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คานา
การทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ นับเป็นภัยร้ายแรงต่อประชาชนและประเทศชาติ
ที่บ่อนทาลายทั้งเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและวัฒนธรรม ตลอดจนส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศในทุก ๆ
ด้าน การทุจริตและประพฤติมิชอบในปัจจุบันได้ทวีความรุนแรง และขยายวงกว้างขึ้นอย่างรวดเร็ว รวมทั้งมี
ความสลับซับซ้อนจนยากแก่การปราบปรามให้หมดสิ้นไปโดยง่าย จึงจาเป็นอย่างยิ่งที่หน่วยงานราชการจะต้อง
เร่งดาเนิ นการแก้ไขปั ญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบให้ หมดสิ้ นไป ด้วยการสร้างระบบการป้ องกันและ
ควบคุมการปฏิบัติงานภายในให้มีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบภายในหน่วยงาน
ประกอบกับนโยบายของรัฐบาลที่ประกาศสงครามกับการทุจริตคอร์รัปชั่น
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560 - 2564 )
ซึง่ มุ่งเน้นสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการ
ทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์
รักษาผลประโยชน์ ของชาติและประชาชนเพื่ อให้ ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใส
ทัดเทียมนานาอารยประเทศ
การจัดทาแผนแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.
2561 – 2564) จัดทาขึ้นโดยสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะ
ที่ 3 (พ.ศ.2560 - 2564 ) และกรอบการประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร่ งใสในการด าเนิ น งานของ
หน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประกอบด้วย 4 มิติดังนี้
มิติที่ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต
มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
มิติที่ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
ดังนั้น เพื่อให้การดาเนินการขับเคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตบังเกิดผล
เป็นรูปธรรมในทางปฏิบัติ เป็นไปตามเจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ระยะ ที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงได้ตระหนักและให้ความสาคัญกับการบริหาร
จั ดการที่ มี ความโปร่ งใส สร้างค่านิ ย ม วัฒ นธรรมสุ จริตให้ เกิ ดในสั งคมอย่างยั่งยืน จึ งได้ ดาเนิ น ก ารจัด ท า
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561 – 2564) ในการแสดงเจตจานงในการต่อต้านการทุจริต
เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการดาเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและกาหนดแนวทางการขับเคลื่อน
ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตผ่านโครงการ/กิจกรรม/มาตรการต่าง ๆ ที่เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน
อันจะนาไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตอย่างแท้จริง
สานักปลัด
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ส่วนที่ 1
บทนา
1. การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการ
บ่งชี้ความเสี่ยงของการทุจริตที่มีอยู่ในองค์กรโดยการประเมินโอกาสของการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น ตลอดจนบุคคล
หรือหน่วยงานที่อาจเกี่ยวข้องกับการกระทาทุจริต เพื่อพิจารณาว่าการควบคุมและการป้องกันการทุจริตที่มีอยู่
ในปัจจุบันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่
การทุจริตในระดับท้องถิ่น พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการขยายตัวของการทุจริตในระดับท้องถิ่น ได้แก่
การกระจายอานาจลงสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แม้ว่าโดยหลักการแล้วการกระจายอานาจมีวัตถุประสงค์
สาคัญเพื่อให้บริการต่าง ๆ ของรัฐสามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนมากขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้น
แต่ในทางปฏิบัติทาให้แนวโน้มของการทุจริตในท้องถิ่นเพิ่มมากยิ่งขึ้นเช่นเดียวกัน
ลักษณะการทุจริตในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จาแนกเป็น 7 ประเภท ดังนี้
1) การทุจริตด้านงบประมาณ การทาบัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง และการเงินการคลัง ส่วนใหญ่เกิดจาก
การละเลยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) สภาพหรือปัญหาที่เกิดจากตัวบุคคล
3) สภาพการทุจริตอันเกิดจากช่องว่างของกฎระเบียบและกฎหมาย
4) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการขาดความรู้ความเข้าใจและขาดคุณธรรมจริยธรรม
5) สภาพหรือลักษณะปัญหาที่เกิดจากการขาดประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ
6) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายในการตรวจสอบ
จากภาคส่วนต่างๆ
7) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากอานาจ บารมี และอิทธิพลท้องถิ่น
สาเหตุและปัจจัยที่นาไปสู่การทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถสรุปเป็นประเด็นได้ ดังนี้
1) โอกาส แม้ว่าในปัจจุบันมีหน่วยงานและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจ ริตแต่พบว่า ยังคงมีช่องว่างที่ทาให้เกิดโอกาสของการทุจริต ซึ่งโอกาสดังกล่ าวเกิดขึ้นจากการบังคับใช้
กฎหมายที่ไม่เข้มแข็ง กฎหมาย กฎระเบียบไม่รัดกุม และอานาจหน้าที่โดยเฉพาะข้าราชการระดับสูงก็ เป็นอีก
โอกาสหนึ่งที่ทาให้เกิดการทุจริต
2) สิ่งจูงใจ เป็นที่ยอมรับว่าสภาวะทางเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม ทาให้คน
ในปัจจุบันมุ่งเน้นที่การสร้างความร่ารวย ด้วยเหตุนี้จึงเป็นแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่มีแนวโน้มที่จะทาพฤติกรรมการ
ทุจริตมากยิ่งขึน้
3) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปร่ ง ใส การทุ จ ริ ต ในปั จ จุ บั น มี รู ป แบบที่ ซั บ ซ้ อ นขึ้ น
โดยเฉพาะการทุจริตในเชิงนโยบายที่ทาให้การทุจริตกลายเป็นความชอบธรรมในสายตาของประชาชน ขาด
กลไกการตรวจสอบความโปร่งใสที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเป็นการยากที่จะเข้าไปตรวจสอบการทุจริ ตของ
บุคคลเหล่านี้
4) การผูกขาด ในบางกรณี การดาเนินงานของภาครัฐ ได้แก่ การจัดซื้อ -จัดจ้าง เป็นเรื่องของการ
ผูกขาด ดังนั้น จึงมีความเกี่ยวข้องเป็นห่ วงโซ่ผลประโยชน์ทางธุรกิจ ในบางครั้งพบบริษัทมีการให้ สินบนแก่
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561 – 2564) องค์การบริหารส่วนตาบลโคกหินแฮ่ อาเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม

๒

เจ้าหน้าที่เพื่อให้ตนเองได้รับสิทธิในการดาเนินงานโครงการของภาครัฐ รูปแบบของการผูกขาด ได้แก่ การ
ผูกขาดในโครงการก่อสร้างและโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
5) การได้รับค่าตอบแทนที่ไม่เหมาะสม รายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย ความยากจนถือเป็นปัจจัยหนึ่ง
ที่ทาให้ข้าราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความต้องการที่จะมีสภาพความเป็นอยู่ที่ ดีขึ้น ทาให้เจ้าหน้าที่
ต้องแสวงหาช่องทางเพื่อเพิ่ม “รายได้พิเศษ” ให้กับตนเองและครอบครัว
6) การขาดจริยธรรม คุณธรรม ในสมัยโบราณ ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคุณธรรมที่ได้รับการเน้นเป็น
พิเศษถือว่าเป็ น เครื่องวัดความดีของคน แต่ในปัจจุบัน พบว่า คนมีความละอายต่อบาปและเกรงกลัว บาป
น้ อ ยลง และมี ความเห็ น แก่ตั วมากยิ่ งขึ้น มองแต่ ป ระโยชน์ ส่ ว นตนเป็ น ที่ ตั้ งมากกว่าที่ จ ะยึด ผลประโยชน์
ส่วนรวม
7) มีค่านิยมที่ผิด ปัจจุบันค่านิยมของสังคมได้เปลี่ยนจากยกย่องคนดี คนที่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็น
ยกย่องคนที่มีเงิน คนที่เป็นเศรษฐี มหาเศรษฐี คนที่มีตาแหน่งหน้าที่การงานสูง ด้วยเหตุนี้ ผู้ที่มีค่านิยมที่ผิด
เห็นว่าการทุจริตเป็นวิถีชีวิตเป็นเรื่องปกติธรรมดา เห็นคนซื่อเป็นคนเซ่อ เห็นคนโกงเป็นคนฉลาด ย่อมจะทา
การทุจริตฉ้อราษฎร์บังหลวง โดยไม่มีความละอายต่อบุญและบาป และไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายของบ้านเมือง

