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การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กร 

การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน มีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการ 
บ่งช้ีความเสี่ยงของการทุจริตที่มีอยู่ในองค์กรโดยการประเมินโอกาสของการทุจริตที่อาจเกิดข้ึน ตลอดจนบุคคล หรือ
หน่วยงานที่อาจเกี่ยวข้องกับการกระท าทุจริต เพื่อพิจารณาว่าการควบคุมและการปูองกันการทุจริตที่มีอยู่ ในปัจจุบันมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่  การทุจริตในระดับท้องถ่ิน พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการขยายตัวของการทุจริตใน
ระดบัท้องถ่ิน ได้แก่ การกระจายอ านาจลงสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน แม้ว่าโดยหลักการแล้วการกระจายอ านาจมี
วัตถุประสงค์ ส าคัญเพื่อให้บริการต่าง ๆ ของรัฐสามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนมากข้ึน มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น แต่ในทางปฏิบัติท าให้แนวโน้มของการทุจริตในท้องถ่ินเพิ่มมากยิ่งข้ึนเช่นเดียวกัน  
ลักษณะการทุจริตในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ าแนกเป็น 7 ประเภท ดังนี้  

1) การทุจริตด้านงบประมาณ การท าบัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง และการเงินการคลัง ส่วนใหญ่เกิดจาก การ
ละเลยขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  

2) สภาพหรือปัญหาที่เกิดจากตัวบุคคล  
3) สภาพการทุจริตอันเกิดจากช่องว่างของกฎระเบียบและกฎหมาย  
4) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตทีเ่กิดจากการขาดความรู้ความเข้าใจและขาดคุณธรรมจรยิธรรม  
5) สภาพหรือลักษณะปัญหาที่เกิดจากการขาดประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ  
6) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายในการตรวจสอบ 

จากภาคส่วนต่างๆ  
7) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากอ านาจ บารมี และอิทธิพลท้องถ่ิน 

 สาเหตุและปัจจัยท่ีน าไปสู่การทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  สามารถสรุปเป็นประเด็นได้ ดังนี้  
1) โอกาส แม้ว่าในปัจจุบันมีหน่วยงานและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปูองกันและปราบปรามการ ทุจริต

แต่พบว่า ยังคงมีช่องว่างที่ท าให้เกิดโอกาสของการทุจริต ซึ่งโอกาสดังกล่าวเกิดข้ึนจากการบังคับใช้ กฎหมายที่ไม่
เข้มแข็ง กฎหมาย กฎระเบียบไม่รัดกุม และอ านาจหน้าที่โดยเฉพาะข้าราชการระดับสูงก็เป็นอีก โอกาสหนึ่งที่ท าให้เกิด
การทุจริต  

2) สิ่งจูงใจ เป็นที่ยอมรับว่าสภาวะทางเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม ท าให้คน ใน
ปัจจุบันมุ่งเน้นที่การสร้างความร่ ารวย ด้วยเหตุน้ีจึงเป็นแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่มีแนวโน้มที่จะท าพฤติกรรมการ ทุจริตมาก
ยิ่งขึ้น  

3) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปร่งใส การทุจริตในปัจจุบันมีรูปแบบที่ซับซ้อนข้ึน โดยเฉพาะการ
ทุจริตในเชิงนโยบายที่ท าให้การทุจริตกลายเป็นความชอบธรรมในสายตาของประชาชน ขาด กลไกการตรวจสอบความ
โปร่งใสที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเป็นการยากที่จะเข้าไปตรวจสอบการทุจริตของ บุคคลเหล่าน้ี  

4) การผูกขาด ในบางกรณีการด าเนินงานของภาครัฐ ได้แก่ การจัดซื้อ-จัดจ้าง เป็นเรื่องของการ ผูกขาด 
ดังนั้นจึงมีความเกี่ยวข้องเป็นหว่งโซ่ผลประโยชน์ทางธุรกิจ ในบางครั้งพบบริษัทมีการให้สินบนแก่เจ้าหน้าที่เพื่อให้ตนเอง
ได้รับสิทธิในการด าเนินงานโครงการของภาครัฐ รูปแบบของการผูกขาด ได้แก่ การ ผูกขาดในโครงการก่อสร้างและ
โครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ  

5) การได้รับค่าตอบแทนที่ไม่เหมาะสม รายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย ความยากจนถือเป็นปัจจัยหนึ่ง ที่ท า
ให้ข้าราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความต้องการที่จะมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีข้ึน ท าให้เจ้าหน้าที่ ต้องแสวงหา
ช่องทางเพื่อเพิ่ม “รายได้พิเศษ” ให้กับตนเองและครอบครัว  

6) การขาดจริยธรรม คุณธรรม ในสมัยโบราณ ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคุณธรรมที่ได้รับการเน้นเป็น พิเศษ
ถือว่าเป็นเครื่องวัดความดีของคน แต่ในปัจจุบัน พบว่า คนมีความละอายต่อบาปและเกรงกลัวบาป น้อยลง และมี
ความเห็นแก่ตัวมากยิ่งข้ึน มองแต่ประโยชน์ส่วนตนเป็นที่ตั้งมากกว่าที่จะยึดผลประโยชน์ ส่วนรวม  
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7) มีค่านิยมที่ผิด ปัจจุบันค่านิยมของสังคมได้เปลี่ยนจากยกย่องคนดี คนที่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็น ยก
ย่องคนที่มีเงิน คนที่เป็นเศรษฐี มหาเศรษฐี คนที่มีต าแหน่งหน้าที่การงานสูง ด้วยเหตุนี้ ผู้ที่มีค่านิยมที่ผิด เห็นว่าการ
ทุจริตเป็นวิถีชีวิตเป็นเรื่องปกติธรรมดา เห็นคนซื่อเป็นคนเซ่อ เห็นคนโกงเป็นคนฉลาด ย่อมจะท า การทุจริตฉ้อราษฎร์
บังหลวง โดยไม่มีความละอายต่อบุญและบาป และไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายของบ้านเมือง  
หลักการและเหตุผล (สภาพปัญหาการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) 
  ปัจจุบันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในประเทศไทยถือเป็นปัญหาเรื้อรังที่นับวันยิ่งจะทวีความรุนแรง 
และสลับซับซ้อนมากยิ่งข้ึนและส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของชาติ เป็นปัญหา ล าดับต้น 
ๆ ที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดข้ึนทุกภาคส่วน ในสังคมไทย ไม่ว่า
จะเป็นภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมักถูกมองจาก ภายนอกสังคมว่าเป็นองค์กรที่
เอื้อต่อการทุจริตคอร์รัปชันและมักจะปรากฏข่าวการทุจริตตามสื่อและรายงาน ของทางราชการอยู่เสมอ ซึ่งได้ส่งผล
สะเทือนต่อกระแสการกระจายอ านาจและความศรัทธาต่อระบบการ ปกครองส่วนท้องถ่ินอย่างยิ่ง ส่งผลให้ภาพลักษณ์
ของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันมีผลในเชิงลบ สอดคล้องกับการจัดอันดับดั ชนีช้ีวัดภาพลักษณ์คอร์รัปชัน 
(Corruption Perception Index – CPI) ซึ่งเป็น เครื่องมือที่ใช้ประเมินการทุจริตคอร์รัปชันทั่วโลกที่จัดโดยองค์กรเพื่อ
ความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International – IT) พบว่า ผลคะแนนของประเทศไทยระหว่างปี 2555 – 
2558 อยู่ที่ 35 - 38 คะแนน จาก คะแนนเต็ม 100 โดยในปี 2558 อยู่อันดับที่ 76 จาก 168 ประเทศทั่วโลก 
และเป็นอันดับที่ 3 ในประเทศ อาเซียนรองจากประเทศสิงคโปร์และประเทศมาเลเซีย และล่าสุดพบว่าผลคะแนนของ
ประเทศไทยปี 2559 ลดลง 3 คะแนน จากปี 2558  ได้ล าดับที่ 101 จาก 168 ประเทศ ซึ่งสามารถสะท้อนให้เห็น
ว่าประเทศไทย           เป็นประเทศที่มีปัญหาการคอร์รัปชันอยู่ในระดับสูง 

  แม้ว่าในช่วงระยะที่ผ่านมา ประเทศไทยได้แสดงให้เห็นถึงความพยายามในการปราบปรามการปูองกัน
การทุจริต ไม่ว่าจะเป็น การเป็นประเทศภาคีภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้ าน การทุจริต (United 
Nations Convention Against Corruption-UNCAC) พ.ศ. 2546 การจัดต้ังองค์กรตาม รัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งคณะกรรมการปูองกันปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการ
ทุจริตมาแล้ว 3 ฉบับ แต่ปัญหาการทุจริตในประเทศไทยไม่ได้มีแนวโน้ม ที่ลดน้อยถอยลง สาเหตุที่ท าให้การทุจริตเป็น
ปัญหาที่ส าคัญของสังคมไทยประกอบด้วยปัจจัยทางด้านพื้นฐาน โครงสร้างสังคม ซึ่งเป็นสังคมที่ตั้งอยู่บนพื้นฐาน
ความสัมพันธ์แนวดิ่ง (Vertical Relation) หรืออีกนัยหนึ่งคือ พื้นฐานของสังคมอุปถัมภ์ที่ท าให้สังคมไทยยึดติดกับการ
ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน โดยเฉพาะในหมู่ญาติพี่น้องและ พวกพ้อง ยึดติดกับกระแสบริโภคนิยม วัตถุนิยม ติดความสบาย ยก
ย่องคนที่มีเงินและมีอ านาจ คนไทยบางส่วน มองว่าการทุจริตคอร์รัปชันเป็นเรื่องปกติที่ยอมรับได้ ซึ่งนับได้ว่าเป็นปัญหา
ที่ฝังรากลึกในสังคมไทยมาต้ังแต่อดีต หรือกล่าวได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของค่านิยมและวัฒนธรรมไทยไปแล้ว ผนวกกับปัจจัย
ทางด้านการท างานที่ไม่ได้ บูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนไว้ด้วยกัน จึงส่งผลให้การท างานของกลไกหรือความ
พยายามที่ได้กล่าวมา ข้างต้นไม่สามารถท าได้อย่างเต็มศักยภาพ ขาดความเข้มแข็ง  ปัจจุบันยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการ
ปูองกันและปราบปรามการทุจริตที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ 3 เริ่มจากปี พ.ศ. 2560 จนถึงปี พ.ศ. 2564 ซึ่งมุ่งสู่การเป็น
ประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับ
ความร่วมมือจากฝุายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและ
ประชาชนเพื่อให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและ เกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยก าหนด
วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด  ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” มีเปูาหมายหลักเพื่อใหป้ระเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการ
รับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2564 ซึ่งการที่ระดับ
คะแนนจะสูงข้ึนได้น้ัน การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับ  ธรรมาภิบาลที่สูงข้ึน เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนต้องมี 
พฤติกรรมแตกต่างจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได้ก าหนด ยุทธศาสตร์
การด าเนินงานหลักออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้   
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 ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต  
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต  
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย  
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบปูองกันการทุจริตเชิงรุก  
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต  
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) 
  ดังนั้น เพื่อให้การด าเนินการขับเคลื่อนด้านการปอูงกันและปราบปรามการทจุรติบังเกิดผลเป็นรูปธรรม
ในทางปฏิบัติ เป็นไปตามเจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์ว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริตระยะ ที่ 3 (พ.ศ. 
2560 - 2564) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหินโงม  จึงได้ตระหนักและให้ความส าคัญกับการบริหาร จัดการที่มี
ความโปร่งใส สร้างค่านิยม วัฒนธรรมสุจริตให้เกิดในสังคมอย่างยั่งยืน   จึงได้ด าเนินการจัดท า แผนปฏิบัติการปูองกัน
การทุจริต ๔  ปี(พ.ศ. 25๖๑ – 256๔)        เพื่อก าหนดแนวทางการขับเคลื่อนด้านการปูองกันและปราบปรามการ
ทุจริตผ่านโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ต่าง ๆ ที่เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน อันจะน าไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ 
บรรลุวัตถุประสงค์และ เปูาหมายของการปูองกันและปราบปรามการทุจริตอย่างแท้จริง 
 
วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผน 

1. เพื่อยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลบ้าน
หินโงม   

2. เพื่อยกระดับจิตส านึกรับผิดชอบในผลประโยชน์ของสาธารณะของข้าราชการฝุายการเมือง ข้าราชการ
ฝุายบริหาร บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหินโงมรวมถึงประชาชนในต าบลบ้านหินโงม 

3. เพื่อให้การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
(Good Governance)   

4. เพื่อส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วม (people's participation) และตรวจสอบ (People’s audit) ของ
ภาคประชาชนในการบริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหินโงม 

5. เพื่อพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการองค์การบริหาร
ส่วนต าบลบ้านหินโงม 

 
เป้าหมาย 

1. ข้าราชการทั้งฝุายการเมืองและฝุายประจ าขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหินโงม ตลอดจน
ประชาชน มีจิตส านึกในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส เป็นธรรม ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่ไปในทางที่มิชอบทุกฝุาย 

2. องค์การบริหารสว่นต าบลบ้านหินโงม มีระบบการปฏิบัติงานที่สามารถปูองกันปัญหาเกี่ยวกับการทุจริต
และประพฤติมิชอบของราชการ และเจ้าที่ และสามารถจัดการกับกรณีการทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างรวดเร็ว 
โปร่งใส มิให้ข้าราชการอื่นใช้เป็นเยี่ยงอย่าง 

3. หนว่ยงานสามารถประสานความร่วมมือในองค์กรและภายนอกองค์กรในการปูองกันและปราบปราม
การทุจริต ภาครัฐ 

4. องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหินโงม สามารถพัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุมและ
ถ่วงดุลการใช้อ านาจให้เหมาะสม 

5. องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหินโงม พัฒนาบุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการปูองกันและปราบปราม   
การทุจริต 
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ประโยชน์ของการจัดท าแผน 

1.  คณะกรรมการ/สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหินโงม ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหินโงม มีจิตส าส านึกในการปฏิบัติงานเพื่อประชาชนมีความซื่อสัตย์ สุจริต ปฏิบัติงานด้วย
ความโปร่งใส 

2.  ประชาชนมีจิตส านึกในการเห็นประโยชน์ของชุมชนและเฝูาระวังการทุจริตขององค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านหินโงม 

๓.  มีระบบการควบคุมและตรวจสอบการปฏิบัติงาน เพื่อให้งานมีประสิทธิภาพและลดโอกาสในการ
กระท าการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

