผู้มีคุณธรรมและ
จริยธรรมในการ
ปฏิบัติราชการและ
ให้บริการประชาชน
ดีเด่น 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 
 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 
 
 
 
 

 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
ไม่ใช้

งบประมาณ 
 

 

 

 
 

 

 ๒.๕ มาตรการ
ในกรณีได้ทราบ
หรือรับแจ้งหรือ
ตรวจสอบพบ
การทุจริต 
 

๒.๕.๑ (๑) มาตรการ 
“จัดท าข้อตกลงการ 
ปฏิบัติราชการ 
๒.๕.๑ (๒) กิจกรรม 
“การจัดท าข้อตกลง
การปฏิบัติราชการ
ของ อบต.หินโคน" 
๒.๕.๒ (๑) กิจกรรม
ให้ความร่วมมือ 
กับหน่วยตรวจสอบ 
ท่ีได้ด าเนินการ 
ตามอ านาจหน้าท่ี 
เพื่อการตรวจสอบ 
ควบคุม ดูแลการ
ปฏิบัติราชการ 
ของ อบต. หินโคน 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 

ไม่ใช้
งบประมาณ 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
ไม่ใช้

งบประมาณ 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 

 

 
 
 



- ๑๐ - 
มิต ิ ภารกิจตามมิต ิ โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 
ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ หมายเหต ุ

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒.๕.๒ (๑) มาตรการ 
“ให้ความร่วมมือกับ
หน่วยงานตรวจสอบ
ท้ังภาครัฐและองค์กร
อิสระ” 
๒.๕.๒ (๒) มาตรการ 
“แตง่ตั้งผู้รับผิดชอบ
เกี่ยวกับเรื่อง
ร้องเรียน” 
๒.๕.๒ (๓) มาตรการ 
“ด าเนินการเกี่ยวกับ
เรื่องร้องเรียน  
กรณีมีบุคคลภายนอก     
หรือประชาชน
กล่าวหาเจ้าหน้าท่ี 
ของ อบต.หินโคน       
ว่าทุจริตและปฏิบัติ
ราชการตามอ านาจ
หน้าท่ีโดยมิชอบ” 

ไม่ใช้
งบประมาณ 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 
 

 
ไม่ใช้

งบประมาณ 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 

 
ไม่ใช้

งบประมาณ 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 
 

 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 

 
ไม่ใช้

งบประมาณ 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 
 
 

 

 
 

มิติที่ ๒ รวม ๙ มาตรการ  
๑๒ กิจกรรม  
๒ โครงการ 

๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
- ๑๑ - 

มิต ิ ภารกิจตามมิต ิ โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ 

ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ หมายเหต ุ
งบ 

ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

๓. การ
ส่งเสริม
บทบาทและ
การมีส่วนร่วม
ของภาค
ประชาชน 

๓.๑ จัดให้มีและ
เผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารใน      
ช่องทางท่ีเป็น 
การอ านวยความ
สะดวกแก่
ประชาชน 
ได้มีส่วนร่วม
ตรวจสอบการ
ปฏิบัติราชการ 
ตามอ านาจหน้าท่ี
ของ อปท.           
ได้ทุกขั้นตอน 

๓.๑.๑. (๑) มาตรการ 
”ปรับปรุงศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารของ อบต.  
หินโคน ให้มี
ประสิทธิภาพ           
มากขึ้น” 
๓.๑.๑ (๒) กิจกรรม
“อบรมให้ความรู้ตาม
พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร 
พ.ศ. ๒๕๔๐” 
๓.๑.๒ (๑) มาตรการ 
“เผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารที่ส าคัญ        
และหลากหลาย” 
๓.๑.๒ (๒) กิจกรรม 
“การเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารด้านการเงิน 
พัสดุ และทรัพย์สิน
ของ อบต. และการ
รับเรื่องร้องเรียน
เกี่ยวกับการเงิน       
การคลัง” 
๓.๑.๓ (๑) มาตรการ 
“จัดให้มีช่องทาง     
ท่ีประชาชนเข้าถึง
ข้อมูลข่าวสารของ         
อบต. หินโคน” 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 
 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 
 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 
 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
- ๑๒ - 

มิต ิ ภารกิจตามมิต ิ โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ 

ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ หมายเหต ุ
งบ 

ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

 ๓.๒ การรับฟัง
ความคิดเห็น 
การรับและ
ตอบสนองเรื่อง
ร้องเรียน/ร้อง
ทุกข์ของ
ประชาชน 

๓.๒.๑ (๑) โครงการอบรม
เชิงปฏิบัติการเพื่อจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นระดับ
ต าบล 
๓.๒.๑ (๒) การด าเนินงาน
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ 
อบต. หินโคน 
๓.๒.๒ (๑) มาตรการ
ก าหนดขั้นตอน/กระบวน 
การเรื่อง ร้องเรียน/ 
ร้องทุกข์ 
๓.๒.๓ (๑) มาตรการแก้ไข
เหตุเดือดร้อนร าคาญ 
ด้านการสาธารณสุขและ     
สิ่งแวดล้อม 
๓.๒.๓ (๒) กิจกรรม 
รายงานผลการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงให้ผู้ร้องเรียน/        
ร้องทุกข์รับทราบ 

๓๑,๔๔๐ 
 
 

 
ไม่ใช้

งบประมาณ 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 

๓๑,๔๔๐ 
 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
ไม่ใช้

งบประมาณ 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 

๓๑,๔๔๐ 
 

 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
ไม่ใช้

งบประมาณ 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 
 

 
ไม่ใช้

งบประมาณ 
 
 

 

 ๓.๓ การส่งเสริม        
ให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมบริหาร
กิจการของ 
อปท. 

๓.๓.๑ (๑) มาตรการ
แต่งต้ังคณะกรรมการ
สนับสนุนการจัดท า
แผนพัฒนา อบต.หินโคน 
๓.๓.๑ (๒) มาตรการ
แต่งต้ังคณะกรรมการและ
ติดตามประเมินผล
แผนพัฒนา อบต.หินโคน 
๓.๓.๑ (๒) มาตรการ
ส่งเสริมและสนับสนุนการ
จัดท าแผนชุมชน 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 

 

มิติที่ ๓ รวม ๘ มาตรการ 
๔ กิจกรรม 
๑ โครงการ 

๓๑,๔๔๐ 
 

๓๑,๔๔๐ 
 

๓๑,๔๔๐ 
 

 

 
 



 
- ๑๓ - 

มิต ิ ภารกิจตามมิต ิ โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ 

ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ หมายเหต ุ
งบ 

ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

๔. การ
เสริมสร้าง 
และปรับปรุง
กลไกในการ
ตรวจสอบการ
ปฏิบตัิราชการ
ของ อปท. 

๔.๑ มีการจัดวาง
ระบบและรายงาน 
การควบคุมภายใน
ตามท่ี
คณะกรรมการตรวจ
เงินแผ่นดินก าหนด 

๔.๑.๑ (๑) กิจกรรม 
การจัดท ารายงานการ
ควบคุมภายใน 
๔.๑.๒ (๑) กิจกรรม
ติดตามประเมินผลการ
ควบคุมภายใน 
๔.๑.๒ (๒) มาตรการ
ติดตามประเมินผล
ระบบควบคุมภายใน 
อบต. หินโคน 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
ไม่ใช้

งบประมาณ 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
ไม่ใช้

งบประมาณ 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
ไม่ใช้

งบประมาณ 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 

 

 ๔.๒ การสนับสนุน        
ให้ภาคประชาชน         
มีส่วนร่วมตรวจสอบ
การปฏิบัติหรือการ
บริหารราชการ 
ตามช่องทาง 
ท่ีสามารถด าเนิน 
การได้ 

๔.๒.๑ มาตรการ
ส่งเสริมให้ประชาชน          
มีส่วนร่วม ตรวจสอบ 
ก ากับ ดูแลการ
บริหารงานบุคคล
เกี่ยวกับการบรรจุ 
แต่งต้ัง โอน ย้าย 
๔.๒.๒ (๑) กิจกรรม 
การรายงานผลการ        
ใช้จ่าย เงินงบประมาณ
ให้ประชาชนได้รับทราบ 
๔.๒.๒ (๑) กิจกรรม
การมีสว่นร่วมของ
ประชาชนในการ
ตรวจสอบการรับ  
การจา่ยและการใช้
ประโยชน์ทรัพย์สินของ
องค์การบริหารส่วน
ต าบลหินโคน 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 
 

 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
ไม่ใช้

งบประมาณ 
 
 
 
 
 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 
 

 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 
 
 
 
 
 

 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 
 

 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 

ไม่ใช้
งบประมาณ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 



 
- ๑๔ - 

มิต ิ ภารกิจตามมิต ิ โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ 

ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ หมายเหต ุ
งบ 

ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

 ๔.๓ การส่งเสริม
บทบาทการ
ตรวจสอบ 
ของสภาท้องถิ่น 

๔.๓.๑ (๑) กิจกรรม
ส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพสมาชิกสภา
ท้องถิ่น 
๔.๓.๒ (๑) กิจกรรม
ส่งเสริมสมาชิกสภา
ท้องถิ่นให้มีบทบาท
ตรวจสอบการปฏิบัติ 
งานของฝ่ายบริหาร 
๔.๓.๒ (๑) กิจกรรมการ 
มีส่วนร่วมในการปฏิบัติ 
งานของสมาชิกสภา 
อบต. 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 

 

 ๔.๔ เสริมพลัง
การมีส่วนร่วม
ของชุมชน 
(Community) 
และบูรณาการ
ทุกภาคส่วนเพื่อ
ต่อต้านการ
ทุจริต 

๔.๔.๑ (๑) กิจกรรมการ
ติดป้ายประชาสัมพันธ์
กรณีพบเห็นการทุจริต 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 

 
 

 

มิติที่ ๔ รวม ๒ มาตรการ 
๘ กิจกรรม 
- โครงการ 

- - -  

 

 

 
/ส่วนที่ ๓... 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
- ๑๕ - 

ส่วนที่ 3 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ มิติที่ 1 – 4 

มิติที่ 1  การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
 1.1 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร 
ข้าราชการการเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่น และฝ่ายประจ าขององค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน 

มีโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ดังนี ้

1. ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 
2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 

การพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าประชาชนมีความสุขอย่างยั่งยืนและสามารถก้าวพ้นทุกวิกฤตของโลก
ที่มากับกระแสโลกาภิวัตน์ มีรากฐานส าคัญจากการพัฒนาบุคคลในประเทศนั้นๆ ให้เป็นคนดี ซึ่งมีความ
เกี่ยวข้องโดยตรงกับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคมโดยเฉพาะ “เจ้าหน้าที่ของรัฐ” ซึ่งได้รับ
มอบหมายภารกิจในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน ใช้อ านาจที่ได้รับอย่างซื่อสัตย์ต้องดูแล จัดการ
ตัดสินใจเกี่ยวกับการให้บริการสาธารณะ การจัดการทรัพยากรของชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน
และต่อประเทศชาติคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2551 มีมติเห็นชอบในหลักการ
เกี่ยวกับยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในภาครัฐไว้  5 ยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ที่4                
การส่งเสริมคุณธรรม ในองคก์รเพ่ือเป็นต้นแบบให้ข้าราชการได้เรียนรู้และปฏิบัติตามจากหลักการและเหตุผล
ดังกล่าว  

องค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน จึงเห็นความส าคัญในการพัฒนาบุคลากรในสังกัดเพ่ือตระหนัก        
ถึงการสร้างจิตส านึกให้มีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีจิตส านึกที่ดีในการ
ปฏิบัติงาน ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ประชาชน จึงได้ท าโครงการเสริมสร้างคุณธรรมและ
จริยธรรมเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและประโยชน์สูงสุดของประชาชน 
3. วัตถุประสงค ์

3.1 เพ่ือปลูกจิตส านึกให้พนักงานเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน มีคุณธรรมจริยธรรม 
เข้าใจหลักธรรมของพระพุทธศาสนา และน้อมน าเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปเป็นแนวทางในการ
ด าเนินชีวิตส่วนตัว และในการปฏิบัติราชการ 

3.2 เพ่ือให้พนักงาน ได้รับการพัฒนาจิตใจ และพัฒนาตนเองให้มีจิตสาธารณะ เกิดความส านึกร่วม
ในการเสริมสร้างสังคมแห่งคุณธรรมและสมานฉันท์ ประพฤติตนเป็นพลเมืองดี สร้างประโยชน์แก่ครอบครัว 
ประชาชน และประเทศชาติ สร้างจิตส านึกในการท าความดี รู้จักการให้การเสียสละและการบ าเพ็ญสาธารณะ
ประโยชน์รว่มกัน 

3.3 เพ่ือเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์การบริหารส่วนต าบลหินโคนในการเสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรม และธรรมาภิบาล 
 

/๔. เป้าหมาย... 
 
 



 
- ๑๖ - 

 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนต าบล
หินโคน 
5. พื้นที่ด าเนินการ 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลหินโคน 
6. วิธีด าเนินการ 

จัดให้มีการด าเนินกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม แบง่เปน็ 3 แนวทางคือ 
6.1 การจัดกิจกรรมบรรยายเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม โดยคณะผู้บริหาร ปลัดองคก์ารบริหาร 

ส่วนต าบลหินโคนบรรยายให้ความรู้แก่พนักงานเจา้หน้าที ่
6.2 จัดกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์นอกสถานที่ ส่งเสริมให้รู้รัก สามัคคี เสียสละ ช่วยเหลือ แบ่งปัน

และเห็นคุณค่าของการเสริมสร้างสังคมแห่งความดีมีคุณธรรม เช่น การช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในสังคม หรือ
ท าบุญถวายทานแก่พระภิกษุสงฆ์ที่ชราภาพ หรืออาพาธ เป็นต้น 

6.3 การจัดกิจกรรมท าบุญถวายเครื่องไทยธรรม และบ าเพ็ญประโยชน์ ณ วัดต่างๆ 
7. ระยะเวลาการด าเนินการ 
     ปงีบประมาณ พ.ศ. 25๖๒ - 25๖๔ 
8. งบประมาณในการด าเนินการ 

ไมใ่ช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบ 

ส านักปลัดองคก์ารบริหารส่วนต าบลหินโคน 
10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

10.1 พนักงาน เจ้าหน้าที ่มีคุณธรรมจริยธรรม เขา้ใจหลักธรรมของพระพุทธศาสนาและน้อมน าหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิต และการปฏิบัติงาน 

10.2 พนักงาน เจ้าหน้าที่ ได้รับการพัฒนาจิตใจ พัฒนาตนให้มีจิตสาธารณะเกิดความส านึกร่วม           
ในการสร้างสังคมแห่งคุณธรรมและสมานฉันท์ สร้างประโยชน์แก่ครอบครัวและประเทศชาติ รู้จักการให้และ
เสียสละเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม 

10.3 สร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององคก์ร เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาล 

 

 

 
/๑. ชื่อโครงการ... 

 
 
 
 
 
 



 
 

- ๑๗ -  
                
1. ชื่อโครงการ :  โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพแกพ่นักงานส่วนต าบล  
                     ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน 
๒. หลักการและเหตุผล 
 ปัจจุบันประเทศไทยก าลังมีปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นจนกลายเป็นวิกฤตในสังคม จ าเป็นอย่างยิ่ง           
ที่จะต้องสร้างจิตส านึกด้านคุณธรรม จริยธรรม โดยเฉพาะภาครัฐผู้ซึ่งมีบทบาทสาคัญในการปฏิบัติหน้าที่      
ตามนโยบายของรัฐ และให้บริการแก่ประชาชน เจ้าหน้าที่ของรัฐควรมีเครื่องมือในการสร้างจิตส านึกที่จะ
น าไปสู่คุณธรรมจริยธรรม โดยมีหัวใจส าคัญสี่ประการคือ หนึ่งการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมในเด็ก             
สองหิริโอตตัปปะมาตรการที่ช่วยสร้างคุณธรรม จริยธรรม สามหลักธรรมในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของ
รัฐสี่แนวคิดแนวนโยบายและกฎหมายในการส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรมโดยรัฐธรรมนูญได้บัญญัติเรื่อง
คุณธรรมและจริยธรรม ไว้ในฐานะที่เป็นเรื่องส าคัญพร้อมทั้งได้มีบทก าหนดโทษหากฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม
มาตรฐานจริยธรรม ให้ถือว่าเป็นการกระท าผิดทางวินัยหากเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนน าหลักคุณธรรม จริยธรรม 
ซึ่งเป็นหัวใจส าคัญมาประพฤติปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม  และจริงจังแล้วจะท าให้เกิดประโยชน์               
ต่อประเทศชาติ และลดปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นที่เกิดขึ้นได้อย่างแท้จริงคุณธรรม จริยธรรม หัวใจส าคัญ
ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ “การปฏิบัติราชการให้ส าเร็จผลที่พึงประสงค์นั้น นอกจากจะอาศัยความรู้ความสามารถ
ในทางวิชาการแล้ว  แต่ละบุคคลยังจะต้องมีรากฐานทางจิตใจที่ดี คือความหนักแน่น มั่นคงในสุจริตธรรม และ
ความมุง่มั่นที่จะปฏิบัติหน้าที่ให้จนส าเร็จ ทั้งต้องมีกุศโลบาย หรือวิธีการอันแยบยลในการปฏิบัติงาน ประกอบ
พร้อมกันด้วย จึงจะสัมฤทธิ์ผลที่แน่นอน และบังเกิดประโยชน์อันยั่งยืนทั้งแก่ตนเองและแผ่นดิน”พระบรม
ราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ ที่พระราชทานแก่ข้าราชการพลเรือนเนื่องในโอกาส    
วันข้าราชการพลเรือน  ณ พระต าหนักจิตรลดารโหฐาน  

องค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน จึงได้จัดท าโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพ
แก่พนักงานภายในองค์กรขึ้น เพ่ือเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรภายในประกอบด้วย ข้าราชการ 
ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ให้มีความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมทางศาสนา สามารถน ามาประยุกต์ใช้ใน
การปฏิบัติงานให้ห่างไกลจากการทุจริต และการด าเนินชีวิตประจาวันได้อย่างปกติสุข รู้จักความพอดีมีความ
พอเพียง ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายและข้อบังคับ มีเจตคติที่ดี มีจรรยาบรรณวิชาชีพต่อตนเอง ต่อการ
ท างาน ต่อเพ่ือนร่วมงาน ต่อผู้มาขอรับบริการ ต่อผู้บังคับบัญชา และต่อประเทศชาติบ้านเมืองต่อไป 
 ๓. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือส่งเสริมและป้องปรามการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงาน
จ้าง องค์การบริหารส่วนต าบลหินโคนให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรมสาหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

3.2 เพ่ือให้พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน    
ได้เพ่ิมพูนประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหารจัดการภาครัฐ ตามแนวทางของหลักการบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ด ีและสอดคล้องกับระบบคุณธรรม (Merit system) 

3.3 เพ่ือให้พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน     
ได้พัฒนาตนเองจนสามารถเป็นแบบอย่างที่ดีในการใช้ดุลยพินิจอย่างถูกต้องตามกฎหมายและสอดคล้องกับ
หลักคุณธรรมจริยธรรม 

/3.4 เพ่ือเสริมสร้าง... 
 



- ๑๘ -  
 

3.4 เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะหลักของพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง องค์การ
บริหารส่วนต าบลหินโคน ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยของสมรรถนะจริยธรรม 
ให้แก่ข้าราชการ 

3.5 เพ่ือส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและหลักธรรมทางศาสนาให้กับพนักงานส่วนต าบล 
ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน และเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน           
ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการทางานให้มีคุณลักษณะเป็นข้าราชการยุคใหม่ที่มีคุณธรรมจริยธรรม 

3.6 เพ่ือปรับเปลี่ยนทัศนคติ ค่านิยมและเจตคติของบุคลากรต่อองค์กร ต่อการท างาน ต่อเพ่ือน
ร่วมงาน ต่อผู้มาขอรับบริการและต่อผู้บังคับบัญชาให้ดียิ่งขึ้น 

3.7 เพ่ือให้สถาบันทางศาสนามีบทบาทในการปลูกจิตส านึกมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์
สุจริต ให้แก่พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน 
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน          
๕. พื้นที่ด าเนินการ 
 อบรมนอกสถานที่ /การศึกษาดูงานหรือท ากิจกรรมนอกสถานที่ 
๖. วิธีการด าเนินการ 
 6.1 ขออนุมัติโครงการ 

6.2 ประชุมเพ่ือวางแผนการดาเนินการ 
6.3 ประสานกลุ่มเป้าหมายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมด าเนินกิจกรรมโครงการฯ 
6.4 ด าเนินการตามโครงการ 
6.5 สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน 

๗. ระยะเวลาการด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๒ - ๒๕๖๔  
๘. งบประมาณในการด าเนินการ 
 ๕๐,000 บาท 
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน 
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนต าบลหินโคนมีความ
เข้าใจในการส่งเสริม และป้องปรามการปฏิบัติหน้าที่ของตนเองให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม 

10.2 พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนต าบลหินโคนมีความรู้
ความเข้าใจในการพัฒนาและเพ่ิมพูนประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของการบริหารจัดการภาครัฐ ตามแนวทาง
ของหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี และสอดคล้องกับระบบคุณธรรม (Merit system) 
แผนปฏิ 10.3 พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนต าบลหินโคนพัฒนา
ตนเองจนสามารถเป็นแบบอย่างที่ดี ในการใช้ดุลยพินิจอย่างถูกต้องตามกฎหมายและสอดคล้องกับ          
หลักคุณธรรมจริยธรรม 

10.5 พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน            
เกิดจิตส านึกรักองค์กรและร่วมกันพัฒนาองค์กรให้เจริญก้าวหน้าในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการทางานให้มี
คุณลักษณะเป็นข้าราชการยุคใหม่ที่มีคุณธรรมจริยธรรม 

     /1. ชื่อโครงการ... 
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1. ชื่อโครงการ :  กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมแก่พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า 
                     และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน  
๒. หลักการและเหตุผล 
 ภายใต้การเปลี่ยนแปลงในกระแสโลกปัจจุบันที่ปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว และสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้น 
จ าเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนวิธีการบริหารจัดการและการพัฒนาท้องถิ่นให้เหมาะสม โดยเสริมสร้างศักยภาพ
ของบุคลากร โดยสร้างฐานความรู้ให้เป็นภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ได้อย่างเท่าทัน ควบคู่ไปกับการ
ให้บริการที่เป็นธรรมและเท่าเทียมกันของกลุ่มคนในท้องถิ่น ตลอดจนส่งเสริมให้บุคลากรในองค์กร ได้รับการ
พัฒนาทางจิตใจ สร้างจิตส านึกรักองค์กร ประพฤติและปฏิบัติตนอยู่ในกรอบของศีลธรรมและจริยธรรม            
มีคุณธรรม  ซึ่งหัวใจส าคัญของการท างานร่วมกันเป็นหมู่คณะที่ขาดไม่ได้ก็คือคุณธรรม จริยธรรม เพราะ
คุณธรรมจริยธรรม หมายถึง การประพฤติ ปฏิบัติอันถูกต้องดีงาม ทั้งกาย วาจา ใจ ทั้งต่อตนเอง ต่อผู้อ่ืน และ
ต่อสังคม ซึ่งถ้าบุคลากรทุกคนที่ท างานร่วมกันมีคุณธรรมและจริยธรรมประจ าใจของตนเอง การปฏิบัติงานทุก
อย่างต้องลุล่วงไปด้วยดีและมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และผู้มารับบริการอย่าง
ประชาชนก็จะได้รับความเชื่อม่ันและไว้วางใจที่จะเข้ามารับบริการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน เป็นองค์กรหนึ่งที่ได้เล็งเห็นความส าคัญในเรื่องดังกล่าวเป็นอย่างยิ่ง 
จึงได้จัดท ากิจกรรมส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรมแก่พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง
องค์การบริหารส่วนต าบลหินโคนขึ้น 
๓. วัตถุประสงค์ 
 ๓.๑ เพ่ือเป็นการปลูกและปลุกจิตส านึกการต่อต้านการทุจริต 
 ๓.๒ เพ่ือเป็นการสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ให้เกิด
ประโยชน์สุขแก่ประชาชน 
 ๓.๓ เพ่ือสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการประพฤติปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม 
 ๓.๔ เพ่ือสร้างจิตส านึกและความตระหนักที่จะไม่กระท าการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือ 
มีผลประโยชน์ทับซ้อน 

๓.๕ เพ่ือให้พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างมีความรู้ความเข้าใจเรื่อง          
ธรรมมาภิบาล คุณธรรม และจริยธรรม 
 ๓.๖ เพ่ือให้พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างมีความรู้ความเข้าใจในหลักและ
แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการท างานและการด าเนินชีวิต 

 
 
/๔. เป้าหมาย... 
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๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน          
๕. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน 
๖. วิธีการด าเนินการ 
 จัดกิจกรรมด้านคุณธรรมและจริยธรรมแก่พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง
องค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน ตามประมวลจริยธรรมและหรือมีการศึกษาดูงานหรือท ากิจกรรม 
นอกสถานที่ 
๗. ระยะเวลาการด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๒ - ๒๕๖๔  
๘. งบประมาณในการด าเนินการ 
 ๑,000 บาท 
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน 
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 ๑) ร้อยละของจ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม : ร้อยละ 80  
           2) ปลูกจิตส านึกให้แก่พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างในการยึดหลักคุณธรรม
จริยธรรมและต่อต้านการทุจริต ให้มีความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ให้เกิดประโยชน์สุข
แก่ประชาชน 

 

 

 

 

 

 

 

 
/1.1.2 สร้างจิตส านึก... 
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1.1.2 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรม 
1. ชื่อโครงการ :  มาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององค์การบริหาร 
                     ส่วนต าบลหินโคน” 
2. หลักการและเหตุผล 

ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน ได้ประกาศใช้ประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วน
ต าบลหินโคน พ.ศ. 25๕๓ โดยก าหนดกลไกและระบบในการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ การฝ่าฝืน
หรือไมป่ฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าว ให้ถือว่าเป็นการกระท าผิดทางวินัย ซึ่งมีการก าหนดขั้นตอน
การลงโทษตามความร้ายแรงแห่งการกระท า ประกอบกับได้มีประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล
จังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง        
ลงวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ก าหนดให้พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง มีหน้าที่
ด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายเพ่ือรักษาประโยชน์ส่วนรวมและประเทศชาติ อ านวยความสะดวกและ
ให้บริการแก่ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล โดยจะต้องยึดมั่นในค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรม          
9 ประการ ได้แก่  ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม, มีจิตส านึกที่ดี ซื่อสัตย์สุจริต และรับผิดชอบ, ยึดถือ
ประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มีประโยชน์ทับซ้อน,ยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง 
เป็นธรรม และถูกกฎหมาย, ให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็วมีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ, ให้ข้อมูล
ข่าวสารแก่ประชาชนอยา่งครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง,มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน
มีคุณภาพโปร่งใส และตรวจสอบได้, ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข           
และยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร นอกจากนี้ ส านักงาน ก.พ. ได้ก าหนดแนวทางการด าเนินการ  
ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนกรณีการเรี่ยไร และกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใด  
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือก าหนดให้ข้าราชการต้องละเว้นจากการแสวงหาประโยชน์ที่มิชอบโดยอาศัยต าแหน่ง
หน้าที่และไม่กระท าการอันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม ตามนัยหนังสือ
ส านักงาน ก.พ. ที่ นร 1013.7/ว 11 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2557 ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน        
ควรน าแนวทางการด าเนินการดังกล่าวมาปรับใช้เป็นแนวทางในการถือปฏิบัติโดยอนุโลม  

ดังนั้น เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติงานและเป็นที่เชื่อถือไว้วางใจของประชาชน องค์การ
บริหารส่วนต าบลหินโคน จึงได้จัดท ามาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององค์การ
บริหารส่วนต าบลหินโคนทุกระดับน าไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม  
ไมก่ระท าการอันเปน็การขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือการมีผลประโยชน์ทับซอ้น 
3. วัตถุประสงค ์

3.1 เพ่ือเป็นเครื่องมือก ากับความประพฤติของข้าราชการที่สร้างความโปร่งใส มีมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นสากล 

3.2 เพ่ือยึดถือเป็นหลักการและแนวทางการปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอ ทั้งในระดับองค์กรและระดับ
บุคคลและเป็นเครื่องมือการตรวจสอบการท างานด้านต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน เพ่ือให้การ
ด าเนินงานเป็นไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

3.3 เพ่ือท าให้เกิดรูปแบบองค์กรอันเป็นที่ยอมรับ เพ่ิมความน่าเชื่อถือ เกิดความมั่นใจแก่ผู้รับบริการ
และประชาชนทั่วไป ตลอดจนผู้มีส่วนไดเ้สีย 

 
/3.4 เพ่ือให้เกิด... 
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3.4 เพ่ือให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างองค์กรและข้าราชการในทุกระดับ โดยให้ฝ่ายบริหารใช้อ านาจ          
ในขอบเขต สร้างระบบความรับผิดชอบของข้าราชการตอ่ตนเอง ต่อองคก์ร ต่อผู้บังคับบัญชาต่อประชาชน 
และตอ่สังคมตามล าดับ 

3.5 เพ่ือป้องกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกดิขึ้น 
รวมทั้งเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจา้ง 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน 
6. วิธีด าเนินการ 

1. เผยแพร่ประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลหินโคนเพ่ือใช้เป็นค่านิยมส าหรับองค์กร 
ข้าราชการทุกคนพึงยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่ไปกับระเบียบและกฎข้อบังคับอ่ืนๆ อย่างทั่วถึงและ                
มีประสิทธิภาพ 

2. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลหินโคนเปิดเผย
เป็นการทั่วไปแก่สาธารณชนให้มีส่วนร่วม รับรู้และร่วมติดตามตรวจสอบตามประกาศคณะกรรมการข้อมูล
ข่าวสารของราชการ เรื่อง ก าหนดให้ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใส
ของหน่วยงานของรัฐเป็นขอ้มูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
     ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๒ - ๒๕๖๔  
8. งบประมาณด าเนินการ 
     ไมใ่ช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบ 
    ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
      คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้างปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน 
 
 
 
 
 