2. หลักการและเหตุผล
การทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ นับเป็นภัยร้ายแรงต่อประชาชนและประเทศชาติ ที่
บ่อนทาลายทั้งเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและวัฒนธรรม ตลอดจนส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศในทุก ๆ
ด้าน การทุจริตและประพฤติมิชอบในปัจจุบันได้ทวีความรุนแรง และขยายวงกว้างขึ้นอย่างรวดเร็ว รวมทั้งมี
ความสลับซับซ้อนจนยากแก่การปราบปรามให้หมดสิ้นไปโดยง่าย จึงจาเป็นอย่างยิ่งที่หน่วยงานราชการจะต้อง
เร่งดาเนินการแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบให้หมดสิ้นไป ด้วยการสร้างระบบการป้องกันและ
ควบคุมการปฏิบัติงานภายในให้มีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบภายในหน่วยงาน
ประกอบกับนโยบายของรัฐบาลที่ประกาศสงครามกับการทุจริตคอร์รัปชั่น
ตามคาสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 69/2557 เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหา
การทุจริตประพฤติมิชอบได้กาหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐกาหนดมาตรการ หรือแนวทางการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้าง
ธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบเฝ้าระวัง เพื่อสกัด
กั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้ ประกอบกับนโยบายของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ได้แถลงนโยบายของรัฐบาลต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 ก็ได้กาหนดให้มีการ
บริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ
เป็นนโยบายสาคัญของรัฐบาล เพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายของ รัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ใน
การป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2559 เห็นชอบยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจ ริ ต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) และให้ ห น่วยงานภาครัฐ แปลงแนวทางและ
มาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติ โดยกาหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการ
ประจาปี ซึ่งยุทธศาสตร์ชาติฯ กาหนดยุทธศาสตร์ที่ 2 “ยกระดับเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการ
ทุจริต”
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561 – 2564) องค์การบริหารส่วนตาบลโคกหินแฮ่ อาเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม
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ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560 - 2564 ) ซึ่งมุ่ง
สู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุก
รูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษา
ผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพื่อให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียม
นานาอารยประเทศ โดยกาหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต ” มีเป้าหมายหลัก
เพื่อให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2564 ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้นได้นั้น การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับ
ธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่างจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้
ต าแหน่ งหน้ า ที่ ในทางทุ จ ริ ต ประพฤติ มิ ช อบ โดยได้ ก าหนดยุ ท ธศาสตร์ ก ารด าเนิ น งานหลั ก ออกเป็ น 6
ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI)
ดังนั้ น เพื่ อ ให้ ก ารด าเนิ น การขั บ เคลื่ อ นด้ านการป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริตบั งเกิ ดผลเป็ น
รูปธรรมในทางปฏิบัติ เป็นไปตามเจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะ
ที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น จึงได้ตระหนักและให้ ความส าคัญ กับการบริห าร
จัดการที่มีความโปร่งใส สร้างค่านิยม วัฒนธรรมสุจริตให้เกิ ดในสังคมอย่างยั่งยืน จึงได้ดาเนินการแผนปฏิบัติ
การป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561 – 2564) ในการแสดงเจตจานงใน
การต่อต้านการทุจริต เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการดาเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและกาหนด
แนวทางการขับเคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตผ่านโครงการ/กิจกรรม/มาตรการต่าง ๆ ที่เป็น
รูปธรรมอย่างชัดเจน อันจะนาไปสู่การปฏิบัติอย่างมี ประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างแท้จริง
การจั ดท าแผนปฏิบั ติ การป้ องกั น การทุ จริต ขององค์ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561 –
2564) จัดทาขึ้นโดยสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.
2560 - 2564 ) และกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประกอบด้วย 4 มิติดังนี้
มิติที่ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต
มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
มิติที่ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
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3. วัตถุประสงค์ของการจัดทาแผน
1) เพื่ อยกระดับ เจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้ บ ริห ารองค์กรปกครองส่ ว น
ท้องถิ่น
2) เพื่ อ ยกระดั บ จิ ต ส านึ ก รั บ ผิ ด ชอบในผลประโยชน์ ข องสาธารณะของข้ าราชการฝ่ า ยการเมื อ ง
ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงประชาชนในท้องถิ่น
3) เพื่อให้การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
(Good Governance)
4) เพื่อส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วม (people's participation) และตรวจสอบ (People’s audit)
ของภาคประชาชนในการบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
5) เพื่ อ พั ฒ นาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึ ง เครื อ ข่ า ยในการตรวจสอบการปฏิ บั ติ ร าชการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

4. เป้าหมาย
1) ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึง
ประชาชนในท้ องถิ่น มี จิ ต ส านึ ก และความตระหนั ก ในการปฏิ บั ติ ห น้ าที่ ราชการให้ บั งเกิด ประโยชน์ สุ ขแก่
ประชาชนท้องถิ่น ปราศจากการก่อให้เกิดข้อสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการจริยธรรม การขัดกัน
แห่งผลประโยชน์และแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ
2) เครื่องมือ/มาตรการการปฏิบัติงานที่ส ามารถป้องกันปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติ มิชอบ
ของข้าราชการ
3) โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่สนับสนุนให้สาธารณะและภาคประชาชนเข้ามามีส่ วนร่วมและ
ตรวจสอบการปฏิบัติหรือบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4) กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบั ติราชการขององค์กรปกครองส่ว น
ท้องถิ่นที่มีเข้มแข็งในการตรวจสอบ ควบคุมและถ่วงดุลการใช้อานาจอย่างเหมาะสม
5) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีแผนงานที่มีประสิทธิภ าพ ลดโอกาสในการกระทาการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วน

5. ประโยชน์ของการจัดทาแผน
1) ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึง
ประชาชนในท้องถิ่นมีจิตสานึกรักท้องถิ่นของตนเอง อันจะนามาซึ่งการสร้างค่านิยม และอุดมการณ์ในการ
ต่อต้านการทุจริต (Anti-Corruption) จากการปลูกฝังหลักคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิ บาล รวมถึงหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงที่สามารถนามาประยุกต์ใช้ในการทางานและชีวิตประจาวัน
2) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถบริห ารราชการเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
(Good Governance) มีความโปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้
3) ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตั้งแต่ร่วมคิด ร่วมทา ร่วมตัดสินใจรวมถึงร่วมตรวจสอบในฐานะพลเมืองที่
มีจิตสานึกรักท้องถิ่น อันจะนามาซึ่งการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการทุจริต
4) สามารถพัฒ นาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งจากภายในและภายนอกองค์กรที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการทุจริต
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5) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแนวทางการบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระทา
การทุจริตและประพฤติมิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วนให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ ด้าน
การป้ องกัน การทุจ ริต อัน จะส่ งผลให้ ป ระชาชนในท้ องถิ่นเกิดความภาคภู มิใจและให้ ความร่ว มมือกันเป็ น
เครือข่ายในการเฝ้าระวังการทุจริตที่เข้มแข็งอย่างยั่งยืน

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561 – 2564) องค์การบริหารส่วนตาบลโคกหินแฮ่ อาเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม

๖

ส่วนที่ 2

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561 – 2564) องค์การบริหารส่วนตาบลโคกหินแฮ่ อาเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม

๗

ส่วนที่ 2
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี
(พ.ศ. 2561 – 2564)
มิติ

ภารกิจตามมิติ

1. การสร้าง
1.1 การสร้าง
สังคมที่ไม่ทนต่อ จิตสานึกและความ
การทุจริต
ตระหนักแก่บุคลากร
ทั้งข้าราชการ
การเมืองฝ่ายบริหาร
ข้าราชการการเมือง
ฝ่ายสภาท้องถิ่น และ
ฝ่ายประจาของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

1.2 การสร้าง
จิตสานึกและความ
ตระหนักแก่
ประชาชนทุกภาค
ส่วนในท้องถิ่น

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

ปี ๒๕61 ปี ๒๕62
งบประมาณ งบประมาณ
(บาท)
(บาท)
1.1.1(1) โครงการบริหารงาน
ตามหลักธรรมาภิบาล
1.1.1 (2) มาตรการกาหนดงาน
ในหน้าที่ความรับผิดชอบของ
พนักงานส่วนตาบลและพนักงาน
จ้าง
1.1.1(4) โครงการปลูกฝัง
คุณธรรมจริยธรรม
1.1.2 (1) โครงการพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรม
1.1.2 (2) มาตรการ ประกาศ
“นโยบายด้านคุณธรรม
จริยธรรม ขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลโคกหินแฮ่”
1.1.2 (3) มาตรการประกาศ
“เจตนารมณ์การป้องกันและ
ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
(Anti-corruption Policy)”
1.1.3 กิจกรรมให้ความรู้ เรื่อง
ผลประโยชน์ทับซ้อนให้กบั
บุคลากรขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
1.1.3 (2) โครงการ “จัดทา
คู่มือการป้องกันผลประโยชน์
ทับซ้อน”
1.2.1 กิจกรรมรณรงค์และ
10,000 10,000
ประชาสัมพันธ์ตอ่ ต้านการ
ทุจริต
1.2.2 (1) มาตรการเพิ่มประ
สิทธิ ภาพการจัดเก็บภาษี และ
ค่าธรรมเนียมต่างๆ
1.2.1(2) โครงการทาบุญวัน
20,000 20,000
พระธรรมพื้นฟู
1.2.2(3) โครงการทาบุญวัน
5,000
5,000
พระ
1.2.3 โครงการส่งเสริมการ
ดาเนินชีวิต พัฒนาความ
เป็นอยู่ ตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง

ปี ๒๕63 ปี ๒๕64
งบประมาณ งบประมาณ
(บาท)
(บาท)
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10,000

10,000

-

-

20,000

20,000

5,000

5,000

-

หมายเหตุ

-

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561 – 2564) องค์การบริหารส่วนตาบลโคกหินแฮ่ อาเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม

๘

มิติ

ภารกิจตามมิติ

1.3 การสร้าง
จิตสานึกและความ
ตระหนักแก่เด็กและ
เยาวชน

มิติที่ 1
2. การบริหาร
ราชการเพื่อ
ป้องกันการ
ทุจริต

รวม
2.1 แสดงเจตจานง
ทางการเมืองในการ
ต่อต้านการทุจริตของ
ผูบ้ ริหาร
2.2 มาตรการสร้าง
ความโปร่งใสในการ
ปฏิบัติราชการ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

ปี ๒๕61 ปี ๒๕62
งบประมาณ งบประมาณ
(บาท)
(บาท)
1.3.1 (1) โครงการเด็กดีมีเงิน
ออม
1.3.1 (2) โครงการสร้ า ง 10,000 10,000
ภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและ
เยาวชนองค์ ก รปกครองส่ ว น
ท้ อ งถิ่ น (กิ จ กรรม “โตไปไม่
โกง”)
1.3.2 โครงการคุณธรรมนา
5,000
5,000
ชีวิต
1.3.3 (1) โครงการพาน้อง
3,000
3,000
เข้าวัด
3,000
3,000
1.3.3 (2) โครงการวันแม่
4 มาตรการ 2 กิจกรรม
56,000
56,000
11 โครงการ
กิจกรรมประกาศเจตจานง
ต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2.2.1 กิจกรรม “สร้างความ
โปร่งใสในการพิจารณาเลื่อน
ขั้นเงินเดือน”
2.2.2 (1) กิจกรรม “ควบคุม
การเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจาปี”
2.2.2 (2) กิจกรรม “สร้าง
ความโปร่งใสในการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณ”
2.2.2 (3) โครงการ “การ
พัฒนาแผนและกระบวนการ
จัดหาพัสดุ”
2.2.2 (4) มาตรการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ –
จัดจ้าง (ศูนย์ขอ้ มูลข่าวสาร)
2.2.3 (1) โครงการสารวจความ 20,000
พึงพอใจของผู้รับบริการ
2.2.3 (2) กิจกรรม
ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนและ
ระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
2.2.3(3) กิจกรรมจัดให้มีคู่มือ
สาหรับประชาชนตามพระราช
บัญญัติการอานวยความ
สะดวกในการพิจารณาอนุญาต
ของทางราชการ พ.ศ.2558

ปี ๒๕63 ปี ๒๕64
งบประมาณ งบประมาณ
(บาท)
(บาท)
10,000

10,000

5,000

5,000

3,000
3,000

3,000
3,000

56,000

56,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

20,000

20,000

20,000

-

-

-

-

-

-

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561 – 2564) องค์การบริหารส่วนตาบลโคกหินแฮ่ อาเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม

หมายเหตุ

๙

มิติ

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

2.3 มาตรการการใช้
ดุลยพินิจและใช้
อานาจหน้าที่
ให้เป็นไปตาม
หลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี

2.3.1 (1) กิจกรรมจัดทา
แผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลา
การปฏิบัติราชการ
2.3.1(2)กิจกรรมจัดทาคู่มือ
สาหรับประชาชนตาม
พระราชบัญญัติการอานวย
ความสะดวกในการพิจารณา
อนุญาตของทางราชการ พ.ศ.
2558
2.3.2 (1) มาตรการ การมอบ
อานาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการ
เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติ
ราชการ
2.3.2(2) มาตรการกาหนดงาน
ในหน้าที่ความรับผิดชอบของ
พนักงานส่วนตาบลและพนักงาน
จ้าง
2.4.1 กิจกรรมคนดีศรีโคกหิน
แฮ่
2.4.2 กิจกรรมยกย่องและ
เชิดชูเกียรติแก่บุคคล
หน่วยงาน องค์กร ผู้ทา
คุณประโยชน์ มีจิตสาธารณะ
หรือเข้าร่วมในกิจกรรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2.4.3 กิจกรรมเชิดชูเกียรติ
ประชาชนผู้ปฏิบัติตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

2.4 การเชิดชูเกียรติ
แก่หน่วยงาน/บุคคล
ในการดาเนินกิจการ
การประพฤติปฏิบัติ
ตนให้เป็นที่ประจักษ์

2.5 มาตรการจัดการ
ในกรณีได้ทราบหรือ
รับแจ้งหรือตรวจสอบ
พบการทุจริต

2.5.1 (1) มาตรการ “จัดทา
ข้อตกลงการปฏิบัติราชการ”
2.5.1 (2) มาตรการ ประกาศ
“นโยบายด้านคุณธรรม
จริยธรรม ขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลโคกหินแฮ่”
2.5.1 (3) มาตรการประกาศ
“เจตนารมณ์การป้องกันและ
ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
(Anti-corruption Policy)”
2.5.2 (1) กิจกรรม รับการ
ประเมิน ตรวจสอบ จากหน่วย
กากับดูแล การปฏิบัติราชการ
2.5.2 (2) โครงการจัดทาและ
ปรับปรุงแผนป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต

ปี ๒๕61 ปี ๒๕62 ปี ๒๕63 ปี ๒๕64
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
5,000
5,000
5,000
5,000
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561 – 2564) องค์การบริหารส่วนตาบลโคกหินแฮ่ อาเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม

หมายเหตุ

๑๐

มิติ

ภารกิจตามมิติ

รวม
3. การส่งเสริม
บทบาทและการ
มีส่วนร่วมของ
ภาคประชาชน

3.1 จัดให้มีและ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ในช่องทางที่เป็นการ
อานวยความสะดวกแก่
ประชาชนได้มีส่วนร่วม
ตรวจสอบการปฏิบัติ
ราชการตามอานาจ
หน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้
ทุกขั้นตอน

3.2 การรับฟังความ
คิดเห็น การรับและ
ตอบสนองเรื่อง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
ของประชาชน

3.3 การส่งเสริมให้
ประชาชน
มีส่วนร่วมบริหาร
กิจการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

ปี ๒๕61 ปี ๒๕62
งบประมาณ งบประมาณ
(บาท)
(บาท)
2.5.3 กิจกรรมศูนย์รับเรื่องร้อง
ทุกข์ร้องเรียนองค์การบริหาร
ส่วนตาบลโคกหินแฮ่
6 มาตรการ 12 กิจกรรม
25,000 25,000
3 โครงการ
3.1.1 โครงการศูนย์ข้อมูล
5,000
5,000
ข่าวสารขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลโคกหินแฮ่
3.1.1 กิจกรรม “ให้ความรู้
ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ พ.ศ. 2540”
3.1.2 (1) มาตรการ
“เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารศูนย์
ข้อมูลข่าวสารขององค์การ
บริหารส่วนตาบลโคกหินแฮ่
3.1.2 (2) กิจกรรม “การ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้าน
การเงิน การคลัง พัสดุ และ
ทรัพย์สินขององค์การบริหาร
ส่วนตาบล” (ศูนย์ข้อมูล
ข่าวสาร)
3.1.3 มาตรการ “จัดให้มี
ช่องทางที่ประชาชนเข้าถึง
ข้อมูลข่าวสารขององค์การ
บริการส่วนตาบล (ศูนย์ข้อมูล
ข่าวสาร)
3.2.1 (1) โครงการจัด
ประชาคมแผนชุมชน
3.2.1 (2) โครงการศูนย์รับ
เรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียนองค์การ
บริหารส่วนตาบลโคกหินแฮ่
3.2.2 มาตรการกาหนดช่องทาง
หลักเกณฑ์การร้องทุกข์ร้องเรียน
และขั้นตอนการดาเนินงานของ
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน
องค์การบริหารส่วนตาบลโคก
หินแฮ่
3.2.3 กิจกรรม การดาเนินงาน
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน
องค์การบริหารส่วนตาบลโคก
หินแฮ่
3.3.1 (1) มาตรการแต่งตั้ง
คณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดทาแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนตาบลโคกหินแฮ่
3.3.1 (2) โครงการจัด
ประชาคมแผนชุมชน

ปี ๒๕63 ปี ๒๕64
งบประมาณ งบประมาณ
(บาท)
(บาท)
25,000

25,000

5,000

5,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561 – 2564) องค์การบริหารส่วนตาบลโคกหินแฮ่ อาเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม

หมายเหตุ

๑๑

มิติ

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

3.3.1 (3) มาตรการ ติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตาบลโคก
หินแฮ่
3.3.2 มาตรการแต่งตั้ง
ตัวแทนประชาคมเข้าร่วมเป็น
คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง
3.3.3 (1) มาตรการแต่งตั้ง
คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนตาบลโคกหินแฮ่
มิติที่ 3

รวม

4. การ
เสริมสร้างและ
ปรับปรุงกลไกใน
การตรวจสอบ
การปฏิบัติ
ราชการของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

4.1 มีการจัดวาง
ระบบและรายงาน
การควบคุมภายใน
ตามที่คณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดิน
กาหนด

4.2 การสนับสนุนให้
ภาคประชาชนมีสว่ น
ร่วมตรวจสอบการ
ปฏิบัติหรือการ
บริหารราชการ ตาม
ช่องทางที่สามารถ
ดาเนินการได้

4.3 การส่งเสริม
บทบาทการ
ตรวจสอบของสภา
ท้องถิ่น

ปี ๒๕61 ปี ๒๕62 ปี ๒๕63 ปี ๒๕64
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
-

-

-

-

-

-

-

-

-

7 มาตรการ 3 กิจกรรม
4 โครงการ
4.1.1 (1) โครงการจัดทา
รายงานการควบคุมภายใน
ตามระเบียบคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการ
กาหนดมาตรฐานการควบคุม
ภายใน พ.ศ. 2544
4.1.2 มาตรการติดตาม
ประเมินผลระบบควบคุม
ภายในองค์การบริหารส่วน
ตาบลโคกหินแฮ่

5,000

5,000

5,000

5,000

-

-

-

-

-

-

-

-

4.2.1 มาตรการส่งเสริมให้มี
การ ตรวจสอบ กากับ ดูแล
การบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับ
การบรรจุแต่งตั้ง การโอน ย้าย
4.2.2 กิจกรรมการรายงานผล
การใช้จ่ายเงินให้ประชาชน
ได้รับทราบ (ศูนย์ข้อมูล
ข่าวสาร
4.2.2/4.2.3 มาตรการ
แต่งตั้งตัวแทนประชาคมเข้า
ร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจ
รับงานจ้าง
4.2.3 โครงการศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลโคกหินแฮ่

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4.3.1 โครงการการส่งเสริม
และพัฒนาศักยภาพสมาชิก
สภาท้องถิ่น
4.3.2 กิจกรรมการมีส่วนร่วม
ในการปฏิบัติงานของสมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนตาบล

30,000

30,000

30,000

30,000

-

-

-

-
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มิติ

ภารกิจตามมิติ

4.4 เสริมพลังการมี
ส่วนร่วมของชุมชน
(Community) และ
บูรณาการทุกภาค
ส่วนเพื่อต่อต้านการ
ทุจริต
มิติที่ 4

รวม

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

ปี ๒๕61 ปี ๒๕62 ปี ๒๕63 ปี ๒๕64
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
4.4.1 (1) กิจกรรม เว็บบอร์ด/
เว็บไซต์ ใช้ เผยแพร่ ส่งเสริม
แนวคิด และแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต
4.4.1 (2) มาตรการติดป้าย
10,000 10,000 10,000 10,000
ประชาสัมพันธ์กรณีพบเห็น
การทุจริต
3 มาตรการ 3 กิจกรรม
2 โครงการ