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

ปูองกันการทุจริต 
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ส่วนท่ี ๒  
แผนปฏิบัติการ 

ป้องกันการทุจริต  ๔  ปี 
(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  ๔  ปี 
(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหินโงม  อ าเภอสร้างคอม  จังหหวัดอุดรธานี 
 

มิติ 
 

ภารกิจตามมิติ 
 

โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ 

 ปี 25๖๑  ปี 25๖๒  ปี 25๖๓ ปี 25๖๔  
หมาย
เหต ุ

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

1. การ
สร้าง
สังคมที่
ไม่ทน
ต่อการ
ทุจริต 

1.1การสร้าง
จิตส านึกและ
ตระหนักแก่บุคลากร
ทั้งข้าราชการ
การเมืองฝุายบริหาร  
ข้าราชการการเมือง
ฝุายสภาท้องถิ่นและ
ฝุายประจ าองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
1.2 การสร้าง
จิตส านึกและความ
ตระหนักแก่
ประชาชนทุกภาค
ส่วนในท้องถิ่น 
 
1.3 การสร้าง
จิตส านึกและความ
ตระหนักแก่เด็กและ
เยาวชน 

1.1.๑ ส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมให้แก่บุคลากรใน
องค์การบริหารส่วนต าบล
บ้านหินโงมรวมทั้ง
หน่วยงานราชการภายใน
ต าบล 
 
 
 
 
๑.๒.๑ รณรงค์สร้าง
จิตส านึกในการพัฒนา
สังคม 
  
 
 
๑.๓.๑ โครงการอบรม
เยาวชนอาสาสมัครเฝูา
ระวังทางวัฒนธรรม 
๑.๓.๒  จัดค่ายเยาวชน
เพื่อจัดตั้งศูนย์เยาวชน
ต าบล 
๑.๓.๓  ก่อสร้างอาคาร
สภาเด็กและเยาวชนต าบล
บ้านหินโงม 

50,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒๐,๐๐๐ 
 
 
  
 
 

70,000 
 
 

๕0,000 
 
 

๑,๐๐๐,๐๐๐ 

50,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒๐,๐๐๐ 
 
 
 
  
 

70,000 
 
 

๕0,000 
 
 

๑,๐๐๐,๐๐๐ 
 

50,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒๐,๐๐๐ 
 
 
 
  
 

70,000 
 
 

๕0,000 
 
 

๑,๐๐๐,๐๐๐ 
 
 
 

50,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒๐,๐๐๐ 
 
 
 
  
 

70,000 
 
 

๕0,000 
 
 

๑,๐๐๐,๐๐๐ 
 
 
 

 

รวม จ านวน  ๕  โครงการ ๑,๖๙๐,๐๐๐ ๑,๖๙๐,๐๐๐ ๑,๖๙๐,๐๐๐ ๑,๖๙๐,๐๐๐  
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มิติ 

 
ภารกิจตามมิติ 

 
โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 

 ปี 25๖๑  ปี 25๖๒  ปี 25๖๓ ปี 25๖๔  
หมาย
เหต ุ

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

2. การ
บริหาร
ราชการ
เพื่อ
ปูองกัน
การ
ทุจริต 

2.1  การแสดง
เจตจ านงทาง
การเมืองในการ
ต่อต้านการทุจริต
ของผู้บริหาร 
 
 
 
2.2 มาตรการสร้าง
ความโปร่งใสในการ
ปฏิบัติราชการ 
 
2.3 มาตรการใช้
ดุลยพินิจและอ านาจ
หน้าที่ให้เป็นไปตาม
หลักการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ดี 
 
2.4 การเชิดชูแก่
หน่วยงาน/บุคคลใน
การด าเนินกิจการ
การประพฤติปฏิบัติ
ตนให้เป็นที่ประจักษ์ 
 
 
2.5 มาตรการ
จัดการในกรณีได้
ทราบหรือรับแจ้ง
หรือตรวจสอบพบ
การทุจริต 

๒.๑.๑  กิจกรรมแสดง
เจตจ านง  “นโยบาย
ต่อต้านการทจุริต” 
 
๒.๒.๒  กิจกรรม “สร้าง
ความโปร่งใสในการ
พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน 
 
๒.๓.๑ โครงการลด
ขั้นตอนและระยะเวลาใน
การปฏิบัติราชการ 
๒.๓.๒  โครงการเก็บภาษี
เคลื่อนที่ 
 
๒.๔.๑  กิจกรรมวันแม่
แห่งชาติ 
๒.๔.๒  กิจกรรมวันอาสา
พัฒนาชุมชน 
๒.๔.๓  กิจกรรมวันสตรี
สากล ๘  มีนาคม 
 
๒.๕.๑ กิจกรรมการจัดท า
ข้อตกลงการปฏิบัติ
ราชการขององค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านหิน
โงม 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 

๒๐,๐๐๐ 
 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

๓๐,๐๐๐ 
 
 
- 

- 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 

๒๐,๐๐๐ 
 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

๓๐,๐๐๐ 
 
 
- 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 

๒๐,๐๐๐ 
 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

๓๐,๐๐๐ 
 
 
- 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 

๒๐,๐๐๐ 
 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

๓๐,๐๐๐ 
 
 
- 
 
 
 

 

รวม จ านวน  ๘  โครงการ ๑๑๐,๐๐๐ ๑๑๐,๐๐๐ ๑๑๐,๐๐๐ ๑๑๐,๐๐๐  
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มิติ 

 
ภารกิจตามมิติ 

 
โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 

 ปี 25๖๑  ปี 25๖๒  ปี 25๖๓ ปี 25๖๔  
หมาย
เหต ุ

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

3. การ
ส่งเสริม
บทบาท
และการมี
ส่วนร่วม
ของภาค
ประชาชน 

3.1 จัดให้มีและ
เผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารใน
ช่องทางที่เป็นการ
อ านวยความ
สะดวกแก่
ประชาชนได้มีส่วน
ร่วมตรวจสอบการ
ปฏิบัติราชการ
ตามอ านาจหน้าที่
ขององค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่นได้ทุก
ขั้นตอน 
 
3.2 การรับฟัง
ความคิดเห็น  การ
รับและตอบสนอง
เรื่องร้องเรียน/
ร้องทุกข์ของ
ประชาชน 
 
3.3 การส่งเสริม
ให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมบริหาร
กิจการขององค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

๓.๑  จัดตั้งสถานที่อ่าน
หนังสือพิมพ์ในหมู่บ้าน 
๓.๒ อุดหนุนศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารจัดซ้ือจัดจ้างของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอ าเภอสร้างคอม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๓.๒.๑  หน่วยบ าบัดทุก
บ ารุงสุขเคลื่อนที่ 
๓.๒.๒  จัดตั้งงบประมาณ
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินงานศูนย์ยุติธรรม
ต าบล 
 
๓.๓.๑  การจัดท าแผน
ชุมชนระดับหมู่บ้าน/
ชุมชน 
๓.๓.๒ การจัดประชาคม
แผนชุมชนระดับต าบล 
  

๑,๐๐๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

๓๐,๐๐๐ 
 
 
 
 

๒๐,๐๐๐ 
 
 

๑๐,๐๐๐ 
 
  

๑,๐๐๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

๓๐,๐๐๐ 
 
 
 
 

๒๐,๐๐๐ 
 
 

๑๐,๐๐๐ 
 
  
 
 
 

๑,๐๐๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

๓๐,๐๐๐ 
 
 
 
 

๒๐,๐๐๐ 
 
 

๑๐,๐๐๐ 
 
  
 
 
 

๑,๐๐๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

๓๐,๐๐๐ 
 
 
 
 

๒๐,๐๐๐ 
 
 

๑๐,๐๐๐ 
 
  
 
 

 

รวม จ านวน  ๖  โครงการ ๑,๑๓๐,๐๐๐ ๑,๑๓๐,๐๐๐ ๑,๑๓๐,๐๐๐ ๑,๑๓๐,๐๐๐  
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มิติ 

 
ภารกิจตามมิติ 

 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

 ปี 25๖๑  ปี 25๖๒  ปี 25๖๓ ปี 25๖๔  
หมาย
เหต ุ

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

4. การ
เสริมสร้าง
และ
ปรับปรุง
กลไกในการ
ตรวจสอบ
การปฏิบัติ
ราชการของ
องค์กร
ปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

4.1 มีการจัดวาง
ระบบและรายงาน
การควบคุมภายใน
ตามที่คณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดิน
ก าหนด 
 
 
4.2 การสนับสนุน
ให้ภาคประชาชนมี
ส่วนร่วมตรวจสอบ
การปฏิบัติหรือ
บริหารราชการตาม
ช่องทางที่สามารถ
ด าเนินการได้ 
 
 
4.3 การส่งเสริม
บทบาทการ
ตรวจสอบของสภา
ท้องถิ่น 
 
 
4.4 เสริมพลังการมี
ส่วนร่วมของชุมชน 
(Community) และ
บูรณาการทุกภาค
ส่วนเพื่อต่อต้านการ
ทุจริต 

๔.๑.๑  กิจกรรมติดตามผล
การประเมินควบคุมภายใน 
 
 
 
 
 
 
๔.๒.๑  กิจกรรมการายงานผล
การใช้จ่ายเงินให้ประชาชน
ได้รับทราบ 
๔ . ๒ . ๒  แ ต่ ง ตั้ ง ตั ว แ ท น
ประชาชนเข้ ามา ร่ วม เป็ น
คณะกรรมการใน อบต. ทุก
คณะ 
 
 
๔.๓.๑ จัดอบรมเพิ่มศักยภาพ
การปฏิบัติงานของผู้บริหาร  
สมาชิกสภาฯ  พนักงานและ
ลูกจ้างฯ 
 
 
๔.๔.๑  จัดตั้งมวลชนสัมพันธ์ 

- 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 

๑๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
 

๒๐๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
 

๒๐,๐๐๐ 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 

๑๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
 

๒๐๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
 

๒๐,๐๐๐ 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 

๑๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
 

๒๐๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
 

๒๐,๐๐๐ 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 

๑๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
 

๒๐๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
 

๒๐,๐๐๐ 
 
 

 

รวม จ านวน  ๕  โครงการ ๒๓๐,๐๐๐ ๒๓๐,๐๐๐ ๒๓๐,๐๐๐ ๒๓๐,๐๐๐  
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ส่วนท่ี 3 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/
มาตรการตามแผนปฏิบัติการฯ 
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มิติท่ี  1  การสรา้งสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต 
 1.1การสร้างจิตส านึกและตระหนักแก่บุคลากรท้ังข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร  ข้าราชการการเมืองฝ่าย
สภาท้องถิ่นและฝ่ายประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
1. ชื่อโครงการ :    ส่งเสรมิคุณธรรมจริยธรรมให้แกบุ่คลากรในองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหินโงม 
                        รวมทัง้หน่วยงานราชการภายในต าบล 

2. หลักการและเหตุผล  

การพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าประชาชนมีความสุขอย่างยั่งยืนและสามารถก้าวพ้นทุกวิกฤตของโลก
ที่มากับกระแส โลกาภิวัตน์ มีรากฐานส าคัญจากการพัฒนาบุคคลในประเทศนั้นๆ ให้เป็นคนดี ซึ่งมีความเกี่ยวข้อง
โดยตรงกับการพัฒนา คุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคมโดยเฉพาะ “เจ้าหน้าที่ของรัฐ” ซึ่งได้รับมอบหมายภารกิจใน
การให้บริการสาธารณะแก่ ประชาชน ใช้อ านาจที่ได้รับอย่างซื่อสัตย์ ต้องดูแล จัดการตัดสินใจเกี่ยวกับการให้บริการ
สาธารณะ การจัดการทรัพยากรของ ชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและต่อประเทศชาติ  คณะรัฐมนตรีในการ
ประชุมเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2551 มีมติเห็นชอบในหลักการเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรมใน
ภาครัฐไว้ 5 ยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมคุณธรรม ในองค์กรเพื่อเป็นต้นแบบให้ ข้าราชการได้เรียนรู้และ
ปฏิบัติตามตัวอย่างแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต   ๑๘ 

จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหินโงม  จึงเห็นความส าคัญในการ
พัฒนาบุคลากรในสังกัด เพื่อตระหนักถึงการสร้างจิตส านึกให้มีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ 
สุจริต มีจิตส านึกที่ดีในการ ปฏิบัติงาน ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ประชาชน จึงได้ท าโครงการเสริมสร้าง
คุณธรรมและจริยธรรมเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและประโยชน์สูงสุดของประชาชน 
 
3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพื่อปลูกจิตส านึกให้พนักงานเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหินโงม มีคุณธรรมจริยธรรม 
เข้าใจหลักธรรมของ พระพุทธศาสนา และน้อมน าเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิต
ส่วนตัวและในการปฏิบัติราชการ   

3.2 เพื่อให้พนักงาน ได้รับการพัฒนาจิตใจ และพัฒนาตนเองให้มีจิตสาธารณะ เกิดความส านึกร่วมใน
การเสริมสร้าง สังคมแห่งคุณธรรมและสมานฉันท์ ประพฤติตนเป็นพลเมืองดี สร้างประโยชน์แก่ครอบครัว ประชาชน 
และประเทศชาติ สร้าง จิตส านึกในการท าความดี รู้จักการให้ การเสียสละและการบ าเพ็ญสาธารณะประโยชน์ร่วมกัน  

๓.3 เพื่อเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหินโงมในการเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรม และ ธรรมาภิบาล 
 
4. เป้าหมาย  

-  ผู้บรหิาร   
-  สมาชิกสภา  
-  พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล 
-  พนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหินโงม 
-  ส่วนราชการในต าบลบ้านหินโงม 
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5. พ้ืนท่ีด าเนินการ 

 ต าบลบ้านหินโงม 
 

6. วิธีด าเนินการ 
จัดให้มีการด าเนินกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม แบ่งเป็น  3  แนวทางคือ   
6.1 การจัดกิจกรรมบรรยายเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม โดยคณะผู้บริหาร ปลัดองค์การบริหาร

ส่วนต าบลบ้านหินโงมบรรยายให้ความรู้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่   
6.2 จัดกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์นอกสถานที่ ส่งเสริมให้รู้รักสามัคคีเสียสละ  ช่วยเหลือ แบ่งปัน

และเห็นคุณค่าของ การเสริมสร้างสังคมแห่งความดีมีคุณธรรม เช่น การช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในสังคม หรือท าบุญ
ถวายทานแก่พระภิกษุสงฆ์ที่ชรา ภาพ หรืออาพาธ เป็นต้น   