/๑. ชื่อโครงการ... 
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๑. ชื่อโครงการ :  มาตรการ “เสริมสร้างองค์ความรู้การต่อต้านการทุจริต” 
2. หลักการและเหตุผล 
 ด้วยยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2556 – 2560) 
มุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริต       
ทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชนในการพิทักษ์รักษา
ผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพ่ือให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียม
นานาอารยประเทศ โดยก าหนดวิสัยทัศน์ "ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต" มีเป้าหมายหลัก
เพ่ือให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2564 
 ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารงานในพ้ืนที่สามารถตอบสนองต่อแผนยุทธศาสตร์ฯ ข้างต้น องค์การบริหาร
ส่วนต าบลหินโคน จึงได้ก าหนดแนวทาง/มาตรการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการทุจริตขึ้นเพ่ือให้สามารถ   
แปลงแผนยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2556 – 2560) ไปสู่
การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมและเกิดความยั่งยืนในการปฏิบัติ 
๓. วัตถุประสงค ์
 ๓.๑ เพ่ือเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตแก่ผู้บริหาร สมาชิก พนักงานส่วนต าบล          
และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน 
  ๓.๒ เพ่ือสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรมแก่ผู้บริหาร สมาชิก 
พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน 
๔.เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ข้อมูล/องค์กรความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตที่น ามาเผยแพร่มากกว่า ๕ เรื่องข้ึนไป 
๕. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน 
๖.  วิธีด าเนินการ 
 (1) รวบรวมและเรียบเรียงฐานข้อมูล/องค์ความรู้เกี่ยวกับการปลุกจิตส านึกด้านการต่อต้านการทุจริต 
อาทิ กฎหมาย ป.ป.ช. มาตรา 100 มาตรา 103 มาตรา 103/7 สื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
ปลูกจิตส านึก 
 (2) เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์และสร้างเสริมองค์ความรู้ให้บุคลากรในสังกัดได้รับทราบและถือปฏิบัติ
อย่างเคร่งครัดผ่านโครงการ/กิจกรรม และสื่อช่องทางต่างๆ 
๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๒ - ๒๕๖๔ 
๘. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน 
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 จ านวนข้อมูล/องค์กรความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตที่น ามาเผยแพร่ 
 

     /1.1.3 สรา้งจิตส านึก... 
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1.1.3 สรา้งจิตส านึกและความตระหนักที่จะไม่กระท าการอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์ 
        หรือการมีผลประโยชน์ทับซอ้น 

๑. ชื่อโครงการ : กิจกรรมให้ความรู้ เรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า 
          และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน 

๒. หลักการและเหตุผล 
      ด้วยสถานการณ์หรือการกระท าของบุคคลมีผลประโยชน์ส่วนตัวเข้ามาเกี่ยวข้องจนส่งผลกระทบต่อการ
ตัดสินใจหรือการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่ง การกระท าดังกล่าวอาจเกิดขึ้นโดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว ทั้งเจตนาหรือ          
ไม่เจตนาหรือบางเรื่องเป็นการปฏิบัติสืบต่อกันมาจนไม่เห็นว่าจะเป็นสิ่งผิดแต่อย่างใด พฤติกรรมเหล่านี้            
เป็นการกระท าผิดทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ต้องค านึงถึงผลประโยชน์สาธารณะ (ประโยชน์ของ
ส่วนรวม)  แต่กลับตัดสินใจปฏิบัติหน้าที่โดยค านึงถึงประโยชน์ของตนเองหรือพวกพ้อง 
      “ผลประโยชน์ทับซ้อน” หมายถึง สถานการณ์ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐมีผลประโยชน์ส่วนตนอยู่ และมีการ       
ใช้อิทธิพลตามอ านาจหน้าที่ละความรับผิดชอบเพ่ือให้เกิดประโยชน์ส่วนตัว โดยก่อให้เกิดผลเสียต่อ
ผลประโยชน์ส่วนรวม ผลประโยชน์ทับซ้อนมีหลากหลายรูปแบบ ไม่จ ากัดอยู่ในรูปของตัวเงินหรือทรัพย์สิน
เท่านั้น แต่รวมถึงผลประโยชน์อ่ืนๆ ที่ไม่ใช่รูปตัวเงินหรือทรัพย์สินก็ได้ อาทิการแต่งตั้งพรรคพวกเข้าไปด า รง
ต าแหน่งในองค์กรต่างๆ ทั้งในหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทจ ากัด หรือการที่บุ คคลผู้มีอ านาจ       
ที่ตัดสินใจ ให้ญาติพ่ีน้องหรือบริษัทที่ตนมีส่วนได้เสียได้รับสัมปทานหรือผลประโยชน์จากทางราชการ       
โดยมิชอบ ทั้งนี้หมายรวมถึงความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม  
      ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลหินโคนจึงได้จัดกิจกรรมให้ความรู้ความเข้าใจการป้องกันผลประโยชน์         
ทับซ้อนแก่บุคคลในองค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน เพ่ือป้องกันการทุจริตในการปฏิบัติราชการผ่านการ
ประชุมผู้บริหารกับพนักงานส่วนต าบลหินโคน เพ่ือให้พนักงานทุกคนท างานโดยยึดถือระเบียบ กฎหมาย 
คุณธรรม จริยธรรม เพ่ือเป็นเครื่องก ากับความประพฤตขิองตนเพ่ือไม่ให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
3. วัตถุประสงค ์
     ๓.1 เพ่ือให้ความรู้ความเข้าใจแก่พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้างเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์           
ทับซ้อน 
     ๓.2 เพ่ือเสริมสร้างพฤติกรรมและวิธีการท างานที่สุจริตโปร่งใสของพนักงานส่วนต าบลและเจ้าหน้าที่          
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน 
     ๓.3 เพ่ือเสริมสร้างพนักงานส่วนต าบลและเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน มีจิตส านึก 
ค่านยิม และวัฒนธรรม เรื่องความซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งมั่นท างานอย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรมอันมั่นคง  
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน 
๕. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน 
๖. วิธีการด าเนินการ 
 จัดประชุมประจ าเดือน และให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน 
 

/๗. ระยะเวลา... 
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๗. ระยะเวลาการด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๒ - ๒๕๖๔ 
๘. งบประมาณในการด าเนินโครงการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน 
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างมีความรู้ความเข้าใจเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
/๑. ชื่อโครงการ... 
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1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “จัดท าคู่มือการปอ้งกันผลประโยชน์ทับซอ้น” 
2. หลักการและเหตุผล 

รัฐบาลภายใต้การน าของพลเอกประยุทธ จันทร์โอชา ได้ให้ความส าคัญกับการผลักดันให้การป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตเป็นวาระแห่งชาติ และรัฐบาลได้แถลงนโยบาย 11 ด้าน อันรวมถึงประเด็นเรื่องการ
ส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติ        
มิชอบในภาครัฐ โดยจัดระบบอัตราก าลังและปรับปรุงค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐให้เหมาะสมและเป็นธรรม
ยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ด ีเพ่ือสร้างความเชื่อมั่นวางใจในระบบราชการเสริมสร้างระบบคุณธรรม 
รวมทั้งปรับปรุงและจัดให้มีกฎหมายที่ครอบคลุมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและการมีผลประโยชน์
ทับซ้อนในภาครัฐทุกระดับ ปัจจุบันหน่วยงานต่างๆ เช่น ส านักงาน ก.พ. จึงได้เผยแพร่องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง
กับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยเฉพาะเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest) 
ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ร่วมกับส านักงานคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ และองค์กรตามรัฐธรรมนูญ ได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) และพัฒนาเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครอบคลุมประเด็นการประเมิน 5 ด้าน อันรวมถึง การต่อต้านการทุจริตในองค์กร 
ซึ่งสนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐด าเนินการเรื่องเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ผ่านกิจกรรมต่างๆ อันรวมถึง
การให้ความรู้ตามคู่มือหรือประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที ่          
ในหน่วยงานด้วยเพ่ือตอบสนองนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตข้างต้น และเพ่ือน าเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐการปฏิบัติให้เป็นกลไกส าคัญที่จะป้องกันการทุจริต โดยเฉพาะการกระท าที่เอ้ือต่อการมีผลประโยชน์
ทับซอ้นของเจ้าหน้าที่ในภาครัฐ  

องค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน จึงไดต้ระหนักและเห็นถึงความส าคัญของการจัดหาคู่มือการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนขึ้น เพ่ือเป็นประโยชน์ในการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรให้เกิดความ
ตระหนักถึงปัญหาในเรื่องดังกล่าว รวมทั้ง เป็นข้อมูลให้ประชาชนและผู้สนใจได้ศึกษา เพ่ือเป็นพ้ืนฐานการ
ปฏิบัติตนในการร่วมกันรณรงค์สร้างสังคมไทยใหเ้ป็นสังคมที่ใสสะอาด ลดระดับการทุจริตประพฤติมิชอบใน 
สังคมไทยใหเ้ทียบเทา่ระดับมาตรฐานสากลไดต่้อไป 
3. วัตถุประสงค ์

3.1 เพ่ือผลิตคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนต าบลหินโคนให้บุคลากร
ผู้ปฏิบัติงานน าไปเป็นองคค์วามรู้ในการท างานใหเ้ป็นไปดว้ยความถูกต้อง 

3.2 เพ่ือเป็นประโยชน์ในการเสริมสร้างความรู้ ความเขา้ใจแก่บุคลากรให้เกิดความตระหนักถึงปัญหา
การทุจริตคอร์รัปชั่น 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

บุคลากรมีคูม่ือการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน 
5. พื้นที่ด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน 
 

/6. วิธีด าเนินการ... 
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6. วิธีด าเนินการ 

๖.1 ศึกษาและรวบรวมข้อมูล 
๖.2 จัดท า (รา่ง) คูม่ือการป้องกันผลประโยชน์ทับซอ้น 
๖.3 ตรวจสอบความถูกต้อง 
๖.4 จัดท าคูม่ือการป้องกันผลประโยชน์ทับซอ้น 
๖.5 แจกจา่ยให้บุคลากร 

7. ระยะเวลาการด าเนินการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๒ 

8. งบประมาณด าเนินการ 
ไมใ่ช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
มีการจัดท าคูมือการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซอ้น 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
/๑. ชื่อโครงการ... 
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๑. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ปลูกฝังองค์ความรู้ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ Conflict of Interest”  
๒. หลักการและเหตุผล 

ด้วยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542       
และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 100 , 103 และ 103/1 ก าหนดเรื่องการขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตัวและ
ส่วนรวมไว้ เพื่อลดระบบอุปถัมภ์ในสังคมไทย ให้เจ้าหน้าท่ีของรัฐมีจิตส านึกแยกแยะประโยชน์ส่วนบุคคล       
และประโยชน์ส่วนรวมออกจากกันได้ หากเจ้าหน้าท่ีของรัฐฝ่าฝืนให้ถือเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา
ด้วยการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือ “Conflict of Interest” ได้รับการกล่าวถึงอย่างกว่างขวางในรอบหลายปี        
ท่ีผ่านมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงระยะเวลาท่ีประเทศไทยก าลังเผชิญกับปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นของผู้ด ารง
แหน่งทางการเมืองหรือผู้ด ารงต าแหน่งระดับสูงในองค์กรต่างๆ ซึ่งได้ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศรวมท้ังได้สร้างความเสียหายให้กับประชาชนโดยส่วนรวมจากสถานการณ์ข้างต้น จ าเป็น            
ท่ีหน่วยงานภาครัฐต้องเร่งสร้างองค์ความรู้ให้บุคลากรมีความพร้อมท่ีจะเข้าใจสาเหตุและปัจจัยท่ีน าสู่การ
คอร์รัปชั่น เพื่อจะได้หาทางป้องกันและปฏิบัติหน้าท่ีให้ห่างไกลจากต้นเหตุต่างๆ ท่ีน าไปสู่การทุจริตคอร์รัปชั่น 
โดยเฉพาะในเรื่องการปลูกฝังองค์ความรู้ให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชนส่์วนรวม รวมทั้งใหต้ระหนักถึงผลกระทบจากปัญหาความขัดแย้งกันระหวา่งผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชนส่์วนรวม หรือเกิดเป็นผลประโยชนทั์บซ้อน ซึ่งเปน็ปัญหาเชิงโครงสร้างท่ีเกี่ยวข้องกับหลายมิติ ท้ังมิติ
ด้านสังคม การเมืองและการบริหารท่ีส าคัญสะท้อนถึงวัฒนธรรมและค่านิยมในการบริหารท่ีด้อยพัฒนา 

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลหินโคนจึงได้จัดท ามาตรการ “ปลูกฝังองค์ความรู้ให้มีความเข้าใจ
เกี่ยวกับ Conflict of Interest” ขึ้นเพื่อสร้างจิตส านึกและเสริมสร้างจริยธรรมของบุคลากรในการท างาน        
เพื่อส่วนรวม ยึดถือหลักจริยธรรมและผลประโยชน์ส่วนรวมในการปฏิบัติราชการเป็นส าคัญ หากข้าราชการและ
พนักงานเจา้หนา้ที่ของรัฐขาดจิตส านึกในหน้าที่ท่ีจะปกปอ้งผลประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติ มีการใช้อ านาจ
ทางราชการโดยมิชอบในการด าเนินกิจกรรมเพื่อเอื้อประโยชน์ต่อตนเองในกลุ่มพรรคพวกพ้อง เหนือผลประโยชน์
ส่วนรวมยอ่มสง่ผลกระทบต่อสถาบันราชการ และสร้างความเสียหายต่อประเทศชาติและประชาชน 
3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพื่อเสริมสร้างองค์ความรูเ้กี่ยวกับ Conflict of Interest แก่บุคลากรขององค์การบริหารส่วน      
ต าบลหินโคน 

3.2 เพื่อสร้างจิตส านึกและเสริมสร้างจริยธรรมของบุคลากรในการท างานเพื่อส่วนรวม ยึดถือหลัก
จริยธรรมและผลประโยชน์ส่วนรวมในการปฏิบัติราชการเป็นส าคัญ อันจะน ามาซึ่งการป้องกันผลประโยชน์       
ทับซ้อนในองค์กร 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

รายงานการประชุมหรือสัมมนาบุคลากรเพื่อปลูกฝังองค์ความรู้ใหม้ีความเข้าใจเกี่ยวกับ                
Conflict of Interest 
5. พื้นทีด่ าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน 
 

/6. วิธีด าเนินการ... 
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6. วิธีด าเนินการ 

๖.1 วางแผน/การถ่ายทอดองค์ความรู ้
๖.2 ออกแบบกิจกรรม 
๖.3 จัดเตรียมเอกสาร 
๖.4 ด าเนินการจัดประชุม 
๖.5 สรุปรายงานการประชุม 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
       ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๒ - ๒๕๖๔ 
8. งบประมาณด าเนินการ 

ไม่ใชง้บประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบ 

องค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

มีการประชุมหรือสัมมนาบุคลากรเพื่อปลูกฝังองค์ความรู้ใหม้ีความเข้าใจเกี่ยวกับ Conflict of Interest 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
/1.2 การสร้างจิตส านึก... 
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1.2 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น  
1. ชื่อโครงการ : โครงการพื้นที่สีเขียว 
2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 

ด้วยในปัจจุบันพบปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่ ต าบล            
หินโคน อ าเภอล าปลายมาศ จั งหวัดบุรี รัมย์  มีการตัดไม้ท าลายสภาพป่าดั้ ง เดิมการแผ้วถางป่ า
สาธารณประโยชน์เพ่ือขยายพ้ืนที่ปลูกพืชเศรษฐกิจ เช่น ปลูกพืชไร่ พืชสวน  ไม้ผล ฯลฯ และบางพ้ืนที่มีการ
บุกรุกพ้ืนที่สาธารณะประโยชน์ เพ่ือก่อสร้างอาคารบ้านเรือน แหล่งพักผ่อนส่วนตัวตามสาเหตุดังกล่าวข้างต้น 
ส่งผลกระทบให้พื้นท่ีป่าลดลงเกิดปัญหาดินพังทลาย ภัยแล้งและปัญหาภาวะโลกร้อน นับวันจะทวีความรุนแรง
มากขึ้น ซึ่งในการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ต้องได้รับความร่วมมือและร่วมใจกัน
ระหว่างประชาชน หน่วยงานภาครัฐบาล ภาคเอกชน ทุกภาคส่วนต้องร่วมมือ ร่วมใจกันให้ความสนใจและ        
ให้ความสนับสนุนอย่างจริงจังต่อเนื่อง   

องค์การบริหารส่ วนต าบลหินโคน ในฐานะเป็นหน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่นที่มีหน้ าที ่               
ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 6 พ.ศ. 
2552) มีหน้าที่ต้องท าตามมาตรา 67 ในเรื่องการคุ้มครอง ดูแลและบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม บ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่นและปฏิบัติ
หน้าที่อ่ืนตามที่ทางราชการมอบหมายและได้ตระหนักเห็นความส าคัญของการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นของตนเอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเยาวชน และประชาชนในพ้ืนที่ ซึ่งเป็นพลังส าคัญที่มี
ส่วนร่วมในการรักษาสภาพแวดล้อมให้ดีต่อไป จึงได้จัดท าโครงการพ้ืนที่สีเขียว ในพ้ืนที่ต าบลหินโคนให้มีความ
อุดมสมบูรณ์มากขึ้น ลดปัญหาโลกร้อน  และเพ่ือส่งเสริมและปลุกจิตส านึกรณรงค์ให้ประชาชน เด็ก เยาวชน 
รักษ์พ้ืนที่สีเขียวและช่วยกันดูแลรักษาป่าไม้ให้คงความอุดมสมบูรณ์และยั่งยืนต่อไปในอนาคตต่อไป 
3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว พ้ืนที่ป่าไม้ในพ้ืนที่ต าบลหินโคนให้มากข้ึนและลดปัญหาโลกร้อน  
๓.2 เพ่ือเสริมสร้างปลุกจิตส านึกให้แก่เยาวชน ประชาชนในชุมชนรู้จักอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ 

และรักษาสิ่งแวดล้อมและช่วยกันดูแลรักษาป่าไม้ให้คงความอุดมสมบูรณ์ต่อไป 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

ปลูกต้นไม้ในพ้ืนที่สาธารณะประโยชน์/ป่าชุมชนต าบลหินโคน  จ านวน 3,000 ต้น 
5. พื้นที่ด าเนินการ 

พ้ืนที่สาธารณประโยชน์/ป่าชุมชนต าบลหินโคน  
6. วิธีด าเนินงาน 

๖.๑ เสนอโครงการต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือขออนุมัติจัดท าโครงการ 
๖.๒ แต่งตัง้คณะกรรมการด าเนินงานตามโครงการ  
๖.๓ จัดประชุมชี้แจง/ปรึกษาหารือการด าเนินโครงการฯ แก่คณะกรรมการ และแจ้งแนวทางการ

ด าเนินงานให้หมู่บ้านรับทราบ    
๖.๔ จัดเตรียมพ้ืนที่ปลูกป่า จัดหากล้าไม้   

/๖.๕ ประชาสัมพันธ์... 
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๖.๕ ประชาสัมพันธ์และส่งหนังสือแจ้งเชิญชวนหน่วยงานราชการต่างๆ ผู้น าชุมชน และประชาชน 

ในต าบลหินโคนมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่จัดขึ้น  
๖.๖ รายงานผลการจัดท าโครงการฯ ต่อคณะผู้บริหารท้องถิ่น และออกตรวจติดตามประเมินผลการ

เจริญเติบโตของต้นไม้  
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
   ปีงบประมาณ 2562 
8. งบประมาณด าเนินการ 

55,000 บาท 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

กองส่งเสริมการเกษตร องค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน อ าเภอล าปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 
10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

๑๐.1 เด็ก เยาวชน คณะผู้บริหาร ผู้น าชุมชนและประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมปลูกต้นไม้เกิดใจ
รักษ์และหวงแหนทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม                   
 ๑๐.2 จ านวนต้นไม้เพ่ิมข้ึนในพ้ืนที่สาธารณประโยชน์/ป่าชุมชนในพ้ืนที่ต าบลหินโคน ช่วยลดความ
ร้อนช่วยกรองแสงแดดและให้ร่มเงาในพ้ืนที่โดยรอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

/๑. ชื่อโครงการ... 
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๑. ชื่อโครงการ  : โครงการสง่เสริมการปลูกผักหวานป่าเพื่อสร้างอาชีพและรายได้ให้แก่ชุมชน 
                     ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
๒. หลักการและเหตุผล 

หลังจากเสร็จสิ้นฤดูกาลเก็บเกี่ยวข้าวนาปี ประมาณเดือนกุมภาพันธ์ ของทุกๆปีเกษตรกรส่วนใหญ่
ของต าบลหินโคน ก็จะขาดอาชีพเสริมในการหารายได้มาจุนเจือครอบครัว เนื่องจากอาชีพท านา (นาปี)        
เป็นอาชีพหลักของเกษตรกรต าบลหินโคนเพียงอย่างเดียว ท าให้เกษตรกรไม่มีรายได้ และในบางช่วงของการ
ท านาฝนไม่ได้ตกต้องตามฤดูกาล ส่งผลให้ได้ผลผลิตต่อตกต่ า  ส่วนทางกับการผลิตที่ต้องใช้ต้นทุนมาก และ       
มีภาระค่าครองชีพที่สูงขึ้นตามอีกด้วย 

องค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน ได้เล็งเห็นถึงความเดือนร้อนของพ่ีน้องเกษตรกรต าบลหินโคน        
จากการไม่มีรายได้หลังฤดูกาลท านา จึงได้จัดท าโครงการส่งเสริมการปลูกผักหวานป่าเพ่ือสร้างอาชีพและ
รายได้ให้แก่ชุมชมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงขึ้นมา เพ่ือให้เกษตรต าบลหินโคน ที่เข้าร่วมโครงการ         
มีความรู้ มีอาชีพ สร้างรายได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืนต่อไป 
๓. วัตถุประสงค ์

๓.๑  เพ่ือให้เกษตรกรมีความรู้ ความเข้าใจในการปลูกผักหวานป่าเป็นอาชีพ 
๓.๒  เพ่ือให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมโดยการลงมือปฏิบัติอย่างแท้จริง 
๓.๓  เพ่ือเป็นการเสริมสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร และเป็นแบบอย่างแก่ครอบครัวอ่ืนได้  

๔. เป้าหมาย 
 เกษตรกรที่ประสงค์เข้าร่วมโครงการ จ านวน 40 ราย   
5. สถานที่ด าเนินการ 

หมู่ 1 - 16  ต าบลหินโคน อ าเภอล าปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์     
6. วิธีด าเนินการ  

๖.๑  คัดเลือกเกษตรกร ที่จะเข้าร่วมโครงการ ม. 1 - 16 ต าบลหินโคน ที่มีแปลง 
พร้อมปลูกผักหวานป่า  
 ๖.๒  ฝึกอบรมเกษตรกร ให้ความรู้เกี่ยวกับการปลูกผักหวานป่า จ านวน 1 วัน 
 ๖.๓  จัดเตรียมแปลง  ฝึกอบรม โดยส านักงานเกษตรอ าเภอล าปลายมาศ  

๖.๔  เตรียมกล้าผักหวานป่า เตรียมแปลง พร้อมปลูกและดูแลรักษาตามที่ได้รับการฝึกอบรมจาก
ส านักงานเกษตรอ าเภอล าปลายมาศ 
 ๖.๕  เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องดูแลแปลงสาธิต การปลูกผักหวานป่าอย่างดี และต่อเนื่อง
เพ่ือเป็นแปลงศึกษาและเรียนรู้ภายในชุมชนอย่างยั่งยืน 
 ๖.๖  ประเมินผลโครงการฯ 
7. ระยะเวลาการด าเนินการ 

งบประมาณประจ าปี 2562 
๘. งบประมาณด าเนินการ  

55,000.- บาท   
 

/๙. ผู้รับผิดชอบ... 
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๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กองส่งเสริมการเกษตร องค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน  อ าเภอล าปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย์ 
 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
๑๐.๑  เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปลูกผักหวานป่า 
๑๐.๒  เกษตรกรสามารถปลูกผักหวานป่าเป็นอาชีพเสริมได้ 

 ๑๐.๓  เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ สามารถเป็นแบบอย่างแก่เกษตรกรรายอ่ืนๆ 
๑๐.๔  เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ มีรายได้จากการปลูกผักหวานป่า 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/1. ชื่อโครงการ... 
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1. ชื่อโครงการ : โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในต าบลหินโคน 
2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 

องค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน เป็นหน่วยงานราชการที่อยู่ใกล้ชิดประชาชนที่สุด และเป็น
หน่วยงานที่ให้บริการประชาชนที่มาติดต่องานราชการในพ้ืนที่เป็นจ านวนมาก เพื่อเป็นแบบอย่างในการพัฒนา
ส านักงานให้น่าอยู่ มีสิ่งแวดล้อมที่ดี จึงต้องมีการปรับปรุงพัฒนาภูมิทัศน์ในพ้ืนที่ส านักงานให้ดียิ่งขึ้น สถานที่
สวยงาม สะอาด ร่มรื่นและปลอดภัย เน้นความพึงพอใจของผู้มารับบริการเป็นที่สุด องค์การบริหารส่วนต าบล
หินโคน จึงจัดท าโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในต าบลหินโคน 
3. วัตถุประสงค์ 

๓.๑  เพ่ือความร่มรื่น สวยงามของสถานที่ราชการ 
๓.๒  เพ่ือเป็นแบบอย่างในการพัฒนาพื้นที่น่าอยู่ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
เชิงปริมาณ 

        4.๑  จัดซื้อไม้ดอก ไม้ประดับ ตกแต่งภูมิทัศน์บริเวณส านักงานให้ร่มรื่น สวยงาม  
เชิงคณุภาพ  
       4.๒  บริเวณส านักงานมีภูมิทัศน์ที่สวยงาม น่าอยู่ 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
บริเวณท่ีท าการองค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน อ าเภอล าปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 

6. วิธีด าเนินงาน 
๖.๑  เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ  
๖.๒  จัดหาไม้ดอก ไม้ประดับส าหรับการปรับปรุงภูมิทัศน์ 
๖.3  ด าเนินการตกแต่งไม้ดอก ไม้ประดับ ตกแต่งสถานที่ส านักงาน 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
   ปีงบประมาณ 2562 
8. งบประมาณด าเนินการ 

๑๐๐,000 บาท 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

กองส่งเสริมการเกษตร องค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน อ าเภอล าปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 
10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

๑๐.๑  ให้ความร่มรื่น สวยงามของสถานที่ราชการและเป็นที่พึงพอใจส าหรับประชาชนผู้มาติดต่อ
ราชการ 
 ๑๐.๒  เพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวในบริเวณส านักงาน 
 

/๑.๓ การสร้างจิตส านึก... 
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๑.๓ การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน 
ชื่อโครงการ : โครงการเข้าคา่ยคุณธรรมจริยธรรมเด็กและเยาวชน 
 2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 

เนื่องด้วยปัจจุบันสังคมไทยโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนไทยถูกกระแสแห่งวัตถุครอบง าจนท าให้ค่านิยม
อันดีงามของไทยค่อยๆเลือนหายไปจากสังคมไทย โดยเฉพาะเรื่องคุณธรรม จริยธรรม ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึง
ภาพลักษณ์ของวิถีชีวิตที่ก าลังจะเปลี่ยนไป ดังนั้น หน่วยงานต่างๆ จึงจ าเป็นต้องให้ความรู้และเสริมสร้าง
ทัศนคติที่ดีให้กับเด็กและเยาวชน ให้มีจิตส านึกที่ถูกต้อง มีคุณธรรม จริยธรรมอันมั่งคง เพ่ือเป็นภูมิคุ้มกัน
ให้กับเด็กและเยาวชนประพฤติปฏิบัติถูกต้องดีงามทั้งกาย วาจา ใจ ทั้งต่อตนเอง ต่อผู้ อ่ืน  และต่อสังคม           
อันก่อให้เกิความสงบสุข ทั้งในครอบครัว สถานศึกษา สามารถเป็นเกราะป้องกันอย่างรู้เท่ทัน รู้กัน รู้แก้ได้ตาม
สภาพปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น ท าให้สังคมแข็งแรง รวมเป็นพลังแผ่นดิน ช่วยกันขจัดให้ปัญหาเหล่านั้นหมดไป
จากสังคมไทย ให้เป็นสังคมน่าอยู่ อันเป็นรากฐานส าคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิต และเป็นพลานุภาพของชาติ
สืบไป 

องค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน ในฐานะที่มีหน้าที่รับผิดชอบตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและ
องค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๖) มาตรา ๖๗ (๕) ส่งเสริมการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม (๖) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด้กและเยาวชน ผู้สูงอายุและผู้พิการ ประกอบกับ
พระราชบัญญัติก าหนดขั้นตอนและการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา 
๑๖ (๑๑) การบ ารุงรักษาศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น  
จึงได้ร่วมกับสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน สถานศึกษา ส่วนราชการและประชาชน 
ก าหนดจัดโครงการค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรมเด็กและเยาวชน 
๓. วัตถุประสงค ์

๓.๑  เพ่ือฝึกอบรมเด็กและเยาวชนอันเป็นการเสริมสร้าง ปลูกฝัง จรรโลงสังคมไทยให้เป็นสังคมที่มี
คุณธรรม จริยธรรมอย่างยั่งยืน และน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

๓.๒  เพ่ือให้ผู้เข้าค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรม สามารถน าหลักธรรม ศีล สมาธิ ปัญญา มาพัฒนา
จิตใจของตนเอง และน าไปใช้เป็นหลักประพฤติปฏิบัติในการด าเนินชีวิตประจ าวันได้อย่างถูกต้องดีงามและ        
มีความสุข 

๓.๓ เพ่ือเสริมสร้างให้ผู้เข้าค่ายอบรมมีคุณธรรม จริยธรรม ตามค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ 
และสร้างจิตส านึกในความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ 

๓.๔ เพ่ือเสริมสร้างให้เกิดพลังความสามัคคี สร้างแนวร่วมในการท างานทั้งบ้าน วัด โรงเรียน 
๔. เป้าหมาย 
  ๔.๑  ด้านปริมาณ 

  - ผู้เข้าร่วมโครงการเข้าค่ายฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรมเด็กและเยาวชน ได้แก่ เด็กและ
เยาวชนในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน จ านวน ๕๐ คน 
 ๔.๒ ด้านคุณภาพ 
         -  ผู้ เข้าร่วมโครงการเข้าค่ายฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรมเด็กและเยาวชน สามารถน า
หลักธรรมที่ได้รับไปใช้พัฒนาจิตใจของตนเอง เกิดจิตส านึก และทัศนคติที่ดีในการด ารงชีวิตได้อย่างมีความสุข 

         /๕. สถานที.่.. 
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5. สถานที่ด าเนินการ 
 วัดอัมพวัน ต าบลหินโคน อ าเภอล าปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 
6. วิธีด าเนินการ  