40,000

40,000

40,000

หมายเหตุ

40,000
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ส่วนที่ 3
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ส่วนที่ 3
มิติที่ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
1.1 การสร้างจิตสานึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร
ข้าราชการการเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่น และฝ่ายประจาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1.1.1 สร้างจิตสานึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอานาจหน้าที่ให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่
ประชาชนในท้องถิ่น
1. ชื่อโครงการ : โครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
2. หลักการและเหตุผล
การบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) การบริหารราชการบ้านเมืองที่ดี เป็น การ
บริหารราชการเพื่อบรรลุเป้าหมาย เพื่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ มีประสิทธิภาพ
และเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจาเป็น มีการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้
ทันต่อสถานการณ์ ประชาชนได้รับการอานวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ และมีการการประเมินผล
การปฏิบัติราชการอย่างสม่าเสมอ
กรอบการนาหลักธรรมาภิบาลไปเป็นแนวทางการปฏิรูปการบริหารการปกครองของหน่วยงานหรือองค์กรภาครัฐนั้น
ปัจจุบันยังคงอยู่บนความหลากหลายในองค์ประกอบหลักของธรรมาภิบาลซึ่งประกอบด้วยหลักความชอบธรรม (Legitimacy)
หลักความโปร่งใส (Transparency) หลักความรับผิดชอบและการตรวจสอบได้ (Accountability) หลักความมีประสิทธิภาพ
(Efficiency) และหลักการมีส่วนร่วม (Participation) ดังนั้น การพิ จารณาคัดเลือกน าองค์ป ระกอบหลักของธรรมาภิ บาล
เหล่านั้นมาใช้เป็นเครื่องมือกลไกในการสร้างมาตรฐานด้านความโปร่งใสสาหรับหน่วยงานหรืองค์กรใดๆ จะต้องคานึงถึงกรอบ
เป้ าหมาย วัตถุป ระสงค์แนวทาง หรือวิธีการดาเนิ นงานที่ หน่ วยงานองค์กรสามารถปฏิบั ติ เพื่ อสร้างระบบบริห ารกิจการ
บ้านเมืองและสังคมที่ดีได้ต่อไป
การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ตามหลักธรรมาภิบาล เป็นวิธีการที่ดีที่นามาใช้ในการบริหารจัดการองค์การหรือ
ประเทศให้ดาเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรม โปร่งใส ยุติธรรมและตรวจสอบได้และตรวจสอบได้และมีประสิทธิภาพ
ในการแก้ปัญหาของสังคม นามาซึ่งความเจริญในด้านต่าง ๆ จะเห็นว่าธรรมาภิบาลมีความสาคัญต่อการบริหารจัดการและ
เป็นประโยชน์ต่อองค์การ ชุมชน สังคม ประเทศชาติ และสังคมโลก
ดังนั้น เพื่อประโยชน์ในการบริหารราชการ องค์การบริหารส่วนตาบลโคกหินแฮ่จึงจัดทาโครงการบริหารงานตามหลัก
ธรรมาภิบาลขึ้น
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรขององค์กรมีความรู้ความเข้าใจ และตระหนักในเรื่องหลักธรรมาภิบาล คุณธรรม
และจริยธรรม
2. เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจและให้ความสาคัญกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ประพฤติมิชอบ (Anti Corruption)
3. เพื่ อให้ผู้บ ริห ารท้ องถิ่น บุ คลากรมี ความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการที่ ดีตามหลั กธรรมาภิบ าล (Good
Governance) เพื่อนาไปเป็นกรอบและแนวทางในการปฏิบัติงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. เป้าหมาย
ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตาบลและพนักงานจ้าง
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5. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลโคกหินแฮ่
6. วิธีดาเนินการ
นาหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล มาใช้ในการบริหารจัดการองค์กรให้ดาเนินไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ มีคุณธรรม โปร่งใส ยุติธรรมและตรวจสอบได้
7. ระยะเวลาการดาเนินงาน
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณที่ใช้ในการดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
องค์การบริหารส่วนตาบลโคกหินแฮ่
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
1. ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรขององค์กรมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องหลักธรรมาภิบาลคุณธรรม และจริยธรรม
2. ผู้บ ริหารท้ องถิ่ น บุ คลากรมี ความรู้ค วามเข้าใจและให้ค วามสาคัญ กับ การป้ องกั นและปราบปรามการทุจ ริต
ประพฤติมิชอบ (Anti Corruption)
3. ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรนาหลักธรรมาภิบาลไปประยุกต์ใช้ในการทางานให้กับองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1. ชื่อโครงการ : โครงการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม
2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา
ตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการนี้จัดทาตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
๒๕๕๐ มาตรา ๒๗๙และคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2551 มีมติเห็ นชอบในหลักการเกี่ยวกับ
ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในภาครัฐไว้ 5 ยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมคุณธรรม ในองค์กรเพื่อ
เป็นต้นแบบให้ข้าราชการได้เรียนรู้และปฏิบัติตาม
จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตาบลโคกหินแฮ่ จึงเห็นความสาคัญในการพัฒนาบุคลากรใน
สังกัด เพื่อตระหนักถึงการสร้างจิตสานึกให้มีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีจิตสานึกที่ดีในการ
ปฏิบัติงาน ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ประชาชน จึงได้ทาโครงการเสริมสร้างคุณ ธรรมและจริยธรรมเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและประโยชน์สูงสุดของประชาชน
3. วัตถุประสงค์
๑.เป็นเครื่องมือกากับความประพฤติของราชการที่สร้างความโปร่งใส มี มาตรฐานในการปฏิบัติงา ที่ชัดเจนและเป็น
สากล
๒.ยึดถือเป็นหลักการและแนวทางปฏิบัติอย่างสม่าเสมอ ทั้งในระดับองค์กรและระดับบุคคล และเป็นเครื่องมือการ
ตรวจสอบการทางานด้านต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตาบลโคกหินแฮ่ เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปตามหลักคุณธรรม
จริยธรรมมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
๓.ทาให้เกิดรูปแบบองค์กรอันเป็นที่ยอมรับ เพิ่มความหน้าเชื่อถือ เกิดความมั่นใจแก่ผู้รับบริการ และประชาชนทั่วไป
ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย
4.ให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างองค์กรและข้าราชการในทุกระดับ โดยให้ฝ่ายบริหารใช้อานาจในขอบเขต
ขอบเขต สร้างระบบความรับผิดชอบของข้าราชการต่อตนเอง ต่อองค์กร ต่อผู้บังคั บบั ญ ชา ต่อประชาชนและต่อสังคม
ตามลาดับ
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5.ป้องกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ และความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้ง
เสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ รวมถึงเพื่อใช้เป็นค่านิยมร่วมสาหรับองค์กรและข้าราชการทุกคน พึงยึดถือเป็น
แนวทางปฏิบัติควบคู่ไปกับระเบียบและกฎข้อบังคับอื่นๆ
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานองค์การบริหารส่วนตาบลและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตาบลโคกหินแฮ่
5. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลโคกหินแฮ่
6. วิธีดาเนินการ
ให้สานักปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลโคกหินแฮ่ มีหน้าที่ควบคุมกากับการให้มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้
อย่างทั่วถึงและเคร่งครัด โดยมีอานาจหน้าที่ดังนี้
1. ดาเนินการเผยแพร่ ปลูกฝัง ส่งเสริม ยกย่องข้าราชที่เป็นแบบอย่างที่ดีและติดตามสอดส่องการ
ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างสม่าเสมอ
2. สืบสวนหาข้อจริง หรือสอบสวนการฝ่าฝืนจริยธรรมนี้ เพื่อรายงานผลให้นายกองค์การบริหารส่วนตาบลโคกหินแฮ่
หรือกรรมการจริยธรรมพิจารณา ทั้งนี้ โดยอาจมีผู้ร้องข้อหรืออาจดาเนินการตามที่นายกองค์การบริหารส่วนตาบลโคกหินแฮ่
หรือคณะกรรมการจริยธรรมมอบหมาย หรือตามที่เห็นเองก็ได้
3. ให้ความช่วยเหลือและดูแลข้าราชการซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างตรงไปตรงมามิให้ถูกกลั่นแกล้งหรือ
ถูกใช้อานาจโดยไม่เป็นธรรม ในกรณีที่เห็นว่านายกองค์การบริหารส่วนตาบลโคกหินแฮ่
หรือคณะกรรมการ
จริยธรรมไม่ให้ความคุ้มครองต่อข้าราชการผู้นั้นตามควร อาจยื่นเรื่องโดยไม่ต้องผ่านนายกองค์การบริหารส่วนตาบลโคกหินแฮ่
หรือคณะกรรมการจริยธรรม ไปยังผู้ตรวจการแผ่นดินก็ได้
4. คุ้มครองข้าราชการซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างตรงไปตรงมามิให้ถูกกลั่นแกล้งหรือถูกใช้อานาจโดยไม่
เป็นธรรม การดาเนินการต่อข้าราชการที่อยู่ระหว่างถูกกล่าวหาว่าไม่ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ อันมีผลกระทบต่อการ
แต่งตั้ง โยกย้าย เลื่อนขั้นเงินเดือน ตั้งกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงหรือวินัย หรือกระทบต่อสิทธิหน้าที่ของข้าราชการผู้นั้น
จะกระทามิได้ เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการจริยธรรมแล้ว
7. ระยะเวลาในการดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณในการดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบ
องค์การบริหารส่วนตาบลโคกหินแฮ่
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
๑.คณะผู้ บ ริห าร สมาชิ ก อบต.พนั ก งานส่ ว นต าบลและพนั ก งานจ้ า งการยึ ด มั่ น ในระบอบประชาธิ ป ไตยอั น มี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