6.3 การจัดกิจกรรมท าบุญถวายเครื่องไทยธรรม และบ าเพ็ญประโยชน์ ณ วัดต่างๆ 
 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 

4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔) 
 
8. งบประมาณด าเนินการ 
  ปีงบประมาณละ  ๕๐,๐๐๐.-  บาท 
 
9. ผู้รับผิดชอบ 
  กองการศึกษาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหินโงม 
 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 

10.1  พนักงาน เจ้าหน้าที่ มีคุณธรรมจริยธรรม เข้าใจหลักธรรมของพระพุทธศาสนาและน้อมน าหลัก
ปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิต และการปฏิบัติงาน   

10.2  พนักงาน เจ้าหน้าที่ ได้รับการพัฒนาจิตใจ พัฒนาตนให้มีจิตสาธารณะเกิดความส านึกร่วมใน
การสร้างสังคม แห่งคุณธรรมและสมานฉันท์ สร้างประโยชน์แก่ครอบครัวและประเทศชาติ รู้จักการให้และเสียสละเพื่อ
ประโยชน์ส่วนรวม   

10.3  สร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาล 
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มิติท่ี   1. การสรา้งสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต 
 1.2 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น 
 
1. ชื่อโครงการ  :  รณรงค์สร้างจิตส านึกในการพัฒนาสังคม 
2. หลักการและเหตุผล / ท่ีมาของโครงการ 

การพัฒนาเป็นการท าให้ดีข้ึน ให้เจริญข้ึน เป็นการเพิ่มคุณค่าของสิ่งต่าง ๆ พัฒนาจากสิ่งที่มีอยู่เดิม หรือ
สร้างสรรค์สิ่งใหม่ขึ้นมา ดังนั้น การพัฒนาจึงเริ่มต้นด้วยการพัฒนาตนเอง ต่อจากนั้นเป็นการพัฒนาชุมชน และท้ายสุด
เป็นการพัฒนาสังคม ซึ่งจะต้องเรียนรู้ ความหมาย ความส าคัญ แนวคิด หลักการ วิธีการ พัฒนาตนเอง ชุมชนและสังคม 

องค์การบริหารสว่นต าบลบา้นหินโงม  ได้ตระหนักถึงความส าคัญของการสร้างจิตส านึกในการพัฒนาสังคม  
ให้มีประสิทธิภาพ  ทั้งนี้เพื่อให้สามารถด ารงอยู่อย่างมีความสุข  ซึ่งเป็นพื้นฐานของสังคม 

3. วัตถุประสงค์ 
3.1 เพื่อใหป้ระชาชนมีความรกั  สามัคคีและเสียสละตอ่สงัคม 
3.2 เพื่อใหป้ระชาชนมสี่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาและพฒันาชุมชน 
๓.๓  เพื่อให้ต าบลบ้านหินโงม  มีความเจริญก้าวหน้า  ร่วมกันต่อต้านการทจุริตคอรัปช่ัน 
 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
ไม่น้อยกว่าปีงบประมาณ  ๓  ครั้ง 

5. พ้ืนท่ีด าเนินการ 
ต าบลบ้านหินโงม 

6. วิธีด าเนินการ 
๖.๑  เสนอโครงการ 
๖.๒  ประชาสัมพันธ์โครงการ  
๖.๓  ประสานหน่วยงานทีเ่กี่ยวข้อง 
๖.๔   ด าเนินงานตามโครงการ 
๖.๕  สรุปรายงานผลการด าเนินงาน 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
ปีงบประมาณ  ๒๕๖๑  -  ๒๕๖๔ 

8. งบประมาณด าเนินการ 
ปีงบประมาณละ  ๒๐,๐๐๐  บาท 

9. ผู้รับผิดชอบ 
ส านักปลัด  องค์การบรหิารส่วนต าบลบ้านหินโงม 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
๑๐.1   ร้อยละ  ๘๐  ของการส ารวจความพึงพอใจ 
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มิติท่ี   1. การสรา้งสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต 

1.3 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน 
 
1. ชื่อโครงการ  :  โครงการอบรมเยาวชนอาสาสมัครเฝูาระวังทางวัฒนธรรม 

2. หลักการและเหตุผล  
 การรักษาวัฒนธรรม  คือ  การรักษาชาติ 
                  เนื่องจากปัจจุบัน  พบว่าวัฒนธรรม  ขนบธรรมเนียมของไทยถูกเพิกเฉย ปัจจุบัน  เยาวชนไทย  
มีวัฒนธรรมการเอาอย่างส่งผลให้มีการรับวัฒนธรรมข้ามชาติและก าลังหลั่งไหลเข้ามามีบทบาทมากท าให้เวลาเพื่อ
การศึกษาครอบครัวเข้าวัดถูกบั่นทอนลงเพราะแม้ยุคสมัยของวัยรุ่นจะเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละยุค  จ าเป็นอย่างยิ่ง  ต้อง
รักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรมไทยที่ดีงาม  และเยาวชนไทยควรมีส่วนร่วมในการท าหน้าที่  ตั้งแต่การเฝูาระวังตนเอง  เรื่อง
กิริยามารยาทที่แสดงออกต่อผู้ใหญ่  ตลอดจนการเฝูาระวังทั่วไปในสังคมไทย  เช่น  การเดินข้ามถนน  ควรมี น้ าใจต่อ
ผู้อื่น  และเป็นเยาวชนที่มีความรู้เท่าทันโลก  สามารถเลือกสรร  กลั่นกรองสิ่งที่ดี  น ามาปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน  ซึ่ง
การสร้างเครือข่ายอาสาสมัครเฝูาระวังทางวัฒนธรรม  มีความจ าเป็นอย่างยิ่งในการด าเนินงานเครือข่ายอาสาสมัครเฝูา
ระวังทางวัฒนธรรมเป็นกระบวนการในการให้ความรู้ ความเข้าใจ  ก่อให้เกิดความรักและหวงแหน  น าไปสู่การรักษา
และสืบทอดวัฒนธรรมอันดีงาม   ตลอดทั้งการท างานเพื่อสังคมและสาธารณะ(จิตอาสา)อีกทางหนึ่งการเฝูาระวังทาง
วัฒนธรรม  จึงเป็นยุทธศาสตร์ส าคัญในการสร้างภูมิคุ้มกันให้คนในชาติ ได้ตระหนักและเห็นความส าคัญของวัฒนธรรม  
ซึ่งปัญหาที่เกิดข้ึน ต่าง ๆ ส่งผลกระทบต่อวัฒนธรรมในปัจจุบัน ซึ่งส่วนใหญ่จะพบว่าเกิดกับกลุ่มเด็กและเยาวชน  ที่มี
ความถ่ีและความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น  ในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว  ควรเริ่มที่เยาวชน  ซึ่งเป็นอนาคตของชาติ 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหินโงมในฐานะหน่วยงานของรัฐที่มีบทบาทและหน้าที่รักษาสืบทอด
วัฒนธรรมของชาติและความหลากหลายทางวัฒนธรรมท้องถ่ินให้คงอยู่อย่างมั่นคง  รวมถึงการสร้างค่านิยม จิตส านึก
และภูมิปัญญาคนไทย   ให้ทุกฝุายตระหนักถึงความส าคัญของปัญหา  ผลกระทบจากปัญหาความเบี่ยงเบนทาง
วัฒนธรรม  การปลูกฝังสิ่งเหล่าน้ี  โดยเฉพาะเยาวชนที่จะเป็นอนาคตของชาติ ให้เกิดจิตส านึกของความเป็นไทย  เป็นผู้
สืบทอดวัฒนธรรมและสามารถเฝูาระวังถึงภัยที่จะมากับความทันสมัยในยุคโลกาภิวัตน์  สามารถเลือกรับสิ่งที่ดีและ
เหมาะสมกับตนและสังคมไทยจึงได้ด าเนินโครงการอบรมเยาวชนอาสาสมัครเฝูาระวังทางวัฒนธรรม ข้ึน 
3. วัตถุประสงค์ 
       3.1 เพื่อสร้างเครือข่ายเยาวชนอาสาสมัครเฝูาระวังทางวัฒนธรรม 
  3.2 เพื่อใหเ้ด็ก เยาวชนได้เรียนรู้ และตระหนักถึงคุณค่าของวัฒนธรรม  ประเพณี  
                        ศิลปะและวัฒนธรรม ศีลธรรม จริยธรรม  ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
  3.3 เพื่อเป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ใหก้บัเยาวชนในการรูเ้ท่าทันโลก   
                        ท าให้สามารถเลอืกสรร  กลั่นกรองน ามาปรับใช้  ส าหรับการด าเนินชีวิตประจ าวัน    
  ๓.๔  เพื่อปลูกฝงัจิตส านึกรักและร่วมรักษาวัฒนธรรมที่ดงีามของไทยให้ยัง่ยืนสบืไป 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
              ๔.๑  อบรมเยาวชน ระดับมัธยมศึกษา    จ านวน  ๕๐  คน   
               ๔.๒  จัดอบรม  จ านวน  ๑ วัน      
5. พ้ืนท่ีด าเนินการ 
  ต าบลบ้านหินโงม 
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6. วิธีด าเนินการ 
              ๖.๑  ศึกษาข้อมูลเบื้องต้น      
              ๖.๒  จัดท าหลักสูตรการฝึกอบรม 
              ๖.๓  ประสานวิทยากร 
              ๖.๔  ก าหนดวัน เวลาและสถานที่ด าเนินการอบรม 
              ๖.๕  ด าเนินการตามโครงการฯ 
              ๖.๖  สรุปผลการด าเนินงานและรายงานส่วนทีเ่กี่ยวข้อง   บัน     
 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 

มกราคม – กันยายน  ของปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ 
  
9. ผู้รับผิดชอบ 
  กองการศึกษา  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหินโงม 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
                ๑๐.๑  มีเครือข่ายเยาวชนอาสาสมัครเฝูาระวังทางวัฒนธรรม  
                ๑๐.๒  เยาวชนได้เรียนรู้ และตระหนักถึงคุณค่าของวัฒนธรรม  ประเพณี  ศิลปะและวัฒนธรรม  
                               ศีลธรรม จริยธรรม  ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 
                ๑๐.๓  ข้อมูล ข่าวสารได้รับเผยแพร่  และเป็นประโยชน์แกเ่ยาวชน รู้เท่าทันโลก   
                                และสามารถเลือกสรร  กลั่นกรองน ามาปรับใช้ในชีวิตประจ าวันได้    
                ๑๐.๔ เยาวชน มีจิตส านึกรักและร่วมรักษาวัฒนธรรมที่ดีงามของไทยให้ยัง่ยืนสบืไป 
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1. ชื่อโครงการ  :  จัดค่ายเยาวชนเพื่อจัดต้ังศูนย์เยาวชนต าบล 

2. หลักการและเหตุผล   
พระชารบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๕๐  ก าหนดให้มีการจัดตั้งสภาเด็ก

และเยาวชนในระดับอ าเภอ  จังหวัด  เพื่อให้สภาเด็กและเยาวชนเป็นศูนย์กลางกลไกในการประสานความร่วมมือการจัด
กิจกรรมตลอดจนเสนอแนวทางการพัฒนาเด็ก  โดยเฉพาอย่างยิ่งบทบาทของการสนับสนุนการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย 

องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นหนิโงม   จงึไดจ้ัดค่ายเยาวชนเพือ่จัดตัง้ศูนยเ์ยาวชนต าบล   เพือ่เป็นศูนยก์ลาง
ให้บริการ          แก่เดก็  เยาวชนและประชาชนในท้องถ่ิน เพือ่ใหส้ามารถใช้เวลาว่างจากการศึกษาเล่าเรียนประกอบอาชีพ
มาร่วมสร้างสรรค์กิจกรรมทีจ่ะเป็นประโยชน์ทัง้แก่ตนเองและชุมชน สงัคมในกจิกรรมกีฬา ศึกษาหาความรู้ และการบันเทงิ 
ตลอดจนบ าเพญ็ประโยชน์ในสังคม 
 
3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพื่อใหเ้ด็ก เยาวชนและประชาชน ใช้เวลาว่างท ากิจกรรมทีเ่ป็นประโยชน์ 
3.2 เพื่อเป็นศูนย์กลางในการพักผ่อนหย่อนใจ ส่งเสริมสนบัสนุนการจัดกจิกรรมกีฬาและนันทนาการแก่

เด็ก เยาวชนและประชาชน 
๓.๓  เพื่อให้เดก็ เยาวชนและประชาชนได้มีโอกาสพฒันาความรู้ ทักษะและความสามารถที่เหมาะสมกับ

เพศและวัย 
๓.๔ เพื่อสง่เสรมิ สนับสนุน ใหเ้ด็ก เยาวชนและประชาชนรูแ้ละประพฤติตนตามระบอบประชาธิปไตย 

อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
๓.๕  เพื่อให้เดก็ เยาวชนและประชาชน ได้รู้จักการท านุบ ารงุ ศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

วัฒนธรรมอันดีงามของท้องถ่ินและสิ่งแวดล้อม 
 

๔. เป้าหมาย  
ศูนย์เยาวชนต าบลบ้านหินโงม  ๑  ศูนย์ 

5. พ้ืนท่ีด าเนินการ 
ต าบลบ้านหินโงม 

6. วิธีด าเนินการ 
๖.1  เสนอโครงการ/กิจกรรมเพื่อขออนุมัติ  
๖.2  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
๖.3  ประชุมช้ีแจงท าความเข้าใจข้ันตอนการด าเนินงาน โครงการ/กิจกรรม 
๖.5  จัดกิจกรรมค่ายเยาวชน 
๖.6  ประเมินผลและติดตามผลโครงการ 
๖.7  สรุปผล / รายงานผลการจัดท าโครงการ 
๖.8  น าผลการปฏิบัติมาปรบัปรุงและพฒันากิจกรรม    และจัดต้ังศูนย์เยาวชนต าบลบ้านหินโงมตอ่ไป 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
ปีงบประมาณ  ๒๕๖๑  -  ๒๕๖๔ 

8. งบประมาณด าเนินการ 
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๕๐,๐๐๐  บาท 
 
 

9. ผู้รับผิดชอบ 
กองการศึกษา  องค์การบริหารส่วนตบลบ้านหินโงม 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
มีการจัดต้ังศูนย์เด็กและเยาวชนต าบลบ้านหินโงม 
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1. ชื่อโครงการ  :  ก่อสร้างอาคารสภาเด็กและเยาวชนต าบลบ้านหินโงม 

2. หลักการและเหตุผล   
เพื่อเป็นศูนย์กลางให้บรกิาร    แก่เดก็ เยาวชนและประชาชนในท้องถ่ิน เพื่อใหส้ามารถใช้เวลาว่างจาก