๖.๑  จัดท าโครงการเพื่อเสนอขออนุมัตจิากผู้บริหาร  
๖.๒  ติดต่อประสานงานเจ้าหน้าที่ วิทยากร สถานที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
๖.3  ประเมินผลกิจกรรมจากผู้เข้าร่วมโครงการโดยใช้วิธีสังเกตและแบบสอบถาม 
๖.๔ ติดตาและประเมินผลโครงการพร้อมสรุปรายงานผล 

7. ระยะเวลาการด าเนินการ 
งบประมาณประจ าปี 2562 - ๒๕๖๔ 

๘. งบประมาณด าเนินการ  
๒๕,000.- บาท   

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กองการศึกษา องค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน  อ าเภอล าปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย์ 
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

๑๐.๑  เด็กและเยาวชนได้รับการปลูกฝัง จรรโลงสังคมไทยให้เป็นสังคมที่มีคุณธรรม จริยธรรมยั่งยืน 
 ๑๐.๒  เด็กและเยาวชนสามารถน าหลักธรรม ศีล สมาธิ ปัญญา มาพัฒนาจิตใจของตนเองและ
น าไปใช้เป็นหลักประพฤติปฏิบัติในการด าเนินชีวิตประจ าวันได้อย่างถูกต้องดีงาม และมีความสุข 
    ๑๐.๓ ท าให้เกิดพลังสามัคคี สร้างแนวร่วมในการท างานทั้งบ้าน วัด โรงเรียน 
 
 
 

 

 

 

/1. ชื่อโครงการ... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
- ๓๗ - 

 
๑. ชื่อโครงการ : โครงการพาเด็กเข้าวัดทุกวันพระ 
2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 

การเข้าวัดเป็นการท าจิตใจให้สงบและท าให้เด็กไม่สมาธิสั้น เด็กนักเรียนได้ตระหนักในความส าคัญ
ของกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมมาโดยตลอดด้วยเชื่อมั่นว่าวัฒนธรรมอันดีงามจะช่วยปลูกฝังรากฐานอันดีงาม
ของจิตใจ ช่วยเสริมคุณค่าให้เด็กนักเรียนที่เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพต่อไป 
๓. วัตถุประสงค ์

๓.1 เพ่ือรณรงค์และส่งเสริมให้เด็กนักเรียน ได้นั่งสมาธิ และขยายปอด 
          ๓.2 เพ่ือท าให้เด็กไม่สมาธิสั้น 
          ๓.3 เพ่ือเสริมสร้างและปลูกฝังรากฐานอันดีงามรวมถึงจิตใจของนักเรียน โดยการตั้งจิตและร่วมใจกัน
น าหลักธรรมค าสอนของพระพุทธองค์ไปปฏิบัติในชีวิตประจ าวัน 
 ๓.4 เพ่ือเด็กนักเรียนและครู ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับวัดสว่างนที 
๔. เป้าหมาย 
  เด็กนักเรียน จ านวน 44 คน ครูผู้ดูแลเด็ก จ านวน 1 คน และผู้ดูแลเด็ก 2 คน 
5. สถานที่ด าเนินการ 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกสะอาด ต าบลหินโคน อ าเภอล าปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 
6. วิธีด าเนินการ  

๖.1 จัดท าบอร์ดวิชาการเผยแพร่ความรู้หลักธรรมค าสอนของพระพุทธองค์ 
 ๖.2 ให้ความรู้แก่เด็กนักเรียนเกี่ยวกับ การเข้าวัด และตระหนักถึงความส าคัญในวันพระ 
          ๖.3 เด็กนักเรียนและครู ร่วมนั่งสมาธิร่วมกัน   
7. ระยะเวลาการด าเนินการ 

งบประมาณประจ าปี 2562 - ๒๕๖๔ 
๘. งบประมาณด าเนินการ  

ไม่ใช้งบประมาณ   
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กองการศึกษา องค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน  อ าเภอล าปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย์ 
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

๑๐.1 ส่งเสริมให้เด็กนักเรียน ได้นั่งสมาธิ และขยายปอด 
          ๑๐.2 เด็กนักเรียนไม่สมาธิสั้น 
          ๑๐.3 เสริมสร้างและปลูกฝังรากฐานอันดีงามรวมถึงจิตใจของนักเรียน โดยการตั้งจิตและร่วมใจกันน า
หลักธรรมค าสอนของพระพุทธองค์ไปปฏิบัติในชีวิตประจ าวัน 
          ๑๐.4 เด็กนักเรียนและครู ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับวัดสว่างนที 
 
 

/1. ชื่อโครงการ... 
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๑. ชื่อโครงการ : โครงการพิทักษ์ความสะอาด 
2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 

ปัจจุบันปริมาณขยะในโรงเรียนนับเป็นปัญหาที่ต้องได้รับการแก้ไข  และหนึ่งในผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง      
กับการสร้างมลพิษทางขยะก็มาจากนักเรียน  ดังนั้นการปลูกจิตส านึก  ความรับผิดชอบ และการมี                  
จิตสาธารณะในการรักษาความสะอาด จึงเป็นคุณธรรมความดีงามที่ผู้ใหญ่ควรเสริมสร้างให้เกิดขึ้นในจิตใจ        
ของนักเรียนตั้งแต่เยาว์วัย  อีกทั้งการสร้างสภาพแวดล้อมภายในบริเวณโรงเรียนให้สะอาดปราศจากขยะ          
ยังเป็นปัจจัยที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ของนักเรียนอีกปัจจัยหนึ่ง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกสะอาด ได้เล็งเห็นถึง
ความส าคัญดังกล่าวจึงได้จัดท าโครงการพิทักษ์ความสะอาดขึ้น เพ่ือปลูกฝังให้นักเรียนเห็นความส าคัญของการ
ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในโรงเรียนให้น่าอยู่ด้วยการร่วมมือร่วมใจกันเก็บขยะและทิ้งขยะลงในถังขยะ ซึ่งเป็น
การแสดงความมีจิตสาธารณะท าเพ่ือส่วนรวมตั้งแต่เยาว์วัย และพัฒนาเป็นเยาวชนที่มีคุณธรรม เป็นคนดีของ
สังคมและประเทศชาติต่อไปในอนาคต 
๓. วัตถุประสงค ์

๓.๑ เพ่ือปลูกจิตส านึกในด้านการรักษาความสะอาดให้เกิดแก่นักเรียนและกระตุ้นให้นักเรียน   
มีจิตสาธารณะรู้จักใช้เวลาว่างท าประโยชน์เพื่อส่วนรวมมากขึ้น                        
        ๓.๒ เพ่ือให้บริเวณโรงเรียนสะอาด ปราศจากขยะ เพ่ือเอ้ือต่อการเรียนรู้ของนักเรียน 
        ๓.๓ เพ่ือให้นักเรียนมีความสามัคคีในหมู่คณะ 
๔. เป้าหมาย 

  ๔.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ 
  - เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกสะอาด จ านวน 44 คน 

 ๔.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
          - นักเรียนเห็นความส าคัญของการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในโรงเรียนให้น่าอยู่ด้วยการ
ร่วมมือร่วมใจกันเก็บขยะและทิ้งขยะลงในถังขยะ เป็นการแสดงความมีจิตสาธารณะท าเพ่ือส่วนรวม     
5. สถานที่ด าเนินการ 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกสะอาด ต าบลหินโคน อ าเภอล าปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 
6. วิธีด าเนินการ  

๖.1. ขั้นตอนการเตรียมงาน/การวางแผนจัดกิจกรรม 
      ๖.1.1 ประชุมบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดโครงงานเพื่อวางแผนการด าเนินการ 
      ๖.1.2  เขียนแผนงานและเสนอโครงงานเพ่ือขออนุมัติโครงงาน 
      ๖.1.3 จัดประชาสัมพันธ์และแจ้งแก่ครูและนักเรียนทราบ 

๖.2 ขั้นตอนการด าเนินโครงงาน 
     ๖.2.1 ส ารวจพื้นที่และ ร่วมหาแนวทางการปฏิบัติกับกลุ่มนักเรียน 
     ๖.2.๒ นักเรียนด าเนินการตามแผนงาน 
 

/๖.3 ขั้นการประเมินผล... 
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๖.3 ขั้นการประเมินผลโครงงาน 
     ๖.3.1 ความสามัคคีของนักเรียน 
     ๖.3.2 ผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติ  
     ๖.3.3 การใช้แบบประเมิน 
7. ระยะเวลาการด าเนินการ 

งบประมาณประจ าปี 2562 - ๒๕๖๔ 
๘. งบประมาณด าเนินการ  

ไม่ใช้งบประมาณ   
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กองการศึกษา องค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน  อ าเภอล าปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย์ 
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
           ๑๐.1 เด็กนักเรียนในศูนย์เด็กเล็กและครู ได้ตระหนักและเห็นความส าคัญการรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 
           ๑๐.2  นักเรียนเห็นความส าคัญของการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในโรงเรียนให้น่าอยู่ด้วยการ 
ร่วมมือร่วมใจกันเก็บขยะและทิ้งขยะลงในถังขยะ เป็นการแสดงความมีจิตสาธารณะท าเพ่ือส่วนรวม 
            ๑๐.3 นักเรียนและครู มีส่วนร่วมในการด าเนินงาน 
 

 

 

 

 

 

 

 

/๑. ชื่อโครงการ... 
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๑. ชื่อโครงการ : โครงการเรยีนรู้สมุนไพรสู่ชีวิตพอเพียง 
2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 
             เนื่องจากปัจจุบันสมุนไพรมีความจ าเป็นในวงการแพทย์และสามารถใช้รักษาโรคต่าง ๆได้                 
โดยสมุนไพรนั้นมีความปลอดภัยจากสารเคมีและสามารถหาได้ง่ายในท้องถิ่น  ซึ่งเราสามารถใช้ส่วนต่างๆ            
ของพืชสมุนไพร เช่น ส่วนของราก ล าต้น ใบ ดอก ผล หรือพืชบางชนิดสามารถใช้ประโยชน์ได้ทุกส่วน ดังนั้น            
ทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสว่างนที จึงได้เล็งเห็นประโยชน์และเห็นคุณค่าของสมุนไพรจึงเกิดแนวคิดที่จะท า
สวนสมุนไพรภายในโรงเรียน เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับนักเรียนได้ศึกษาและทราบถึงประโยชน์ของสมุนไพร 
นอกเหนือจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นและปลูกฝังให้ลูกหลานได้เห็ นคุณค่าของ
สมุนไพรรวมไปถึงรู้จักใช้เวลานอกเหนือจากการเรียนให้เกิดประโยชน์และท าให้เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ
ต่อไป 
๓. วัตถุประสงค ์

๓.1  เสริมสร้างแหล่งเรียนรู้พืชสมุนไพรในท้องถิ่นให้นักเรียนศึกษาภายในโรงเรียน 
๓.2 ให้นักเรียนตระหนักถึงคุณค่าของพืชสมุนไพรที่มีอยู่ในท้องถิ่น 
๓.3  สร้างสวนสมุนไพรเพื่อน าไปใช้ในการบูรณาการในการเรียนการสอน 

๔. เป้าหมาย 
  ๔.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ 
  ๔.๑.1 เด็กนักเรียนศูนย์อบรมเด็กเล็กวัดสว่างนที  จ านวน  44  คน 

 ๔.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
          ๔.๒.1. นักเรียนได้รับความรู้เกี่ยวกับพืชสมุนไพรเช่น วิธีการปลูก การดูแลรักษา 
และประโยชน์ในการน าไปใช้พืชสมุนไพรนั้นๆ 
                  ๔.๒.2 ท าให้นักเรียนได้รู้จักการวางแผนและการท างานแบบกลุ่ม 

              ๔.๒.3 นักเรียน  ครูและชุมชน มีส่วนร่วมในการด าเนินงาน 
5. สถานที่ด าเนินการ 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกสะอาด ต าบลหินโคน อ าเภอล าปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 
6. วิธีด าเนินการ  

๖.1. ขั้นตอนการเตรียมงาน/การวางแผนจัดกิจกรรม 
      ๖.1.1 ประชุมบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดโครงงานเพื่อวางแผนการด าเนินการ 
      ๖.1.2 เขียนแผนงานและเสนอโครงงานต่อโรงเรียนเพ่ือขออนุมัติโครงงาน 

     ๖.1.3 จัดประชาสัมพันธ์และแจ้งแก่ครูและนักเรียนทราบ   
๖.2. ขั้นตอนการด าเนินโครงงาน 

     ๖.2.1 ลงพื้นที่ส ารวจ ร่วมหาแนวทางการปฏิบัติกับกลุ่มนักเรียน 
     ๖.2.2 ปรับ บ ารุงพื้นที่ให้เข้าสู่สวนเกษตร 
     ๖.2.3 นักเรียนด าเนินการน าต้นกล้าสมุนไพรจากชุมชนอย่างน้อย 
ปลูกลงบนแปลงที่ได้รับมอบหมาย 
 

/๖.3 ขั้นการประเมินผล... 
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  ๖.3 ขั้นการประเมินผลโครงงาน 
     ๖.3.1 ความสามัคคีของนักเรียน 
     ๖.3.2 ผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติ  

    ๖.3.3 การใช้แบบประเมิน 
7. ระยะเวลาการด าเนินการ 

งบประมาณประจ าปี 2562 - ๒๕๖๔ 
๘. งบประมาณด าเนินการ  

ไม่ใช้งบประมาณ   
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กองการศึกษา องค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน อ าเภอล าปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ๑๐.1 เด็กนักเรียนในศูนย์เด็กเล็ก ครูและผู้ปกครอง ได้ตระหนักและเห็นความส าคัญ 
ใช้และรักษาทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 
             ๑๐.2 นักเรียนได้รับความรู้เกี่ยวกับพืชสมุนไพรเช่น วิธีการปลูก การดูแลรักษาและประโยชน์ 
ในการน าไปใช้พืชสมุนไพรนั้นๆ 
             ๑๐.3 เพ่ือให้เด็กปฐมวัยตระหนักในคุณค่าของภูมิปัญญาท้องถิ่นสามารถน ามาใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 
                ๑๐.4 นักเรียน ครูและชุมชน มีส่วนร่วมในการด าเนินงาน 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

/มิติที่ 2... 
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มิติที่ 2  การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 
 2.1 แสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร 

มีโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ดังนี ้
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

กิจกรรม “ประกาศเจตจ านงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน” 
๒. หลักการและเหตุผล 

คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมาแล้ว          
3 ฉบับ ปัจจุบันที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ 3 เริ่มจากปี พ.ศ. 2560 จนถึงปี พ.ศ. 2564 ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มี
มาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับ
ความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและ
ประชาชนเพ่ือให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานานอารยประเทศ        
โดยก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” มีเป้าหมายหลักเพ่ือให้ประเทศไทยได้รับ
การประเมินดัชนีรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ในปี พ.ศ. 
๒๕๖๔ ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะสูงได้นั้น การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจ้าหน้าที่
ของรัฐและประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่างจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน โดยก าหนดยุทธศาสตร์การด าเนินงาน
หลักออกเป็น ๖ ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑  สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒  ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓  กัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบาย 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔  พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
ยุทธศาสตร์ที่ ๕  ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ที่ ๖  ยกระดับคะแนนดัชนีรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) 

 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานของรัฐภายใต้โครงสร้างการจัดระเบียบบริหารราชการ      
ตามหลักการกระจายอ านาจการปกครอง ที่มุ่งเน้นการกระจายอ านาจจากส่วนกลางลงสู่ท้องถิ่นและเป็นกลไก
หนึ่งในการส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เป็นหน่วยงานหลักในการจัดท าบริการสาธารณะ       
และกิจการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิด
ความยั่งยืนรัฐจะต้องให้ความเป็นอิสระแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยยึดหลักแห่งการปกครองตนเองตาม
เจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่นนั้น และส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการ
จัดท าบริการสาธารณะ รวมทั้งมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในระดับพ้ืนที่ ส่วนการก ากับดูแลองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจะท าได้เท่าที่จ าเป็นตามกรอบกฎหมายก าหนด และต้องเป็นไปเพ่ือการคุ้มครอง
ประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น 

ทั้งนี้ ต้องยอมรับปัญหาการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเรื่องที่มีค าครหาที่ได้สร้างความ
ขมขื่นใจให้แก่คนท างานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาเป็นเวลาช้านาน ซึ่งหากพิจารณาจ านวนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบกับมีปัจจัยนานัปการที่คอยยั่วยวนใจ บั่นทอนความีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์
สุจริต ของคนท างานราชการส่วนท้องถิ่นบางส่วนเหือดหายไป และหากจะว่ากันไปแล้วเรื่องในท านองเดียวกัน
นี้ สามารถเกิดขึ้นได้กับคนท างานในหน่วยงานราชการอ่ืน จึงมีโอกาสที่คนท้องถิ่นจะถูกกล่าวหาว่าทุจริต
มากกว่า จากสัดส่วนและจ านวนที่มากกว่าหน่วยงานอื่น แม้ว่าโอกาสหรือช่องทางที่คนท างานท้องถิ่น 

       /จะใช้อ านาจ... 
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จะใช้อ านาจให้ออกนอกลู่นอกทาง จะมีได้ไม่มากเท่ากับคนที่ท างานในหน่วยราชการอ่ืน และมูลค่าของความ
เสียหายของรัฐที่คนท างานท้องถิ่นได้ก่อให้เกิดขึ้นก็อาจเป็นแค่เศษผงธุลีของความเสียหายที่เกิดจากการทุจริต
ของคนนอกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นที่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการ
ต่อต้านการทุจริตอย่างเห็นชัดเป็นรูปธรรม ด้วยการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ส่งเสริมให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นบริหารงานด้วยความโปร่งใส มีความเข้มแข็งในการบริหารราชการตามหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาลบังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน และยกระดับมาตรฐานในการ
ป้องกันการทุจริตขององค์กรตนเองต่อไปให้ครอบคลุมพ้ืนที่ทั่วประเทศต่อไป 
๓. วัตถุประสงค ์
 เพ่ือแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       
ด้วยการจัดท าแผนป้องกันการทุจริตในองค์กร 
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ๔.๑ ประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย  1  ฉบับ 
  ๔.๒ มีการประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชน อย่างน้อย  1  ครั้ง 
 ๔.๓ แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
๕. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน 
๖. วิธีการด าเนินการ 
 ๖.๑ ประกาศเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล       
หินโคน 
 ๖.๒ ประชุมหน่วยงาน/บุคคลที่เกี่ยวข้อง 
 ๖.๓ จัดตั้งคณะท างานการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
 ๖.๔ ประชุมคณะท างานจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
 ๖.๕ จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
 ๖.๖ ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
 ๖.๗ ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
 ๖.๘ รายงานผลการด าเนินงาน 
๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๒ - ๒๕๖๔ 
๘. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
๙. ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน 

/1๐. ตัวชี้วัด... 
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1๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
10.1 ผลผลิต 
        - มีประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย 1 ฉบับ 
        - มีการประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชน อย่างน้อย 1 ครั้ง 
        - มีแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 1 ฉบับ 
10.2 ผลลัพธ์ 
         - การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความโปร่งใส สามารถป้องกันการทุจริต

ของบุคลากร 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ 

        - ลดข้อร้องเรียนการด าเนินงานขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น 
  
 

 

 

 

 

 

 

/2.2 มาตรการ... 
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2.2 มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ  
2.2.1 สร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามหลักคุณธรรม ทั้งในเรื่องการ 
         บรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อนต าแหน่ง/เงินเดอืน และมอบหมายงาน 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

มาตรการการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล  
2. หลักการและเหตุผล 

พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างขององค์การบริหารบริหารส่วนต าบลหินโคน          
เป็นบุคลากรที่มีความส าคัญต่อองคก์รโดยการขับเคลื่อนการพัฒนางานให้มีศักยภาพโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน
ให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร และประชาชนการพัฒนางานขององค์กรจะบรรลุผลได้ต้องเริ่มมาจากบุคลากร
ผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญในการพัฒนางานให้มีคุณภาพจะต้องมีมาตรฐานในการท างานที่เป็นรูปธรรม
ชัดเจน และมีมาตรการในการท างานที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบการท างานได้ ด้านการพัฒนาระบบบริหาร
ให้มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม เพ่ือน าไปสู่การสร้างมาตรฐานความโปร่งใส และการให้บริการที่เป็นธรรม
ตรวจสอบไดอ้ย่างแท้จริงต่อไปเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 
2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 มาตรา ๖๙/๑ ที่ก าหนดให้การปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่
ขององค์การบริหารส่วนต าบล ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ดี และให้ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล การจัดท า
งบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร 
ทั้งนี้ ให้เป็นไปตาม กฏหมาย ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการนั้นและหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทย
ก าหนด และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ตามพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2556 มาตรา 6 ที่ก าหนดให้การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีนั้น ต้องก่อให้เกิดประโยชน์
สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ มีประสิทธิภาพ เกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ 
ประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ
การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล ลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม 25๔๕ ประกอบกับได้มีประกาศ
คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนต าบล 
ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๘  

ดังนั้น เพ่ือเป็นการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ เป็นไปตาม 
หลักคุณธรรมจริยธรรมในการท างาน มีความโปร่งใส และตรวจสอบการท างานได้ จึงได้จัดให้มีมาตรการสร้าง
ความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลขึ้น 
3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพ่ือก าหนดมาตรการด้านความโปร่งใสในการบริหารบุคคลของ อบต. 
3.2 เพ่ือให้การปฏิบัติงานบุคลากรมีรูปแบบ ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง โปร่งใสสามารถ

ตรวจสอบได้ 
3.3 เพ่ือเป็นการป้องกันการทุจริตในการแสวงหาประโยชน์จากการปฏิบัติงานด้านบริหารงานบุคคล 
3.4 เพ่ือปรับปรุงกลไกการปฏิบัติราชการด้านบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพได้คนดี คนเก่ง 

เขา้มาท างาน 

/4. เป้าหมาย... 
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4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

จัดท ามาตรการดา้นการบริหารบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน 1 มาตรการ 
5. พื้นที่ด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน อ าเภอล าปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 
6. วิธีด าเนินการ 

6.1 ก าหนดหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลในเรื่องการบรรจุ แตง่ตั้ง โยกยา้ย โอนเลื่อนต าแหน่ง/
เงินเดือน ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ
การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล ลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม 25๔๕ 

6.2 น าหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลมาก าหนดเป็นมาตรการในการปฏิบัติงานบุคคล 
6.3 ประกาศเผยแพร่มาตรการการบริหารงานบุคคล 
6.4 ด าเนินการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาล 
6.5 สรุปผลการด าเนินการบริหารงาน 

7. ระยะเวลาการด าเนินการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๒ - 25๖๔ 

8. งบประมาณด าเนินการ 
ไมใ่ช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน 

10. ตังชี้วัด/ผลลัพธ์ 
10.1 ผลผลิต 
- มีมาตรการด าเนินงานด้านบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน 1 มาตรการ 
- เจ้าหน้าที่งานบริหารงานบุคคลสามารถปฏิบัติงานเป็นไปตามาตรฐานและหลักธรรมาภิบาล 
10.2 ผลลัพธ์ 
-  ลดข้อร้องเรียนในการด าเนินการด้านบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลไมน่้อยกว่า 

ร้อยละ 90 
- บุคลากรของมีความพึงพอใจต่อระบบและมาตรฐานการบริหารงานบุคคลไม่ต่ ากว่าระดับ 3 
- การบริหารงานบุคคลของมีความโปร่งใส สามารถป้องกันการทุจริตของเจ้าหน้าที่ได้ 

 

/๑. ชื่อโครงการ... 
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1. ชื่อโครงการ : มาตรการออกค าสั่งมอบหมายของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ปลัดองค์การบริหาร 
                     สว่นต าบล และหัวหน้าส่วนราชการ 
2. หลักการและเหตุผล 

องค์การบริหารส่วนต าบลหินโคนเป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบ
หนึ่งที่มีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ตามอ านาจหน้าที่ของเทศบาล 
ทั้งที่เป็นหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง
ปัจจุบัน หน้าที่ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และหน้าที่ตามกฎหมายอ่ืนที่ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลมีหน้าที่ต้องท า           
อีกมากมายในการใหบ้ริการสาธารณะแก่ประชาชนผู้มารับบริการติดต่อกับหน่วยงานต่างๆ ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลนั้น มักจะประสบปัญหาด้านการอ านวยความสะดวกในการติดต่อราชการเนื่องจากภารกิจมีมากมาย 
ไปรวมอยู่กับฝ่ายผู้บริหาร ไม่มีการกระจายอ านาจ หรือมอบหมายอ านาจหน้าที่ในการสั่งการอนุมัติ อนุญาต 
ไปยังหัวหน้าหน่วยงาน ระดับส านัก และกองต่างๆ ซึ่งเป็นอุปสรรคอย่างยิ่งต่อการให้บริการ ท าให้การบริการ
เกิดความล่าช้า ประชาชนไม่ไดร้ับความสะดวกอันอาจเป็นสาเหตุหนึ่งของการกระท าการทุจริตประพฤติมิชอบ
ในการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ ส่งผลให้ระบบการให้บริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพเพ่ือให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6)          
พ.ศ. 2552 มาตรา ๖๙/๑ ที่ก าหนดให้การปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล           
ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ด้วยหลักเกณฑ์ และ
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 และมาตรา 37 ที่ก าหนดให้การบริหารราชการ
เพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนและเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ไมม่ีข้ันตอนการปฏิบัติงานเกินความ
จ าเป็นประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ การบริหารงาน          
มีประสิทธิภาพ คุ้มค่า ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 มาตรา ๕๙ (๒) ที่ก าหนดให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบล มีอ านาจ
หน้าที่ในการสั่ง อนุญาต และอนุมัติ เกี่ยวกับราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล มาตรา ๖๐ ก าหนด          
ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบล ควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนต าบล 
และเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานส่วนต าบล และลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล มาตรา ๖๐ วรรคห้า 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบล มีอ านาจมอบหมายการปฏิบัติราชการให้แก่รองนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลที่ได้รับแต่งตั้งในการสั่งหรือการปฏิบัติราชการของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลได้ มาตรา ๖๐/๑ 
ก าหนดใหป้ลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานส่วนต าบล และลูกจ้างองค์การบริหารส่วน
ต าบลรองจากนายกองค์การบริหารส่วนต าบล และรับผิดชอบควบคุมดูแลราชการประจ าขององค์การบริหาร
ส่วนต าบล ให้เป็นไปตามนโยบาย และอ านาจหน้าที่อ่ืนตามที่มีกฎหมาย ก าหนด หรือตามที่นายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลมอบหมายตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง หลักเกณฑ์
และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล ลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม 25๔๕ 

ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารราชการเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน ลดขั้นตอนการให้บริการและไม่สร้างเงื่อนไขขั้นตอนที่มีความยุ่งยาก จึงจ าเป็นต้องมี
มาตรการ การมอบหมายอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลขึ้น 

 
/3. วัตถุประสงค์... 
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3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพ่ือเป็นการลดขั้นตอนการให้บริการประชาชนให้ไดร้ับความสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม
ตอบสนองความต้องการของประชาชน 

3.2 เพ่ือให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการจากหน่วยงาน 
3.3 เพ่ือเป็นการกระจายอ านาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผู้บริหารทุกระดับ 
3.4 เพ่ือป้องกันการผูกขาดอ านาจหน้าที่ในการใช้ดุลพินิจอันอาจเป็นเหตุแห่งการทุจริตและประพฤติ

มิชอบในต าแหน่งหน้าที่ราชการ 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

จัดท าค าสั่งมอบหมายงานของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล         
และหัวหน้าส่วนราชการ จ านวน 4 ฉบับ ประกอบด้วยนายกองค์การบริหารส่วนต าบลมอบหมายให้รองนายก
นายกองค์การบริหารส่วนต าบล นายกองค์การบริหารส่วนต าบลมอบหมายให้ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล และหัวหน้าส่วนราชการ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลมอบหมายให้รอง
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล และปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลมอบหมายให้หัวหน้าส่วนราชการ 
5. พื้นที่ด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน อ าเภอล าปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 
6. วิธีด าเนินการ 

6.1 ออกค าสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ข้อบังคับและหนังสือ
สั่งการ 

6.2 จัดท าหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการและผู้รับมอบอ านาจให้ปฏิบัติราชการแทนรับทราบ
และถือปฏิบัติ 

6.3 จัดท าประกาศ ประชาสัมพันธ์ใหป้ระชาชนทราบ 
6.4 ให้ผู้รับมอบหมายงานตามค าสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามค าสั่งที่ได้รับมอบหมายในทุกเดือน 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๒ - 25๖๔ 

8. งบประมาณด าเนินการ 
ไมใ่ช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
ส านักองค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน 

10. ตังชี้วัด/ผลลัพธ์ 
10.1 ผลผลิต 

มีค าสั่งมอบหมายงานให้ผู้ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติราชการแทน จ านวนไม่น้อยกว่า 4 ฉบับ 
10.2 ผลลัพธ์ 

- ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการที่ได้รับอยูใ่นระดับดี 
- ประชาชนไดร้ับความสะดวก และลดการผูกขาดอ านาจหน้าที่อันเป็นช่องทางแห่งการทุจริต 

 
/๑. ชื่อโครงการ... 
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๑. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “สร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน” 
๒. หลักการและเหตุผล 
 การพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน เป็นกระบวนการหนึ่งของการ
บริหารผลการปฏิบัติราชการซึ่งใช้หลักการการให้รางวัลเป็นแรงจูงใจให้ผู้ ปฏิบัติงานเกิดแรงกระตุ้นในการ
พัฒนาผลงาน ซึ่งนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหินโคนได้ให้ความส าคัญในเรื่องการพิจารณาความดี
ความชอบหรือการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนเป็นเรื่องล าดับต้นๆ ของเรื่องการบริหารงานบุคคลโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งเรื่องการใช้ดุลพินิจของผู้บังคับบัญชาในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้ใต้บังคับบัญชา 
ประกอบกับประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการก าหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนต าบล 
ได้ก าหนดให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วน
ต าบล ด้วยเหตุผลนี้จึงเป็นที่มาของกิจกรรมการสร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน 
๓. วัตถุประสงค ์
 เพ่ือให้การบริหารงานบุคคลด้านการเลื่อนขั้นเงินเดือนมีความโปร่งใส เป็นธรรมและสามารถ    
ตรวจสอบได้ 
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 พนักงานส่วนต าบลหินโคน 
๕. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน 
๖. วิธีการด าเนินการ 
 ๖.๑ แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนต าบลหินโคน
โดยแต่งตั้งปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นประธาน และหัวหน้าส่วนราชการเป็นกรรมการ และให้พนักงาน
ส่วนต าบลหินโคนที่รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่เป็นเลขานุการ 
 ๖.๒ แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนต าบลหินโคน โดยประกอบด้วย
ประธานกรรมการ และหัวหน้าส่วนราชการไม่น้อยกว่า 3 คน เป็นกรรมการ ให้พนักงานส่วนต าบลหินโคน    
ที่รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่เป็นเลขานุการ 
 ๖.๓ ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนต าบล           
หินโคนเพ่ือกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการที่ผู้บังคับบัญชาได้พิจ ารณาไว้ โดยเจ้าหน้าที่           
ให้ค าปรึกษาและเสนอความเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานและความเป็นธรรมของการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 ๖.๔ คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการประเมินการปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนต าบลหินโคน
รวบรวมและเสนอผลการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการให้แก่คณะกรรมการพิจารณา
เลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนต าบลหินโคน 