๒.คณะผู้บริหาร สมาชิก อบต.พนักงานส่วนตาบลและพนักงานจ้างยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม
๓.คณะผู้บริหาร สมาชิก อบต.พนักงานส่วนตาบลและพนักงานจ้าง มีจิตสานึกที่ดี ซื่อสัตย์ และรับผิดชอบ
๔.คณะผู้บริหาร สมาชิก อบต.พนักงานส่วนตาบลและพนักงานจ้าง ยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่า
ประโยชน์ส่วนตัวและไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน
๕.คณะผู้บริหาร สมาชิก อบต.พนักงานส่วนตาบลและพนักงานจ้าง ยืนหยัดทาในสิ่งถูกต้อง เป็นธรรม และถูก
กฎหมาย
๖.คณะผู้บริหาร สมาชิก อบต.พนักงานส่วนตาบลและพนักงานจ้าง ให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มี
อัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ
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1.1.2 สร้างจิตสานึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรม
1. ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา
การพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าประชาชนมีความสุขอย่างยั่งยืนและสามารถก้าวพ้นทุกวิกฤตของโลกที่มากับกระแส
โลกาภิวัตน์ มีรากฐานสาคัญจากการพั ฒนาบุคคลในประเทศนั้นๆ ให้เป็นคนดี ซึ่งมีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับการพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคมโดยเฉพาะ “เจ้าหน้าที่ของรัฐ” ซึ่งได้รับมอบหมายภารกิจในการให้บริการสาธารณะแก่
ประชาชน ใช้อานาจที่ได้รับอย่างซื่อสัตย์ ต้องดูแล จัดการตัดสินใจเกี่ยวกับการให้บริการสาธารณะ การจัดการทรัพยากรของ
ชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและต่อประเทศชาติ
คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2551 มีมติเห็นชอบในหลักการเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การส่งเสริม
คุณ ธรรม จริยธรรมในภาครัฐไว้ 5 ยุท ธศาสตร์และยุ ทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริม คุณ ธรรม ในองค์ กรเพื่ อ เป็ น ต้ นแบบให้
ข้าราชการได้เรียนรู้และปฏิบัติตาม
จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตาบลโคกหินแฮ่ จึงเห็นความสาคัญในการพัฒนาบุคลากรใน
สังกัด เพื่อตระหนักถึงการสร้างจิตสานึกให้มีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีจิตสานึกที่ดีในการ
ปฏิบัติงาน ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ประชาชน จึงได้ทาโครงการเสริมสร้างคุณ ธรรมและจริยธรรมเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและประโยชน์สูงสุดของประชาชน
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่ อ ปลู กจิ ต สานึ กให้ พ นั ก งานเจ้าหน้ า ที่ องค์ ก ารบริห ารส่ วนต าบลโคกหิ น แฮ่ มี คุ ณ ธรรมจริย ธรรม เข้าใจ
หลักธรรมของพระพุทธศาสนา และน้อมนาเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปเป็นแนวทางในการดาเนินชีวิตส่วนตัว และใน
การปฏิบัติราชการ
3.2 เพื่อให้พนักงาน ได้รับการพัฒนาจิตใจ และพัฒนาตนเองให้มีจิตสาธารณะ เกิดความสานึกร่วมในการเสริมสร้าง
สังคมแห่งคุณธรรมและสมานฉันท์ ประพฤติตนเป็นพลเมืองดี สร้างประโยชน์แก่ครอบครัว ประชาชน และประเทศชาติ สร้าง
จิตสานึกในการทาความดี รู้จักการให้ การเสียสละและการบาเพ็ญสาธารณะประโยชน์ร่วมกัน
3.3 เพื่อเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์การบริหารส่วนตาบลโคกหินแฮ่ ในการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม
และ ธรรมาภิบาล
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานองค์การบริหารส่วนตาบลและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตาบลโคกหินแฮ่
5. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลโคกหินแฮ่
6. วิธีดาเนินการ
จัดให้มีการดาเนินกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม แบ่งเป็น 3 แนวทางคือ
6.1 การจัดกิจกรรมบรรยายเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม โดยคณะผู้บริหาร ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลโคกหิน
แฮ่ บรรยายให้ความรู้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่
6.2 จัดกิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์นอกสถานที่ ส่งเสริมให้รู้รัก สามัคคี เสียสละ ช่วยเหลือ แบ่งปันและเห็นคุณค่าของ
การเสริมสร้างสังคมแห่งความดีมคี ุณธรรม เช่น การช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในสังคม หรือทาบุญถวายทานแก่พระภิกษุสงฆ์ที่ชรา
ภาพ หรืออาพาธ เป็นต้น
6.3 การจัดกิจกรรมทาบุญถวายเครื่องไทยธรรม และบาเพ็ญประโยชน์ ณ วัดต่างๆ
7. ระยะเวลาในการดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
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8. งบประมาณในการดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบ
องค์การบริหารส่วนตาบลโคกหินแฮ่
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 พนั กงาน เจ้าหน้ าที่ มีคุณ ธรรมจริยธรรม เข้าใจหลักธรรมของพระพุ ทธศาสนาและน้อมน าหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการดาเนินชีวิต และการปฏิบัติงาน
10.2 พนักงาน เจ้าหน้าที่ ได้รับการพั ฒนาจิตใจ พัฒนาตนให้มีจิตสาธารณะเกิดความสานึกร่วมในการสร้างสังคม
แห่งคุณธรรมและสมานฉันท์ สร้างประโยชน์แก่ครอบครัวและประเทศชาติ รู้จักการให้และเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม
1. ชื่อโครงการ : มาตรการประกาศ“นโยบายด้านคุณธรรมจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตาบลโคกหินแฮ่”
2. หลักการและเหตุผล
ตามที่องค์การบริหารส่วนตาบลโคกหินแฮ่ได้ประกาศใช้นโยบายด้านคุณธรรม จริยธรรม ขององค์การบริหารส่วน
ตาบลโคกหินแฮ่ โดยกาหนดกลไกและระบบในการบั งคับใช้อย่างมีประสิทธิภ าพ ให้พ นักงานองค์การบริหารส่วนตาบล
ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตาบล มีหน้าที่ดาเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายเพื่อรักษาประโยชน์
ส่วนรวมและประเทศชาติ อานวยความสะดวกและให้บริการแก่ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล โดยจะต้องยึดมั่นในค่านิยม
หลักของมาตรฐานจริยธรรม 9 ประการ ได้แก่ ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม, มีจิตสานึกที่ดี ซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ,
ยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มีประโยชน์ทับซ้อน,ยืนหยัดทาในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม
และถูกกฎหมาย, ให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็วมีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ, ให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่าง
ครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง,มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพโปร่งใส และตรวจสอบได้, ยึดมั่น
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ดังนั้น เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติงานและเป็นที่เชื่อถือไว้วางใจของประชาชน องค์การบริหารส่วนตาบล
โคกหินแฮ่ได้จัดทามาตรการประกาศ“นโยบายด้านคุณธรรมจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตาบลโคกหินแฮ่ ”ขึ้น เพื่อให้
บุคลากรทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายประจาทุกระดับนาไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ไม่
กระทาการอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือการมีผลประโยชน์ทับซ้อน
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อเป็นเครื่องมือกากับความประพฤติของข้าราชการที่สร้างความโปร่งใส มีมาตรฐานในการปฏิบัติงานที่ชัดเจน
และเป็นสากล
3.2 เพื่อยึดถือเป็นหลักการและแนวทางการปฏิบัติงานอย่างสม่าเสมอ ทั้งในระดับองค์กรและระดับบุ คคลและเป็น
เครื่องมือการตรวจสอบการทางานด้านต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตาบลโคกหินแฮ่เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปตามหลัก
คุณธรรม จริยธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3.3 เพื่อทาให้เกิดรูปแบบองค์กรอันเป็นที่ยอมรับ เพิ่มความน่าเชื่อถือ เกิดความมั่นใจแก่ผู้รับบริการและประชาชน
ทั่วไป ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย
3.4 เพื่อให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างองค์กรและข้าราชการในทุกระดับ โดยให้ฝ่ายบริหารใช้อานาจในขอบเขต สร้าง
ระบบความรับผิดชอบของข้าราชการต่อตนเอง ต่อองค์กร ต่อผู้บังคับบัญชาต่อประชาชนและต่อสังคมตามลาดับ
3.5 เพื่อป้องกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งเสริมสร้าง
ความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานองค์การบริหารส่วนตาบล และพนักงานจ้างทั่วไป
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5. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลโคกหินแฮ่
6. วิธีดาเนินการ
1. เผยแพร่นโยบายด้านคุณธรรมจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตาบลโคกหินแฮ่เพื่อใช้เป็นค่านิยมสาหรับองค์กร
ข้าราชการทุกคนพึงยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่ไปกับระเบียบและกฎข้อบังคับอื่นๆ อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ
2. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับนโยบายด้านคุณธรรมจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตาบลโคกหินแฮ่เปิดเผยเป็น
การทั่วไปแก่สาธารณชนให้มีส่วนร่วมรับรู้และร่วมติดตามตรวจสอบ
7. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบ
องค์การบริหารส่วนตาบลโคกหินแฮ่
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
คณะผู้บ ริห าร สมาชิก สภา พนัก งานองค์ก ารบริห ารส่ วนต าบล พนัก งานปฏิบั ติ งานตามนโยบายด้านคุณ ธรรม
จริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตาบลโคกหินแฮ่

1.1.3 สร้างจิตสานึกและความตระหนักที่จะไม่กระทาการอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือการมี
ผลประโยชน์ทับซ้อน
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมให้ความรู้ เรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับพนักงานส่วนตาบลและพนักงานจ้างขององค์การ
บริหารส่วนตาบลโคกหินแฮ่
2. หลักการและเหตุผล
ผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม (Conflict of
interest : COI) เป็นประเด็นปัญหาทางการบริหารภาครัฐในปัจจุบนั ที่เป็นบ่อเกิดของปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในระดับ
ที่รุนแรงขึ้น และยังสะท้อนปัญหาการขาดหลักธรรมาภิบาลและเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ
ปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนเกิดจากการพัฒนาการทางการเมืองไทยเปลี่ยนไป จากเดิมที่นักการเมืองและนักธุรกิจ
เป็นบุคคลคนละกลุ่มกัน กล่าวคือในอดีต นักธุรกิจต้องพึ่งพิงนักการเมือง เพื่อให้นักการเมืองช่วยเหลือสนับสนุนธุรกิจของตน
ซึ่งในบางครั้งสิ่งที่นักธุรกิจต้องการนั้น มิได้รับการตอบสนองจากนักการเมืองทุกครั้งเสมอไปนักธุรกิจก็ต้องจ่ายเงินจานวนมาก
แก่นักการเมือง ในปัจจุบันนักธุรกิจจึงใช้วิธีการเข้ามาเล่นการเมืองเองเพื่อให้ตนเองสามารถเข้ามาเป็นผู้กาหนดนโยบายและ
ออกกฎเกณฑ์ต่างๆ ในสังคมได้ และที่สาคัญคือทาให้ข้าราชการต่างๆต้องปฏิบัตติ ามคาสั่ง
ด้วยสถานการณ์หรือารกระทาของบุคคลมีผลประโยชน์ส่วนตนเข้ามาเกี่ยวข้องจนส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจหรือ
การปฏิบัตหิ น้าที่ในตาแหน่ง การกระทาดังกล่าวอาจเกิดขึ้นโดยรูต้ วั หรือไม่รู้ตัว ทั้งเจตนาหรือไม่เจตนาหรือหรือบางเรื่องเป็น
การปฏิบัตสิ ืบต่อกันมาจนไม่เห็นว่าจะเป็นสิ่งผิดแต่อย่างใด พฤติกรรมเหล่านี้เป็นการกระทาความผิดทางจริยธรรมของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ต้องคานึงถึงผลประโยชน์สาธารณะ (ประโยชน์ของส่วนรวม) แต่กลับตัดสินใจปฏิบตั ิหน้าที่โดยคานึงถึง
ประโยชน์ของตนเองหรือพวกพ้อง
ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตาบลโคกหินแฮ่ จึงได้จัดกิจกรรมให้ความรู้ ความเข้าใจการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
แก่บุ คลากรในองค์ การบริห ารส่วนต าบลโคกหิน แฮ่ เพื่ อ ป้อ งกั นการทุ จริตในการปฏิ บัติ ราชการ จึ งได้ จัดกิ จกรรมป้อ งกั น
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ผลประโยชน์ทับซ้อน ผ่านการประชุมผู้บริหารกับพนักงานส่วนตาบลโคกหินแฮ่ เพื่อให้พนักงานทุกคนทางานโดยยึดถือระเบียบ
กฎหมาย คุณธรรม จริยธรรม และพึงตระหนัก เพื่อเป็นเครื่องกากับความประพฤติของตน เพื่อไม่ให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจแก่พนักงานส่วนตาบล พนักงานจ้างเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
3.2 เพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมและวิธีการทางานที่สุจ ริตโปร่งใสของพนักงานส่วนตาบล พนักงานจ้างขององค์การ
บริหารส่วนตาบลโคกหินแฮ่
3.3 เพื่อเสริมสร้างให้พนักงานส่วนตาบล พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตาบลโคกหินแฮ่มีจิตสานึก ค่านิยม
และวัฒนธรรมเรื่องความซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งมั่นทางานอย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรมอันมั่นคง ส่งผลให้หน่วยงานปลอดจากการ
ทุจริตคอร์รัปชัน มุ่งสู่การเป็นข้าราชการท้องถิ่นไทยใสสะอาด
3.4 เพื่อส่งเสริมแนะนาการใช้แอพลิเคชั่น กฎหมาย ป.ป.ช. ม.100 และ 103 เป็นเครื่องมือในการเสริมสร้างองค์
ความรู้ เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
4. เป้าหมาย
พนักงานส่วนตาบลและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตาบลโคกหินแฮ่
5. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลโคกหินแฮ่
6. วิธีการดาเนินการ
- จัดประชุมประจาเดือน และให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน
- ส่งเสริมแนะนาการใช้แอพลิเคชั่น กฎหมาย ป.ป.ช. ม.100 และ 103 เป็นเครื่องมือในการเสริมสร้างองค์ความรู้ เพื่อ
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
7. ระยะเวลาการดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณในการดาเนินโครงการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
องค์การบริหารส่วนตาบลโคกหินแฮ่
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
1. พนักงานส่วนตาบลและพนักงานจ้างมีความเข้าใจเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน
2. พนักงานส่วนตาบลและพนักงานจ้างมีความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน และมีความประพฤติปฏิบัติงานไม่ยุ่ง
เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน
3. พนักงานส่วนตาบลและพนักงานจ้างสามารถใช้แอพลิเคชั่น กฎหมาย ป.ป.ช. ม.100 และ 103 เป็นเครื่องมือใน
การเสริมสร้างองค์ความรู้ เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
1. ชื่อโครงการ : โครงการ “จัดทาคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน”
2. หลักการและเหตุผล
รัฐบาลภายใต้การนาของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้ให้ความสาคัญกับการผลักดันให้การป้องกันและปราบปราม
การทุจริตเป็นวาระแห่งชาติ และรัฐบาลได้แถลงนโยบาย 11 ด้าน อันรวมถึงประเด็นเรื่องการส่งเสริมการบริหารราชการ
แผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ โดยจัดระบบอัตรากาลังและ
ปรับปรุงค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐให้เหมาะสมและเป็นธรรมยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพื่อสร้างความเชื่อมั่น
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วางใจในระบบราชการเสริมสร้างระบบคุณธรรม รวมทั้งปรับปรุงและจัดให้มีกฎหมายที่ครอบคลุมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตและการมีผลประโยชน์ทับซ้อนในภาครัฐทุกระดับ