การศึกษาเลา่เรียนประกอบอาชีพมาร่วมสร้างสรรค์กจิกรรมทีจ่ะเปน็ประโยชนท์ั้งแก่ตนเองและชุมชน สงัคมในกจิกรรมกีฬา 
ศึกษาหาความรู้ และการบันเทงิ ตลอดจนบ าเพญ็ประโยชน์ในสังคม   องค์การบรหิารส่วนต าบลบ้านหินโงม  จงึได้จัดสร้าง
อาคารสภาเดก็และเยาวชนต าบลบ้านหินโงม 
3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพื่อเป็นศูนย์กลางในการพักผ่อนหย่อนใจ ส่งเสริมสนบัสนุนการจัดกจิกรรมกีฬาและนันทนาการแก่
เด็ก เยาวชนและประชาชน 

3.2 เป็นศูนย์กลางในการบริหาร บริการ ส่งเสริมและพัฒนาเด็ก เยาวชน และประชาชน 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

อาคารสภาเด็กและเยาวชนต าบลบ้านหินโงม  ๑  หลัง 
5. พ้ืนท่ีด าเนินการ 

ต าบลบ้านหินโงม 
6. วิธีด าเนินการ 

ขอรับการสนบัสนุนงบประมาณในการก่อสร้างจากหน่วยงานต่างๆ 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 

ระหว่างปีงบประมาณ  ๒๕๖๑  -  ๒๕๖๔ 
8. งบประมาณด าเนินการ 

๑,๐๐๐,๐๐๐  บาท 
9. ผู้รับผิดชอบ 

กองการศึกษา  กองช่าง  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหินโงม 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

มอีาคารสภาเดก็และเยาวชนต าบลบ้านหินโงม 
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มิติท่ี  ๒  การบริหารราชการเพ่ือป้องกันการทุจริต 
 2.1  การแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร 

 
1. ชื่อโครงการ  :  กิจกรรมแสดงเจตจ านง  “นโยบายต่อตา้นการทจุริต” 
2. หลักการและเหตุผล  

ปัจจุบันการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีบทบาทและความส าคัญมาก ในกาพฒันา ชีวิต
ความเป็นอยู่ของประชาชนในแต่ละชุมชน โดยเฉพาะอย่างยิง่องค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.)ทมีีความ ใกล้ชิดกับวิถี
ชีวิต ความเป็นอยู่ของประชาชนมากที่สุด และองค์การบริหารส่วนต าบลถือได้ว่าเป็นกลไก หรือพลังขับเคลื่อนที่ส าคัญ
ของรัฐบาล ทีจ่ะต้องให้บริการสาธารณะแก่ชุมชนเพื่อพฒันาประเทศในทุกๆด้าน ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง 
สิ่งแวดล้อม การศึกษา โครงสร้างพื้นฐาน 

เพื่อให้มั่นใจว่าองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหินโงม จะต้องไม่มีการทุจริตคอร์รัปช่ัน  ผู้และบริหารได้มี
นโยบายการก าหนดความรับผิดชอบ แนวปฏิบัติและข้อก าหนดในการด าเนินการที่เหมาะสม เพื่อปูองการทุจริต         
จึงจัดท า  “นโยบายต่อต้านการทุจริต”  เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนในการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน 

 
3. วัตถุประสงค์ 

3.1  เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัตงิานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหินโงม 
3.2  เพื่อให้เป็นข้อก าหนดในการปฏิบัติงาน 
3.3  เพื่อพัฒนาองค์กรให้ปราศจากการทจุริต       

     
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

องค์การบรหิารส่วนต าบลบ้านหินโงมปราศจากการทุจริต 
5. พ้ืนท่ีด าเนินการ 

องค์การบรหิารส่วนต าบลบ้านหินโงม 
6. วิธีด าเนินการ 

๖.๑  จัดท านโยบายต่อต้านการทจุริต 
๖.๒  ประชุมช้ีแจงให้ทุกส่วนราชการทราบแนวทางปฏิบัต ิ
๖.๓  แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมดูแล 
๖.๔  รายงานผล 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
ปีงบประมาณ  ๒๕๖๑  -  ๒๕๖๔ 

8. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่มีงบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
ส านักปลัดองค์การบรหิารส่วนต าบลบ้านหินโงม 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
องค์การบรหิารส่วนต าบลบ้านหินโงมปราศจากการทุจริต 
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มิติท่ี  ๒  การบริหารราชการเพ่ือป้องกันการทุจริต 
2.2 มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 
 

1. ชื่อกิจกรรม  :  สร้างความโปรง่ใสในการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือน 

2. หลักการและเหตุผล 
  การพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือน เป็นกระบวนการหนึ่งของการ
บริหารผลการ ปฏิบัติราชการซึ่งใช้หลักการการให้รางวัลเป็นแรงจูงใจให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดแรงกระตุ้นในการพัฒนาผลงาน 
ซึ่งนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหินโงมได้ให้ความส าคัญในเรื่องการพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณา
เลื่อนข้ันเงินเดือนเป็นเรื่อง ล าดับต้นๆ ของเรื่องการบริหารงานบุคคล โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการใช้ดุลพินิจของ
ผู้บังคับบัญชาในการประเมินผลการปฏิบัติ ราชการของผู้ใต้บังคับบัญชา ด้วยเหตุผลนี้เองจึงเป็นที่มาของกิจกรรมการ
สร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนข้ัน เงินเดือน 

3. วัตถุประสงค์ 
      เพื่อใหก้ารบรหิารงานบุคคลด้านการเลื่อนข้ันเงินเดือนมีความโปร่งใส เป็นธรรมและสามารถตรวจสอบได้ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 พนักงาน/ลกูจ้างองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหินโงม 
5. พ้ืนท่ีด าเนินการ 

องค์การบรหิารส่วนต าบลบ้านหินโงม 
6. วิธีด าเนินการ 

6.1 แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงาน/ลูกจ้างองค์การบรหิาร
ส่วนต าบลบ้านหินโงม  โดยแต่งตั้งปลัดองค์การบรหิารส่วนต าบลบ้านหินโงมเป็นประธานกรรมการ และหัวหน้าส่วน
ราชการเป็นกรรมการ และพนักงานส่วนต าบลที่รบัผิดชอบงานการเจ้าหน้าทีเ่ป็นเลขานุการ   

6.2 แต่งตั้งคณะกรรมการพจิารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนของพนักงาน/ลกูจ้างองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหิน
โงม โดยประกอบด้วย ประธานกรรมการ หัวหน้าส่วนราชการและผู้บริหารสถานศึกษาเป็นกรรมการ และหัวหน้าส่วน
ราชการเป็นกรรมการ และพนักงานส่วนต าบลที่รบัผิดชอบงานการเจ้าหน้าทีเ่ป็นเลขานุการ   

6.3 ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของงพนกังาน/ลูกจ้างองค์การบริหาร
ส่วนต าบลบ้านหินโงม   เพื่อกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการที่ผูบ้ังคับบัญชาได้พิจารณาไว้โดยเจ้าหน้าที่
ให้ค าปรึกษาและเสนอความเห็น เกี่ยวกบัมาตรฐานและความเป็นธรรมของการปริมนผลการปฏิบัตริาชการ   

6.4 คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของงพนักงาน/ลูกจ้างองค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านหินโงม รวบรวมและเสนอผลการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการให้แก่
คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนพนักงาน/ลูกจ้างองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหินโงม 

6.5 คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนพนักงาน/ลูกจ้างองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหินโงม
พิจารณาทบทวนผลการพิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามที่คณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการของงพนักงาน/ลูกจ้างองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหินโงมเสนอมา โดยใช้หลักเกณฑ์ตามที่ก าหนด  

 8. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
  ส านักปลัด  องค์การบรหิารส่วนต าบลบ้านหินโงม 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

มีการพจิารณาเลื่อนข้ันเงินเดอืนที่โปรง่ใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ 
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มิติท่ี  ๒  การบริหารราชการเพ่ือป้องกันการทุจริต 

2.3 มาตรการใช้ดุลยพินิจและอ านาจหน้าท่ีให้เป็นไปตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
 

1. ชื่อโครงการ  :    โครงการลดข้ันตอนและระยะเวลาในการปฏิบัตริาชการ     

2. หลักการและเหตุผล   
ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหินโงม  มีนโยบายที่จะบริหารราชการให้มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพ 

เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  รวมทั้งต้องการปรับปรุงการบริการขององค์การบริหารส่วนต าบลวัง
หลวงให้สอดคล้องกับมาตรา  52  แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 
2546  ที่ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน อ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน และเพื่อเป็น
การยกระดับมาตรฐานการบริการที่เป็นความต้องการของประชาชน และแระชาชนสามารถตรวจสอบได้ 

จึงจัดท าโครงการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามนโยบายขององค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านหินโงม  และพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว 

3. วัตถุประสงค์ 
      3.1   ลดข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัตริาชการ 
 3.2   จัดต้ังระบบเครอืข่ายสารสนเทศ เพื่อการบริการ 
 3.3   ปูองกันและปราบปรามการทจุริตคอร์รปัช่ัน 
 ๓.๔  ลดค่าใช้จ่ายขององค์การบรหิารส่วนต าบลบ้านหินโงม 
 ๓.๕  แก้ไขปัญหาความเดือนรอ้นของประชาชน 
 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ๔.1 ด าเนินการลดข้ันตอนการปฏิบัติราชการและลดระยะเวลาในการใหบ้รกิาร ร้อยละ  80 
 ๔.2 ด าเนินการตดิตั้งระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อการบรกิาร (ปงีบประมาณ  25๖๑ – 25๖๔) 
 ๔.3 ก าหนดมาตรการกการปูองกันการทุจริตคอรร์ัปช่ันในองค์การบรหิารส่วนต าบลวังหลวงเพื่อ   
                    ปูองกันการทุจริตคอรร์ัปช่ัน ร้อยละ  100 
 ๔.4 ด าเนินการลดค่าใช้จ่ายขององค์การบริหารส่วนต าบลวังหลวงได้ ร้อยละ  5  ต่อป ี
 ๔.5 ด าเนินการแก้ไขปญัหาความเดือดร้อนของประชาชนให้ประชาชนมีความพึงพอใจต่อคุณภาพ 
                 ของการให้บริการร้อยละ  80 
 
5. พ้ืนท่ีด าเนินการ 
 องค์การบรหิารส่วนต าบลบ้านหินโงม 
6. วิธีด าเนินการ 

6.1 แต่งตั้งคณะท างานรับผิดชอบด าเนินการตามวัตถุประสงค์และเปูาหมายตามที่ก าหนดไว้และ    จัดท า
แผนปฏิบัติการ 

6.2 ประชุมช้ีแจงเจ้าหน้าทีผู่เ้กี่ยวข้องและประเมินความต้องการของประชาชน 
6.3 มอบหมายกจิกรรมแต่ละกจิกรรมให้ส่วนราชการรับผิดชอบเป็นเจ้าภาพ 
6.4 ส่วนราชการที่รบัผิดชอบเปิดด าเนินการตามกิจกรรมที่ไดร้ับมอบหมายใหเ้ป็นเจ้าภาพ 
6.5 ประชาสมัพันธ์โครงการบรหิารกิจการบ้านเมืองที่ดีใหท้ราบโดยทั่วกัน 
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7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ปีงบประมาณ  ๒๖๕๖๑  -  ๒๕๖๔ 
8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่มีงบประมาณ 
 
9. ผู้รับผิดชอบ 
 ส่วนราชการองค์การบรหิารส่วนต าบลบ้านหินโงม 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 ๑๐.1 การบริการประชาชนมีความสะดวก รวดเร็ว มีความถูกต้อง สมบูรณ์ 
 ๑๐.2 การบริหารงานเป็นไปด้วยความโปร่งใส ประหยัด และคุ้มค่า 
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1. ชื่อโครงการ  :    โครงการเกบ็ภาษีเคลื่อนที่     

2. หลักการและเหตุผล   
การด าเนินงานของหน่วยงานราชการต่างๆ  ต้องอาศัยงบประมาณในการบรหิารงาน  และการด าเนินงาน

ต่างๆ เพื่อน ามาพฒันาประเทศในทุกๆด้าน  เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีและเกิดประโยชน์สูงสุดแกป่ระชาชนและตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนอย่างทั่วถึง ส าหรับรายได้ขององค์การบรหิารส่วนต าบลนั้น ตามพระราชบัญญัติสภาต าบล
และองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.  2537  และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง  ( ฉบับที่ 5 ) พ.ศ. 2546 ก าหนดที่มาของรายได้
ในส่วนของภาษีขององค์การบริหารส่วนต าบล ประกอบด้วย ภาษีที่องค์การบรหิารส่วนต าบลจัดเก็บเอง  และภาษีที่ทาง
หน่วยงานอื่นๆ จัดเก็บ  และด าเนินการจัดสรรใหอ้งค์การบรหิารส่วนต าบล   ซึ่งภาษีในส่วนที่ทางองค์การบริหารส่วน
ต าบลได้จัดเก็บเอง    ประกอบด้วย    ภาษีโรงเรือนและที่ดิน  ภาษีปูาย ภาษีบ ารุงท้องที่ ค่าธรรมเนียมการควบคุม
กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรบัรองการจัดต้ังสถานทีจ่ าหน่ายอาหาร  และสถานที่
สะสมอาหาร   และค่าธรรมเนียมเก็บ   และขนมลูฝอย   นั้น   จากการด าเนินการจัดเก็บที่ผ่านมายังจัดเกบ็ได้น้อย  
เนื่องจากประชาชนที่มหีน้าที่ต้องช าระภาษีบางรายยงัไม่ทราบรายละเอียดในการช าระภาษี หรือไม่ค่อยมเีวลาในการเข้า
มาช าระภาษี  ณ  ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบล   ซึ่งท าให้การจัดเกบ็ภาษียังไม่เป็นไปตามเปูาหมายที่ก าหนดไว้ 

องค์การบรหิารส่วนต าบลบ้านหินโงม  จึงได้มีการจัดโครงการใหบ้ริการการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ข้ึน  เพือ่
ตอบสนองความต้องการ   และอ านวยความสะดวกแกป่ระชาชน   อีกทั้งเพื่อพัฒนาการจัดเกบ็รายได้ใหม้ีประสทิธิภาพ
มากขึ้น 
3. วัตถุประสงค์ 

๓.๑  เพื่อให้การจัดเก็บรายได้มีประสิทธิภาพและลดจ านวนผู้ค้างช าระภาษี 
๓.๒  เพื่อตอบสนองความต้องการและอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มหีน้าที่ต้องช าระภาษี 
3.๓  เพื่อประชาสัมพันธ์รายละเอียดการช าระภาษีท้องถ่ินให้ประชาชนทราบและเข้าใจข้ันตอนการช าระ