๖.๕ คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนต าบลหินโคนพิจารณาทบทวนผลการ
พิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ตามที่คณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
เสนอมา โดยใช้หลักเกณฑ์ตามที่ก าหนดไว้ ในประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดบุรีรัมย์          
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล ลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม 
25๔๕ 
  

/๗. ระยะเวลา... 
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๗. ระยะเวลาการด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๒ - ๒๕๖๔ ช่วงระยะเวลา มีนาคม - เมษายน และ กันยายน - ตุลาคม 
๘. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
๙. ผู้รับผิดชอบ 
 งานบุคลากร ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน 
๓.9 ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 มีการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนที่โปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
/๑. ชื่อโครงการ... 
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1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามขอ้บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี” 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

เพ่ือให้การบันทึกบัญชี การจัดท าทะเบียนคุมเงินรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นแนวทาง
เดียวกันและสอดคล้องกับการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงมี
กิจกรรมควบคุมให้บุคลากรฝ่ายบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบล จัดท าทะเบียนคุมเงินรายจ่าย         
ให้ความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติ ท าให้เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพลดข้อผิดพลาดในการเบิกจ่ายเงิน
ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี และด าเนินงานตามขั้นตอนของระเบียบประกาศ
กระทรวงมหาดไทยและหนังสือสั่งการที่เก่ียวขอ้ง ซึ่งถือเป็นเรื่องส าคัญที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องท า
ตามกฎหมาย ระเบียบ และมีความจ าเป็นต่อการบริหารงานขององคก์ารบริหารส่วนต าบลหินโคน 
3. วัตถุประสงค ์

3.1 เพ่ือให้บุคลากรฝ่ายบัญชี กองคลัง มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศ และ
หนังสือที่เก่ียวข้อง 

3.2 เพ่ือลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานที่อาจจะท าให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

บุคลากรฝ่ายบัญชี กองคลัง องคก์ารบริหารส่วนต าบลหินโคน 
5. พื้นที่ด าเนินการ 

กองคลัง องคก์ารบริหารส่วนต าบลหินโคน 
6. วิธีด าเนินการ 

จัดท าทะเบียนคุมเงินรายจ่ายตามงบประมาณแยกหมวดรายจ่าย แยกแผนงาน แยกประเภทรายจ่าย
ตามงบประมาณที่ตั้งไว้ 
7. ระยะเวลาการด าเนินการ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๒ – ๒๕๖๔ วันที่ 1 ตุลาคม 25๖๑ ถึงวันที่ 30 กันยายน 25๖๒ 
8. งบประมาณด าเนินการ 

ไมใ่ช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบ 

กองคลัง องคก์ารบริหารส่วนต าบลหินโคน 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

10.1 บุคลากรฝ่ายบัญชี กองคลัง มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศและ
หนังสือสั่งการที่เก่ียวข้อง 

10.2 ลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ที่อาจจะท าให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ และเป็นไป 
ในทิศทางเดียวกัน 

10.3 เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพในการบริหารงบงบประมาณ 
 
 

/๑. ชื่อโครงการ... 
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1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “การพัฒนาแผนและกระบวนการจัดหาพัสดุ” 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ซึ่งก าหนดให้มีการ
บริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ และเกิดประโยชน์สูงสุดกับ
ประชาชนและการปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุ และกฎหมายอ่ืนๆ                
ที่เก่ียวขอ้ง 
3. วัตถุประสงค ์

3.1 เพ่ือปรับปรุงการด าเนินงานด้านจัดซื้อจัดจ้าง 
3.2 เพ่ือใช้เป็นขอ้มูลในการรายงานผู้บริหาร 
3.3 เพ่ือใช้เป็นขอ้มูลในการวางแผนจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน 
3.4 เพ่ือใหท้ราบปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
3.5 เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดหาพัสดุ 
3.6 เพ่ือเป็นขอ้มูลให้กับประชาชนสามารถตรวจสอบได้ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
4.1 ผู้อ านวยการกองคลัง 
4.2 เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสด ุ

5. พื้นที่ด าเนินการ 
องคก์ารบริหารส่วนต าบลหินโคน 

6. วิธีด าเนินการ 
6.1 จัดเก็บขอ้มูลในการจัดซื้อจัดจ้าง 
6.2 จ าแนกวิธีการจัดซื้อจัดจ้างและคิดเป็นร้อยละของจ านวนโครงการและร้อยละของจ านวน

งบประมาณ 
6.3 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
6.4 สรุปปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
6.5 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจ าป ี
6.6 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี 
6.7 เผยแพร่ข้อมูลให้ประชาชนไดร้ับทราบ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๒ - 25๖๔ 

8. งบประมาณด าเนินการ 
ไมใ่ช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ฝ่ายพัสดุ กองคลัง องคก์ารบริหารส่วนต าบลหินโคน 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
10.1 ประชาชนได้รับทราบข้อมูลในการบริหารงานของหน่วยงานด้วยความโปร่งใสมีประสิทธิภาพ 
10.2 ผู้บริหารมีขอ้มูลในการวางแผนการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ 
10.3 ผู้ปฏิบัติงานมีข้อมูลในการพัฒนาแผนและกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างให้มีประสิทธิภาพและ        

เกิดความคุ้มค่าเป็นประโยชน์กับประชาชน 
/๑. ชื่อโครงการ... 



 
- ๕๓ - 

 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “สร้างความโปร่งใสในการใช้จา่ยเงินงบประมาณ” 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2558 
3. วัตถุประสงค ์

3.1 เพ่ือเป็นการปฏิบัติงานให้โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ 
3.2 เพ่ือให้หนว่ยงานมีระบบป้องกันผลประโยชน์ทับซอ้น 
3.3 เพ่ือเป็นการป้องกันการใช้จา่ยเงิน เพ่ือส่งเสริมธุรกิจของตนและพวกพ้อง 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสด ุ

5. พื้นที่ด าเนินการ 
องคก์ารบริหารส่วนต าบลหินโคน 

6. วิธีด าเนินการ 
6.1 จัดท าคูม่ือการปฏิบัติงานในการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงาน ถึงความเก่ียวขอ้งกับผู้เสนองาน

ในการจัดหาพัสดุ 
.๖.2 ปรับปรุงขั้นตอนการรายงานผลการจัดหาพัสดุ โดยมีการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงาน 

ถึงความเก่ียวข้องกับผู้เสนองานในการจัดหาพัสดุ เพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซอ้น 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๒ - 25๖๔ 
8. งบประมาณด าเนินการ 

ไมใ่ช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบ 

ฝ่ายพัสดุ กองคลัง องคก์ารบริหารส่วนต าบลหินโคน 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

10.1 มีระบบป้องกันผลประโยชน์ทับซอ้น 
10.2 มีการป้องกันการใช้จา่ยเงิน เพ่ือส่งเสริมธุรกิจของตนและพวกพ้อง 
10.3 มีการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใสตรวจสอบได ้

 
 
 
 
 
 
 
/๑. ชื่อโครงการ... 

 
 

 
 



 
- ๕๔ - 

 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการเผยแพร่ข้อมูลขา่วสารด้านการจัดซื้อ - จัดจ้าง 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

เนื่องจากองค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน มีฐานะเป็นนิติบุคคล มีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าบริการ
สาธารณะด้วยตนเอง ทั้งในเรื่องการจัดหารายได้และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่างๆ ตามภารกิจและ
การจัดท าบริการสาธารณะ แต่ต้องเป็นไปตามอ านาจหน้าที่และกฎหมายที่ก าหนดไว้ ดังนั้น การที่องค์การ
บริหารส่วนต าบลจะบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนจะต1hองบริหารงาน
ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือให้เป็นไป
พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 
มาตรา ๖๙/๑ ที่ก าหนดให้การปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลต้องเป็นไป           
เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและให้ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการจัดซื้อ จัดจ้าง และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ประกอบกับมาตรา 50 (9) ที่ก าหนดให้
องค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจหน้าที่อ่ืนตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
ทั้งนี ้ตามพระราชบัญญัติข้อมูลขา่วสารของราชการ พ.ศ. 2540 และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 23 ที่ก าหนดให้การจัดซื้อจัดจ้าง ให้ส่วนราชการ
ด าเนินการโดยเปิดเผยและเที่ยงธรรม โดยพิจารณาถึงประโยชน์และผลเสียทางสังคม ภาระต่อประชาชน 
คุณภาพ วัตถุประสงค์ที่จะใช้ ราคา และประโยชน์ระยะยาวที่จะได้รับประกอบกัน  

ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลหินโคนเป็นไปอย่างโปร่งใส 
ตรวจสอบได้ เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถิ่น จึงมีความจ าเป็นต้อง            
จัดกิจกรรมการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ - จัดจ้าง เพ่ือให้ประชาชนไดเ้ขา้ถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
การจัดซื้อ - จัดจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลทุกโครงการและกิจกรรม 
3. วัตถุประสงค ์

3.1 เพ่ือให้ประชาชนได้รบัทราบขอ้มูลขา่วสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ - จัดจ้างตามโครงการและกิจกรรม
ต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบล 

3.2 เพ่ือเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ สามารถตรวจสอบไดต้ามหลักธรรมาภิบาล 
3.3 เพ่ือป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
เผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อ - จัดจ้าง ตามแผนงาน/โครงการต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบล              

ที่ด าเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุ จ านวน 4 ช่องทาง ได้แก่ ทางเว็บไซต์ บอร์ด
ประชาสัมพันธ์ หนังสือ ระบบกระจายเสียงไร้สาย 
5. พื้นที่ด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน และชุมชนต่างๆ ภายในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน 
6. วิธีด าเนินการ 

6.1 รวบรวมข้อมูลกระบวนการจัดหาพัสดุเพื่อจัดท าประกาศ ดังนี้ 
- ประกาศการจัดซื้อ - จัดจ้าง 
- ประกาศการก าหนดราคากลางในการจัดซื้อ - จัดจ้าง 

/- ประกาศก าหนด... 
 

 



- ๕๕ - 
 
- ประกาศก าหนดวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน 
- ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน 
- ประกาศรายชื่อผู้ผ้านการคัดเลือกพร้อมวงเงินการจัดซื้อ - จัดจ้าง 
- ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน 

6.2 น าส่งประกาศไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตามช่องทางการประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหาร 
ส่วนต าบลหินโคน ไดแ้ก่ ทางเว็บไซต ์บอรด์ประชาสัมพันธ์ หนังสือ ระบบกระจายเสียงไร้สาย 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๒ - 25๖๔ 
8. งบประมาณด าเนินการ 

ไมใ่ช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบ 

กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน  
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

10.1 ผลผลิต 
เผยแพร่ข้อมูลขา่วสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไมน่้อยกว่า 3 ช่องทาง 
10.2 ผลลัพธ์ 
- ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของโครงการ           

ที่จัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด 
- การจัดหาพัสดุเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน 
- สามารถลดปัญหาการร้องเรียนการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างได ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/๑. ชื่อโครงการ... 
 
 
 
 
 
 
 



 
- ๕๖ - 

1. ชื่อโครงการ : โครงการจ้างส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน มีหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นตาม
อ านาจหน้าที่ของเทศบาล ทั้งที่เป็นหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล        
พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม และหน้าที่ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ
ให้แก่องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และหน้าที่อ่ืนตามที่กฎหมายก าหนดให้เป็นหน้าที่ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลและในการปฏิบัติหน้าที่นั้นต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน โดยค านึงถึงการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล การจัดท างบประมาณการจัดซื้อจัดจ้าง 
การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ จากภารกิจหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นนั้นองค์การบริหารส่วน
ต าบลในฐานะผู้ให้บริการก็จะไมท่ราบว่าภารกิจที่ให้บริการไปนั้น ประชาชนไดร้ับประโยชน์ หรือเกิดประโยชน์ 
สูงสุดแก่ประชาชนมากน้อยเพียงใด การให้บริการมีคุณภาพเพียงใด ตอบสนองความต้องการผู้รับบริการ
หรือไม่การที่จะทราบถึงความพึงพอใจจากผู้รับบริการ จึงต้องมีโครงการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ
เพ่ือให้เป็นไปพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง            
(ฉบับ ที่ 6)  พ.ศ. 2552 มาตรา ๖๙/๑ ที่ก าหนดให้การปฏิบัติงานตามหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล
ต้องเป9นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ค านึงถึงการมีส่วนร่วม
ของประชาชน การตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติราชการ และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ตามพระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 ที่ก าหนดให้การ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีนั้นจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ต้อภารกิจของรัฐ           
มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวก และได้รับการ
ตอบสนองความต้องการ ประกอบกับการส ารวจความพึงพอใจจากประชาชน ผู้มาขอรับบริการสาธารณะจาก
องค์การบริหารส่วนต าบล เป็นตัวชี้วัดที่ 1 มิติที่ 2 มิติด้านคุณภาพการให้บริการ เพ่ือประโยชน์ในท้องถิ่น 
ลูกจ้างและพนักงานจา้ง อีกท้ังเพ่ือเป็นการสร้างความโปร่งใสในการใหบ้ริการสาธารณะประโยชน์ให้ประชาชน
เกิดความพึงพอใจ จึงจ าเป็นต้องมีโครงการนี้ขึ้นมา 
3. วัตถุประสงค ์

3.1 เพ่ือเป็นการสร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะการให้บริการประชาชนให้เกิดความพึง
พอใจ 

3.2 เพ่ือเป็นการสร้างจิตส านึกความตระหนักให้แก่บุคลากรผู้ให้บริการ ปฏิบัติหน้าที่ในการให้บริการ 
โดยยึดประโยชน์สุขของประชาชน 

3.3 เพ่ือเป็นการปรับปรุงและพัฒนางานด้านบริการให้มีคุณภาพ และประสิทธิภาพ 
3.4 เพ่ือเป็นการป้องกันปัญหาร้องเรียน การทุจริตประพฤติมิชอบในหน่วยงาน 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
จัดจ้างสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของรัฐที่มีการสอนในระดับปริญญาตรีขึ้นไปภายในเขต

จังหวัดหรือนอกเขตจังหวัด ท าการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน 
1 ครั้ง ต่อปี 

/5. พ้ืนที่ด าเนินการ... 
 

 



 
- ๕๗ - 

 
5. พื้นที่ด าเนินการ 

พ้ืนที่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล 
6. วิธีด าเนินการ 

6.1 ขออนุมัติด าเนินการตามโครงการ และด าเนินการจัดจ้างสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในเขตพ้ืนที่
จังหวัดหรือนอกเขตจังหวัดตามระเบียบพัสดุฯ 

6.2 ด าเนินการส ารวจความพึงพอใจจากประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลตามรูปแบบ          
ที่ก าหนด 

6.3 สรุปประมวลผลการส ารวจความพึงพอใจแจ้งใหอ้งค์การบริหารส่วนต าบลทราบ 
6.4 ด าเนินการเบิกจ่ายเงินให้แก่สถาบันผู้ท าการประเมิน 
6.5 ปิดประกาศผลส ารวจความพึงพอใจให้ประชาชนทราบ 
6.6 น าผลการประเมินมาปรับปรุงการท างานด้านบริการสาธารณะ เพ่ือประโยชน์สุขแก่ประชาชน 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๒ - 25๖๔ 

8. งบประมาณด าเนินการ 
๑๕,๐๐๐.-บาท 

9. ผูhรับผิดชอบ 
ส านักองค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
10.1 ผลผลิต 
       - ผลการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอ่การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบล 

จ านวน 1 ฉบับ 
10.2 ผลผลิต 
      - ประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 
      - การใหบ้ริการสาธารณะมีความโปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน 
 
 
 
 
 
 

/๑. ชื่อโครงการ... 
 
 
 
 
 
 



 
- ๕๘ - 

 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการใช้บัตรคิวในการติดต่อราชการ 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน เป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบ
หนึ่งที่มีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ตามอ านาจหน้าที่ขององค์การ
บริหารส่วนต าบล ทั้งที่เป็นหนาที่พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537             
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม หน้าที่ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และหน้าที่ตามกฎหมายอ่ืนที่ก าหนดให้เทศบาลมีหน้าที่ต้องท าอีกมากมาย 
ในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนผู้มาขอรับบริการติดต่อกับหน่วยงานต่างๆ ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลนั้นมักจะประสบปัญหาด้านการอ านวยความสะดวกอย่างเสมอภาค เป็นธรรมอันเนื่องมาจากภารกิจ 
และผู้มาขอรับบริการเป9นจ านวนมากซึ่งเจ้าหน้าที่ไมส่ามารถให้บริการได้อย่างทันท่วงที การตอบสนองความ
ต้องการเกิดความล่าช้าไม่เป็นธรรม และการให้บริการไม่เป็นระบบมีการลัดคิว ซึ่งเป็นช่องทางหนึ่งในการ
ทุจริต ประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ถือเป็นพฤติกรรมที่ไมพึ่งประสงค ์ทั้งผู้มาขอรับบริการและผู้ใบริการ ส่งผล
ต่อมาตรฐานการให้บริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพเพ่ือให้เป็นไปพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การ
บริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6)  พ.ศ. 2552 มาตรา ๖๙/๑ ที่ก าหนดให้การ
ปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลต้องเป็นไปเพ่ือประโยชนสุขของประชาชน โดยใช้
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ด ีและให้ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการประเมินผล
การปฏิบัติงานและการเปิดเผยข้อมูลขาวสารอย่างโปร่งใสตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ 
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 ที่ก าหนดให้การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ได้แก ่          
การบริหารราชการเพ่ือบรรลุเป้าหมายโดยก่อให้เกิดประโยชนสุขแก่ประชาชน มีประสิทธิภาพและเกิดความ
คุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกิดความจ าเป็น และประชาชนได้รับการอ านวยความ
สะดวก และได้รับการตอบสนองความต้องการ ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการ
พิจารณาอนุญาตของทางราชการพ.ศ. 2558 ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน ได้มุ่งเน้นที่จะ
ให้บริการประชาชนแล้วเสร็จในระยะเวลาที่เหมาะสม ให้บริการโดยจัดล าดับก่อน - หลัง เพ่ือเป็นการสร้าง
ความพึงพอใจ และความทัดเทียมกันในการให้บริการประชาชน โดยไม่เลือกปฏิบัติ จึงได้จัดกิจกรรมการใช้
บัตรคิวในการติดต่อราชการส าหรับผู้มาติดตอ่ราชการ 
3. วัตถุประสงค ์

3.1 เพ่ือสร้างกลไกในการปฏิบัติราชการด้านการอ านวยความสะดวก ความเสมอภาค เป็นธรรมต่อ          
ผู้มารับบริการ 

3.2 เพ่ือให้ประชาชนผู้มาขอรับบริการได้รับความสะดวก รวดเร็ว สามารถตอบสนองความต้องการ
ของประชาชน 

3.3 เพ่ือให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการที่ให้และเกิดความคุม้ค่าในการขอรับบริการ 
3.4 เพ่ือเป็นเกราะป้องกันในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่มิให้กระท าการแสวงหาประโยชน์หรือ

กระท าการประพฤติมิชอบต่อต าแหน่งหน้าที ่อันเป็นเหตุแห่งการทุจริตต่อหน้าที ่
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

การจัดท าบัตรคิวในการให้บริการแก่ประชาชนทั่วถึงเป็นธรรม 

/5. พ้ืนที่ด าเนินการ... 
 



 
- ๕๙ - 

 
5. พื้นที่ด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน อ าเภอล าปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 
6. วิธีด าเนินการ 

6.1 จัดท าค าสั่งคณะท างานเพ่ือก าหนดตัวบุคลากร ผู้รับผิดชอบ ในการดูแล ก ากับการใหบ้ริการ 
6.2 ประชุมชี้แจง แนวทาง ก าหนดรูปแบบวิธีการ ขั้นตอนการปฏิบัติ 
6.3 จัดท าบัตรคิวในรูปแบบต่างๆ ตามความจ าเป็นและเหมาะสม 
6.4 ปิดประกาศประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงขั้นตอนการรับบริการบัตรคิว และการใช้บริการ

ตามล าดับคิว 
6.5 จัดท าแบบประเมินผลความพึงพอใจของผู้มาขอรับบริการ 
6.6 สรุปผลการให้บริการตามแบบประเมินความพึงพอใจเป็นรายสัปดาห์รายเดือนเพ่ือน ามาปรับปรุง 

แก้ไขการให้บริการอย่างมีคุณภาพ 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๒ - 25๖๔ 
8. งบประมาณด าเนินการ 

ไมไ่ดใ้ช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบ 

ทุกส านัก/กอง ขององค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

10.1 ผลผลิต 
        - มีการใช้บัตรคิวส าหรับให้บริการแกป่ระชาชนตามล าดับก่อนหลังส าหรับหน่วยงาน 

ที่ใหบ้ริการ 
10.2 ผลผลิต 
        - ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการที่ให้ ไมน่้อยกว่าร้อยละ 70 ของผู้มาขอรับบริการ 

                  - การใหบ้ริการเกิดความโปร่งใส ลดข้อร้องเรียนการทุจริตต่อหน้าที ่
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/๑. ชื่อโครงการ... 
 
 
 
 



 
- ๖๐ - 

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

ด้วยประชาชนในพ้ืนที่เขตองค์การบริหารส่วนต าบลหินโคนมีความหลากหลายทางวัฒนธรรม          
กล่าวได้ว่ าเป็นสังคมพหุวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนต าบลหินโคนจึงได้ ให้ความส าคัญในการ             
สร้างความเป็นธรรมไม่เลือกปฏิบัติในการให้บริการสาธารณะ/บริการประชาชนให้เกิดขึ้นในพ้ืนที่มากที่สุด              
โดยน าแนวทางตามหลักการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) หรือหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดีมาประยุกต์ใช้โดยเฉพาะหลักความโปร่งใส (Transparency) และหลักเสมอภาค (Equity) 
โดยไม่แบง่แยกดา้น เพศ ถิ่นก าหนด เชื้อชาติ ภาษา อายุ ความพิการ สภาพทางกายภาพหรือสุขภาพ สถานะ
ของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษา การฝึกอบรมและอ่ืนๆ สอดคล้อง 
กับมาตรา 8 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ที่ได้
ก าหนดให้ส่วนราชการจะต้องด าเนินการโดยถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะได้รับการบริการจากรัฐและ 
การปฏิบัติภาคกิจของส่วนราชการต้องเป็นไปโดยความซื่อสัตย์สุจริตสามารถตรวจสอบได้ดังนั้นเพ่ือให้
หนว่ยงานมีการใช้ระบบหรือเกณฑท์ี่ชัดเจน  

องค์การบริหารส่วนต าบลหินโคนจึงมีการน าเทคโนโลยีมาช่วยในการปฏิบัติงานเพ่ือลดการใช้          
ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ มีการแสดงขั้นตอนการให้บริการแก่ประชาชนอย่างชัดเจน มีระบบการป้องกันหรือ       
การตรวจสอบเพ่ือป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการให้บริการ รวมถึงการอ านวยความสะดวกและ        
การตอบสนองความต้องการของประชาชน เพ่ือให้เกิดความพึงพอใจแก่ประชาชนโดยทัดเทียมกันและไม่เลือก
ปฏิบัติ ซึ่งจะช่วยให้การบริการของหน่วยงานมีความเป็นธรรมโปรง่ใสยิ่งขึ้น 
3. วัตถุประสงค ์

3.1 เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในภารกิจตามที่กฎหมายก าหนดของหน่วยงานให้บริการอย่างมี
ความเปน็ธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ 

3.2 เพ่ือให้ประชาชนผู้มารับบริการเกิดความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

ความพึงพอใจเฉลี่ยของประชาชนผู้รับบริการ รอ้ยละ 80 
5. พื้นที่ด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน 
6. วิธีด าเนินการ 

6.1 จัดให้มีระบบ เกณฑห์รือเครื่องมือการปฏิบัติงานที่มีความเป็นธรรมไม่เลือกปฏิบัติเป็นมาตรฐาน
เดียวกันโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ ไดแ้ก่ ระบบบัตรคิวในการให้บริการ ระบบการให้บริการออนไลน์ เป็นต้น 

6.2 จัดให้มีการแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงาน อัตราค่าบริการ (ถ้ามี) และระยะเวลาที่ใช้ในการ
ด าเนินการให้ผู้ใช้บริการหรือผู้มีส่วนไดส้่วนเสียทราบอย่างชัดเจน 

6.3 จัดให้มีระบบการป้องกันหรือการตรวจสอบเพ่ือป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ ไดแ้ก่ จัดให้
มีกล้องวงจรปิดภายในสถานที่ให้บริการ 

6.4 จัดให้มีสถานที่ส าหรับผู้สูงอายุและผู้พิการโดยไม่เลือกปฏิบัติ ไดแ้ก่ ทางลาดชันห้องน้ าส าหรับ            
ผู้พิการ 

 
/6.5 จัดให้มีปา้ย... 
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6.5 จัดให้มีปา้ยสองภาษา ไดแ้ก่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ  
6.6 มีการน าระบบออนไลน์ ซอฟต์แวร์ สกอร์คาร์ด สมาร์ท บ๊อกซ์ (Scorecard Smart Box)              

มาประยุกตใ์ช้ในการประเมินผลการให้บริการประชาชน (Services Level Agreement : SLA) 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๒ - 25๖๔ 
8. งบประมาณด าเนินการ 

ไมไ่ดใ้ช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ทุกส านัก/กอง องค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

รอ้ยละความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
/2.3 มาตรการ... 
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2.3 มาตรการการใช้ดุลยพินิจและใช้อ านาจหน้าที่ใหเ้ป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
2. หลักการและเหตุผล 

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 52 ก าหนดให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดท าหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองทีดี โดยอย่างน้อยต้องมีหลักเกณฑ์
เกี่ยวกับการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานการอ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้ องการของประชาชน 
ตลอดจนจัดให้มีการรับฟังและส ารวจความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการ เพ่ือปรับปรุงการบริหารงานให้
สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนมากที่สุดประกอบกับในปีที่ผ่านมาได้มีการประเมินองค์กรปกครอง           
ส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี และได้ด าเนินการตามโครงการดังกล่าวอย่างต่อเนื่องทุกปีนั้น           
เพ่ือให้การประเมินบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเกิดประโยชน์สุขต่อประชาชน           
เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจขององค์กรมีประสิทธิภาพและความคุ้มค่า สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน         
และตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง หรืออย่างน้อยมีผลการประเมินไม่ต่ ากว่าปีที่ผ่านมา  

องค์การบริหารส่วนต าบลหินโคนจึงได้จัดท ากิจกรรมการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพ่ือตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนโดยยึดกรอบแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการที่ดีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและอ านาจหน้าที่ของเทศบาลตามกฎหมายเป็นส าคัญ 
3. วัตถุประสงค ์

3.1 เพ่ือลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานการบริการประชาชน 
3.2 เพ่ืออ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน 
3.3 เพ่ือรับฟงัและส ารวจความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการ 
3.4 เพ่ือปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
4.1 เพ่ือลดขั้นตอนในการท างานขององค์การบริหารส่วนต าบลหินโคนให้สั้นลง 
4.2 ประชาชนในพื้นท่ีต าบลหินโคน 
4.3 ประชาชนนอกพ้ืนที่และประชาชนทั่วไป 
4.4 พนักงานและเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน 
4.5 ผู้บังคับบัญชามอบอ านาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่งการ อนุญาต การอนุมัติ และการปฏิบัติ

ราชการใดๆ ไปสู่ผู้ใตบ้ังคับบัญชาซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการด าเนินการเรื่องนั้นโดยตรง 
5. พื้นที่ด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน อ าเภอล าปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 
6. วิธีด าเนินการ 

6.1 แตง่ตั้งคณะกรรมการปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
6.2 ประชุมคณะกรรมการเพ่ือส ารวจงานบริการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องปฏิบัติ ปรับปรุง

ขั้นตอนและระยะเวลาในการให้บริการที่สามารถปฏิบัติได้จริงและพิจารณางานในภารกิจว่าเรื่องใด                
ที่ผู้บังคับบัญชาสามารถมอบอ านาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ หรือการปฏิบัติ
ราชการใดๆ ให้แก่ผู้ใตบ้ังคับบัญชา 

/6.3 ประกาศลดขั้นตอน... 
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6.3 ประกาศลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ และประกาศกระบวนงานบริการประชาชน

ที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลมอบอ านาจให้รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล หรือปลัดองค์การบริหาร
ส่วสต าบลให้ประชาชนทราบโดยทั่วไปพร้อมทั้งจัดท าแผนภูมิแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ           
ให้ประชาชนทราบ 

6.4 มีระบบการรับฟังขอ้ร้องเรียนหรือมีการสอบถามจากภาคประชาชน และน าผลดังกล่าว 
มาปรับปรุงการปฏิบัติราชการ 

6.5 รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคต่างๆ ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
ทราบ 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๒ - 25๖๔ 
8. งบประมาณด าเนินการ 

ไมใ่ช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ทุกส านัก/กอง องค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

10.1 ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วในการติดต่อขอรับบริการ และมีความพึงพอใจในการ
ให้บริการของเจ้าหน้าที ่

10.2 การปฏิบัติราชการมีความคล่องตัว และบุคลากรมีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน 
10.3 การปฏิบัติราชการมีความสอดคล้องกับนโยบายปฏิรูประบบราชการ 
10.4 ท าให้ภาพลักษณ์ขององค์การบริหารส่งนต าบลหินโคนเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นและท าให้

ประชาชนมีความศรัทธาต่อคณะผู้บริหารมากยิ่งขึ้น 
 

 
 
 

 

 

 

/๑. ชื่อโครงการ... 
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1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “การมอบอ านาจอนุมัติ อนุญาต ส่ังการ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ” 
2. หลักการและเหตุผล 

การมอบหมายอ านาจหน้าที่ให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาในการบริหารงานในด้านต่างๆ ภายในองค์กรนั้น  
ก็เพ่ือเป็นการช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานให้เกิดความคล่องตัว รวดเร็ว ซึ่งการพิจารณาเลือก/
มอบหมายภารกิจและขอบข่ายของความรับผิดชอบที่จะมอบหมายให้ผู้ ใต้บังคับบัญชาจะพิจารณา                
ถึงความส าคัญ คุณสมบัติ ความรู้ความสามารถในการที่จะด าเนินการเรื่องนั้นเป็นอย่างดี ด้วยความรอบคอบ
และเหมาะสม เพ่ือให้การบริหารงานก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการดังนั้น การด าเนินการของหน่วยงาน
ต้องมีการปรับให้เข้ากับสภาพสังคมและทันต่อสถานการณ์ที่การบริหารราชการต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุข
ของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ              
การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การกระจายอ านาจการตัดสินใจ การอ านวยความสะดวก และการตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน แต่ทั้งนี้ต้องมีผู้รับผิดชอบต้อผลของงานซึ่งเป็นหลักการบริหารกิจการบ้านเมือง          
ที่ด ี
3. วัตถุประสงค ์

เพ่ือให้การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน ภายใตก้รอบอ านาจหน้าที่ตามที่
กฎหมายก าหนดให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็วและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ 
4. เป้าหมาย 

คณะผู้บริหารองคก์ารบริหารส่วนต าบล ปลัดองคก์ารบริหารส่วนต าบล รองปลัดองคก์ารบริหาร 
ส่วนต าบล หรือหัวหน้าส่วนราชการ 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
   องคก์ารบริหารส่วนต าบลหินโคน 
6. วิธีด าเนินการ 

6.1 จัดท าบันทึกเสนอเพ่ือพิจารณาขออนุมัติ อนุญาต สั่งการ แต่งตั้ง มอบหมาย คณะผู้บริหาร  
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล หรือหัวหน้าส่วนราชการ เพ่ือลดขั้นตอน
การปฏิบัติราชการ 

6.2 ด าเนินการออกค าสั่งฯ 
6.3 ส าเนาค าสั่งฯ แจ้งคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล         

รองปลัดองคก์ารบริหารส่วนต าบล หรือหัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน ที่ได้รับมอบหมายทราบ 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๒ 
8. งบประมาณด าเนินการ 

ไมใ่ช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ทุกส านัก/กอง ขององค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

การบริหารราชการ การด าเนินงาน การปฏิบัติงานเกิดความคล่องตัวและรวดเร็ว ตลอดจนการอ านวย
ความสะดวกและการให้บริการประชาชน/บริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

/๑. ชื่อโครงการ... 
 