ภาษีอย่างทั่วถึง 
4. เป้าหมาย  

ประชาชนผู้มหีน้าที่ช าระภาษีในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหินโงมทัง้  7 หมู่บ้าน   
5. พ้ืนท่ีด าเนินการ 

องค์การบรหิารส่วนต าบลบ้านหินโงม 
6. วิธีด าเนินการ 

๖.๑ ผู้บริหารจัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนและเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ เพื่อหาแนวทาง
ด าเนินการกิจกรรมต่างๆ ในการออกเก็บภาษีแต่ละครั้ง  และก าหนดวัน  เวลา  และสถานที่ในการออกเกบ็ภาษีเคลื่อนที่ 

๖.๒  ประชุมแกนน าในหมู่บ้าน  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  ก านัน  และผู้ใหญ่บ้านทุกหมูบ่้าน  
เพื่อแจง้รายละเอียดและให้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ  

๖.๓  ด าเนินการตามโครงการ 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 

ปีงบประมาณ  ๒๕๖๑  -  ๒๕๖๔ 
8. งบประมาณด าเนินการ 

ไม่มีงบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบ 

กองการคลัง  องค์การบริหารส่วต าบลบ้านหินโงม 
 



ห น้ า  | 25 

 แผนปูองกันการทุจริต ๔  ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  องคก์ารบริหารส่วนต าบลบ้านหนิโงม            

 
 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
  ๑๐.๑  สามารถลดจ านวนผู้ค้างช าระภาษีและจัดเก็บภาษีได้ตามเปูาหมายทีก่ าหนด 
  ๑๐.2  ประชาชนได้รับความสะดวก  รวดเร็ว  ในการช าระภาษี 
  ๑๐.3  ประชาชนได้รับความรู้  ความเข้าใจในการจัดเก็บภาษีท้องถ่ินมากข้ึน 
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มิติท่ี  ๒  การบริหารราชการเพ่ือป้องกันการทุจริต 

2.4 การเชิดชแูก่หน่วยงาน/บุคคลในการด าเนินกิจการการประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นท่ีประจักษ์ 
 

1. ชื่อโครงการ  :  กิจกรรมวันแม่แหง่ชาติ      

2. หลักการและเหตุผล   
ด้วยวันที่  12  สิงหาคม  ของทุกปี  ซึ่งตรงกับวันส าคัญในจิตใจของปวงชนชาวไทยทั้ งชาติ  ด้วยเป็นวัน

คล้ายพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ  ที่ทรงเป็นพระมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยทั้ง
แผ่นดิน   และทรงมีพระเมตตาช่วยเหลือไพร่ฟูาข้าแผ่นดินทั้งหลายตลอดมา  โดยมิได้ทรงเห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อยของ
พระองค์ท่าน  จึงสมควรที่พวกเราทั้งหลายจะได้ถวายความจงรักภักดี และเทิดทูนพระองค์ท่านเป็นอย่างสูง พร้อมทั้ง
เป็นการเทิดทูนบุญคุณของแม่ที่ให้ก าหนดต่อลูก 

ด้วยเหตุนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหินโงม    จึงเล็งเห็นความส าคัญของวันแม่แห่งชาติ จึงได้จัด
โครงการส่งเสริมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ   เพื่อเทิดพระเกียรติแด่พระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ และแสดงความกตัญญู
กตเวทีต่อผู้เป็นแม่ที่ให้ก าเนิดแก่ลูก ๆ ทุกคน 

3. วัตถุประสงค์ 
๓.1 เพื่อจัดกิจกรรมพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ และระลึกถึง

พระ มหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ       
๓.2 เพื่อให้นกัเรียนได้แสดงความเคารพต่อมารดาผู้มพีระคุณ      
3.๓ เพื่อให้นกัเรียนได้แสดงออกในทางที่ถูกที่ควร      
๓.4 เพื่อให้นกัเรียนได้ท ากิจกรรมร่วมกันระหว่างแมก่ับลูก เพื่อใหเ้กิดความผกูพันระหว่างแมก่ับลูก  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
ประชาชนต าบลบ้านหินโงม 

5. พ้ืนท่ีด าเนินการ 
ต าบลบ้านหินโงม 

6. วิธีด าเนินการ 
๖.1  เสนอโครงการ/กิจกรรมเพื่อขออนุมัติ  
๖.2  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
๖.3  ประชุมช้ีแจงท าความเข้าใจข้ันตอนการด าเนินงาน โครงการ/กิจกรรม 
๖.5  จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 
๖.6  ประเมินผลและติดตามผลโครงการ 
๖.7  สรุปผล / รายงานผลการจัดท าโครงการ 
๖.8  น าผลการปฏิบัติมาปรบัปรุงและพฒันากิจกรรม    แล้วใช้เป็นต้นแบบของโครงการต่อไป 

 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 

ห้วงเดือนสิงหาคม 
8. งบประมาณด าเนินการ 

๓๐,๐๐๐  บาท 
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9. ผู้รับผิดชอบ 
กองการศึกษา  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหินโงม 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
๑๐.1 นักเรียนไดรู้้จักพระราชกรณียกจิ และระลกึถึงพระมหากรุณาพระบาทสมเดจ็พระนางเจ้า        

พระบรมราชินีนาถ   
๑๐.2 ผู้ปกครองให้ความร่วมมอืในการร่วมกจิกรรม    
๑๐.3 นักเรียนร่วมกจิกรรมการประกวด ผลงานประเภทต่างๆ 
๑๐.๔  เกิดความผูกพันระหว่างแม่กับลูก 
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1. ชื่อโครงการ  :  กิจกรรมวันสตรีสากล   ๘  มีนาคม 

2. หลักการและเหตุผล   
ด้วยสหประชาชาติก าหนดให้วันที่  ๘  มีนาคม  ของทุกปีเปน็วันสตรีสากล  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้าน

หินโงม  จงึจัดโครงการวันสตรีสากลข้ึน เพื่อร าลกึถึงการต่อสู้ของสตรี  และการคุ้มครองสทิธิสตรี  เพื่อให้ได้มาซึง่ความ
เสมอภาคของสตร ี
3. วัตถุประสงค์ 

3.1  เพื่อกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนตระหนกัถึงความส าคัญของวันสตรีสากล 
3.2  เพื่อกระตุ้นให้องค์กรสตรีทีเ่ข้มแข็ง 
3.3  เพื่อส่งเสริมให้สตรีมบีทบาทในการพัฒนาสังคม      

      
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

สตรีต าบลบ้านหินโงม         
    
5. พ้ืนท่ีด าเนินการ 

อ าเภอสร้างคอม           
6. วิธีด าเนินการ 

๖.1  เสนอโครงการ/กิจกรรมเพื่อขออนุมัติ  
๖.2  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
๖.3  ประชุมช้ีแจงท าความเข้าใจข้ันตอนการด าเนินงาน โครงการ/กิจกรรม 
๖.5  จัดกิจกรรมวันสตรสีากล   ๘  มีนาคม 
๖.6  ประเมินผลและติดตามผลโครงการ 
๖.7  สรุปผล / รายงานผลการจัดท าโครงการ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
วันสตรีสากล   ๘  มีนาคมของปี ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ 

8. งบประมาณด าเนินการ 
ปีงบประมาณละ  ๓๐,๐๐๐  บาท 

9. ผู้รับผิดชอบ 
ส่วนส่งเสริมและพฒันาอาชีพ  องค์การบรหิารส่วนต าบลบ้านหินโงม 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ  ๘๐  ของความพึงพอใจ 
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มิติท่ี  ๒  การบริหารราชการเพ่ือป้องกันการทุจริต 

2.5 มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริต 
 

1. ชื่อโครงการ  :  กิจกรรมการจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการขององค์การบรหิารส่วนต าบลบ้านหินโงม      

2. หลักการและเหตุผล 
ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 3/1 บัญญัติว่าการ

ปฏิบัติหน้าที่ ของส่วนราชการต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้ค านึงถึงความรับผิดชอบ
ของผู้ปฏิบัติงานการมี ส่วนร่วมของประชาชนการเปิดเผยข้อมูล การติดตาม ตรวจสอบ และการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ตามความเหมาะสม ของแต่ละภารกิจ ประกอบกับ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 12 ก าหนดไว้ว่า เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธ์ิ 
ก.พ.ร. อาจเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อก าหนดมาตรการ ก ากับการปฏิบัติราชการ โดยวิธีการจัดท าความตกลงเป็นลาย
ลักษณ์อักษร หรือโดยวิธีการอื่นใด เพื่อแสดงความรับผิดชอบใน การปฏิบัติราชการ รวมทั้งมาตรา 45 ก าหนดให้ส่วน
ราชการ จัดให้มีคณะผู้ประเมินอิสระด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติ ราชการของส่วนราชการเกี่ยวกับผลสัมฤทธ์ิของ
ภารกิจ คุณภาพการให้บริการ ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ ความ คุ้มค่าในภารกิจ ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และระยะเวลาที่ก าหนด   

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหินโงม  จึงได้จัดให้มีการจัดท าข้อตกลงและติดตามผลการปฏิบัติราชการ 
โดยมีการลงนามใน ข้อตกลงการปฏิบัติราชการระหว่างนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหินโงมกับปลัดองค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านหินโงม และหัวหน้าส านัก ปลัด/ผู้อ านวยการกอง และให้มีการลงนามจัดท าข้อตกลงทุกปี เพื่อ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติ ราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหินโงม 
3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพื่อใหก้ารปฏิบัติราชการตามข้อตกลงการปฏิบัตริาชการของหน่วยงานระดบัส านัก/กอง/ฝุาย เป็นไป
อย่างมี ประสทิธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลผุลสัมฤทธ์ิตามที่ก าหนด   

3.2 เพื่อใหห้น่วยงานระดับส านัก/กอง/ฝุาย มีความเข้าใจเกี่ยวกับข้ันตอน วิธีการ และรายละเอียดการ
ประเมินผล การปฏิบัตริาชการตามกรอบและแนวทางการประเมินผลการปฏิบัตริาชการ   

3.3 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดบัส านกั/กอง/ฝุาย ตามข้อตกลงการ
ปฏิบัติราชการ ประจ าปงีบประมาณ 25๖๑   

3.4 เพื่อใหห้น่วยงานระดับส านัก/กอง/ฝุาย สามารถจัดเตรยีมเอกสาร และหลักฐานของตัวช้ีวัดผลการ
ปฏิบัติ ราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการประเมินผลการปฏิบัตริาชการ  

4. การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการของหน่วยงานระดับส านัก/กอง/ฝ่าย  
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหินโงม ได้ท าข้อตกลงผลงานกับผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นลายลักษณ์อักษร

อย่างชัดเจน โดยจัดท า ข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ในระดับส านัก/กอง/ฝุาย เพื่อให้การด าเนินงานตามข้อตกลงการ
ปฏิบัติราชการดังกล่าวบรรลุ เปูาหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธ์ิตามที่ก าหนด และรับ
สิ่งจูงใจตามระดับผลงาน โดยได้มีการลงนาม บันทึกข้อตกลงการปฏิบัติราชการระหว่างนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลกับปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล และปลัดองค์การ บริหารส่วนต าบลกับหัวหน้าหน่วยงานในสังกัด พร้อม
คณะท างานได้ร่วมกันพิจารณาและเลือกตัวช้ีวัดในประเด็นการ ประเมินผลการปฏิบัติราชการแต่ละมิติ ดังนี้  

1) การบริหารราชการเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน  
2) การบริหารราชการเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจ  
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3) การบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจ  
4) การลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน  
5) การอ านวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน  
6) การพัฒนาความรู้และการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

5. การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ   
วิธีติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ   
1.1 ช้ีแจงส านัก/กอง/ฝุายต่างๆ และผู้ปฏิบัติงานทราบ และท าความเข้าใจเกี่ยวกับตัวช้ีวัด และกรอบการ 

ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และ
หนังสือ กระทรวงมหาดไทยที่ มท 0892.4/ว 435 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2548   

1.2 ติดตามผลการปฏิบัติงานตามตัวช้ีวัดให้มีผลการปฏิบัติราชการอย่างเหมาะสม เช่น     
- ศึกษาข้อมูล และเอกสารหลักฐานต่างๆ เช่น รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติ 

ราชการรอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการตามตัวช้ีวัด เป็นต้น    
- ติดตามผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด โดยการประสานงานกับผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด และผู้จัดเก็บข้อมูล 

เพื่อให้การด าเนินการเป็นไปตามเปูาหมายที่ก าหนด และการมีส่วนร่วมของผู้บริหารของหน่วยงานในการก ากับดูแลและ
ติดตาม ผลการด าเนินงานดังกล่าว   

1.3 รับฟังความคิดเห็นของหน่วยงานที่รับผิดชอบตัวช้ีวัด เพื่อให้การด าเนินงานบรรลุตามเปูาหมายหรือ
ตัวช้ีวัดที่ ก าหนด   

1.4 วัดผลลัพธ์ที่ได้จากการปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับค่าเปูาหมาย และเกณฑ์การให้คะแนน   
1.5 ประสานงานกับหน่วยงานที่รับผิดชอบตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติราชการ กรณีที่การประเมินผลการปฏิบัติ

ราชการใน เบื้องต้นไม่เป็นไปตามเปูาหมายที่ก าหนด เพื่อหาแนวทางแก้ไขให้การปฏิบัติงานบรรลุผลสัมฤทธ์ิตาม
เปูาหมายที่ก าหนดไว้ 
 
6. การค านวณผลการประเมินการปฏิบัติราชการ  

ผลการประเมิน ระดับคะแนนท่ีได้รับ 

มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเลิศ/ดีเยี่ยม 5 

มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีมาก 4 

มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับด ี 3 

มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับพอใช้ 2 

มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับปรับปรงุ 1 
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มิติท่ี  ๓  การส่งเสริมบทบาทและการมสี่วนร่วมของภาคประชาชน 

3.1 จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางท่ีเป็นการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนได้มีส่วนร่วม    
      ตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทุกขั้นตอน 
 

1. ชื่อโครงการ  :  จัดต้ังสถานที่อ่านหนังสือพมิพ์ในหมู่บ้าน 

2. หลักการและเหตุผล 
แหล่งการเรียนรู้ในชุมชน นับว่ามีสาวนส าคัญที่ท าให้การขยายโอกาสในการเข้าถึงความรู้ของชุมชนเป็นไป

ได้โดยง่ายและแพร่ขยายผลได้รวดเร็ว เพราะเป็นเสมือนศูนย์รวม/ศูนย์กลางความรู้ในรูปแบบต่าง ๆ หรือห้องปฏิบัติการ
เรียนรู้ที่มีอยู่ใกล้ตัว  ที่ประชาชนสามารถเรียนรู้ ได้ตลอดชีวิตตามอัธยาศัย  เป็นแหล่งเสริมสร้างความรู้ความคิด  
ประสบการณ์และฝึกปฏิบัติที่บางครั้งไม่อาจหาได้ที่ห้องเรียน  โดยเฉพาะปัจจุบันเป็นที่ยอมรับกันแล้วว่า การให้
ความส าคัญกับการ เรียนรู้ภาคทฤษฎีในห้องเรียนอยา่งเดยีว ไม่อาจพัฒนาการเรียนรู้ของบุคคลให้สอดคล้องกับวิถีชีวีติ 
อาชีพ วัฒนธรรมและทักษะในการด าเนินชีวิตในความเป็นจริงของสังคมได  ้นอกจากนั้นแหล่งเรียนรู้ ยังสามารถช่วยให้
การปลูกฝังนิสยัรักการอ่าน การศึกษาค้นคว้าแสวงหาความรู้ได้ด้วยต้นเอง และการสื่อสารข้อมลูระหว่างรัฐกับประชาชน
เป็นไปอย่างมปีระสิทธิภาพ แหล่งการเรียนรู้ในชุมชนบางประเภทท าให้การเรียนระหว่างชุมชนต่อชุมชนเป็นไปได้อย่าง
สะดวก เข้าใจโดยไม่ต้องรอความช่วยเหลือจากภาครัฐ  ในปัจจุบันองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต่าง ๆ มีหน้าที่ในการจัด
การศึกษาและด าเนินการอื่น  ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา   ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจาย
อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหินโงม  มองเห็นความส าคัญของแหล่งเรียนรู้  จึงเห็นควรจัดต้ังสถานที่อ่าน
หนังสือพิมพ์ในหมู่บ้าน  เพื่อเป็นอีกสถานที่หนึ่งส าหรับเรียนรู้ของคนในชุมชน      
3. วัตถุประสงค์ 

3.1 แหล่งการเรียนรู้ในชุมชน 
3.2 เป็นแหล่งสื่อสารข้อมูลระหว่างรัฐกบัประชาชน 
3.3 เป็นช่องทางในการติดตามข้อมลูข่าวสารอีกช่องทางหนึง่ 
๓.๔  เป็นแหล่งประชาสมัพันธ์องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหินโงม 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
หมู่บ้านละ  ๑  แห่ง 

5. พ้ืนท่ีด าเนินการ 
หมู่  ๑  -  ๗ 

6. วิธีด าเนินการ 
๖.1  เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ  
๖.2  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
๖.3  ประชุมช้ีแจงท าความเข้าใจข้ันตอนการด าเนินงาน โครงการ 
๖.5  จัดสร้างสถานที่อ่านหนังสือพมิพ ์
๖.6  ประเมินผลและติดตามผลโครงการ 
๖.7  สรุปผล / รายงานผลการจัดท าโครงการ 
๖.8  น าผลการปฏิบัติมาปรบัปรุงและพฒันาแล้วใช้เป็นต้นแบบของโครงการต่อไป 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
ปีงบประมาณ  ๒๕๖๑  -  ๒๕๖๔ 
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8. งบประมาณด าเนินการ 

ปีงบประมาณ  ๒๕๖๑  -  ๒๕๖๔  ปีงบประมาณละ  ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
9. ผู้รับผิดชอบ 

ส่วนส่งเสริมและพฒันาอาชีพ 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

ไม่น้อยร้อยละ  ๘๐  ของผลส ารวจความพงึพอใจ 
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1. ชื่อโครงการ  :  อุดหนุนศูนย์ข้อมูลข่าวสารจัดซือ้จัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอ าเภอสร้างคอม 

2. หลักการและเหตุผล 
ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ  เรื่อง  ก าหนดให้ ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการ

พิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสาร ที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา  ๙  (๘)  
แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ  พ.ศ.  ๒๕๔๐   

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบดังกล่าว  ข้อ ๒ ให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของ
หน่วยงานของรัฐ เป็นเอกสารที่หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ตามมาตรา  ๙  (๘)  แห่ง
พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของราชการ  พ.ศ.  ๒๕๔๐  โดยให้หน่วยงานของรัฐจัดท าสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัด
จ้าง ของหน่วยงานของรัฐเป็นรายเดือนทุก ๆ  เดือน  ให้มีรายละเอียดเกี่ยวกับงานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง   วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง  ราคากลาง  วิธีซื้อหรือจ้าง  รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ  ผู้ได้รับการคัดเลือก และราคาที่ตกลงซื้อหรือ
จ้าง  เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป  และเลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลง ในการซื้อหรือการจา้ง  เพื่อให้ประชาชนเข้า
ตรวจดูได้  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหินโงม  จึงอุดหนุนศูนย์ข้อมูลข่าวสารจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินอ าเภอสร้างคอม 
3. วัตถุประสงค์ 

3.1  เพื่อเป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสารจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอ าเภอสร้างคอม 
3.2  เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหินโงม 
  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
ปีละ  ๑  ครั้ง  (๒๕๖๑  -  ๒๕๖๔) 

5. พ้ืนท่ีด าเนินการ 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอ าเภอสร้างคอม 

6. วิธีด าเนินการ 
อุดหนุนศูนย์ข้อมูลข่าวสารจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอ าเภอสร้างคอม 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
ปีงบประมาณ  ๒๕๖๑  -  ๒๕๖๔ 

8. งบประมาณด าเนินการ 
ปีงบประมาณละ  ๕๐,๐๐๐.-  บาท  

9. ผู้รับผิดชอบ 
กองการคลัง  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหินโงม 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
๑๐.1  มีศูนยข้์อมูลข่าวสารจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอ าเภอสร้างคอม 
๑๐.2  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหินโงมมีช่องทางในการประชาสัมพันธ์การจัดซื้อจัดจ้าง 
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มิติท่ี  ๓  การส่งเสริมบทบาทและการมสี่วนร่วมของภาคประชาชน 

3.2 การรับฟังความคิดเห็น  การรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน 
 

1. ชื่อโครงการ  :  หน่วยบ าบัดทุกข์บ ารุงสุขเคลื่อนที ่

2. หลักการและเหตุผล 
ต าบลบ้านหินโงม  เป็นต าบลที่บางหมู่บ้านอยู่ห่างไกลจากตัวอ าเภอถึง  ๑๘  กินโลเมตร  การเดินทาง

ติดต่อราชการไม่สะดวกเท่าที่ควร  ซึ่งบางครั้งต้องใช้เวลาในการเดินทางเกือบช่ัวโมง  โดยเฉพาะในฤดูฝน  ท าให้เป็น
ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหนิโงมจึงจัดท าโครงการ "หน่วยบ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข 
เคลื่อนที่ โดยมีหน่วยงานภาครัฐทั้งในต าบลบ้านหินโงมและในพื้นที่อ าเภอสร้างคอม  ออกให้บริการประชาชนถึง 
หมู่บ้าน ต าบล เพื่อเป็นการช่วยเหลือ บรรเทา และแบ่งเบาภาระของประชาชนในการไปติดต่อขอรับบริการจาก
หน่วยงานของรัฐ อันเป็นการช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ประหยัดเวลา  อีกทั้งเป็นการให้ค าปรึกษาปัญหาต่าง 
ๆ การให้ความรู้ในการส่งเสริมอาชีพ แนะแนวอาชีพให้ค าปรึกษาปัญหาต่างๆ การมอบสิ่งของยังชีพที่จ าเป็นใน
ชีวิตประจ าวันให้กับผู้ด้อยโอกาส ตลอดจนการบริการ การน าหน่วยแพทย์ไปรักษาชาวบ้าน จัดนิทรรศการความรู้ด้าน
ต่างๆ และจ าหน่ายสินค้าหนึ่งชุมชนหนึ่งผลิตภัณฑ์จากกลุ่มแม่บ้านในพื้นที่ 
3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพื่อแบง่เบาภาระของประชาชนในการไปติดต่อขอรบับริการจากหน่วยงานของรัฐ  
3.2 เพื่อให้ความรู้ในการส่งเสริมอาชีพ แนะแนวอาชีพ  ให้ค าปรึกษาปญัหาต่างๆ 
3.3 เพื่อการเข้าถึงประชาชนในพื้นที่  รับทราบปัญหาต่างๆของชุมชน 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
ปีละ  ๑  ครั้ง 

5. พ้ืนท่ีด าเนินการ 
ต าบลบ้านหินโงม 

6. วิธีด าเนินการ 
๖.1  เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ  
๖.2  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
๖.3  ประชุมช้ีแจงท าความเข้าใจข้ันตอนการด าเนินงาน โครงการ 
๖.5  ด าเนินงานโครงการ 
๖.6  ประเมินผลและติดตามผลโครงการ 
๖.7  สรุปผล / รายงานผลการจัดท าโครงการ 
๖.8  น าผลการปฏิบัติมาปรบัปรุงและพฒันาแล้วใช้เป็นต้นแบบของโครงการต่อไป 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
มกราคม  -  กรกฎาคม  ของทุกปี (๒๕๖๑  -  ๒๕๖๔) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
ปีงบประมาณ  ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔  ปีละ  ๒๐,๐๐๐.-  บาท 

9. ผู้รับผิดชอบ 
ส านักปลัด  ส่วนส่งเสริมและพฒันาอาชีพ  องค์การบรหิารสว่นต าบลบ้านหินโงม 
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10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

๑๐.1 ประชาชนได้รับการแบง่เภาระในการไปติดต่อขอรับบริการจากหน่วยงานของรัฐ  
๑๐.2 ประชาชนได้รับความรู้ในการส่งเสริมอาชีพ แนะแนวอาชีพ  และค าปรึกษาปญัหาต่างๆ 
๑๐.3 ได้เข้าถึงและรบัทราบปัญหาต่างๆของชุมชน 
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1. ชื่อโครงการ  :  จัดต้ังงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานศูนย์ยุติธรรมต าบล 

2. หลักการและเหตุผล 
ศูนย์ยุติธรรมชุมชน  (Community Justice)  คือการรวมกันเป็นเครือข่ายทางสังคม  เป็นการส่งเสริม

สนับสนุนหรือกระตุ้นให้ประชาชนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการปูองกัน ควบคุมอาชญากรรม จัดการความขัดแย้งเชิง
สมานฉันท์ ลดและเยียวยาความเสียหายหรือความรุนแรงที่เกิดจากอาชญากรรมหรือการกระท าผิด ตลอดจนคืนคนดี
กลับสู่ชุมชนด้วยการฟื้นฟู  พัฒนาระบบยุติธรรมชุมชน โดยมีเปูาหมายเพื่อให้ประชาชนรู้สึกมั่นคงปลอดภัย และเข้าถึง
ความยุติธรรม 

เมื่อปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๕๗   ส านักงานยุติธรรมจังหวัดอุดรธานี  ได้คัดเลือกและแต่งตั้งให้ต าบลบ้าน
หินโงม  เป็นศูนย์ยุติธรรมน าร่อง  วัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนงานด้านการสง่เสริมและพัฒนาศูนย์ยุติธรรมชุมชน  ในการ
ช่วยเหลือ อ านวยความเป็นธรรมแก่ประชาชน  ตามนโยบาย  "ลดความเหลื่อมล้ าด้านความเป็นธรรมทางสังคม"  ให้
เข้าถึงประชาชนได้ทุกระดับ  เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหินโงม    จึง
จัดต้ังงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานศูนย์ยุติธรรมต าบลบ้านหินโงม 
3. วัตถุประสงค์ 

3.1  เพื่อเป็นเครือข่ายในชุมชน  ลดการขัดแย้งของชุมชนในเชิงสมานฉันท ์
3.2  เพื่อช่วยเหลอื  อ านวยความเป็นธรรมให้แก่ประชาชน      
3.3   เพื่อให้การด าเนินงานของศูนย์ยุติธรรมต าบลบ้านหินโงมเป็นไปอย่างราบรื่น   

         
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

ศูนย์ยุติธรรมต าบลบ้านหินโงม 
5. พ้ืนท่ีด าเนินการ 

ต าบลบ้านหินโงม 
6. วิธีด าเนินการ 

๖.๑  จัดต้ังงบประมาณรายจ่ายประจ าป ี
๖.๒  บริหารจัดการงบประมาณ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
ปีงบประมาณ  ๒๕๖๑  -  ๒๕๖๔  

8. งบประมาณด าเนินการ 
ปีงบประมาณ  ๒๕๖๑  -  ๒๕๖๔   ปีงบประมาณละ  ๓๐,๐๐๐  บาท 

9. ผู้รับผิดชอบ 
ส านักปลัด  องค์การบรหิารส่วนต าบลบ้านหินโงม 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
๑๐.1  การขัดแย้งของชุมชนลดลง 
๑๐.2  ประชาชนได้รับความสะดวกในการอ านวยความเป็นธรรม      
๑๐.3   การด าเนินงานของศูนย์ยุติธรรมต าบลบ้านหินโงมเป็นไปอย่างราบรื่น    
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มิติท่ี  ๓  การส่งเสริมบทบาทและการมสี่วนร่วมของภาคประชาชน 

3.3 การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
 

1. ชื่อโครงการ  :  การจัดท าแผนชุมชนระดับหมู่บ้าน/ชุมชน 

2. หลักการและเหตุผล  
ตามที่กระทรวงมหาดไทย โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน มีนโยบายในการบูรณาการกระบวนการ

ท างาน ร่วมกันของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหมู่บ้าน/ชุมชน มีกระบวนการจัดท า ทบทวน 
ปรับปรุงแผนชุมชน เพื่อพัฒนาคุณภาพแผนชุมชน และสนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน น า
แผนชุมชนสู่การปฏิบัติ ซึ่งเป็นกลไกส าคัญในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและท้องถ่ินของประชาชน 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหินโงม  ได้ด าเนินการจัด โครงการประชุมประชาคมแผนแม่บทชุมชน ประจ าปี
งบประมาณ 25๖๑ เพื่อน ามาปรับปรุง  แก้ไข  เพิ่มเติม  บรรจุไว้ในแผนพัฒนาสี่ปีขององค์การบรหิารส่วนต าบลบ้านหนิ
โงม  ประจ าปี พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔  รวมถึงการน าเข้าบรรจุไว้ในร่างข้อบัญญัติงบประมาณขององค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านหินโงมในปีถัดไป    องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหนิโงม   จึงได้จัดให้มีโครงการประชุมประชาคมแผนแม่บท
ชุมชน ประจ าปี พ.ศ. 25๖๑   ข้ึน 