 



- ๖๕ - 
 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “การออกค าสั่งมอบหมายของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  
                   ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล และหัวหน้าส่วนราชการ” 
2. หลักการและเหตุผล 

องค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน เป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบ
หนึ่งที่มีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ตามอ านาจหน้าที่ของเทศบาล 
ทั้งท่ีเป็นหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
หน้าที่ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น          
พ.ศ. 2542 และหน้าที่ตามกฎหมายอ่ืนที่ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลมีหน้าที่ต้องท าอีกมากมาย           
ในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน ผู้มารับบริการติดต่อกับหน่วยงานต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบล
นั้น มักจะประสบปัญหาด้านการอ านวยความสะดวกในการติดต่อราชการเนื่องจากภารกิจมีมากมาย          
ไปรวมอยู่กับฝ่ายบริหาร ไม่มีการกระจายอ านาจ หรือมอบหมายอ านาจหน้าที่ในการสั่งการ อนุมัติ อนุญาต 
ไปยังหัวหน้าหน่วยงานระดับส านัก กอง และฝ่ายต่างๆ ซึ่งเป็นอุปสรรคอย่างยิ่งต่อการให้บริการ ท าให้การ
บริการเกิดความล่าช้า ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกอันอาจเป็นสาเหตุหนึ่งของการกระท าการทุจริต 
ประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ ส่งผลให้ระบบการให้บริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ           
เพ่ือให้เป็นไปพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง             
(ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 มาตรา ๖๙/๑ ที่ก าหนดให้การปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหาร         
ส่วนต าบล ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตามพระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองทีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 และมาตรา 37               
ที่ก าหนดให้การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนและเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ไม่มี
ขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจ าเป9นประชาชนไดร้ับการอ านวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความ
ต้องการ การบริหารงานมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล 
พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 มาตรา ๕๙ (๒) ที่ก าหนดให้นายกองค์การบริหาร          
ส่วนต าบล มีอ านาจหน้าที่ในการสั่ง อนุญาต และอนุมัติ เกี่ยวกับราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล  
มาตรา ๖๐ ก าหนดให้นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบล ควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารกิจการขององค์การ
บริหารส่วนต าบล และเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล และลูกจ้างขององค์การบริหาร
ส่วนต าบล มาตรา ๖๐ วรรคห้า นายกองค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจมอบหมายการปฏิบัติราชการ          
ให้แก่รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลที่ได้รับแต่งตั้งในการสั่งหรือการปฏิบัติราชการของนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบล ได้ มาตรา ๖๐/๑ ก าหนดให้ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล เป็นผู้บังคับบัญชาพนักงาน
องค์การบริหารส่วนต าบลและลูกจ้างองค์การบริหารส่วนต าบล รองจากนายกองค์การบริหารส่วนต าบลและ
รับผิดชอบควบคุมดูแลราชการประจ าขององค์การบริหารส่วนต าบล ให้เป็นไปตามนโยบาย และมีอ านาจ
หน้าที่อ่ืนตามที่มีกฎหมายก าหนด หรือตามที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลมอบหมายประกอบกับ        
ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล ลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม 25๔๕  

ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารราชการเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน ลดขั้นตอนการให้บริการและไม่สร้างเงื่อนไขขั้นตอนที่มีความยุ่งยาก จึงจ าเป็นต้อง          
มีมาตรการการมอบหมายอ านาจหน้าที่ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลขึ้น 

 
/๓. วัตถุประสงค์... 

 



- ๖๖ - 
 
3. วัตถุประสงค ์

3.1 เพ่ือเป็นการลดขั้นตอนการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม 
ตอบสนองความตเองการของประชาชน 

3.2 เพ่ือให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการให้บริการจากหน่วยงาน 
3.3 เพ่ือเป็นการกระจายอ านาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผู้บริหารทุกระดับ 
3.4 เพ่ือป้องกันการผูกขาดอ านาจหน้าที่ในการใช้ดุลยพินิจอันอาจเป็นเหตุแห่งการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบในต าแหน่งหน้าที่ราชการ 
4. เป้าหมาย 

จัดท าค าสั่งมอบหมายงานของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล           
และหัวหน้าส่วนราชการ  
5. พื้นที่ด าเนินการ 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลหินโคน อ าเภอล าปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 
6. วิธีด าเนินการ 

6.1 ออกค าสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัต ิตามกฎหมาย ระเบียบฯ ข้อบังคับและหนังสือ 
สั่งการ 

6.2 จัดท าหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการและผู้รับมอบอ านาจให้ปฏิบัติราชการแทนรับทราบ
และถือปฏิบัติ 

6.3 จัดท าประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
6.4 ให้ผู้รับมอบหมายงานตามค าสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามค าสั่งที่ได้รับมอบหมาย 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๒ - 25๖๔ 

8. งบประมาณด าเนินการ 
ไมใ่ช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
10.1 ผลผลิต 
       - มีค าสั่งมอบหมายงานให้ผู้ที่เก่ียวขอ้งปฏิบัติราชการแทน  
10.2 ผลลัพธ์ 
       - ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการที่ได้รับอยู่ในระดับด ี
       - ประชาชนได้รับความสะดวก และลดการผูกขาดอ านาจหน้าที่อันเป็นช่องทางแห่งการทุจริต 

 
 
 
 

/2.4 การเชิดชู... 
 
 
 



- ๖๗- 
 
2.4 การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลในการด าเนินกิจการ การประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ ์
1. ชื่อโครงการ : โครงการแม่ดีเด่น 
2. หลักการและเหตุผล 

เนื่องในวโรกาส 12 สิงหาคมของทุกปีเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ 
พระบรมราชินีนาถ เป็นวันแม่แห่งชาติ ซึ่งหน่วยงานต่างๆ ได้ก าหนดเป็นนโยบายในการจัดงานแม่แห่งชาติ 
เป็นประจ าทุกปติีดต่อกันมาเพ่ือเทิดทูนพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ที่ทรงมี          
ต่อพสกนิกรชาวไทยอย่างนานัปการ พระองค์ทรงเป็นแม่ของปวงชนชาวไทยที่เปี่ยมล้นด้วยพระเมตตา          
ทรงห่วงใยอย่างหาที่เปรียบมิได้ และเป็นการเผยแพร่พระคุณแม่ที่มีต่อครอบครัว สังคมและประเทศชาติ
เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พุทธศักราช 2537 และแก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที ่6 ) พ.ศ. 2552 มาตรา 67 ภายใตบ้ังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนต าบลมีหน้าที่
ต้องท าในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล (6) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ 
ประกอบกับองค์การบริหารส่วนต าบลมีแนวทางในการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับส านักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ การบริหารราชการเพ่ือป้องกันการทุจริต ในการเชิดชูเกียรติ        
แก่หน่วยงาน/บุคคลในการด าเนินกิจการ การประพฤติตนให้เป็นที่ประจักษ์ โดยการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ที่มี
ความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ยกยอ่งเชิดชูเกียรติผู้ที่ใหค้วามช่วยเหลือกิจการสาธารณะของท้องถิ่น 

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน จึงไดจ้ัดกิจกรรมแม่แห่งชาติ คือการคัดเลือกแม่ดีเด่นในพ้ืนที่
องค์การบริหารส่วนต าบล เพ่ือมอบโล่ ประกาศเกียรติคุณฯเป็นการสร้างแบบฉบับที่ดีให้ปรากฏแก่สาธารณชน 
และให้สังคมไดต้ระหนักถึงหน้าที่อันส าคัญยิ่งของแม่ ที่ส าคัญเพ่ือเป็นแบบอยา่งที่ดีของคนในชุมชนตอไป 
3. วัตถุประสงค ์

3.1 เพ่ือยกยอ่งเชิดชูเกียรติแก่แม่ผู้มีความซื่อสัตย์ สุจริต ตั้งมั่นอยู่ในหลักคุณธรรม จริยธรรม 
3.2 เพ่ือให้แม่ที่ได้รับการคัดเลือกไดเ้ป็นแบบอยา่งที่ดีแกบุ่ตร ธิดา และสังคมสืบไป 

4. เป้าหมาย 
จัดพิธีมอบโล่/ใบประกาศเกียรติคุณแก่แม่ดีเด่น จ านวน ๑ ครั้ง/ปี ครั้งละ ๑๐ คน 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน 
6. วิธีด าเนินการ 

6.1 จัดท าประกาศก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกแม่ ดีเด่น ที่มีคุณสมบัติที่จะได้รับการ
คัดเลือกให้เป็นแมดี่เด่นประจ าปี เพ่ือประกาศให้ประชาชนทราบ 

6.2 แจ้งประกาศหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกให้ทุกชุมชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน          
๑๖ หมู่บ้าน เพ่ือให้แต่ละหมู่บ้านด าเนินการคัดเลือก กลั่นกรองบุคคลที่สมควรเสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือกใน
ชั้นต้นมายังองค์การบริหารส่วนต าบล เพ่ือให้คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองได้พิจารณาอีกครั้งหนึ่ง 

6.3 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองเพ่ือท าหน้าที่กลั่นกรองคุณสมบัติผู้ที่ถูกเสนอชื่อ        
จากหมู่บ้านต่างๆภายในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล 

6.4 คณะกรรมการฯ เสนอชื่อแม่ดีเด่นที่ผ่านการกลั่นกรองด้านคุณสมบัติ โดยเสนอรายชื่อ            
ให้ผู้บริหารทราบและเห็นชอบ 

 
/6.5 ด าเนินการ... 
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6.5 ด าเนินการจัดพิธีการมอบโล่/ใบประกาศ ตามระเบียบฯ ในวันส าคัญกับวันเฉลิมพระชนมพรรษา
ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์พระบรมราชินีนาถ จ านวน ๑ ครั้ง/ปี  
7. ระยะเวลาด าเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๒ - 25๖๔ 
8. งบประมาณด าเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน อ าเภอล าปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 
10. ตัวช้ีวัด/ผลสัมฤทธิ์ 

10.1 ผลผลิต 
        - มีแม่ดีเด่น ที่ได้รับเชิดชูเกียรติไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจ านวนกลุ่มเป้าหมาย 
10.2 ผลลัพธ์ 
        - แม่ดีเด่นที่ได้รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ มีความพึงพอใจไมน่้อยกว่าระดับด ี
        - มีแม่ดีเด่นที่เป็นบุคคลต้นแบบแกบุ่ตร ธิดา และสังคมสืบไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/๑. ชื่อโครงการ... 
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1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการมอบประกาศเกียรติคุณแก่สตรีดีเด่น 
2. หลักการและเหตุผล 

เนื่องจากในวันที่ 8 มีนาคมของทุกปี จะมีการจัดกิจกรรมเพ่ือฉลองเนื่องในโอกาสวันสตรีสากลและ
ระลึกถึงความเปน็มาแหง่การต่อสู้เพ่ือให้ไดซ้ึ่งความเสมอภาค ยุติธรรม สันติภาพ และการพัฒนาและจัดตั้งขึ้น
เพ่ือเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันมหามงคล 12 สิงหาคม ซึ่งเป็นวัน
เฉลิมพระชนมพรรษาของพระองค์ด้วยส านึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีพระวิริยะอุตสาหะ  ตรากตร า
บ าเพ็ญพระราชกรณียกิจเพ่ือให้คนไทยได้มีโอกาส และได้พระราชทานให้วันที่ 1 เดือนสิงหาคม เป็นวันสตรี
ไทยของทุกปีเพ่ือให้ผู้หญิงไทยมีโอกาสแสดงถึงความรู้ความสามารถในการพัฒนาประเทศควบคู่ไปกับการสร้าง 
ความเข้มแข็งให้สถาบันสังคม และให้สามารถเทียบเท่าสตรีสากลของหลายประเทศที่เจริญแล้วเพ่ือให้เป็นไป
ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พุทธศักราช 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับ
ที่ 6 ) พ.ศ. 2552 มาตรา 67 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนต าบลมีหน้าที่ต้องท าในเขต
องคก์ารบริหารส่วนต าบล (6) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ ประกอบกับองค์การ
บริหารส่วนต าบลมีแนวทางในการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติการบริหารราชการเพ่ือป้องกันการทุจริต ในการเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลในการ
ด าเนินกิจการการประพฤติตนให้เป็นที่ประจักษ ์โดยการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ที่มีความซื่อสัตย์ สุจริตมีคุณธรรม 
จริยธรรมยกย่องเชิดชูเกียรติที่ให้ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะของท้องถิ่น 

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลหินโคนจึงได้จัดให้มีกิจกรรมการมอบรางวัลสตรีดีเด่น โดยการ           
มอบเกียรติบัตรสตรีดีเด่นให้กับสตรีที่มีคุณสมบัต ิดังนี้ 

1. เป็นผู้มีความขยันหมั่นเพียร ซื่อสัตย์ สุจริต มานะอดทน มีความประพฤติดีเป็นสมาชิกที่ดีของ
สังคม 

2. เป็นผู้ท าคุณประโยชน์ต่อสังคม และประเทศชาติอย่างเด่นชัด สมควรเป็นแบบอย่างแก่คนทั่วไป 
3. เป็นผู้ท าประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ ในด้านการศึกษา พัฒนาสังคม เศรษฐกิจ                 

การสาธารณสุข สังคมสงเคราะห์ ฯลฯ ด้วยความเสียสละ เป็นที่ยอมรับของสังคมและสมควรเป็นแบบอย่างแก่
คนทั่วไป 
3. วัตถุประสงค ์

3.1 เพ่ือยกยอ่งเชิดชูเกียรติสตรีที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ให้อยjในสังคมได้อย่าง
ภาคภูมิใจ 

3.2 เพ่ือยกยjองเชิดชูเกียรติสตรีที่ประพฤติปฏิบัติตนที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ให้มีขวัญและก าลังใจ
ในการบ าเพ็ญตนที่เปน็ประโยชน์ต่อสังคมสืบไป 
4. เป้าหมาย 

มอบประกาศเกียรติคุณให้แก่สตรีได้รับการคัดเลือกเป็นสตรีดีเด่น  
5. พื้นที่ด าเนินการ 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลหินโคน 
 

/6. วิธีด าเนินการ... 
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6. วิธีด าเนินการ 
6.1 จัดท าประกาศก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกสตรีดีเด่น ที่มีคุณสมบัติที่จะได้รับการ

คัดเลือกให้เป็นสตรีดีเด่นประจ าปี เพ่ือประกาศให้ประชาชนทราบ 
6.2 แจ้งประกาศหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกใหส้มาชิกชมรมสตรีองคก์ารบริหารส่วนต าบลทราบทั่วกัน 

เพ่ือให้แต่ละต าบลด าเนินการคัดเลือก กลั่นกรองบุคคลที่สมควรเสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือกในชั้นต้นมายัง
องค์การบริหารส่วนต าบล เพ่ือให้คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองได้พิจารณาอีกครั้งหนึ่ง 

6.3 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองเพ่ือท าหน้าที่กลั่นกรองคุณสมบัติผู้ที่ถูกเสนอชื่อจาก           
แตล่ะต าบลภายในเขตองคก์ารบริหารส่วนต าบล 

6.4 คณะกรรมการฯ เสนอรายชื่อสตรีดีเด่นที่ผ่านการกลั่นกรองด้านคุณสมบัติ โดยเสนอรายชื่อ          
ให้ผู้บริหารทราบและเห็นชอบ 

6.5 ด าเนินการจัดพิธีการมอบประกาศเกียรติคุณให้แก่สตรีดีเด่นตามระเบียบฯ ในวันสตรีสากล 
จ านวน 1 ครั้ง/ปี โดยเชิญนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลเป็นประธานในพิธี 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๒ - 25๖๔ 
8. งบประมาณด าเนินการ 

ไมใ่ช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

กองสวัสดิการสังคม 
10. ตัวช้ีวัด/ผลสัมฤทธิ์ 

10.1 ผลผลิต 
       - สตรีดีเด่นผู้บ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไดร้ับการยกย่องเชิดชูเกียรติ  

ไมน่้อยกว่าร้อยละ 80 
10.2 ผลลัพธ์ 
      - สตรีดีเด่นผู้ไดร้ับการเชิดชูเกียรติมีความพึงพอใจอยู่ในระดับด ี

                -  มีสตรีที่เป็นบุคคลต้นแบบที่ด ีปรากฏต่อสังคมสืบไป 
 
 
 
 
 
 
 
 

/๑. ชื่อโครงการ... 
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1. ชื่อโครงการ : เชิดชูเกียรติพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง ขององค์การบริหาร 
                     ส่วนต าบลหินโคน ผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการ 
                     ประชาชนดีเด่น 
2. หลักการและเหตุผล 

ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ที่มีบทบาทส าคัญและเป็นกลไก 
หลักของประเทศในการให้บริการสาธารณะ เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น ทั้งยังมี 
หน้าที่ความรับผิดชอบส าคัญในอันที่บ าบัดทุกบ ารุงสุข และสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น 
โดยให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและผู้บริหารท้องถิ่น ดังนั้น การที่ประชาชนในแต่ละท้องถิ่นจะมีความ
เป็นอยู่ที่ดีมีความสุขหรือไม่ จึงขึ้นอยู่กับการประพฤติปฏิบัติของข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นทุกคน หากข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้มี
คุณธรรม ปฏิบัติตนอยู่ในกรอบจริยธรรมเป็นผู้มีจิตส านึกที่จะตอบสนองคุณแผ่นดินด้วยการกระท าทุกสิ่ง         
เพ่ือเป็นคุณประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติคุณธรรมและจริยธรรมจึงเป็นเครื่องมืออันส าคัญยิ่งที่จะ
ช่วยให้ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้มีหลักการและแนวทางประพฤติ
ปฏิบัติตนไปในทางที่ถูกต้องเหมาะสม น ามาซึ่งประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความพอใจ ความผาสุกของ
ประชาชน ความเจริญรุ่งเรืองของประเทศชาติ และส่งผลให้เกิดความสุขความเจริญย้อนกลับมาสู่ผู้ประพฤติ
เองทุกคน และตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  เรื่อง มาตรฐานทาง
คุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แจ้งแนวทาง
ด าเนินการเพ่ือให้มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมบังเกิดผลในทางปฏิบัติจากความส าคัญของคุณธรรม
และจริยธรรมของข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบกับองค์การบริหาร
ส่วนต าบลหินโคนได้ประกาศมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานและลูกจ้างองค์การบริหารส่วน
ต าบลหินโคน เมื่อวันที่ 2๓ เดือน เมษายน พ.ศ. 255๓ จึงได้จัดท าโครงการเชิดชูเกียรติพนักงานส่วนต าบล
ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลหินโคนผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติ
ราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น ซึ่งจะช่วยให้ผู้ที่ได้รับการชมเชยหรือยกย่องเชิดชูเกียรติมีขวัญและ
ก าลังใจในการปฏิบัติงานและรู้สึกว่างานหรือผลของการกระท านั้นเกิดความคุ้มค่าและสร้างความภาคภูมิใจ
ให้กับตนเอง 
3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพ่ือการยกย่อง เชิดชูเกียรติพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างขององค์การ
บริหารส่วนต าบลหินโคน ผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น 

3.2 เพ่ือเป็นขวัญก าลังใจในการปฏิบัติราชการ 
3.3 เพ่ือเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับพนักงานส่วนต าบล 
3.4 เพ่ือเป็นเกียรติและศักดิ์ศรีให้แก่ตัวเองและบุคคลรอบข้าง 
3.5 เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชการอาณาจักรไทย 
3.6 เพ่ือเป็นการเสริมคุณธรรมของข้าราชการตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการส่งเสริม 

คุณธรรมแห่งชาติ พ.ศ. 2550 
 
 

/๔. เป้าหมาย... 
 
 



- ๗๒ - 
 
4. เป้าหมาย 

4.1 คัดเลือกพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล 
หินโคนผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น 

4.2 คัดเลือกพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล 
หนิโคนผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น ปีละ 1 ครั้ง 

4.3 จัดท าประกาศนียบัตรยกย่องและเชิดชูเกียรติ จ านวน 1 ฉบับ 
5. พื้นที่ดาเนินการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน อ าเภอล าปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 
6. วิธีดาเนินการ 

6.1 เสนอโครงการ เพ่ือพิจารณาขออนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่น 
6.2 แจ้งให้พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และลูกจ้างในสังกัดทราบโครงการและวัตถุประสงค์

ของโครงการ 
6.3 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างของ

องค์การบริหารส่วนต าบลหินโคนผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น 
ประจ าปี 

6.4 ประชุมคณะกรรมการฯ และผู้ที่เก่ียวข้องเพ่ือก าหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกพนักงานส่วน 
ต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตาบลหินโคนผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการ
ปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่นประจ าปี 

6.5 ด าเนินการตามโครงการ 
6.6 ประเมินผลและสรุปผลการจัดท าโครงการเสนอต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๒ – 25๖๔ 

8. งบประมาณดาเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนิโคน 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
10.1 พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน 

มีความภาคภูมิใจในการได้รับการเชิดชูเกียรติ 
10.2 พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน 

มีขวัญและกาลังใจ ในการปฏิบัติราชการเพ่ิมมากขึ้น 
 

/2.5 มาตรการ... 
 
 
 
 
 
 



- ๗๓ - 
 
2.5 มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบ หรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริต 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ” 
2. หลักการและเหตุผล 

จากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้ก าหนดดัชนีใน
การประเมินที่ค านึงถึงหลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณสากล และวัฒนธรรมของประเทศไทยเป็นหลักรวมถึง
ข้อเท็จจริงของการทุจริตที่เกิดขึ้นภายในหน่วยงานของภาครัฐ สาเหตุส่วนมากเกิดจากการด าเนินงานของ
ระดับบุคคล หรือเกิดจากปัจจัยทางวัฒนธรรมขององค์กร หรือเกิดจากลักษณะงานและการรับสิ่งของต่างๆ           
ที่เอ้ือให้เกิดการทุจริต ดังนั้น วิธีการบริหารจัดการภายในองค์กรที่น าไปสูjการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ค่านิยม
และวัฒนธรรมขององค์กรให้กลายเป็นสิ่งที่ยอมรับได้ของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ภายในองค์กร โดยการสร้าง
ความตระหนักถึงความรับผิดชอบและการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตภายในองค์กร ของผู้บริหารและ
เจ้าหน้าที่ถึงแม้จะเป็นสิ่งที่ยากต่อการด าเนินงานก็ตาม แต่เป็นสิ่งส าคัญที่หน่วยงานต้องสร้างให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงเพ่ือน าไปสู่องคก์รที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน ตลอดจนเป็นการสร้างแนวร่วม
ในการต่อต้านการทุจริตอันจะส่งผลต่อสังคม ชุมชน และประเทศเกิดความตระหนักถึงภัยจากการทุจริตและ
ปฏิเสธการทุจริตในทุกรูปแบบ  

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน จึงได้จัดท ามาตรการ “จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ”          
ที่ก าหนดดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี ขึ้น เพ่ือเป็นการพัฒนาวิธีการด าเนินงานภายในองค์กรที่จะน าไปสู่การยกระดับคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานให้สูงขึ้น 
3. วัตถุประสงค ์

3.1 เพ่ือให้บุคลากรปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม ตามแนวทางการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ด ี

3.2 เพ่ือให้ทุกส่วนราชการ (ส านัก/กอง) น าไปยึดถือและปฏิบัติ 
3.3 เพ่ือเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มีความโปร่งใส มีคุณธรรม 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
บุคลากรในองคก์รปฏิบัติตามเกณฑ์ตัวชี้วัดข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน 

6. วิธีด าเนินการ 
6.1 จัดท าขอ้ตกลงในการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการระหว่างส่วนราชการกับผู้บริหารท้องถิ่น

ที่มีดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ด ี
6.2 รวบรวมรายงานข้อตกลงการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการเสนอผู้บริหารทราบ 
6.3 ประชาสัมพันธ์พร้อมแจง้ใหทุ้กส่วนราชการถือปฏิบัติ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๒ - ๒๕๖๔ 
 

/8. งบประมาณ... 
 
 
 



 
- ๗๔ - 

 
8. งบประมาณด าเนินการ 

ไมใ่ช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ทุกส านัก/กอง องค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

มีการจัดท าขอ็ตกลงการปฏิบัติราชการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/๑. ชื่อโครงการ... 
 

 
 
 
 



 
- ๗๕ - 

 
๑. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “การจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการขององค์การบริหาร   

          ส่วนต าบลหินโคน” 
2. หลักการและเหตุผล 

ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 3/1 บัญญัติ         
ว่า การปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้ค านึงถึง
ความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงานการมีส่วนร่วมของประชาชนการเปิดเผยข้อมูล การติดตาม ตรวจสอบ และ
การประเมินผลการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ตามความเหมาะสมของแต่ละภารกิจ ประกอบกับ พระราชกฤษฎีกา          
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 12 ก าหนดไว้ว่า เพ่ือประโยชน์           
ในการปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ก.พ.ร. อาจเสนอตอ่คณะรัฐมนตรีเพื่อก าหนดมาตรการก ากับการปฏิบัติ
ราชการ โดยวิธีการจัดท าความตกลงเป็นลายลักษณ์อักษร หรือโดยวิธีการอ่ืนใด เพ่ือแสดงความรับผิดชอบ          
ในการปฏิบัติราชการ รวมทั้งมาตรา 45 ก าหนดให้ส่วนราชการจัดให้มีคณะผู้ประเมินอิสระด าเนิน           
การประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ คุณภาพการให้บริการ   
ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ ความคุ้มค่าในภารกิจ ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลา           
ที่ก าหนด 

องค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน จึงได้จัดให้มีการจัดท าข้อตกลงและติดตามผลการปฏิบัติราชการ 
โดยมีการลงนามในข้อตกลงการปฏิบัติราชการระหว่างนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน กับปลัดองค์การ
บริหารส่วนต าบลหินโคน และหัวหน้าส านักปลัด/ผู้อ านวยการกอง และให้มีการลงนามจัดท าข้อตกลงทุกปี 
เพ่ือประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน 
3. วัตถุประสงค ์

3.1 เพ่ือให้การปฏิบัติราชการตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการของหน่วยงานระดับส านัก/กอง เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด 

3.2 เพ่ือให้หน่วยงานระดับส านัก/กอง มีความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอน วิธีการ และรายละเอียดการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามกรอบและแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

3.3 เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับส านัก/กอง ตามข้อตกลงการ
ปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 25๖๒ - ๒๕๖๔ 

3.4 เพ่ือให้หน่วยงานระดับส านัก/กอง สามารถจัดเตรียมเอกสาร และหลักฐานของตัวชี้วัดผลการ
ปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
๔. การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการของหน้วยงานระดับส านัก/กอง  

องค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน ได้ท าข้อตกลงผลงานกับผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นลายลักษณ์อักษร  
อย่างชัดเจนโดยจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการในระดับส านัก/กอง เพ่ือให้การด าเนินงานตามข้อตกลงการ
ปฏิบัติราชการดังกลาาวบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด 
และรับสิ่งจูงใจตามระดับผลงาน โดยได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติราชการระหว่างนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลกับปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล และปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลกับหัวหน้าหน่วยงาน   
ในสังกัด พร้อมคณะท างานได้ร่วมกันพิจารณาและเลือกตัวชี้วัดในประเด็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
แตล่ะมิต ิดังนี้ 
 

/๑) การบริหาร... 
 