3. วัตถุประสงค์ 
3.1 เพื่อจัดเกบ็ข้อมูลพื้นฐานทีเ่ป็นมาตรฐานสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการจัดท าแผนชุมชนและ

วางแผนพัฒนาท้องถ่ิน   
3.2 เพื่อระดมความคิดเห็นและก าหนดแนวทางการแก้ไขปญัหาของผู้น าชุมชน   
3.3 เพื่อให้ได้แผนงานโครงการของชุมชน น ามาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาสี่ปีขององค์การบริหารส่วนต าบล 
3.4 เพื่อรบัทราบปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชน   
3.5 เพื่อฝกึใหป้ระชาชนได้ร่วมกระบวนการ ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมแก้ปัญหา และสง่เสรมิระบอบ

ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม   
3.6 เพื่อใหป้ระชาชนมสี่วนร่วมในการปูองกันและปราบปรามการทจุริตการปฏิบัติราชการขององค์กร

ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
จัดเกบ็ข้อมลูพื้นฐานชุมชน และจัดให้มปีระชุมเวทีประชาคม จ านวน ๗ ชุมชน ในเขตองค์การบริหาร

ส่วนต าบลบ้านหินโงม   ส าหรับใหป้ระชาชนได้แสดงความคิดเห็นให้ได้มาซึ่งแผนงานของชุมชน เพือ่นน ามาบรรจุไว้
ในแผนพัฒนาสี่ปีของเทศบาล  

5. พ้ืนท่ีด าเนินการ 
ต าบลบ้านหินโงม           

6. วิธีด าเนินการ 
6.1 เสนอขออนมุัติโครงการ   
6.2 ประสานชุมชนเพื่อคัดเลือกผูจ้ัดเกบ็ข้อมลูพื้นฐาน   
6.3 ประสานวิทยากร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   
6.4 จัดประชุมช้ีแจงท าความเข้าใจ   
6.5 ด าเนินการจัดเกบ็ข้อมลูพื้นฐาน, ตรวจสอบข้อมลู, ท าการบันทึกและประมวลผลข้อมูล   
6.6 จัดประชุมผู้น าชุมชนและเวทปีระชาคมตามตารางทีก่ าหนด   
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6.7 จัดประชุมเพือ่พิจารณาร่างแผนชุมชน   
6.8 จัดท าแผนชุมชนเพื่อสง่ให้กองวิชาการฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   
6.9 ประเมินผล และรายงานผลใหผู้้บริหารทราบ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
จัดเวทีประชุมประชาคมชุมชน และจัดให้มกีารพจิารณาร่างแผนชุมชน จ านวน ๗ ชุมชน ระหว่างเดือน

ตุลาคม  ของทุกป ี

8. งบประมาณด าเนินการ 
ปีงบประมาณละ  ๒๐,๐๐๐  บาท        

     
9. ผู้รับผิดชอบ 

ส่วนส่งเสริมและพฒันาอาชีพองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหินโงม 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
1. มีข้อมูลพื้นฐานชุมชนที่ได้มาตรฐานส าหรับใช้ในการวางแผนพัฒนาชุมชนและพัฒนาท้องถ่ิน   
2. ได้รับทราบปญัหาและความต้องการที่แทจ้ริงของประชาชนในแต่ละชุมชน   
3. ได้แผนงานโครงการของชุมชน เพือ่น ามาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาสีป่ีองค์การบริหารส่วนต าบล   
4. ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นและร่วมกันแก้ไขปัญหาของชุมชน   
5. ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจตามระบอบประชาธิปไตย   
6. ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการปอูงกันและปราบปรามการทุจริตการปฏิบัตริาชการขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ห น้ า  | 39 

 แผนปูองกันการทุจริต ๔  ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  องคก์ารบริหารส่วนต าบลบ้านหนิโงม            

 
1. ชื่อโครงการ  :  การจัดประชาคมแผนชุมชนระดับต าบล 

2. หลักการและเหตุผล 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (ฉบับ

ที่ 2) พ.ศ. 2559    ข้อ 3, 4, 5, และ ข้อ 7  ได้ให้อ านาจแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  เพื่อจัดท า  ส่งเสริม  
สนับสนุนให้ท้องถ่ินสามารถพึ่งตนเอและตัดสินใจในกิจการของท้องถ่ิน  โดยค านึงถึงเจตนารมณ์ของประชาชนของ
ท้องถ่ินเป็นหลัก  เพื่อเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559   ข้อ 3, 4, 5, และ ข้อ 7  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหินโงม จึงได้ด าเนินการ
จัดท าโครงการประชุมประชาคมเพื่อจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564)  เพื่อเป็นแนวทางในการ
พัฒนาท้องถ่ิน รับทราบปัญหา ความต้องการ ประเด็นการพัฒนาและแนวทางการปฏิบัติให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ และ
น ามาเป็นแนวทางการจัดทาแผนพัฒนาท้องถ่ินต่อไป 
3. วัตถุประสงค์ 

๓.๑  เพื่อจัดประชุมประชาคมให้ประชาชนในพื้นที่ ได้ร่วมแสดงออก เสนอแนะข้อคิดเห็น  
และลงมติเห็นชอบการด าเนินการที่มีผลกระทบต่อประชาชนและนโยบายสาธารณะ 

๓.๒  เพื่อรวบรวมข้อมลู ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะของประชาชนเป็นบทสรปุ 
๓.๓  เพื่อน าปัญหา ข้อมูล  มาวิเคราะห์ และปรบัปรุงระบบสารสนเทศ เพื่อน าไปสู่การจัดท าแผนพัฒนาสู่

การบริหารจัดการที่ด ี
๓.๔  เพื่อการพัฒนาท้องถ่ินที่ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างรวดเร็ว ทัน 
เหตุการณ์และตรงความต้องการ 
๓.๕  เพื่อจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ินสีป่ี  และน าไปสู่กระบวนการการจัดท างบประมาณเพื่อตอบสนองความ

ต้องการของประชาชนในการพัฒนา 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

บูรณาการจัดท าแผนชุมชนจ านวน  7  หมู่บ้านในเขตพื้นทีอ่งค์การบรหิารส่วนต าบลบ้านหินโงม  
อ าเภอสร้างคอม  จังหวัดอุดรธานี และจัดท าแผนชุมชนได้ทัง้ 7 หมู่บ้าน ตลอดจนจัดท าแผนพฒันาท้องถ่ินสีป่ีของ
องค์การบรหิารส่วนต าบลบ้านหินโงม  และน าไปสู่กระบวนการการจัดท างบประมาณเพื่อตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนในการพัฒนา5. พื้นที่ด าเนินการ 
  

6. วิธีด าเนินการ 
๖.๑  ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนการจัดประชุมและ จัดเวทีประชาคมให้ประชาชนใน 
พื้นที่ทั้ง 7 หมูบ่้านทราบ 
  ๖.๒  ประสานขอความร่วมมือกบัคณะกรรมการหมู่บ้าน ผู้น าชุมชน จัดเตรียมสถานที ่
๖.๓  จัดเวทีประชาคมเพื่อรับฟังปัญหาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการเสนอข้อมูลและปัญหา 
ความต้องการต่างๆของประชาชนในพื้นที ่
๖.๔  น าข้อมูลที่ได้รับมาวิเคราะห์ และจัดเรียงล าดับความส าคัญ ผ่านมติเห็นชอบของเวที 
การประชาคมหมู่บ้าน และเวทีประชาคมต าบลบ้านหินโงม 
๖.๕  ด าเนินการทบทวน ปรับปรุงแผนชุมชนของแต่ละหมู่บา้นให้สอดคลอ้งสถานการณ์   และเป็นปัจจบุนั  
๖.๖  ด าเนินการรวบรวมแผนชุมชน มาสรุปเป็นภาพรวมของต าบล เพื่อด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาสี่ปี

ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหินโงม 
6.7  ประเมินผลความพึงพอใจของกลุม่เปูาหมายและติดตามประเมินผลโครงการ 
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7. ระยะเวลาด าเนินการ 

ระหว่างเดือนตุลาคมของทกุป ี
 
8. งบประมาณด าเนินการ 

ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔  ปีงบประมาณละ    10,๐๐๐.- บาท 
9. ผู้รับผิดชอบ 

ส านักปลัด, ส่วนส่งเสริมและพัฒนาอาชีพองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหินโงม, ส านักงานพัฒนาชุมชน
อ าเภอสร้างคอมสร้างคอม, อ าเภอสร้างคอม, ชมรมก านันผู้ใหญ่บ้านต าบลบ้านหินโงม 

 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

๑๐.๑ สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการจัดประชุม และเวทีประชาคม พบปะประชาชนในพื้นที่ 
๑๐.๒ ได้รับทราบปัญหาความต้องการและมติเห็นชอบของประชาชนเพื่อน าไปสู่การประกอบการตัดสินใจ

การบริหารงานในองค์กร 
๑๐.๓ เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมโดยตรงในการบริหารงาน 
๑๐.๔ สามารถจัดท าแผนชุมชน และแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปีขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหินโงม       

ที่ก าหนดนโยบายสาธารณะและเปูาหมายการพัฒนาที่ชัดเจน 
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มิติท่ี  ๔   การเสริมสรา้งและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

4.1 มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายในตามท่ีคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินก าหนด 
 
1. ชื่อกิจกรรม  :    ติดตามผลการประเมินควบคุมภายใน 

2. หลักการและเหตุผล / ท่ีมาของโครงการ 

ระบบการควบคุมภายในเป็นกลไกที่ส าคัญและเป็นเครื่องมือในการบริหารงานในหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นใน
ภาครัฐ หรือเอกชนทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ระบบการควบคุมภายในจะช่วยควบคุมหรือลดความเสี่ยงของหน่วยงาน
ให้อยู่ในระดับ ที่ยอมรับได้ซึ่งจะท าให้ปฏิบัติงานและการจัดการของหน่วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ ในอดีตที่ผ่านมา
การบริหารงานของ หน่วยงานภาครัฐ ได้มีการควบคุมภายในตามที่กระทรวงการคลังประกาศให้ใช้เป็นเรื่องๆ ไป ซึ่งอาจ
อยู่ในรูปของกฎหมาย ระเบียบ ระบบบัญชี หนังสือสั่งการ และหนังสือตอบข้อหารือต่างๆ โดยส่วนใหญ่ จะเน้นไปที่การ
ควบคุมด้านการเงินและบัญชี และการปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบหรือกฎเกณฑ์ที่ทางราชการ ก าหนดไว้ ซึ่งไม่
ครอบคลุมถึงการจัดการด้านอื่นๆ นอกเหนือจากด้านการเงินและบัญชีในหน่วยงาน จึงไม่สามารถสะท้อนภาพถึงผลการ
ด าเนินงานในภาพรวมของหน่วยงานได้ ระบบการควบคุมภายในที่ดี ควรเป็นระบบการควบคุมที่ครอบคลุมงานทุกด้าน
และสามารถสะท้อนภาพให้เห็นเป็นองค์รวมของ หน่วยงานนั้นๆ ว่ามีการด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
หรือไม่เพียงใด การที่ระบบการควบคุมภายในของรัฐยังไม่ ครอบคลุมทุกระบบงาน อาจเป็นช่องทางรั่วไหลท าให้เกิด
ความเสียหายในหน่วยงานและการด าเนินงานไม่สัมฤทธ์ิผล ทั้งนี้ สาเหตุส่วนหนึ่งอาจเกิดจากการก าหนดหน้าที่และ
มอบหมายงานในหน่วยงานไม่เหมาะสม การมอบหมายการปฏิบัติงานทั้ง กระบวนการให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งเพี ยงคน
เดียว การควบคุมสอบทานและการตรวจสอบยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอตลอดจน ขาดการประเมินและการบริหาร
ความเสี่ยงการควบคุมภายในของหน่วยงานที่ก าหนดข้ึน และพัฒนาให้ระบบการควบคุม ภายในดังกล่าวทันสมัยอยู่เสมอ  
องค์การบริหารสว่นต าบลบ้านหินโงมพิจารณาแล้วเห็นว่าเพื่อให้องค์กรมีแนวทางในการก าหนดระบบการควบคุมภายใน    
ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน่วยงานจึงได้ก าหนดกิจกรรมการติดตามประเมินผล
การ ควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหินโงมข้ึน 

3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพื่อใหก้ารปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสทิธิผล ท าให้การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่าง
ประหยัด และคุ้มค่า โดยลดข้ันตอนการปฏิบัตงิานที่ซ้ าซ้อนหรือไมจ่ าเป็น ลดความเสี่ยงหรือผลเสียหายด้านการเงินหรอื
ด้านอื่นๆ ที่อาจ มีขึ้น   

3.2 เพื่อใหม้ีข้อมลูและรายงานทางการเงินที่ถูกต้องครบถ้วนและเช่ือถือได้ สร้างความมั่นใจแกผู่บ้รหิารใน
การ ตัดสินใจเกี่ยวกับการบรหิารและการปฏิบัตงิาน และบคุคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง   

3.3 เพื่อใหบุ้คลากรมีการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย เงื่อนไขสัญญา ข้อตกลง ระเบียบข้อบังคับต่างๆ 
ของ หน่วยงานอย่างถูกต้องและครบถ้วน 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

เพื่อใหก้ารควบคุมภายในขององค์การบรหิารส่วนต าบลบ้านหินโงมเป็นไปอย่างมีประสทิธิภาพและ
เหมาะสมกับการ ปฏิบัติงานในหน่วยงาน อีกทัง้ยังเป็นการควบคุมหรอืลดความเสี่ยงของหน่วยงานให้อยู่ในระดับที่
ยอมรบัได้ ซึ่งจะท าให้การ ปฏิบัติงานและการจัดงานของหนว่ยงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ 

5. พ้ืนท่ีด าเนินการ 
องค์การบรหิารส่วนต าบลบ้านหินโงม 
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6. วิธีด าเนินการ 

5.1 แต่งตั้งคณะท างานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดินว่าด้วยการ ก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544  ข้อ 6  

5.2 ประชุมคณะท างานเพื่อปรับปรุงพัฒนาระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การปฏิบัติ
ตามภารกิจและ ตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลxxx
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ ประสิทธิผล   

5.3 การรวบรวมผลการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในให้คณะท างานฯ เพื่อสรุปข้อมูล 
5.4 รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคต่างๆ ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลและ

ผู้บริหารทราบ 
 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 

ปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ 
 
8. งบประมาณด าเนินการ 

ไม่มีงบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบ 

ทุกส่วนราชการองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหินโงม 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ ์