 
- ๗๖ - 

 
1) การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน 
2) การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจ 
3) การบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจ 
4) การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
5) การอ านวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 
6) การพัฒนาความรู้และการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

5. การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
วิธีติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
๕.1 ชี้แจงส านัก/กอง และผู้ปฏิบัติงานทราบ และท าความเข้าใจเกี่ยวกับตัวชี้วัด และกรอบการ

ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามพระราชกฤษฎีกาว่ าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบานเมืองที่ดี          
พ.ศ. 2546 และหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0892.4/ว 435 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2548 

๕.2 ติดตามผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดให้มีผลการปฏิบัติราชการอย่างเหมาะสม เช่น 
                - ศึกษาข้อมูล และเอกสารหลักฐานต่างๆ เช่น รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการ
ปฏิบัติราชการรอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการตามตัวชี้วัด 
เป็นต้น 
                - ติดตามผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด โดยการประสานงานกับผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด และผู้จัดเก็บ
ข้อมูลเพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด และการมีส่วนร่วมของผู้บริหารของหน่วยงาน         
ในการก ากับดูแลและติดตามผลการด าเนินงานดังกล่าว 

๕.3 รับฟังความคิดเห็นของหน่วยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัด เพ่ือให้การด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย
หรือตัวชี้วัดที่ก าหนด 

๕.4 วัดผลลัพธ์ที่ได้จากการปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับค่าเป้าหมาย และเกณฑ์การให้คะแนน 
     ๕.5 ประสานงานกับหน่วยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ กรณีที่การประเมินผล    
การปฏิบัติราชการในเบื้องต้นไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด เพ่ือหาแนวทางแก้ไขให้การปฏิบัติงานบรรลุ 
ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
6. การค านวณผลการประเมินการปฏิบัติราชการ 

ผลการประเมิน ระดับคะแนนที่ได้รับ 

มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเลิศ/ดีเยี่ยม 5 
มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีมาก 4 
มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดี 3 
มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับพอใช้ 2 
มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับปรับปรุง 1 
 
๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๒ - ๒๕๖๔ 

/๘. งบประมาณ... 
 



 
- ๗๗ - 

 
๘.  งบประมาณด าเนินการ 
 ไมใ่ช้งบประมาณ 
๙. ผู้รับผิดชอบ 
  ทุกส านัก/กอง ขององค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

หน่วยงานระดับส านัก/กอง มีความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอน วิธีการ และรายละเอียดการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการตามกรอบและแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการ สามารถจัดเตรียมเอกสาร และ
หลักฐานของตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ  เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ ท าให้การปฏิบัติราชการตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการของหน่วยงานระดับ
ส านัก/กอง เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/๑. ชื่อโครงการ... 
 

 



 
- ๗๘ - 

 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม ใหค้วามร่วมมือกับหนว่ยตรวจสอบท่ีได้ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่เพื่อการ 
                   ตรวจสอบ ควบคุมดูแล การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน 
2. หลักการและเหตุผล 
 องค์การบริหารส่วนต าบลหินโคนให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่
เพ่ือการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน เนื่องจาก              
เห็นความส าคัญของการตรวจสอบที่จะเป็นปัจจัยส าคัญช่วยให้การด าเนินงานตามภารกิจขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลหินโคน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ช่วยป้องกันหรือลดความเสี่ยงจากการ
ด าเนินงานที่ผิดพลาดและลดความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น  
     การให้ความร่วมมือกับส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินในการตรวจสอบบัญชีและงบการเงินประจ าป ี
ได้มอบหมายให้หน่วยงานผู้เบิก/หัวหน้าหน่วยคลัง มีหน้าที่ให้ค าชี้แจงและอ านวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่
ของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินกรณีได้รับข้อทักท้วง ให้หัวหน้าหน่วยงานผู้เบิก/หัวหน้าหน่วยงานคลัง
ปฏิบัติตามข้อทักท้วงโดยเร็ว อย่างช้าไม่เกิน 45 วันนับจากวันที่ได้รับแจ้งข้อทักท้วง กรณีที่ชี้แจงข้อทักท้วง 
ไปยัง สตง.แล้ว แต่ สตง.ยืนยันว่ายังไม่มีเหตุผลที่จะล้างข้อทักท้วงก็จะด าเนินการชี้แจงเหตุผลและรายงานให้
ผู้ว่าราชการจังหวัดให้ เสร็จสิ้นภายใน 45 วัน นับจากวันที่ได้รับทราบผลการวินิจฉัยตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ
องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที ่3) พ.ศ. 2548 
     ในกรณีที่มีการตรวจสอบการทุจริต มีการมอบหมายให้งานสอบสวนและด าเนินการทางวินัย          
งานกฎหมาย ส านักปลัด มีหน้าที่ด าเนินการให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายโดยเคร่งครัด เที่ยงธรรม ไม่เลือก
ปฏิบัติ กรณีมีเรื่องรอ้งเรียนกล่าวหาบุคลากรที่ปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่โดยมิชอบ 
     นอกจากนี้ ยังให้ความร่วมมือกับส านักงาน ป.ป.ช./ส านักงาน ป.ป.ช. จังหวัดที่ได้ด าเนินการตาม
อ านาจหน้าที่เพ่ือการตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน          
เพ่ือความโปร่งใส และปอ้งกันการทุจริต  
3. วัตถุประสงค ์

3.1 เพ่ือให้เป็นมาตรการจัดการกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริต 
3.2 เพ่ือความโปร่งใส และปอ้งกันการทุจริต ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ด ี

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
ทุกส านัก/กอง จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการต่อผู้บริหาร 
5. พื้นที่ด าเนินการ 

ทุกส านัก/กอง ขององค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน 
6. วิธีด าเนินการ 

๖.1 ทุกส านัก/กอง ให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่เพ่ือการ
ตรวจสอบควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน 
   ๖.2 ปฏิบัติตามข้อทักท้วงฯ ตามระเบียบฯ ภายในก าหนด 

 

 
/๗. ระยะเวลา... 

 
 



 
- ๗๙ - 

 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๒ - ๒๕๖๔ 
8. งบประมาณด าเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ทุกส านัก/กอง ขององค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

๑๐.1 องค์การบริหารส่วนต าบลหินโคนมีมาตรการจัดการกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบ
พบการทุจริต 
      ๑๐.2 องค์การบริหารส่วนต าบลหินโคนมีความโปร่งใส และปอ้งกันการทุจริต ตามหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
/๑. ชื่อโครงการ... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๘๐ - 
 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ใหค้วามร่วมมือกับหนว่ยงานตรวจสอบทั้งภาครัฐและองค์กรอิสระ” 
2. หลักการและเหตุผล 

กลไกการก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎหมาย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละ
ประเภทได้ให้อ านาจข้าราชการในหน่วยงานกระทรวงมหาดไทย ทั้งผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอ าเภอก ากับ
ดูแลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินกิจการเป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดและมีประสิทธิภาพ         
ตามอ านาจหน้าที่ท่ีก าหนดไว้ในกฎหมาย 
  กลไกองคก์รอิสระเพ่ือตรวจสอบการใช้อ านาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งในแง่ของการทุจริต
จะเกี่ยวของกับการใช้จ่ายเงินไปโดยชอบด้วยกฎหมายระเบียบข้อบังคับหรือไม่ หรือตรวจสอบเพ่ือให้
นักการเมืองทอ้งถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินกิจการต่างๆ อยา่งโปร่งใสและสุจริต ซึ่งหน่วยงาน 
ทั้งส านักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) และคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ (ป.ป.ช.) เป็นองคก์รที่มีหน้าที่ส าคัญ 

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลหินโคนจึงได้จัดท ามาตรการ “ให้ความร่วมมือกับหน่วยงาน
ตรวจสอบ” ขึ้น เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระที่มีหน้าที่
ตรวจสอบองคก์รปกครองส่วนทองถิ่นให้มีประสิทธิภาพ 
3. วัตถุประสงค ์

เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระที่มีหน้าที่ตรวจสอบ
องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

การตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลหินโคนจากหน่วยงาน
ภาครัฐและองค์กรอิสระเป็นอย่างมีประสิทธิภาพ 
5. พื้นที่ด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน 
6. วิธีด าเนินการ 

ให้ความรวมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้งจากผู้ก ากับดูแลและองคก์รอิสระ อาทิ 
     - การรับการตรวจจากส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน 
    - การรับการตรวจจากคณะท างานตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการประจ าปี                
หรือคณะท างาน LPA จังหวัด 

     - การรับการตรวจจากส านักงาน ป.ป.ท. ตามโครงการ ITA 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๒ - ๒๕๖๔ 
8. งบประมาณด าเนินการ 

ไมใ่ช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ทุกส านัก/กอง ขององค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

องค์การบริหารส่วนต าบลหินโคนให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการ
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหินโคนจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระ 
 

/๑. ชื่อโครงการ... 



- ๘๑ - 
 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “แต่งตั้งผูร้ับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน” 
2. หลักการและเหตุผล 

ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน มีนโยบายใช้หลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ภาคประชาชนเข้ามา         
มีส่วนร่วมโดยเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเสนอเรื่องร้องเรียน แจ้งเบาะแส เสนอข้อคิดเห็น ซึ่งสามารถ        
ยื่นค ารอ้งเรียนผ่านช่องทางต่างๆ ไดแ้ก่ ระบบอินเตอรเ์น็ต ทางโทรศัพท ์หรือแจง้เบาะแสด้วยตนเอง 
 ฉะนั้น เพ่ือให้การด าเนินการรับเรื่องร้องเรียนเป็นไปดว้ยความเรียบร้อย สามารถแก้ไขความเดือดร้อน
ของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้แต่งตั้งคณะท างานรับผิดชอบการรับเรื่องร้องเรียนประจ าองค์การ
บริหารส่วนต าบลหินโคน รวมถึงจัดท าคู่มือด าเนินการเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน        
ขึ้น เพ่ือด าเนินการมาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ          
ได้ถือปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกัน 
3. วัตถุประสงค ์

3.1  เพ่ือจัดให้มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด าเนินการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆ 
    ๓.2 เพ่ือจัดให้มีมาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริตเป็นไป          
ตามข้ันตอนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์ทีเ่กี่ยวข้องอย่างถูกต้อง 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

มีการมอบหมายแต่งตั้งเจา้หน้าที่รับผิดชอบด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน 
5. พื้นที่ด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน อ าเภอล าปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 
6. วิธีด าเนินการ 

๖.1 ก าหนดผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน 
     ๖.2 จัดท าคูม่ือด าเนินการเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน 
     ๖.3 จัดประชุมให้ความรู้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนเพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงาน 
และด าเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนที่ได้รับจากช่องทางการร้องเรียนต่างๆ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน        
โดยโปร่งใสและเปน็ธรรม 
 ๖.4 เผยแพร่กระบวนการและขั้นตอนในการด าเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหาร       
ส่วนต าบลหินโคนให้ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนไดเ้สีย คูส่ัญญา ประชาชนทั่วไป หนว่ยงานภายนอกตลอดจนบุคลากร
ภายในหน่วยงาน สามารถเขา้ใจและใช้ประโยชน์จากกระบวนการและข้ันตอนดังกล่าวได้ตรงกับความตอ้งการ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๒ - ๒๕๖๔ 

8. งบประมาณด าเนินการ 
ไมใ่ช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
เจ้าหน้าที่รับผิดชอบด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนด าเนินการจัดการเรื่องร้องเรียนขององค์การ

บริหารส่วนต าบลหินโคนตามคู่มือด าเนินการเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนต าบลหินโคนโดยปฏิบัติ
ตามข้ันตอนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เก่ียวขอ้งอย่างถูกตอ้ง 

/๑. ชื่อโครงการ... 



 
- ๘๒ - 

 
1. ชื่อโครงการ :  มาตรการ “ด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชน  
                     กล่าวหาเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลหินโคนว่าทุจริตและปฏิบัติราชการ  
                     ตามอ านาจหน้าที่โดยมิชอบ” 
2. หลักการและเหตุผล 

สืบเนื่องจากค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 69/2557 เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบได้ก าหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ ก าหนดมาตรการหรือ
แนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้น          
การสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบเฝ้าระวัง          
เพ่ือสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้  ประกอบกับนโยบายของพลเอกประยุทธ จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรี ได้แถลงนโยบายของรัฐบาลต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557          
ได้ก าหนดให้มีการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติ           
มิชอบในภาครัฐ เป็นนโยบายส าคัญของรัฐบาล เพ่ือให้การขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและคณะรักษาความ
สงบแห่งชาติ ในการป้องกันและแก้ไขปญัหาการทุจริตประพฤติมิชอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  

ในการนี้องค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน จึงได้จัดท ามาตรการการด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน
กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชนกล่าวหาเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลหินโคนว่าปฏิบัติราชการ
ตามอ านาจหน้าที่โดยมิชอบขึ้น ทั้งนี ้เพ่ือให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนไดเ้สียได้ทราบช่องทางการร้องเรียนแนวทาง 
การพิจารณารับเรื่องร้องเรียน และการตอบสนองตอ่ขอร้องเรียนในเรื่องการทุจริตหรือประพฤติมิชอบของทาง
ราชการ และเป็นการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนในการช่วยสอดส่องและเฝ้าระวังมิให้เจ้าหน้าที่กระท าการ
ทุจริตหรือประพฤตมิิชอบนอกเหนืออ านาจที่ตนมีไดอี้กทางหนึ่งด้วย 
3. วัตถุประสงค ์

3.1 เพ่ือสร้างจิตส านึกให้แก่พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างขององคก์ารบริหาร  
ส่วนต าบลหินโคนยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมที่ดีและตระหนักถึงความส าคัญของภัยของการทุจริต 
และประพฤติมิชอบ 

3.2 เพ่ือให้การตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ เป็นไปอย่างรวดเร็ว 
โปร่งใส เป็นธรรม 
4. เป้าหมาย 

พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างขององคก์ารบริหารส่วนต าบลหินโคน 
5. พื้นที่ด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน อ าเภอล าปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 
6. วิธีด าเนินการ 

6.1 ด าเนินการก าหนดหลักเกณฑ์และแนวทางในการพิจารณาเรื่องร้องเรียนว่ามีมูลและเข้า
องคป์ระกอบความผิดการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือไม่ 

6.2 แตง่ตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง กรณีมีเจ้าหน้าที่ทุจริตและปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่
โดยมิชอบ 

 
/6.3 ก าหนดช่องทาง... 

 
 



 
- ๘๓ - 

 
6.3 ก าหนดช่องทางการร้องเรียน แจ้งเบาะแสขอมูลเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบและ

พัฒนาช่องทางการร้องเรียนให้ง่าย สะดวกและวิธีการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล เพ่ือเป็นหลักประกันและสร้างความ
มั่นใจแก่ผู้ให้ข้อมูล ในการให้ข้อมูลทีเ่ป็นประโยชน์แก่หน่วยงาน 

6.4 แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้รอ้งเรียนทราบผลและความคืบหน้าของการด าเนินการ ภายใน 5 วัน 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๒ - ๒๕๖๔ 
8. งบประมาณด าเนินการ 

ไมใ่ช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

งานกฎหมายและคดี ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

ตัวช้ีวัด 
    - รอ้ยละของเรื่องร้องเรียนของเจ้าหน้าที่ท่ีมีการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ผลลัพธ์ 
    - ภาคประชาชนมีบทบาทในการเฝ้าระวัง และติดตาม ตรวจสอบการท างานของเจ้าหน้าที ่

 
 

 
 
 
 
 
 
 
  /มิติที่ ๓... 
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มิติที ่3 การส่งเสริมบทบาทและการมีสว่นร่วมของภาคประชาชน 
3.1 จัดใหมี้และเผยแพร่ข้อมูลขา่วสารในช่องทางที่เป็นการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนได้มี 
      ส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทุกข้ันตอน 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ปรับปรุงศูนยข้์อมูลขา่วสารขององค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน 
                   ใหมี้ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น” 
2. หลักการและเหตุผล 

ตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 บัญญัติให้หน่วยงานของ
รัฐต้องจัดให้มีข้อมูลขา่วสารของราชการอย่างน้อยตามที่กฎหมายก าหนดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ณ ที่ท า
การของหน่วยงานของรัฐโดยเรียกสถานที่ที่จัดเก็บรวบรวมข้อมูลข่าวสารและให้บริการว่า “ศูนย์ข้อมูล
ข่าวสาร” โดยมีเจตนารมณ์ให้ประชาชนมีโอกาสอย่างกว้างขวางในการได้รับข่าวสารเกี่ยวกับการด าเนินการ
ต่างๆ ของรัฐดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการดังกล่าวเป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด  

องค์การบริหารส่วนต าบลหินโคนจึงได้ให้มีสถานที่ส าหรับประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสารซึ่งได้
รวบรวมไว้ โดยจัดเป็นศูนย์ข้อมูลขา่วสารองค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน ให้บริการ ณ ที่การองค์การบริหาร
ส่วนต าบลหินโคน ประชาชนสามารถเข้าตรวจดูได้ เพ่ือประชาชนจะได้สามารถรับรู้สิทธิและหน้าที่ของตน
อย่างเต็มที่ในการแสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิทางการเมืองได้โดยถูกต้องตรงกับความเป็นจริง ในการรักษา
ประโยชน์ของตนต่อไป 
3. วัตถุประสงค ์

3.1 เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์แก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้องและไม่บิดเบือน
ข้อเท็จจริง 

3.2 เพ่ือเพ่ิมช่องทางให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลหินโคน 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

ศูนยข้์อมูลขา่วสารองค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน จ านวน 1 แห่ง 
5. พื้นที่ด าเนินการ 

ณ ศูนยข้์อมูลขา่วสารขององค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน 
6. วิธีด าเนินการ 

6.1 มีการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารและจัดสถานที่ให้ประชาชนเขา้ตรวจดูข้อมูล 
6.2 มีการแตง่ตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเป็นปจัจุบัน 
6.3 มีการจัดวางเอกสารข้อมูลขา่วสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน 

การจัดหาพัสดุ การค านวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่กฎหมาย 
ระเบียบ กฎขอ้บังคับที่ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเผยแพร่ให้ประชาชนทราบและตรวจสอบได้
ข้อมูลครบตามรายการที่ก าหนด 

6.4 มีการจัดประชุมให้ความรู้แก่บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกี่ยวกับการปฏิบัติตาม 
พ.ร.บ. ข้อมูลขา่วสารของราชการ พ.ศ. 2540 

 
/6.5 มีบริการ... 

 
 



 
- ๘๕ - 

 
6.๕ มีบริการอินเตอร์เน็ตส าหรับให้บริการประชาชนทั่วไป 
6.7 มีการจัดเก็บสถิติผู้มารับบริการและสรุปผลเสนอผู้บริหาร 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๒ - ๒๕๖๔ 

8. งบประมาณด าเนินการ 
ไมใ่ช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
จ านวนศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
/๑. ชื่อโครงการ... 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
- ๘๖ - 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “ใหค้วามรู้ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลขา่วสารของราชการ พ.ศ. 2540” 
2. หลักการและเหตุผล 

คุณธรรม จริยธรรมเป็นหนึ่งในหลักธรรมาภิบาลที่หน่วยงานภาครัฐทุกแห่งพึงปฏิบัติเพ่ือให้เกิดการ
บริหารจัดการที่ดีและส่งเสริมองค์กรให้มีศักยภาพและประสิทธิภาพ ซึ่งรวมไปถึงความโปร่งใสการท างานที่
จ าเป็นต้องมีในทุกหน่วยงานโดยเฉพาะหน่วยงานภาครัฐ โดยหนึ่งในแนวทางที่จะช่วยให้เกิดความโปร่งใสใน
การท างานคือการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 มาตรา 58 
บัญญัติเกี่ยวกับสิทธิการรับรู้หรือรับทราบข้อมูลข่าวสารของราชการว่า “บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับทราบข้อมูล
หรือข่าวสารสาธารณะในครอบครองของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐรัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วน
ท้องถิ่น” และตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ได้ระบุหลักการและเหตุผลของ
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการว่าในระบอบประชาธิปไตย การให้ประชาชนมีโอกาสกว้างขวาง       
ในการไดร้ับขอ้มูลขา่วสารเกี่ยวกับการด าเนินการต่างๆ ของรัฐเป็นสิ่งจ าเป็น เพ่ือที่ประชาชนจะสามารถแสดง
ความคิดเห็นและใช้สิทธิทางการเมืองได้โดยถูกต้องมากยิ่งขึ้น การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของขององค์การ
บริหารส่วนต าบลหินโคนให้ประชาชนรับรู้อย่างถูกต้อง รวดเร็วจากการท างานที่มีประสิทธิภาพจึงเป็นสิ่งที่
จ าเป็นอยา่งยิ่ง 

ดังนั้น เพ่ือเสริมสร้างให้องค์การบริหารส่วนต าบลหินโคนมีความโปร่งใสในการท างานมากยิ่งขึ้น             
จึงได้จัดกิจกรรม “ให้ความรู้ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540” น าความโปร่งใสสู่องค์กร 
เพ่ือให้บุคลากรและผู้ที่เกี่ยวข้องขององค์การบริหารส่วนต าบลหินโคนได้รับรู้สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ และการปฏิบัติตามพ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และเมื่อเกิดความเข้าใจแล้ว
จะสามารถขยายผลบอกตอ่ไปยังผู้ใกล้ชิดได ้ 
3. วัตถุประสงค ์

เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมตระหนักถึงความส าคัญของการรับรู้สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ และการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ข้อมูลขา่วสารของราชการ พ.ศ. 2540 ให้มีคุณธรรม จริยธรรมและความ
โปร่งใสในการท างานและมีความรู้เกี่ยวกับสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ พ.ศ. 2540 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

- ผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนต าบล 
หินโคน 

- ผลการเรียนรู้เฉลี่ย รอ้ยละ 80 
- ผู้เขา้ร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจ รอ้ยละ 80 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน  

6. วิธีด าเนินการ 
ขั้นตอนที่ 1 ส ารวจความต้องการอบรม 
ขั้นตอนที่ 2 ออกแบบหลักสูตร 
 

/ขั้นตอนที่ 3... 
 

 



 
- ๘๗ - 

 
ขั้นตอนที่ 3 ด าเนินกิจกรรม 
ขั้นตอนที่ 4 วัดผลความรู้ 
ขั้นตอนที่ 5 ติดตามและประเมินผล 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๒ - ๒๕๖๔ 

8. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน  

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
- จ านวนผู้เขา้ร่วมอบรม 
- รอ้ยละของผลการเรียนรู้เฉลี่ย 
- รอ้ยละความพึงพอใจของผู้เขา้ร่วมกิจกรรม 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
/๑. ชื่อโครงการ... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



- ๘๘ - 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “เผยแพร่ข้อมูลขา่วสารที่ส าคัญและหลากหลาย” 
2. หลักการและเหตุผล 
     ด้วยพระราชบัญญัติขอ้มูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 ก าหนดให้หน่วยงาน
ของรัฐจะต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่ส าคัญๆ ของหน่วยงาน เช่น โครงสร้างและการจัดองค์กร อ านาจ
หน้าที่ แผนงาน โครงการและอ่ืนๆดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน จึงได้จัดท ามาตรการ “เผยแพร ่        
ข้อมูลขา่วสารที่ส าคัญและหลากหลาย” ขึ้น เพ่ือให้ประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอ านาจ
หนา้ที่และเขา้ถึงขอ้มูลตามภารกิจหลักขององค์การบริหารส่วนต าบลหินโคนไดง่้ายและสะดวกมากขึ้น 
3. วัตถุประสงค ์

3.1 เพ่ือให้มีการเผยแพร่ข้อมูลขา่วสารที่ส าคัญและเข้าถึงงา่ย 
3.2 เพ่ือให้มีการเผยแพร่ข้อมูลขา่วสารที่หลากหลาย 
3.3 เพ่ือให้ประชาชนหรือผู้รับบริการสามารถเข้าถึงขอ้มูลขา่วสารได้สะดวกมากยิ่งขึ้น 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
           มีข้อมลูประเภทต่างๆ เผยแพร่ต่อประชาชนในพื้นท่ีและเข้าถึงไดม้ากกว่า 10 ประเภทขึ้นไป 
5. พื้นที่ด าเนินการ 

พ้ืนที่ทั้งในและนอกเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน  
6. วิธีด าเนินการ 

จัดให้มีข้อมูลขา่วสารประเภทต่างๆ เผยแพร่ให้ประชาชนทั้งในและนอกพ้ืนที่ ไดแ้ก่ 
- แผนพัฒนาท้องถิน่ 
- งบประมาณรายจ้ายประจ าปี 
- แผนการด าเนินงาน 
- แผนอัตราก าลัง 
- แผนการจัดหาพัสดุ 
- ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา 
- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
- ข้อมูลรายรับและรายจ่าย 
- งบแสดงฐานะทางการเงิน 
- รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น 
- รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปี 
- รายงานผลคะแนนการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการ 
- ผลส ารวจความพึงพอใจของประชาชน 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๒ - ๒๕๖๔ 

8. งบประมาณด าเนินการ 
ไมใ่ช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ส านักองค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน  

10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
จ านวนขอ้มูลขา่วสารที่ได้รับการเผยแพร่ 

/๑. ชื่อโครงการ... 



- ๘๙ - 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “การเผยแพร่ข้อมูลขา่วสารด้านการเงิน การคลัง พัสด ุและทรัพยสิ์น 
                   ขององค์การบริหารส่วนต าบล และการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเงินการคลัง” 
2. หลักการและเหตุผล 

การบริหารงานราชการในปัจุบัน ภาคประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมและมีบทบาทอย่างมากในการ
บริหารงานของราชการส่วนท้องถิ่นในด้านต่างๆ การบริหารงานราชการส่วนท้องถิ่นต้องสามารถตรวจสอบได้ 
ต้องมีความโปร่งใส ต้องให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูล ข่าวสาร ในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ เพ่ือเป็นการ
ป้องกันมิใหเ้กิดการทุจริตและประพฤติมิชอบเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ภาครัฐและภาคประชาชน 
3. วัตถุประสงค ์

เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในการปฏิบัติงานให้ประชาชนไดร้ับรู้ เพ่ือประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานของ
ภาครัฐเพื่อส่งเสริมบทบาทการมีสวนร่วมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริตประพฤติมิชอบ
ในภาครัฐเสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายในการติดตามและตรวจสอบการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ
ให้มีความเข้มแข็งเพ่ือให้มีระบบ และกลไกในการป้องกันและตรวจสอบมิให้เกิดการทุจริต หรือการปฏิบัติ
หน้าที่โดยมิชอบในภาครัฐ 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

ประชาชนภายในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน 
5. พื้นที่ด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน  
6. วิธีด าเนินการ 

เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงบประมาณ รายการบัญชีรับจ่ายเงินประจ าปี และการจัดซื้อจัดจ้าง 
จัดหาพัสดุต่างๆรวมถึงการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการช าระภาษีท้องถิ่น และการรับเรื่องร้องเรียนทางด้าน
การเงินการคลัง ผ่านทางเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน และปิดประกาศข้อมูลดังกล่าวที่บอร์ด
ประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๒ - ๒๕๖๔ 
8. งบประมาณด าเนินการ 

ไมใ่ช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญของทางราชการ ประชาชนมีโอกาสได้ตรวจสอบการ
บริหารงานของเองค์การบริหารส่วนต าบล ท าให้ลดการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีความโปร่งใสในการ
ปฏิบัติงาน 
 

/๑. ชื่อโครงการ... 
 
 
 
 

 



- ๙๐ - 
 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “จัดใหมี้ชอ่งทางที่ประชาชนเข้าถึงขอ้มูลขา่วสารขององค์การบริหาร 
                   ส่วนต าบลหินโคน” 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของมาตรการ 

ด้วยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 ก าหนดให้
หน่วยงานของรัฐจะต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่ส าคัญๆ ของหน่วยงาน เช่น โครงสร้างและการจัดองค์กร 
อ านาจหน้าที ่แผนงาน โครงการและอ่ืนๆ 

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลหินโคนจึงได้ตระหนักและเห็นความส าคัญของการเผยแพร่ข้อมูล         
ที่ส าคัญๆ ของหน่วยงานผ่านทางช่องทางที่หลากหลาย เพ่ือให้การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารครอบคลุม          
ทุกกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ หน่วยประชาสัมพันธ์ ณ ที่ท าการของหน่วยงาน เว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสังคม 
(Social Media) สื่ออิเล็กทรอนิกส์อ่ืนๆ ทั้งนี้ เพ่ือให้ประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตาม
อ านาจหน้าที่และเขา้ถึงข้อมูลตามภารกิจหลักขององค์การบริหารส่วนต าบลหินโคนไดง่้ายและสะดวกมากข้ึน 
3. วัตถุประสงค ์

3.1 เพ่ือให้มีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลขา่วสารของหน่วยงานที่หลากหลาย 
3.2 เพ่ือให้ประชาชนหรือผู้รับบริการสามารถเข้าถึงขอ้มูลข่าวสารไดส้ะดวกมากยิ่งขึ้น 
3.3 เพ่ือใหม้ีช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนที่เข้าถึงประชาชนไดง้่าย 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
ช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลขา่วสารของหน่วยงาน จ านวนไม่น้อยกว่า 7 ช่องทาง 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
พ้ืนที่ทั้งในและนอกเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน 

6. วิธีด าเนินการ 
จัดให้มีและเผยแพราข้อมูลขา่วสารในช่องทางที่เป็นการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน ไดแ้ก่ 

- บอรด์ประชาสัมพันธ์ ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน 
- บอรด์ประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน ตามชุมชน/หมู่บ้าน 
- ประกาศเสียงตามสาย/วิทยุชุมชน/หอกระจายขา่ว/ 
- รถกระจายเสียง/หนว่ยประชาสัมพันธ์เคลื่อนที ่
- สื่อสังคม (Social Media) เฟสบุ๊ค ไลน์ 
- ศูนยข้์อมูลข่าวสารขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น มีเจา้หน้าที่ให้บริการประจ าและ 

ให้ประชาชนสืบคน้ไดเ้อง 
- ประกาศผ่านเว็บไซต์/เว็บบอร์ด ที่มีข้อมูลผลการด าเนินงานขององคก์รปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๒ - ๒๕๖๔ 
8. งบประมาณด าเนินการ 

ไมใ่ช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน 
10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

จ านวนช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลขา่วสารของหน่วยงาน 
/๓.๒ การรับฟัง... 
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3.2 การรับฟังความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/รอ้งทุกขข์องประชาชน 

๑. ชื่อโครงการ : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับต าบล 
๒. หลักการและเหตุผล 
          ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๘๑ ภายใต้บังคับมาตรา ๑           
รัฐจะต้องให้ความเป็นอิสระแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามหลักแห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์
ของประชาชนในท้องถิ่น และส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการจัดท าบริการ
สาธารณะ  และมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในพ้ืนที่ มาตรา ๒๕๓ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นย่อมมี
อ านาจหน้าที่โดยทั่วไปในการดูแลและจัดท าบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น และย่อม
มีความเป็นอิสระในการก าหนดนโยบาย การบริหาร การจัดบริการสาธารณะ การบริหารงานบุคคล การเงิน
และการคลัง และมีอ านาจหน้าที่ของตนเองโดยเฉพาะ โดยค านึงถึงความสอดคล้องกับการพัฒนาของจังหวัด
และประเทศเป็นส่วนรวมด้วย มาตรา ๒๘๗ ประชาชนในท้องถิ่นมีสิทธิมีส่วนรวมในการบริหารกิจการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องจัดให้มีวิธีการที่ให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ดังกล่าวได้ด้วย โดยด าเนินการหลักภายใต้หลักประชารัฐ โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในพ้ืนที่   
ในการร่วมคิด ร่วมท า ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหาปรึกษาหารือแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ เพ่ือการแก้ปัญหาส าหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและท าให้
การด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความสุจริต โปร่งใส ถูกต้อง มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  
และคุณภาพ 
           เพ่ือให้การจัดประชุมเพ่ือรับฟังปัญหาและหาแนวทางในการพัฒนาต าบลหินโคนส าเร็จลุล่วงบรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนาตลอดจนได้รับการสนับสนุนในด้านต่างๆ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ
องค์การบริหารส่วนต าบลหินโคนจึงได้จัดประชุมก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางในการพัฒนาต าบลหินโคน 
เพ่ือใช้เป็นกรอบในการพัฒนาของต าบลหินโคนต่อไป 
๓. วัตถุประสงค ์
          ๓.๑ เพ่ือรับทราบปัญหาความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในท้องถิ่นมาประกอบการจัดท า
แผนพัฒนาของท้องถิ่นต่อไป 
          ๓.๒ เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมรับรู้ และร่วมเสนอความคิดเห็นในการตัดสินใจ 
ส าคัญๆ ของท้องถิ่นซึ่งจะช่วยให้เกิดความสามัคคีและความร่วมมือกันระหว่างราชการส่วนท้องถิ่นกับ
ประชาชนในท้องถิ่น 
          ๓.๓ เพ่ือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 
          ๓.๔ เพ่ือบริหารการจัดการเป็นไปตามแบบการมีส่วนร่วมของประชาชน โปร่งใสและตรวจสอบได้ 
๔. เป้าหมาย 
      จ านวน ๑๖ หมู่บ้านในเขตต าบลหินโคน 
๕. พื้นที่ด าเนินการ 
    ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน 
 
 

/๖. วิธีการ... 
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๖. วิธีการด าเนินงาน 
    ๖.๑ ประชาสัมพันธ์โครงการจัดประชุมเพ่ือรับฟังปัญหาและหาแนวทางในการพัฒนาต าบลหินโคน 
     ๖.๒ จัดให้ผู้น าองค์กรประชาชน เช่น ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรก านัน ผู้น าชุมชน แพทย์
ประจ าต าบล อาสาสมัครสาธารณสุข สมาชิกสภา อบต. กรรมการหมู่บ้าน กลุ่มอาชีพต่างๆ ตลอดจน
ประชาชนทั่วไปเข้าร่วมประชุม 
๗.  ระยะเวลาด าเนินงาน  
     ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๒ - ๒๕๖๔ 
๘. งบประมาณ 
     ๓๑,๔๔๐.-  บาท 
๙.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
     งานวิเคราะห์นโยบายและแผน ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน 
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
      ๑๐.๑ ได้รับทราบปัญหาความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในท้องถิ่น 
      ๑๐.๒ ประชาชนมีส่วนร่วมรับรู้ และร่วมเสนอความคิดเห็นในการตัดสินใจส าคัญ ๆ ของท้องถิ่น 
ซึ่งจะช่วยให้เกิดความสามัคคีและความร่วมมือกันระหว่างราชการส่วนท้องถิ่นกับประชาชนในท้องถิ่น 
      ๑๑.๓ ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารของทางราชการมากยิ่งข้ึน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/๑. ชื่อโครงการ... 
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1. ชื่อโครงการ : การด าเนินงานศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกขอ์งค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลหินโคนเป็นหน่วยงานภาครัฐที่เน้นการให้บริการประชาชน และมีเป้าหมาย
ให้มีการบริการประชาชนในด้านตาางๆ ที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ด้วยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และ          
เกิดประโยชน์ต่อประชาชนผู้รับบริการโดยตรง โดยถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะได้รับการบริการอย่าง
สะดวกรวดเร็ว และลดภาระของประชาชนเป็นส าคัญ ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินงานด้านบริการเป็นไปอย่าง
ต่อเนื่องและเปน็การอ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน  

องค์การบริหารส่วนต าบลหินโคนจึงมีการจัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์เพ่ือไว้ส าหรับรับเรื่อง
รอ้งเรียน/รอ้งทุกขจ์ากประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนต่างๆ 
3. วัตถุประสงค ์

3.1 เพ่ือรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพ้ืนที่ และจะได้แก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้อง
หรือน ามาเปน็ขอ้มูลในการท าแผนงานโครงการแก้ไขปญัหาต่อไป 

3.2 เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาติดต่อราชการ ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบล
หินโคน 

3.3 เพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลกับประชาชน 
ในพ้ืนที ่
4. เป้าหมาย 

ให้บริการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์จากประชาชนในพ้ืนที่ที่ได้รับความเดือดร้อนร าคาญหรือผู้มีส่วน
ได้เสียที่เก่ียวข้อง โดยการปฏิบัติราชการต้องสามารถให้บริการได้อย่างมีคุณภาพ สามารถด าเนินการแล้วเสร็จ
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด สร้างความเชื่อมั่นไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองตามความคาดหวัง/ความต้องการของ
ประชาชนผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความหลากหลายและมีความแตกต่างกันได้อย่างเหมาะสม
และมีการจัดเตรียมระบบการแกไ้ขหรือบรรเทาปญัหาและผลกระทบใดๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นตามมาได้ 
5. วิธีด าเนินการ 

5.1 จัดท าค าสั่งแต่งตั้งเจา้หน้าที่ผู้รับผิดชอบรับเรื่องร้องเรียน/รอ้งทุกข ์
5.2 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบช่องทางในการร้องทุกข/์รอ้งเรียน 
5.3 น าเรื่องเสนอคณะผู้บริหารพิจารณาสั่งการเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวขอ้ง เพ่ือแก้ไขปญัหาตามความจ าเป็น

และเรง่ดว่น 
5.4 แจ้งผลการปฏิบัติงานให้ผู้รอ้งทราบ 

6. ระยะเวลาด าเนินการ 
ให้บริการในวัน เวลาราชการวันจันทร์ - วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. - 16.30 น. โดยช่องทางร้อง

ทุกข์/รอ้งเรียน ดังนี้ 
6.1 ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน 
6.2 ทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๔๔๖๓๔๗๔๑ ทางโทรสารหมายเลข ๐๔๔๖๓๔๗๔๑ 
6.3 ทางเว็บไซต ์
6.4 ทางไปรษณีย์ 

    /๗. งบประมาณ... 
 
 
 



- ๙๔ - 
 

7. งบประมาณด าเนินการ 
ไมใ่ช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน 

9. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
9.1 มีสถิติจ านวนเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน ประจ าสัปดาห์/ประจ าเดือน ท าให้เห็นว่าประชาชนได้มี

ส่วนร่วมในการสอดส่องดูแลสังคมและการอยู่ร่วมกัน แสดงให้เห็นถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน 

9.2 สามารถด าเนินการแก้ไขปรับปรุงตามเรื่องที่ประชาชนร้องเรียน/รอ้งทุกข์ 
9.3 แจ้งผลการด าเนินการให้ผู้รอ้งเรียนทราบภายใน 15 วัน 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
/๑. ชื่อโครงการ... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๙๕ - 
 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการก าหนดขั้นตอน/กระบวนการเรื่องร้องเรียน  
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลหินโคนเป็นหน่วยงานภาครัฐที่เน้นการให้บริการประชาชน และมีเป้าหมาย
ให้มีการบริการประชาชนในด้านตาางๆ ที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ด้วยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเกิด
ประโยชน์ต่อประชาชนผู้รับบริการโดยตรง โดยถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะได้รับการบริการอย่าง
สะดวกรวดเร็ว และลดภาระของประชาชนเป็นส าคัญ ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินงานด้านบริการเป็นไปอย่าง
ต่อเนื่องและเป็นการอ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน การแสดงความคิดเห็น
ของประชาชน เป็นกลไกหนึ่งในการน ามาพัฒนาปรับปรุงบริการให้ดียิ่งขึ้น รวมทั้งเป็นช่องทางที่เปิดให้
ประชาชนไดม้ีส่วนร่วม และได้รับบริการที่มีความเทา่เทียมและโปร่งใส 
3. วัตถุประสงค ์

3.1 เพ่ือเป็นช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียน หรือรับความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากประชาชน 
3.2 เพ่ือให้ประชาชนได้ทราบขั้นตอน และกระบวนการในการร้องเรียน 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
มีช่องทางและก าหนดขั้นตอนกระบวนการในการร้องเรียน 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน 

6. วิธีด าเนินการ 
จัดท าขั้นตอนกระบวนการ และช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนจากประชาชน ไดแ้ก่ 
- กลอ่งรับความคิดเห็น ติดตั้งไว้ ณ บริเวณจุดให้บริการ 
- ผ่านเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน 
- ผ่าน facebook องค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๒ - ๒๕๖๔ 
8. งบประมาณด าเนินการ 

ไมใ่ช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผดิชอบ 

ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

ประชาชนไดร้ับทราบขั้นตอน กระบวนการ และแสดงความคิดเห็นผ่านช่องทางในการรับเรื่อง
รอ้งเรียน 
 
 
 
 
 

 
/๑. ชื่อโครงการ... 

 
 



- ๙๖ - 
 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการแก้ไขเหตุเดือดร้อนร าคาญ ดา้นการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน เป็นส่วนงานที่มีอ านาจหน้าที่
โดยตรงในการดูแลด่านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมให้แก่ประชาชน ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข 
พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ซึ่งมุ่งเน้นการบริการให้ประชาชนอยู่ในสภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีเอ้ือต่อการ
ด ารงชีวิตได้อยาางปกติสุข ดังนั้น เมื่อมีกรณีการแจ้งเรื่องราวหรือร้องทุกข์อันมีลักษณะที่เกี่ยวข้องกับสภาพ  
สิ่งแวดล้อมที่มีเหตุเดือดร้อนร าคาญ เช่น กลิ่นเหม็น เสียงดัง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมจึงมีหน้าที ่         
เร่งด าเนินการตรวจสอบและแก้ไขเหตุเดือดร้อนร าคาญนั้นเพื่อแก้ไขปญัหาให้ประชาชนโดยเร็ว 
3. วัตถุประสงค ์

3.1 เพ่ือรับแจ้งปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพ้ืนที่เกี่ยวกับเหตุเดือดร้อนร าคาญ          
ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม จะได้แก้ไขปญัหาไดอ้ย่างถูกตอ้งรวดเร็ว 

3.2 เพ่ือเป็นการบริการประชาชนให้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีเสมอ 
3.3 เพ่ือเป็นการก าหนดขั้นตอนการด าเนินงานของเจ้าหน้าที ่

4. เป้าหมาย 
รับแจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์เกี่ยวกับเหตุเดือดร้อนร าคาญ จากประชาชนในพ้ืนที่องค์การบริหาร

ส่วนต าบลหินโคน 
5. วิธีด าเนินการ 

5.1 รับแจ้งเรื่องร้องเรียน/รอ้งทุกขเ์กี่ยวกับเหตุเดือดร้อนร าคาญ  
5.2 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบช่องทางในการแจ้งเหตุเดือดรอ้นร าคาญ 
5.3 รับแจ้งโดยตรงหรือรับเรื่องผ่านศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกขอ์งค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน 
5.4 ด าเนินการออกตรวจพ้ืนที่เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ และน าเรื่องเสนอต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น

พิจารณา สั่งการเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวขอ้ง เพ่ือแก้ไขปญัหาตามความจ าเป็นและเร่งดว่น 
5.5 แจ้งผลการปฏิบัติงานให้ผู้รอ้งทราบ 15 วัน นับแต่วันรับแจ้ง 

6. ระยะเวลาด าเนินการ 
ให้บริการในวัน เวลาราชการวันจันทร์ - วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. - 16.30 น. โดยช่องทางร้อง

ทุกข/์รอ้งเรียน ไดแ้ก่ 1) ไปรษณีย์ 2) โทรศัพท ์3) โทรสาร 4) เว็บไซต์ 5) เฟสบุ๊ค 
7. งบประมาณด าเนินการ 

ไมใ่ช้งบประมาณ 
8. ผูhรับผิดชอบโครงการ 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน 
9. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

9.1 มีสถิติจ านวนเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียนเหตุเดือดร้อนร าคาญเป็นประจ าทุกเดือน ท าให้เห็นว่า
ประชาชนไดม้ีส่วนร่วมในการสอดส่องดูแลสังคมและการอยู่รว่มกัน แสดงให้เห็นถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชน
มีส่วนร่วมในการสอดส่องดูแลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน 

9.2 สามารถด าเนินการแก้ไขปรับปรุงเหตุเดือดร้อนร าคาญตามเรื่องที่ประชาชนแจ้งเหตุหรือ
รอ้งเรียน/รอ้งทุกข ์

9.3 ออกตรวจพ้ืนที่และแจ้งผลการด าเนินการให้ผู้รอ้งเรียนทราบภายใน 15 วัน 

/๑. ชื่อโครงการ... 



 
- ๙๗ - 

 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้รอ้งเรียน/รอ้งทุกข์รับทราบ 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ในการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ เป็นสิ่งส าคัญเพราะการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ทุกครั้งจะต้องมีการตรวจสอบ กลั่นกรองการใช้อ านาจโดยการเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้รับทราบข้อเท็จจริง 
ขhอกฎหมายที่ถูกต้อง และต้องเป็นธรรมกับทุกฝ่าย เมื่อด าเนินการตามขั้นตอนเรื่องการร้องเรียนร้องทุกข์
เสร็จแล้วให้แจง้ผู้ร้องรับทราบโดยเร็วไม่เกิน 15 วัน 
3. วัตถุประสงค ์

3.1 เพ่ือปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายที่เก่ียวขอ้งอย่างเครง่ครัดลดปัญหาทุจริต 
3.2 เพ่ือให้เกิดการปฏิบัติหน้าที่ราชการอยา่งถูกตอ้งโดยการน าขอ้เสนอแนะจากหน่วยตรวจสอบ 

มาปฏิบัติ 
3.3 เพ่ือให้ผู้ร้องได้รับทราบขั้นตอนของการด าเนินการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์และส่งเสริมภาค

ประชาชนร่วมตรวจสอบการด าเนินงานของทางราชการ 
4. เป้าหมายการด าเนินการ 

ผู้รอ้งเรียน/รอ้งทุกข์ 
5. พื้นที่ด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน 
6. วิธีการด าเนินการ 

ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วเสร็จแจ้งผู้รอ้งโดยเร็วไม่เกิน 15 วันท าการ 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๒ - ๒๕๖๔ 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน 
9. งบประมาณด าเนินการ 

ไมใ่ช้งบประมาณ 
10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

10.1 การปฏิบัติหน้าที่ราชการถูกตอ้งตามระเบียบ กฎหมาย เป็นธรรมกับทุกฝ่าย 
10.2 ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติงานด้านการร้องเรียนร้องทุกข์ 

 
 
 
 
 

/3.3 การส่งเสริม... 
 

 
 

 



- ๙๘ - 

3.3 การส่งเสริมใหป้ระชาชนมีสว่นร่วมบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหาร 
                   ส่วนต าบลหินโคน 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2548 หมวด 1 องค์กรจัดท าแผนพัฒนา ข้อ 7 (2) และข้อ 9 ก าหนดให้มีองค์กรและโครงสร้างขององค์กร
จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปของคณะกรรมการ ดังนั้น เพ่ือให้องค์การบริหารส่วน
ต าบลหินโคนในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบองค์การบริหารส่วนต าบล มีองค์กรในการจัดท า
แผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2548 องค์การบริหารส่วนต าบลหินโคนจึงแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนต าบลหินโคนขึ้น 
3. วัตถุประสงค ์

เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลและตัวแทนประชาชนจากทุกภาคส่วนได้มีส่วน
ร่วมและแสดงความคิดเห็นในการจัดท าร่างแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหินโคนและ
แผนพัฒนาสี่ปีองค์การบริหารส่วนต าบลหินโคนให้สอดคล้องกับประเด็นหลักการพัฒนาที่ประชาคมองค์การ
บริหารส่วนต าบลหินโคนและคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหินโคนก าหนดด้วยความถูกต้อง 
โปร่งใส และสุจริต 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน 
5. พื้นที่ด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน 
6. วิธีด าเนินการ 

6.1 จัดประชุมเพ่ือคัดเลือกผู้แทนประชาคมองค์การบริหารส่วนต าบล 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหินโคนบางต าแหน่งใน
ปัจจุบันจะครบวาระการด ารงต าแหน่ง 2 ปี ตามท่ีระเบียบฯ ก าหนด องค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน จึงต้อง
ด าเนินการคัดเลือกบุคคลในต าแหน่งดังกล่าวมาด ารงต าแหน่งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา
ขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2558 หมวด 1 องคก์รจัดท าแผนพัฒนา ข้อ 7 (2) และข้อ 9 ที่ก าหนด 
8. งบประมาณด าเนินการ 

ไมใ่ช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน องค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

องค์การบริหารส่วนต าบลหินโคนมีคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ต าบลหินโคนเพ่ือเป็นองค์กรในการยกร่างหรือจัดท าร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล
หินโคนและร่างแผนพัฒนาสี่ปีองค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน เพ่ือใช้เป็นแผนพัฒนาในการพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนต าบลหินโคนประชาชนจากทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็น 

/๑. ชื่อโครงการ... 



- ๙๙ - 
 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหาร 
                   ส่วนต าบลหินโคน 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2548 หมวด 1 องค์กรจัดท าแผนพัฒนา ข้อ 7 (2) และข้อ 9 ก าหนดให้มีองค์กรและโครงสร้างขององค์กร
จัดท าแผนพัฒนาขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปของคณะกรรมการ และตามข้อ ๒๘ ข้อ ๒๙  ก าหนดให้
มีการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 องค์การบริหารส่วนต าบลหินโคนจึงแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหินโคนขึ้น 
3. วัตถุประสงค ์

เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรขององค์การบริหารต าบลและตัวแทนประชาชนจากทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วม
และแสดงความคิดเห็นในการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหินโคนและแผนพัฒนาสี่ปีองค์การ
บริหารส่วนต าบลหินโคน และมีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผลตามแผนพัฒนาให้มีประสิทธิภาพ                
ให้สอดคล้องกับประเด็นหลักการพัฒนาก าหนดด้วยความถูกต้อง โปร่งใส และสุจริต 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน 
5. พื้นที่ด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน อ าเภอล าปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 
6. วิธีด าเนินการ 

จัดประชุมเพ่ือคัดเลือกบุคคล ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเหมาะสมเพ่ือแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน บางต าแหน่ง         
ในปัจจุบันจะครบวาระการด ารงต าแหน่ง 2 ปี ตามที่ระเบียบฯ ก าหนด องค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน             
จึงต้องด าเนินการคัดเลือกบุคคลในต าแหน่งดังกล่าวมาด ารงต าแหน่งคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2558 ที่ก าหนด 
8. งบประมาณด าเนินการ 

ไมใ่ช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน องค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

องค์การบริหารส่วนต าบลหินโคนมีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลหินโคน เพ่ือให้ทราบว่าแผนงานมีจุดอ่อนจุดแข็งอย่างไร เพ่ือน าผลการติดตามไปวิเคราะห์การ
พัฒนาแผนงานให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

 
/๑. ชื่อโครงการ... 

 



 
- ๑๐๐ - 

1. ชื่อโครงการ : การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดท าแผนชุมชน 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

การพัฒนาและสร้างการเรียนรู้ เพ่ือมุง่เน้นยกระดับการมีส่วนรว่มของประชาชน ในการพัฒนาท้องถิ่น
เป็นส าคัญจึงควรให้คณะกรรมการชุมชนซึ่งถือว่าเป็นประชาชนกลุ่มหนึ่งในชุมชน สร้างแผนชุมชนขึ้นมาด้วย
ตนเอง ดังความหมายของแผนแม่บทชมชุนที่ว่า “แผนชุมชนเป็นการท างานเพ่ือต้องการให้ชุมชนสามารถ
บริหารจัดการเอง ก าหนดทิศทางของตนเอง”การสร้างภูมิคุ้มกัน ป้องกันเงื่อนไขจากภายนอกเข้าไปท าให้
ชุมชนเปลี่ยนแนวคิดวัฒนธรรมดั้งเดิม และวิ่งตามกระแสเงิน ท าให้ชุมชนได้รับการเรียนรู้ รู้จักชุมชนของ
ตนเองสามารถค้นหาทรัพยากรและศักยภาพของตนเอง ตลอดจนการท าโครงการแก้ไขปัญหาในอนาคตได้ 
และการประสานกับหน่วยงานทุกภาคส่วน เพ่ือให้เกิดความร่วมมือเป็นพลังส าคัญในการแก้ไขปัญหา               
ที่ตอบสนองความตอ้งการของชุมชน ในปัจจุบันและป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ 
3. วัตถุประสงค ์

เพ่ือให้คนในชุมชนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ได้เห็นข้อเด่น ข้อดี โอกาสและข้อจ ากัดของชุมชน          
ในการพัฒนาอยางมีเปา้หมายมีช่องทางในการแก้ไขปัญหาของชุมชนได้อย่างเหมาะสมและครอบคลุมสามารถ
ก าหนดกิจกรรมที่ตอบสนองความต้องการของชุมชนได้คิดเปน็และกล้าที่จะตัดสินใจด้วยตนเองได้ 
4. เป้าหมาย 

ทุกหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน 
5. วิธีด าเนินการ 

5.1 ประชุมผู้บริหาร ก านัน ผู้ใหญบ่า้น เจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องเพ่ือวางแผนการด าเนินงาน 
5.2 ประชาสัมพันธ์โครงการพรอ้มใหค้วามรู้แก่ประชาชนในพื้นท่ี โดยใช้หอกระจายข่าวและ 

เสียงตามสายในหมู่บ้าน 
5.3 ด าเนินการจัดท าแผนชุมชนของทุกหมู่บ้านตามก าหนดการ 
5.4 ส่งแผนชุมชนให้หนวยงานที่เกี่ยวข้อง 

6. ระยะเวลาการด าเนินการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๒ - ๒๕๖๔ 

7. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน 

9. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
ชุมชนสามารถวางแผนจัดการกับทรัพยากรหรือทุนในชุมชน ทั้งทุนบุคคลและทุนสังคมที่มีอยู่ได้อย่าง

เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพชุมชนคนในชุมชนได้รับผลประโยชน์ร่วมกันอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมความ
รว่มมือกันของคนในชุมชนจะก่อให้เกิดทัศนคติที่ดี เอ้ืออาทรต่อกันได้ รวมทั้งปลูกฝังทัศนคติ ค่านิยมที่ดีให้กับ
ลูกหลานสามารถหาแนวรวมในการท างานเพ่ือพัฒนาชุมชนท้องถิ่นของตนเองได้ 
 

/มิติที่ ๔... 
 

 
 



- ๑๐๑ - 
 
มิติที ่4  การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครอง 
          ส่วนทอ้งถิ่น 
4.1 มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายใน ตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินก าหนด
4.1.1 มีการจัดท าและรายงานการจัดท าระบบควบคุมภายในให้ผู้ก ากับดูแล 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการจัดท ารายงานการควบคุมภายใน 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 
2544 ก าหนดให้หน่วยรับตรวจติดตามประเมินผลการควบคุมภายในที่ได้ก าหนดไว้ รายงานต่อผู้ก ากับดูแล
และคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปlงบประมาณ
ดังนั้น เพ่ือใหก้ารปฏิบัติถูกต้องและเปน็ไปตามที่ระเบียบฯ ก าหนด  

องค์การบริหารส่วนต าบลหินโคนจึงไดม้ีการจัดท าและรายงานการควบคุมภายในตามที่คณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดินก าหนด เป็นประจ าทุกปี 
3. วัตถุประสงค ์

๓.1 เพ่ือติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานย่อยและระดับองค์กรขององค์กร
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน 

๓.2 เพ่ือสรุปรายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายในให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน
ทราบตามแบบที่ระเบียบฯ ก าหนด 

๓.3 เพ่ือรายงานการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในต่อผู้ก ากับดูแลและคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดินตามก าหนด 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

ทุกส านัก/กอง ขององค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน 
5. พื้นที่ด าเนินการ 

ทุกส านัก/กอง ขององค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน 
6. วิธีด าเนินการ 

๖.1  แตง่ตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานย่อยและ 
ระดับองคก์ร 

๖.๒ ผู้บริหารมีหนังสือแจ้งใหทุ้กส่วนราชการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน 
๖.๓ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย ด าเนินการ

ประเมินองคป์ระกอบตามแบบ ปย.1 และประเมินผลการปรับปรุงการควบคุมภายในตามแบบ ปย.2 
๖.๔ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับองค์กร ด าเนินการรวบรวม         

เพ่ือจัดท ารายงานการควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ข้อ 6 ระดับองค์กร และน าเสนอผู้บริหาร พร้อมจัดส่ง
รายงานให้ผู้ก ากับดูแลและคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 
7. ระยะเวลาการด าเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๒ - ๒๕๖๔ 

/๘. งบประมาณ... 
 

 
 



 
- ๑๐๒ - 

 
๘. งบประมาณด าเนินการ 

ไมใ่ช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ทุกส านัก/กอง ขององค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

1. บุคลากรมีความรู้ความเขา้ใจในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
2. ลดโอกาสความผิดพลาด ป้องกันและลดความเสี่ยงต่อการปฏิบัติงาน 
3. เกิดประโยชน์สูงสุดต่องคก์รและประชาชนโดยรวม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/๑. ชื่อโครงการ... 
 

 
 

 
 
 
 



- ๑๐๓ - 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

ระบบการควบคุมภายในเป็นกลไกที่ส าคัญและเป็นเครื่องมือในการบริหารงานในหน่วยงานไม่ว่าจะ
เป็นในภาครัฐหรือเอกชนทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ระบบการควบคุมภายในจะช่วยควบคุมหรือลดความ
เสี่ยงของหน่วยงานให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งจะท าให้ปฏิบัติงานและการจัดการของหน่วยงานบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ ในอดีตที่ผ่านมาการบริหารงานของหน่วยงานภาครัฐได้มีการควบคุมภายในตามที่
กระทรวงการคลังประกาศให้ใช้เป็นเรื่องๆ ไป ซึ่งอาจอยูใ่นรูปของกฎหมายระเบียบ ระบบบัญชี หนังสือสั่งการ 
และหนังสือตอบข้อหารือต่างๆ โดยส่วนใหญ่จะเน้นไปที่การควบคุมด้านการเงินและบัญชีและการปฏิบัติให้
ถูกต้องตามระเบียบหรือกฎเกณฑ์ที่ทางราชการก าหนดไว้ ซึ่งไม่ครอบคลุมถึงการจัดการด้านอ่ืนๆ
นอกเหนือจากด้านการเงินและบัญชีในหน่วยงาน จึงไม่สามารถสะท้อนภาพถึงผลการด าเนินงานในภาพรวม
ของหน่วยงานได้ระบบการควบคุมภายในที่ดี ควรเป็นระบบการควบคุมที่ครอบคลุมงานทุกด้านและสามารถ
สะทอ้นภาพให้เห็นเป็นองคร์วมของหน่วยงานนั้นๆ ว่ามีการด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่
เพียงใด การที่ระบบการควบคุมภายในของรัฐยังไม่ครอบคลุมทุกระบบงาน อาจเป็นช่องทางรั่วไหลท าให้เกิด
ความเสียหายในหน่วยงานและการด าเนินงานไม่สัมฤทธิ์ผล ทั้งนี้สาเหตุส่วนหนึ่งอาจเกิดจากการก าหนดหน้าที่
และมอบหมายงานในหน่วยงานไม่เหมาะสม การมอบหมายการปฏิบัติงานทั้งกระบวนการให้บุคคลใดบุคคล
หนึ่งเพียงคนเดียว การควบคุมสอบทานและการตรวจสอบยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอตลอดจนขาดการ
ประเมินและการบริหารความเสี่ยงการควบคุมภายในของหน่วยงานที่ก าหนดขึ้น และพัฒนาให้ระบบการ
ควบคุมภายในดังกล่าวทันสมัยอยู่เสมอ 

องค์การบริหารส่วนต าบลหินโคนพิจารณาแล้วเห็นว่าเพ่ือให้องค์กรมีแนวทางในการก าหนดระบบการ
ควบคุมภายในให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน่วยงานจึงได้ก าหนดกิจกรรม
การติดตามประเมินผลการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนต าบลหินโคนขึ้น 
3. วัตถุประสงค ์

3.1 เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ท าให้การใช้ทรัพยากรเป็นไป
อย่างประหยัดและคุ้มค่า โดยลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ซ้ าซ้อนหรือไม่จ าเป็น ลดความเสี่ยงหรือผลเสียหาย
ด้านการเงินหรือดา้นอื่นๆ ที่อาจมีขึ้น 

3.2 เพ่ือให้มีข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้องครบถว้นและเชื่อถือได้ สร้างความม่ันใจ 
แก่ผู้บริหารในการตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารและการปฏิบัติงาน และบุคคลภายนอกที่เก่ียวข้อง 

3.3 เพ่ือให้บุคลากรมีการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย เงื่อนไขสัญญา ข้อตกลง ระเบียบ ข้อบังคับ
ต่างๆ ของหน่วยงานอยา่งถูกตอ้งและครบถ้วน 
4. เป้าหมาย 

เพ่ือให้การควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนต าบลหินโคนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
เหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน่วยงาน อีกทั้งยังเป็นการควบคุมหรือลดความเสี่ยงของหน่วยงานให้อยู่       
ในระดับท่ียอมรับได ้ซึ่งจะท าให้การปฏิบัติงานและการจัดงานของหน่วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ 
 

 
/5. วิธีด าเนินการ... 