10.1 มีรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามมาตรฐาน ข้อ 6 ที่เสรจ็ตามก าหนดเวลา   
10.2 กิจกรรมการควบคุมภายใน ร้อยละ 80 ได้ด าเนินการแก้ไข   
10.3 ร้อยละของหน่วยงานรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในครบทุกงาน   
10.4 มีการจัดการความรู้ที่เกี่ยวข้องกบัการควบคุมภายใน   
10.5 ระดับความพงึพอใจของผูท้ี่เกี่ยวข้องในการจัดท ารายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  (ร้อย

ละ 80 ในระดับมาก) 
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มิติท่ี  ๔   การเสริมสรา้งและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

4.2 การสนับสนุนให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติหรือบริหารราชการตามช่องทาง 
      ท่ีสามารถด าเนินการได้ 

 

1. ชื่อโครงการ  :  กิจกรรมการายงานผลการใช้จ่ายเงินใหป้ระชาชนได้รับทราบ 

2. หลักการและเหตุผล  
การปฏิบัตงิานด้านการคลังเป็นการท างานที่ต้องอาศัยระเบยีบกฎหมาย หนงัสอืสัง่การ ตลอดจนมติ

คณะรัฐมนตรี วิธีการท างานต้องอยู่ในกรอบ และต้องมีระบบการบริการทีร่วดเร็ว ถูกต้อง ประชาชนหรือผูร้ับบรกิารเกดิ
ความพึงพอใจสร้าง ความสะดวกให้แกป่ระชาชนมากที่สุดถูกต้องทัง้ระเบียบกฎหมาย ข้อเท็จจริง ไม่มีข้อผิดพลาด
บริการด้วยความเสมอภาคกัน ไม่เลือกปฏิบัตเิสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน การบรหิารการเงินการคลังเกิด
ความโปร่งใสไม่เกิดการทุจริตคอรร์ัปชัน มีการท างานมีกระบวนการที่โปรง่ใส สามารถตรวจสอบได้ รายงานการเงินจาก
หน่วยงานภายในและภายนอกไม่พบข้อบกพร่อง มีกระบวนการทางการคลังทีเ่ปิดเผยข้อมูลอื่นต่อประชาชน 
3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพื่อใหเ้กิดความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้   
3.2 การใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าและเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถซกัถามและตรวจสอบได้   
3.3 ปฏิบัติงานถูกต้องตามระเบียบทีเ่กี่ยวข้อง   
3.4 ในการบริหารจัดการต้องท าอย่างเปิดเผยสามารถตรวจสอบได้ จึงตอ้งมกีารปรับปรุงแก้ไขการท างาน

ขององค์กร ให้มีความโปร่งใส สามารถเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร เปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้  
 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหินโงม 
5. พ้ืนท่ีด าเนินการ 

องค์การบรหิารส่วนต าบลบ้านหินโงม 
6. วิธีด าเนินการ 

จัดท างบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิก
จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2547 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม โดยเปิดเผยเพื่อให ้ประชาชนทราบ ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหินโงมภายในเก้าสิบวันนับแต่
วันสิ้นปี และจัดท ารายงานแสดงผลการด าเนินงาน ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินก าหนด เพื่อน าเสนอ
ผู้บริหารท้องถ่ิน และประกาศส าเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผย เพื่อให้ประชาชนทราบทุกสามเดือน7. ระยะเวลา
ด าเนินการ 
 
8. งบประมาณด าเนินการ 

  ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบ 

 องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหินโงม 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

10.1 มีการพฒันาการบริหารด้านการเงินการคลงัและงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ   
10.2 มีการเบิกจ่ายถูกต้อง รวดเร็ว เกิดความประหยัด   
10.3 มีการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นทีห่รือผู้รบับริการ  
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1. ชื่อโครงการ  :  แต่งตั้งตัวแทนประชาชนเข้ามาร่วมเป็นคณะกรรมการใน อบต. ทุกคณะ 

2. หลักการและเหตุผล  
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหินโงมเห็นถึงประโยชน์จากแนวคิดการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมตาม

เจตนารมณ์ของ รัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 พระราชกฤษฎีกา
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การ บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. 
2556 – 2561) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหินโงม  จึงไดด้ าเนินการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยการ
ก าหนดให้มีการจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อ จัดจ้างจากตัวแทนชุมชน เพื่อให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมโดยผ่านช่องทาง
หรือกลไกในการร่วมเป็นคณะกรรมการในการด าเนินกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลทุกข้ันตอน ซึ่งหมายความ
รวมถึงประชาชนสามารถมีโอกาสในการ ได้รับข้อมูลข่าวสารและแสดงความคิดเห็น ได้เรียนรู้การบริหารราชการแบบมี
ส่วนร่วมหรือการบรหิารราชการในระบบเปิดจาก การปฏิบัติจริง ส่วนองค์การบริหารส่วนต าบลสามารถพัฒนาระดับการ
เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมกับภาครัฐมาก ข้ึน เพื่อกระตุ้นการปรับเปลี่ยนสู่การบริหารราชการที่เปิดเผย 
โปร่งใส เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน และพัฒนาระบบ ราชการเพื่อตอบสนองความต้องการและเพื่อประโยชน์ของ
ประชาชนเป็นส าคัญ 
3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพื่อสนับสนุนให้ตัวแทนภาคประชาชนมีสว่นร่วมในการด าเนินกิจกรรม ขององค์การบริหารส่วนต าบล
บ้านหินโงม   

3.2 เพื่อปูองกันการทุจริตในด้านที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหินโงมให้
เกิดการพัฒนาได้ อย่างคุ้มค่า 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

ตัวแทนชุมชนในพื้นที่องค์การบรหิารส่วนต าบลบ้านหินโงม 
5. พ้ืนท่ีด าเนินการ 

องค์การบรหิารส่วนต าบลบ้านหินโงม 
6. วิธีด าเนินการ 

6.1 คัดเลือกตัวแทนชุมชนจากการประชุมประชาคม เพื่อเลือกตัวแทนชุมชนเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ
จัดซื้อจัดจ้าง ได้แก่ กรรมการตรวจการจ้าง   

6.2 ให้ความส าคัญในการมีตัวแทนชุมชนเข้าร่วมตรวจสอบเพื่อให้การด าเนินงานเป็นไป อย่างซื่อตรง 
โปร่งใส โดยตัวแทนชุมชนไม่ต้องร่วมรับผิดหากเกิดความเสียหาย   

6.3 จัดประชุมให้ความรู้ความเข้าใจแก่คณะกรรมการ เพื่อให้เจ้าหน้าที่และตัวแทนชุมชนมีความเข้าใจใน
บทบาทหน้าที่อย่างละเอียดและถูกต้อง 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 

4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
ปีงบประมาณละ  ๑๐,๐๐๐  บาท 

9. ผู้รับผิดชอบ 
ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหินโงม 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
การด าเนินงานขององค์การบรหิารส่วนต าบลบ้านหินโงม มีความโปร่งใส โดยมีตัวแทนประชาชนร่วม

ตรวจสอบและไม่เกิด ปญัหาการทจุริตคอรร์ัปชัน 
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มิติท่ี  ๔   การเสริมสรา้งและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

4.3 การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถิ่น 
 
1. ชื่อโครงการ  :  จัดอบรมเพิม่ศักยภาพการปฏิบัติงานของผู้บรหิาร  สมาชิกสภาฯ  พนักงานและลูกจ้างฯ 
2. หลักการและเหตุผล   

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีบทบาทความส าคัญยิ่งต่อการพัฒนาทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ด้วย
เหตุผล ดังกล่าวการพัฒนาศักยภาพทักษะและความรู้ของผูบ้ริหาร  สมาชิกสภาฯ  พนักงานและลูกจ้างฯให้มคีวามพรอ้ม
ที่จะรับภารกิจและการจัดบริการให้แก่ ชุมชนจึงเป็นเรื่องที่ส าคัญอย่างยิ่ง ประกอบกับการให้การศึกษาอบรมเป็นสิ่ง
ส าคัญประการหนึ่งที่องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหินโงม ได้ด าเนินการ เพื่อให้ผู้บริหาร  สมาชิกสภาฯ  พนักงานและ
ลูกจ้างฯ มีความรู้และทักษะด้านการปกครองส่วนท้องถ่ิน มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติ หน้าที่ รวมถึงมีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับระเบียบข้อกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับท้องถ่ินด้วย เพื่อพัฒนาตนเองและสามารถ น าความรู้ไปใช้ให้เป็น
ประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล  ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหินโงมจึง
ได้มีการจัดส่งผู้บริหาร  สมาชิกสภาฯ  พนักงานและลูกจ้างฯ ให้เข้ารับการฝึกอบรมและศึกษาดูงานอยู่ เสมอ เพื่อเป็น
การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและสามารถน ามาพัฒนาองค์กร พัฒนาท้องถ่ิน ให้ท้องถ่ินมีความ เจริญก้าวหน้า 
3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพื่อสร้างการเรียนรูแ้ละประสบการณ์การท างานให้กับผู้บริหาร  สมาชิกสภาฯ  พนักงานและลูกจ้างฯ
ให้มีความเข้าใจในการท างานตาม บทบาทและอ านาจหน้าที่   

3.2 เพื่อให้ผู้บริหาร  สมาชิกสภาฯ  พนักงานและลูกจ้างฯได้มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานที่
ถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย   

3.3 เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหาร  สมาชิกสภาฯ  พนักงานและลูกจ้างฯได้เพิ่มศักยภาพในการพัฒนาท้องถ่ินได้
อย่างถูกต้อง 

4. เป้าหมาย  
ผู้บริหาร  สมาชิกสภาฯ  พนักงานและลูกจ้างฯขององค์การบรหิารส่วนต าบลบ้านหินโงม 

5. พ้ืนท่ีด าเนินการ 
ทั้งในองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหินโงม และหน่วยงานทีจ่ัดฝึกอบรม  

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔) 

6. วิธีด าเนินการ 
6.1 ฝุายบริหารงานบุคคลตรวจสอบหลักสูตรการฝึกอบรมทั้งภายในองค์การบริหารส่วนต าบลและ

หน่วยงาน ภายนอก เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดส่งผู้บริหาร  สมาชิกสภาฯ  พนักงานและลูกจ้างฯเข้ารับการอบรมหรือ
ร่วมประชุมสัมมนาแล้วแต่กรณี   

6.2 เมื่อพิจารณาความเหมาะสมของหลักสูตรเรียบร้อยแล้ว ด าเนินการเสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อส่งเข้า
รับการฝึกอบรม หรือเข้าร่วมประชุม หรือด าเนินการจัดฝึกอบรมเองโดยส านัก/กองงานที่รับผิดชอบ   

6.3 แจ้งให้ผู้ผ่านการฝึกอบรมจัดท ารายงานสรุปผลการฝึกอบรมเสนอประธานสภา โดยผ่าน นายก
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหินโงม   

6.4 ฝุายบริหารงานบุคคลด าเนินการประเมินผลการฝกึอบรมของอ และรายงานเสนอนายก องค์การ
บรหิารส่วนต าบลบ้านหินโงมทราบ 
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8. งบประมาณด าเนินการ 

 ๒๐๐,๐๐๐  บาท 
 

9. ผู้รับผิดชอบ 
ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหินโงม 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐  ของบุคลากรต้องได้เข้ารับและผ่านการอบรม 
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มิติท่ี  ๔   การเสริมสรา้งและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

4.4 เสริมพลังการมสี่วนร่วมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคส่วนเพ่ือต่อต้านการทุจริต 
 
1. ชื่อโครงการ  :  จัดต้ังมวลชนสัมพันธ์ 

2. หลักการและเหตุผล  
การมีส่วนร่วมของประชาชน หรือ Public  Participation” มีความหมายที่กว้างขวางและอาจแตกต่างกัน

ไปตามบริบทของสังคม  อย่างไรก็ตาม  สามารถเป็นที่เข้าใจตรงกันได้ว่า  การมีส่วนร่วมของประชาชน คือ การสร้าง
โอกาสให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้เสียได้แสดงทัศนะ แลกเปลี่ยนข้อมูลและความคิดเห็น  ซึ่งน าไปสู่การแสวงหา
ทางเลือกและการตัดสินใจต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการพัฒนา การแบ่งสรรผลประโยชน์ และการตัดสินใจเพื่อ
ก าหนดเปูาหมาย  ก าหนดนโยบาย  การวางแผนและด าเนินโครงการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมที่เกี่ยวข้องกับตน 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหินโงม  มองเห็นความส าคัญของมวลชน  การมีส่วนร่วมในการพัฒนา
ท้องถ่ินให้เจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคง  ยั่งยืนปลอดจากการทุจริต  ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝุายส่วน  จึงจัดตั้ง
โครงการมวลชนสัมพันธ์  เพื่อประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  รวมควบคุมตรวจสอบ  เพื่อพัฒนาท้องถ่ินให้เป็นท้องถ่ิน
ที่น่าอยู่ย่ังยืน 
3. วัตถุประสงค์ 

3.1 มีกลุม่มวลชนร่วมประชุมเสนอความคิดเห็นในการพฒันาท้องถ่ิน 
3.2 มีกลุม่มวลชนร่วมพัฒนาทอ้งถ่ินโดยจิตส านึกสาธารณะ 
3.3 ท้องถ่ินเกิดความเข้มแข็งอย่างยงัยืน 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
ประชาชนในพื้นที่ต าบลบ้านหินโงม 

5. พ้ืนท่ีด าเนินการ 
ต าบลบ้านหินโงม 

6. วิธีด าเนินการ 
๑.  ค้นหาแกนน าในการจุดประกายความคิด 
๒.  จัดต้ังกลุม่ร่วมพฒันาตามโครงการ 
๓.  กิตติกรรมประกาศให้ทราบถึงความส าเร็จ เชิดชูบุคคลผูน้่ายกย่อง 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑  -  ๒๕๖๔ 

8. งบประมาณด าเนินการ 
ปีงบประมาณละ  ๒๐,๐๐๐  บาท 

9. ผู้รับผิดชอบ 
ส านักปลัด  องค์การบรหิารส่วนต าบลบ้านหินโงม 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
๑๐.๑  ได้ข้อคิดเห็นในการพัฒนาท้องถ่ินจากกลุ่มมวลชน 
๑๐.๒  มีการพัฒนาท้องถ่ินโดยความร่วมมือจากกลุ่มมวลชนอย่าจิตสาธารณะ 
๑๐.๓  ท้องถ่ินพัฒนาอย่างเข้มแข็งยัง่ยืน       

      
 