 
 

 



- ๑๐๔ - 
 
5. วิธีด าเนินการ 

5.1 แต่งตั้งคณะท างานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดินว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ข้อ 6 

5.2 ประชุมคณะท างานเพ่ือปรับปรุงพัฒนาระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้การปฏิบัติ
ตามภารกิจและตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล      
หินโคนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

5.3 การรวบรวมผลการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในให้คณะท างานฯ เพ่ือสรุปขอ้มูล 
5.4 รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคต่างๆ ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบล

และผู้บริหารทราบ 
6. สถานที/่ระยะเวลาด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน/ ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๒ – ๒๕๖๔ 
7. หน่วยงานรับผิดชอบ 

ทุกส านัก/กอง ขององค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน 
8. งบประมาณด าเนินการ 

ไมใ่ช้งบประมาณ 
9. ประโยชน์ที่คาดวา่จะได้รับ 

๙.1 การด าเนินงานของหน่วยงานบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 
๙2 การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัด และคุ้มค่า 
๙.3 มีข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้อง ครบถว้นและเชื่อถือได้สามารถน าไปใช้ในการตัดสินใจ 
๙.4 การปฏิบัติในหน่วยงานเป็นไปอย่างมีระบบและอยู่ในกรอบของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 

ที่วางไว้ 
๙.5. เป็นเครื่องมือช่วยผู้บริหารในการก ากับดูแลการปฏิบัติงานดีอย่างดียิ่ง 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
10.1 มีรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามมาตรฐาน ข้อ 6 ที่เสร็จตามก าหนดเวลา 
10.2 กิจกรรมการควบคุมภายใน รอ้ยละ 80 ได้ด าเนินการแกไ้ข 
10.3 รอ้ยละของหน่วยงานรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในครบทุกงาน 
10.4 มีการจัดการความรู้ที่เก่ียวขอ้งกับการควบคุมภายใน 
10.5 ระดับความพึงพอใจของผู้ที่เก่ียวขอ้งในการจัดท ารายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 

(รอ้ยละ 80 ในระดับมาก) 
 
 

/๑. ชื่อโครงการ... 
 
 

 
 
 
 
 



- ๑๐๕ - 
 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 
2544 ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลในฐานะหน่วยรับตรวจจัดวางระบบควบคุมภายในโดยใช้มาตรฐาน
การควบคุมภายในเป็นแนวทางหรือเครื่องมือในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เกิดจากการด าเนินกิจกรรม 
หรือโครงการตา่งๆ ของหน่วยรับตรวจ และรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการตรวจ
เงินแผ่นดิน ผู้ก ากับดูแลอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปlงบประมาณ โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือสร้างความม่ันใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการด าเนินงานของหน่วยรับตรวจจะบรรลุวัตถุประสงค์
ของการควบคุมภายในด้านประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการด าเนินงานและการใช้ทรัพยากร ซึ่งรวมถึง
การดูแลรักษาทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหายการรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการ
ทุจริตในหน่วยรับตรวจด้านความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีการด าเนินการจัดวางระบบควบคุมภายใน เพ่ือน าความเสี่ยงที่มีหรือคาดว่าจะ
มีและจัดให้มีกิจกรรมการควบคุมที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพ่ือป้องกันหรือลดความเสียหาย ความ
ผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น และให้สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน จึงได้ก าหนดมาตรการ
การติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 
3. วัตถุประสงค ์

3.1 เพ่ือให้ส่วนราชการที่รับผิดชอบจัดท าและน าแผนการปรับปรุงหรือบริหารจัดการความเสี่ยงไป
ด าเนินการเพ่ือควบคุมลดความเสี่ยง ในการปhองกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การ
สิ้นเปลือง หรือการทุจริตในหน่วยรับตรวจ 

3.2 เพ่ือให้มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงหรือบริหารจัดการความเสี่ยง
ระบบควบคุมภายในของส่วนราชการที่รับผิดชอบ และรายงานผลต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้ก ากับ
ดูแลภายในเวลาที่ก าหนด 

3.3 เพ่ือเป็นการเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกการควบคุมภายในให้เกิดประสิทธิภาพและ             
มีประสิทธิผล 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

ทุกส านัก/กอง ขององค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน 
5. พื้นที่ด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน 
6. วิธีด าเนินการ 

6.1 หน่วยงานย่อยด าเนินการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน แล้วจัดท ารายงานตามแบบ 
ที่ก าหนด 

6.2 หัวหน้าแต่ละส านัก/กอง (หน่วยงานย่อย) รายงานผลการด าเนินการแผนการปรับปรุงการ
ควบคุมภายในต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน 

/6.๓ คณะกรรมการ... 
 
 

 
 



- ๑๐๖ - 
 

6.๓ คณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนต าบลหินโคนประชุม
พิจารณา เมื่อด าเนินการแล้วให้รวบรวมและรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการ
ควบคุมภายในต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินผู้ก ากับดูแลอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเก้าสิบวันนับจาก
วันสิ้นปีงบประมาณ 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๒ - ๒๕๖๔ 
8. งบประมาณด าเนินการ 

ไมใ่ช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ทุกส านัก/กอง ขององค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

10.1 ส่วนราชการที่รับผิดชอบมีการน าแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในไปด าเนินการบริหาร
จัดการความเสี่ยง 

10.2 มีการติดตามผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน 
10.3 มีการรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 

ผู้ก ากับดูแลภายในเวลาที่ก าหนด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/4.2  การสนับสนุน... 
 
 

 
 
 

 



- ๑๐๗ - 
 
4.2  การสนับสนุนให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติ หรือการบริหารราชการ 
      ตามชอ่งทางที่สามารถด าเนินการได้ 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการส่งเสริมใหป้ระชาชนมีสว่นร่วม ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล 
                   เกี่ยวกับการบรรจุ แต่งตั้ง การโอน ย้าย 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

การบริหารงานบุคคลเป็นกระบวนการเกี่ยวกับบุคคลถือว่าเป็นสิ่งส าคัญหรือเป็นหัวใจขององค์กร        
จึงมักจะก าหนดหน้าที่ของงานเป็นเรื่องๆ การวางนโยบาย การวางแผน การวางระเบียบและข้อบังคับ                       
ที่ปฏิบัติงานในองคก์รหรือหน่วยงานเพื่อให้มีประสิทธิภาพและเพ่ือให้การปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ 

องค์การบริหารส่วนต าบลหินโคนจึงได้ก าหนดมาตรการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม ตรวจสอบ 
ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล โดยพิจารณาจากประเด็นการบริหารงานบุคคลโดยยึดมั่นในหลักคุณธรรม            
ในเรื่องการบรรจุ แต่งตั้ง การโอนย้าย การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน โดยถือปฏิบัติตามกฎหมาย 
ระเบียบ หนังสือสั่งการโดยเคร่งครัด เพ่ือให้การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลหินโคนเป็นไป
อย่างโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ 
3. วัตถุประสงค ์

3.1 เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วม การตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปด้วยความ
โปร่งใสและเปน็ธรรม 

3.2 เพ่ือให้เป็นแนวทางในการตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุแต่งตั้ง
การโอน ย้าย 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

พนักงานสวนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ที่มีการด าเนินการด้านการบริหารงานบุคคล 
5. พื้นที่ด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน 
6. วิธีการด าเนินการ 

ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุแตง่ตั้ง การโอน ย้าย 
   - แต่งตั้งกรรมการจากภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลบริหารงานบุคคลในการ

บรรจุแต่งตั้งองค์การบริหารส่วนต าบลหินโคนได้ด าเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่าง
เครง่ครัด 

   - การสรรหาการบรรจุแต่งตั้งได้มีการประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานอ่ืน และ ก.อบต.จังหวัดอ่ืน 
รวมถึงประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนภายในต าบลทราบโดยการประกาศเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน 

   - มีการประชาสัมพันธ์ลงในเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน 
   - มีการติดประกาศประชาสัมพันธ์ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน 
   - ในการบรรจุแต่งตั้งได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจากหน่วยงานอ่ืนเป9นกรรมการ รวมถึงมีการ

แตง่ตั้งประชาชนเพื่อตรวจสอบขั้นตอนการด าเนินการในการบรรจุแต่งตั้ง 

/ - การบรรจุแต่งตั้ง... 
 

 
 
 



- ๑๐๘ - 

   - การบรรจุแต่งตั้งจะต้องได้รับการตรวจสอบคุณสมบัติและความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
พนักงานส่วนต าบล(ก.อบต.จังหวัด) ก่อน 

   - ในการออกค าสั่งการบรรจุแต่งตั้งองค์การบริหารส่วนต าบลหินโคนจะออกค าสั่งแต่งตั้งได้ต้อง             
ไมก่่อนวันที่องค์การบริหารส่วนต าบลหินโคนรับมติคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) 
การเลื่อนระดับ/เลื่อนต าแหน่ง 

   - แต่งตั้งกรรมการจากภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล         
ในการเลื่อนระดับ/การเลื่อนต าแหน่ง องค์การบริหารส่วนต าบลหินโคนได้ด าเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ 
หนังสือสั่งการขอ้บังคับท่ีเกี่ยวข้องอย่างเครง่ครดั 

   - มีการแจ้งผู้ที่มีคุณสมบัติทราบโดยการบันทึกข้อความแจ้งผู้มีคุณสมบัติที่จะเลื่อนระดับ/เลื่อน           
ต าแหน่ง 

- มีการประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานอ่ืน และ ก.อบต.จังหวัดอ่ืน รวมถึงประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน
ภายในต าบลทราบโดยการประกาศเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน และมีการประชาสัมพันธ์ลงในเว็บไซต์ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน 

- มีข้ันตอนการตรวจสอบคุณสมบัติผู้ขอรับการประเมินเพ่ือเลื่อนระดับ/เลื่อนต าแหน่ง 
- มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจากหน่วยงานอ่ืนเข้าร่วมเป็นกรรมการประเมินผลงานการเลื่อนระดับ/

การเลื่อนต าแหนง่เพ่ือความโปรง่ใส 
- มีการออกค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการในการด าเนินการอย่างชัดเจน 
- ผู้ขอรับการประเมินสามารถซักถามข้อสงสัยหรือโต้แย้งผลการประเมิน หรือตรวจสอบการ

ด าเนินการที่ตนเองเห็นว่าไม่เป็นธรรมได ้
- การเลื่อนระดับ/การเลื่อนต าแหน่ง จะต้องได้รับการตรวจสอบคุณสมบัติและความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) ก่อน 
- ในการออกค าสั่งการเลื่อนระดับ/การเลื่อนต าแหน่ง องค์การบริหารส่วนต าบลหินโคนจะออกค าสั่ง

แต่งตั้งได้ต้องไม่ก่อนวันที่องค์การบริหารส่วนต าบลหินโคนรับมติคณะคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล
จังหวัด (ก.อบต.จังหวัด) 
การเลื่อนขั้นเงินเดือน 

- แต่งตั้งกรรมการจากภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลบริหารงานบุคคลในการ             
ที่องค์การบริหารส่วนต าบลหินโคนได้ด าเนินการเลื่อนขั้นเงินเดือนตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ 
ข้อบังคับท่ีเกี่ยวขอ้งอย่างเคร่งครัด 

- มีการจัดท าประกาศหลักเกณฑ์หรือแนวทางการปฏิบัติงาน และประกาศเผยแพร่หลักเกณฑ์           
ให้บุคลากรทราบ 

- มีการแตง่ตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานและคณะกรรมการพิจารณาการ
เลื่อนขั้นเงินเดือน เพ่ือพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนให้เป็นไปอย่างยุติธรรม 

- มีการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน และคณะกรรมการพิจารณา
การเลื่อนขั้นเงินเดือน มีการน าข้อมูลมาใช้ประกอบการตัดสินใจ เพ่ือประกอบการพิจารณาความดีความชอบ 
เช่น ข้อมูลประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน ความสามารถและความอุตสาหะ การรักษาวินัย 
การปฏิบัติตนเหมาะสม และข้อมูลการลา เป็นต้น 

/ - มีการแจ้งผล... 
 

 



- ๑๐๙ - 
 
- มีการแจ้งผลการประเมินให้พนักงานทราบ พร้อมเปิดโอกาสให้ซักถาม ตอบข้อสงสัย และโต้แย้ง      

ผลการประเมินที่ไมเ่ป็นธรรม 
- นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหินโคนออกค าสั่งการเลื่อนขั้นเงินเดือนตามมติคณะกรรมการ

พิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือน และมีการติดประกาศผลการเลื่อนข้ันเงินเดือนให้พนักงานทราบโดยทั่วกัน 
7. ระยะเวลาการด าเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๒ - ๒๕๖๔ 
8. งบประมาณด าเนินการ 

ไมใ่ช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

งานบุคคล ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

ตัวช้ีวัด 
- ก าหนดเป็นระดับขั้นของความส าเร็จ แบง่เกณฑ์การใหค้ะแนนเป็น 5 ระดับ โดยพิจารณา 

จากความก้าวหน้าของขั้นตอนการด าเนินงานตามเป้าหมายของแตล่ะระดับ 
ผลลัพธ์ 
- ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุ การโอน 

ย้าย ขององค์การบริหารส่วนต าบลหินโคนและมีแนวทางในการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน พร้อมทั้งเปิดเผยและ
สามารถอธิบายผลที่เกิดข้ึนดังกล่าวได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

/๑. ชื่อโครงการ... 
 

 
 



- ๑๑๐ - 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการรายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณใหป้ระชาชนได้รับทราบ 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

การปฏิบัติงานด้านการคลังเป็นการท างานที่ต้องอาศัยระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการ ตลอดจน        
มติคณะรัฐมนตรีวิธีการท างานต้องอยู่ในกรอบ และต้องมีระบบการบริการที่รวดเร็ว ถูกต้อง ประชาชนหรือ
ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจสร้างความสะดวกให้แก่ประชาชนมากที่สุดถูกต้องทั้งระเบียบกฎหมาย 
ข้อเท็จจริง ไม่มีข้อผิดพลาดบริการด้วยความเสมอภาคกันไม่เลือกปฏิบัติเสริมสร้างความโปร่งใสในการ
ปฏิบัติงาน การบริหารการเงินการคลังเกิดความโปร่งใสไม่เกิดการทุจริตคอร์รัปชั่นมีการท างานมีกระบวนการ
ที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้รายงานการเงินจากหน่วยงานภายในและภายนอกไม่พบข้อบกพร่อง            
มีกระบวนการทางการคลังที่เปิดเผยขอ้มูลอื่นตอ่ประชาชน 
3. วัตถุประสงค ์

3.1 เพ่ือให้เกิดความโปรง่ใสสามารถตรวจสอบได้ 
3.2 การใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าและเปดิโอกาสให้ประชาชนสามารถซักถามและตรวจสอบได้ 
3.3 ปฏิบัติงานถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
3.4 ในการบริหารจัดการต้องท าอย่างเปิดเผยสามารถตรวจสอบได้ จึงต้องมีการปรับปรุงแก้ไขการ

ท างานขององคก์รใหม้ีความโปร่งใส สามารถเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร เปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถตรวจสอบ
ความถูกต้องได้ 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน 
5. พื้นที่ด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน อ าเภอล าปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 
6. วิธีด าเนินการ 

จัดท างบแสดงฐานะการเงินและงบอ่ืนๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิก
จ่ายเงิน การฝากเงินการเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่
แก้ไขเพ่ิมเติม โดยเปิดเผยเพ่ือให้ประชาชนทราบ ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน 

ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปี และจัดท ารายงานแสดงผลการด าเนินงานตามที่กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นก าหนด เพ่ือน าเสนอผู้บริหารท้องถิ่น และประกาศส าเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยเพ่ือให้
ประชาชนทราบทุกสามเดือน 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 

ตลอดปีงบประมาณ และด าเนินการอยา่งต่อเนื่อง 
8. งบประมาณด าเนินการ 

ไมใ่ช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน 
10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

10.1 มีการพัฒนาการบริหารด้านการเงินการคลังและงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ 
10.2 มีการเบิกจ่ายถูกต้อง รวดเร็ว เกิดความประหยัด 
10.3 มีการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นท่ีหรือผู้รับบริการ 

/๑. ชื่อโครงการ... 
 



- ๑๑๑ - 
 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการรับ การจ่าย  
                   และการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

การเบิกจ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นขั้นตอนหนึ่งของวงจรการบริหารการเงินการคลัง
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่จะต้องปฏิบัติตามอ านาจหน้าที่ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องครบถ้วนเรียบร้อยจึงจัดท าใบน าฝากเป็นรายรับ จัดท าใบฎีกา         
เพ่ือเป็นรายจ่าย เบิกเงินออกจากคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ ส าหรับการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็เช่นเดียวกันต้องมีการด าเนินงานให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายทั้งการ       
เก็บค่าธรรมเนียม ค่าบริการ จะต้องเป็นไปด้วยความโปร่งใส ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ                
จึงจ าเป็นต้องมีกระบวนการขั้นตอนที่ถูกต้อง มีความสุจริต ส่งผลให้การด าเนินงานเกิดประสิทธิภาพ 

กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน จึงได้ริเริ่มกิจกรรมเพ่ือให้การรับ จ่ายเงินและการใช้
ประโยชน์ทรัพย์สินเกิดความโปร่งใส ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ และรับทราบถึงรายรับ - รายจ่าย 
ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลหินโคน 
3. วัตถุประสงค ์

เพ่ือให้การรับ จา่ยเงินขององค์การบริหารส่วนต าบลหินโคนเกิดความโปร่งใสตรวจสอบได้ 
4. พื้นที่ด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน อ าเภอล าปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 
5. วิธีการด าเนินการ 

- มีการแตง่ตั้งกรรมการพิจารณางบประมาณ 
- มีการแตง่ตั้งกรรมการติดตามประเมินผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณโดยมีประชาชนเข้าร่วม 

เป็นกรรมการ 
- เปิดโอกาสให้ประชาชนสอบถามข้อสงสัยเกี่ยวกับการรับจ่ายเงิน 
- สรุปผลการรับ จ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนต าบลหินโคนให้ประชาชนทราบทางช่องทางต่างๆ 

เช่น ทางเว็บไซต ์ศูนยข้์อมูลข่าวสาร และเสียงตามสาย หอกระจายขา่ว เมื่อสิ้นปีงบประมาณ 
6. ระยะเวลาด าเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๒ – ๒๕๖๔ 
7. งบประมาณด าเนินการ 

ไมใ่ช้งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

งานการเงินและบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน 
9. ตัวช้ีวัด 

มีการด าเนินงานตามวิธีการด าเนินงานครบทุกขั้นตอน 
10. ผลลัพธ์ 

ประชาชนมีส่วนรว่มตรวจสอบและได้รับทราบข้อมูลการรับ - จ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนต าบล 
หินโคน ท าให้เกิดความโปร่งใส ในการรับจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน 
 

/๔.๓ การส่งเสริม... 
 



- ๑๑๒ - 
 
4.3  การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถิ่น 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่น 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทความส าคัญยิ่งต่อการพัฒนาทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม 
ด้วยเหตุผลดังกล่าวการพัฒนาศักยภาพทักษะและความรู้ของสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความพร้อมที่จะรับ
ภารกิจและการจัดบริการให้แก่ชุมชนจึงเป็นเรื่องที่ส าคัญอย่างยิ่ง ประกอบกับการให้การศึกษาอบรม           
เป็นสิ่งส าคัญประการหนึ่งที่องค์การบริหารส่วนต าบลหินโคนได้ด าเนินการ เพ่ือให้สมาชิกสภาท้องถิ่นมีความรู้
และทักษะด้านการปกครองส่วนท้องถิ่น มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ รวมถึงมีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับระเบียบข้อกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่นด้วย เพ่ือพัฒนาตนเองและสามารถน าความรู้ไปใช้         
ให้เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบล    
หินโคน จึงได้มีการจัดส่งสมาชิกสภาท้องถิ่นให้เข้ารับการฝึกอบรมและศึกษาดูงานอยู่ เสมอ เพ่ือเป็นการ           
เพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและสามารถน ามาพัฒนาองค์กร พัฒนาท้องถิ่น ให้ท้องถิ่นมีความ
เจริญกา้วหน้า 
3. วัตถุประสงค ์

3.1 เพ่ือสร้างการเรียนรู้และประสบการณ์การท างานให้กับสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความเข้าใจในการ
ท างานตามบทบาทและอ านาจหน้าที ่

3.2 เพ่ือให้สมาชิกสภาท้องถิ่นได้มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบ 
กฎหมาย 

3.3 เพ่ือส่งเสริมให้สมาชิกสภาท้องถิ่นได้เพ่ิมศักยภาพในการพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างถูกตอ้ง 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน  
5. พื้นที่ด าเนินการ 

ทั้งในองคก์ารบริหารส่วนต าบลหินโคน และหน่วยงานที่จัดฝึกอบรม 
6. วิธีการด าเนินการ 

6.1 ฝ่ายบริหารงานทั่วไปตรวจสอบหลักสูตรการฝึกอบรมทั้งภายในองค์การบริหารส่วนต าบลและ
หน่วยงานภายนอก เพ่ือเป็นข้อมูลในการจัดส่งสมาชิกสภาท้องถิ่นเข้ารับการอบรมหรือร่วมประชุมสัมมนา
แล้วแต่กรณ ี

6.2 เมื่อพิจารณาความเหมาะสมของหลักสูตรเรียบร้อยแล้ว ด าเนินการเสนอผู้บังคับบัญชาเพ่ือ        
ส่งสมาชิกสภาท้องถิ่นเข้ารับการฝึกอบรม หรือเข้าร่วมประชุม หรือด าเนินการจัดฝึกอบรมเองโดยส านัก/กอง
งานที่รับผิดชอบ 

6.3 แจ้งให้สมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ผ่านการฝึกอบรมจัดท ารายงานสรุปผลการฝึกอบรมเสนอ
ประธานสภา โดยผ่านนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลหินโคน 

6.4 ฝ่ายบริหารงานทั่วไปด าเนินการประเมินผลการฝึกอบรมของสมาชิกสภาท้องถิ่น และรายงาน
เสนอนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลหินโคนทราบ 
 

   /๗. ระยะเวลา... 
 
 



- ๑๑๓ - 
 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๒ - ๒๕๖๔ 
8. งบประมาณด าเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ฝ่ายบริหารงานทัว่ไป ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน 
10. ผลลัพธ์ 

10.1 สมาชิกสภาท้องถิ่นมีความรู้ความเขา้ใจในการท างานตามบทบาทและอ านาจหน้าที ่
10.2 สมาชิกสภาท้องถิ่นได้รับการเรียนรู้และประสบการณ์การท างานใหม่ๆ  
10.3 การปฏิบัติงานของสมาชิกสภาท้องถิ่นเปน็ไปอย่างถูกตอ้งตามระเบียบกฎหมาย 

11. ตัวช้ีวัด 
จ านวนสมาชิกสภาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน ได้รับการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน

ทั้งในองคก์ารบริหารส่วนต าบลหินโคน และเข้ารับการอบรมจากหนว่ยงานที่จัดฝึกอบรม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    /๑. ชื่อโครงการ... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๑๑๔ - 
 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงาน 
                   ของฝา่ยบริหาร 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

การส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร เป็นกลไก
ส าคัญที่ใช้ส าหรับติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร ซึ่งอ านาจในการบริหาร
ปัจจุบันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระเต็มที่ในการด าเนินงาน มีงบประมาณเป็นของตนเอง แต่ถึงแม้       
จะเป็นอิสระ ส่วนกลางก็จะคอยควบคุมดูแลการด าเนินงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไป
โดยความเรียบร้อยและถูกต้อง เพ่ือก าหนดแนวทางการพัฒนาร่วมกัน นอกจากจะท าให้องค์การบริหารส่วน
ต าบลมีบรรยากาศการท างานแบบมีส่วนร่วมและมีประสิทธิภาพ ยังสร้างความน่าเชื่อถือให้กับองค์กร สามารถ
น าไปสู่ความโปร่งใสในองคก์ารบริหารส่วนต าบลและลดการทุจริต 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลหินโคน จึงได้ด าเนินกิจกรรมส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการ
ตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารขึ้น เพ่ือก าหนดบทบาทของสมาชิกสภาท้องถิ่นในการเป็น         
หน่วยตรวจสอบ โดยให้สมาชิกสภาร่วมเป็นคณะกรรมการในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล
เพ่ือให้การปฏิบัติงานโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้อีกท้ังยังเป็นการช่วยลดปัญหาการทุจริตได ้
3. วัตถุประสงค ์

3.1 เพ่ือเป็นกลไกส าหรับตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร 
3.2 เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสและลดการทุจริต สามารถตรวจสอบได้ 
3.3 สมาชิกสภาท้องถิ่นเข้าใจบทบาท หนา้ที่ของตนเองมากขึ้น 

4. เป้าหมาย 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน  

5. พื้นที่ด าเนินการ 
องคก์ารบริหารส่วนต าบลหินโคน อ าเภอล าปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 

6. วิธีการด าเนินงาน 
6.1 จัดท าคูม่ือระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้สมาชิกสภาท้องถิ่นใช้ส าหรับการประชุม 
6.2 แตง่ตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการตรวจสอบการด าเนินการต่างๆ เช่น การจัดซื้อ        

จัดจ้างโครงการตา่งๆ การแปรญัตติร่างข้อบัญญัติประจ าปี การตรวจรายงานการประชุม การติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา ฯลฯ 

6.3 สมาชิกสภาท้องถิ่นตั้งกระทู้ถามการบริหารงานในการประชุมสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบล 
7. ระยะเวลาด าเนินงาน 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๒ - ๒๕๖๔ 
8. งบประมาณด าเนินการ 

ไมใ่ช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

งานกิจการสภา ส านักงานปลัด องคก์ารบริหารส่วนต าบลหินโคน 
10. ผลลัพธ์ 

10.1 สมาชิกสภาท้องถิ่นเข้าใจบทบาทหน้าที ่และร่วมตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร 
10.2 การปฏิบัติงานต่างๆ มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 

/๑. ชื่อโครงการ... 
 



- ๑๑๕ - 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

การส่งเสริมและการพัฒนาความเข้มแข็งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกี่ยวข้องกับหลาย
องคป์ระกอบ และหลายฝ่ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคลากรท้องถิ่น อันได้แก่ ฝ่ายบริหารและฝ่ายสภาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมาจากการเลือกตั้งฝ่ายขา้ราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บุคลากรเหล่านี้มีบทบาท
และต้องท าหน้าที่ของตนอย่างเข้มแข็ง เพ่ือเสริมสร้างแนวคิดประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมโดยให้มี
กระบวนการสอดคล้องกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย ให้มีการกระจายอ านาจการตัดสินใจ และแก้ไข
ปัญหาภายในต าบลและตอบสนองความต้องการของประชาชน ตลอดจนมีการถ่วงดุลอ านาจระหว่างฝ่ายสภา
กับฝ่ายบริหาร และที่ส าคัญส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการเสนอแก้ปัญหา รวมถึงการตรวจสอบการปฏิบัติงาน
ขององคก์ารบริหารส่วนต าบล 

องค์การบริหารส่วนต าบลหินโคนเล็งเห็นถึงความส าคัญของบทบาทของสภาท้องถิ่น เกี่ยวกับการมี
ส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน จึงไดด้ าเนินกิจกรรมการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาท้องถิ่นในเรื่อง
ต่างๆ เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้สมาชิกสภาท้องถิ่นมีความเข้มแข็งในการใช้อ านาจหรือปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดความ
สมดุลในการบริหารงาน 
3. วัตถุประสงค ์

3.1 เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล มีบทบาทในการปฏิบัติงาน และ
การมีส่วนร่วมในการท างาน 

3.2 เพ่ือเป็นการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร 
3.3 เพ่ือเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน 

4. เป้าหมาย 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน  

5. พื้นที่ด าเนินงาน 
องคก์ารบริหารส่วนต าบลหินโคน อ าเภอล าปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 

6. วิธีด าเนินงาน 
6.1 แต่งตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นคณะกรรมการร่วมในการปฏิบัติงานในเรื่อง

ต่างๆ เช่น 
   - แตง่ตั้งเปน็คณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน รว่มกับส านักงานยุติธรรมจังหวัด จ านวน 2 คน 
   - แตง่ตั้งเปน็คณะกรรมการควบคุมการระบาดโรคไข้เลือดออก 
   - แตง่ตั้งเปน๋คณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกอ่นวัยเรียน  
6.2 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลที่ได้รับการแต่งตั้ง เข้าร่วมปฏิบัติหน้าที่น าข้อมูลแจ้งใน          

ที่ประชุมสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบล เพ่ือท าการปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานในส่วนที่ประชาชนได้รับความ
เดือดร้อนและตอ้งการของประชาชน 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
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/๘. งบประมาณ... 

 
 



- ๑๑๖ - 
 

8. งบประมาณด าเนินการ 
ไมใ่ช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ส านักปลัด องคก์ารบริหารส่วนต าบลหินโคน 

10. ผลลัพธ์ 
การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหินโคนเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ตอบสนองความต้องการของ

ประชาชน เกิดทัศนคติท่ีดี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/4.4  เสริมพลัง... 
 
 
 
 



- ๑๑๗ - 

4.4  เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคส่วน 
      เพื่อตอ่ต้านการทุจริต 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการติดป้ายประชาสัมพันธ์กรณีพบเห็นการทุจริต 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

ปัญหาการทุจริตที่เกิดขึ้นในหน่วยงานภาครัฐได้ส่งผลเสียหายกับประเทศชาติอย่างมาก จ าเป็นที ่       
ทุกภาคส่วนในสังคมจะต้องตระหนักและร่วมกันแก้ไขจัดการปัญหา โดยการเข้าไปมีส่วนร่วมเป็นเครือข่าย        
ในการขับเคลื่อนต่างๆ ให้เกิดการเฝ้าระวัง ป้องปรามการทุจริต ในรูปแบบการกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนในจังหวัด
ไดต้ระหนักถึงปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นและมสี่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
3. วัตถุประสงค ์

3.1 เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต 
3.2 เพ่ือแสดงเจตนารมณ์ในการแกไ้ขปญัหาการทุจริต 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
องค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน อ าเภอล าปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 

6. วิธีด าเนินการ 
6.1 ขออนุมัติจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ 
6.2 ปิดประกาศประชาสัมพันธ์  
6.3 จัดเจ้าหนา้ที่รับผิดชอบรับแจ้งเหตุทางช่องทางต่างๆ 
6.4 บันทึกเรื่องร้องเรียน รอ้งทุกข ์
6.5 เสนอผู้บริหารพิจารณาสั่งการ 
6.6 ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขเรื่องที่ไดร้ับการร้องเรียน 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
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8. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
10.1 จ านวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต 
10.2 น าเรื่องท่ีได้รับการร้องเรียนไปด าเนินการปรับปรุงแก้ไข 

 
 
 
 
 
 
 