ปัจจุบันหน่วยงานต่างๆ เช่น สานักงาน ก.พ. จึงได้เผยแพร่องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต โดยเฉพาะเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest) สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ ร่วมกับสานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ และองค์กรตามรัฐธรรมนูญ ได้จัดทา
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) และพัฒนาเครื่องมือการประเมิน
คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใสการด าเนิ น งานของหน่ ว ยงานภาครั ฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครอบคลุมประเด็นการประเมิน 5 ด้าน อันรวมถึง การต่อต้านการทุจริตในองค์กร ซึ่งสนับสนุนให้
หน่วยงานภาครัฐดาเนิ นการเรื่องเกี่ยวกับผลประโยชน์ทั บซ้อน ผ่านกิจกรรมต่างๆ อันรวมถึงการให้ความรู้ตามคู่มือหรือ
ประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานด้วย
เพื่อตอบสนองนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตข้างต้น และเพื่อนา
เครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐการปฏิบัติให้เป็นกลไกสาคัญที่จะ
ป้องกันการทุจริต โดยเฉพาะการกระทาที่เอื้อต่อการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของเจ้าหน้าที่ในภาครัฐ องค์การบริหารส่วนตาบล
โคกหินแฮ่จึงได้ตระหนักและเห็นถึงความสาคัญของการจัดหาคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขึ้น เพื่อเป็นประโยชน์ใน
การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรให้เกิดความตระหนักถึงปัญหาในเรื่องดังกล่าว รวมทั้ง เป็นข้อมูลให้ประชาชนและ
ผู้สนใจได้ศึกษา เพื่อเป็นพื้นฐานการปฏิบัติตนในการร่วมกันรณรงค์สร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมที่ใสสะอาด ลดระดับการทุจริต
ประพฤติมิชอบในสังคมไทยให้เทียบเท่าระดับมาตรฐานสากลได้ต่อไป
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่ อเป็ นประโยชน์ ในการเสริมสร้างความรู้ ความเข้ าใจแก่ บุ คลากรให้ เกิ ดความตระหนั กถึ งปั ญหาการทุ จริ ต
คอร์รัปชัน เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
3.2 เพื่อส่งเสริมแนะนาการใช้แอพลิเคชั่น กฎหมาย ป.ป.ช. ม.100 และ 103
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
บุคลากรมีคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนตาบลโคกหินแฮ่
5. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลโคกหินแฮ่
6. วิธีดาเนินการ
1. ศึกษาและรวบรวมข้อมูล
2. จัดทา (ร่าง) คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
3. ตรวจสอบความถูกต้อง
4. จัดทาคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
7. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
องค์การบริหารส่วนตาบลโคกหินแฮ่
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
มีการจัดทาคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561 – 2564) องค์การบริหารส่วนตาบลโคกหินแฮ่ อาเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม
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1.2 การสร้างจิตสานึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น
1.2.1 สร้างจิตสานึกและความตระหนักในการต่อต้านการทุจริต
1. ชื่อโครงการ โครงการทาบุญวันพระธรรมพื้นฟู
2. หลักการและเหตุผล
ประเทศไทยสงบร่มเย็นตลอดมาด้วยบารมี แห่งองค์พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า แผ่ไพศาลปกป้องขอบแคว้นพัทธสีมา
ตลอดจนพสกนิกรไทยทั่วหล้าอยู่เย็นเป็นสุข บูรพกษัตริย์ทุกพระองค์ล้วนทรงธรรมทรงเป็นเอกอัครศาสนูปถัมภก เป็นพุทธมามกะที่ดี
ตลอดมา แม้แต่องค์สหประชาชาติ ยังเห็นความสาคัญของพระพุทธศาสนา และได้กาหนดให้วันวิสาขบูชา ซึ่งเป็นวันคล้ายวันประสูติ
ตรัสรู้และปรินิพานของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นวันสาคัญของโลก ไม่เพียงเท่านี้ประชาคมของโลกยังได้มีมติให้ประเทศไทยเป็น
ศูนย์กลางพระพุทธศาสนาแห่งโลกด้วย
ในส่วนของสถานศึกษาคือโรงเรียนบ้านนาโดนใหม่ได้ใช้บทฝึกนิสยั ในกิจวัตรประจาวันตามแนวของโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก
ของชมรมพุทธศาสตร์สากลในอุปถัมภ์สมเด็จพระรัชมังคลาจารย์ซึ่งเป็นบทฝึกความมีวินัย ความเคารพ และความอดทน มีการปฏิบัติ
อย่างต่อเนื่องจนเป็นนิสัย ควบคู่กับการทากิจกรรมสร้างสรรค์สังคมและการเรียนรู้เรื่องพระรัตนตรัย ซึ่งเป็นมรดกทางวัฒนธรรมไทย
ที่ จ ะช่ ว ยปลู ก ฝั งรากลึ ก ทางศี ล ธรรมและคุ ณ ธรรม เข้ า สู่ จิ ต ใจของเยาวชนได้ อ ย่ า งยั่ งยื น คื อ คุ ณ ธรรมพื้ น ฐาน 8 ประการ ซึ่ ง
ประกอบด้วย ความขยัน ความประหยัด ความซื่อสัตย์ ความมีวินัย ความสุภาพ ความสะอาด ความสามัคคี และความมี
น้าใจคุณธรรม ทั้ง 8 ประการนี้ เป็นเครื่องมือในการพัฒนาและยกระดับจิตใจของทุกคน สมควรที่จะเร่งปลูกฝัง แก่เยาวชนตลอดจน
ชุมชน โดยให้เกิดความสัมพันธ์และสอดคล้องกัน เพื่อให้เป็นพลเมืองที่ดีของประเทศต่อไป โดยมีผู้ปกครองนักเรียนให้การสนับสนุน
และร่วมมือในการใช้บทฝึกดังกล่าว คณะกรรมการหมู่บ้าน กลุ่มแม่บ้าน หมู่ที่ 7,10 ชมรมผู้สูงอายุหมู่ที่ 7,10 ตระหนั ก
ความสาคัญ ในการปลูกฝังคุณธรรมและการดาเนินกิจกรรมดังกล่าวจึงจัดทาโครงการนี้ขึ้น
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อสร้างเยาวชนต้นแบบด้านศีลธรรมที่มีคณ
ุ ธรรมพื้นฐาน พัฒนาสู่ครอบครัว และชุมชน
3.2 เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านศีลธรรมให้แก่เครือข่าย บ้าน วัด โรงเรียน
3.3 เพื่อฟื้นฟูวัฒนธรรมชาวพุทธที่ดีงาม กลับคืนสูส่ ังคมไทย
3.4 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนโครงการสายใยรักแห่งครอบครัว
3.5 เพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชา แด่พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า
3.6 เพื่อส่งเสริมและพัฒนา ปลูกฝัง ให้รู้จักเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ พัฒนาจิตสานึกสาธารณะ
4. เป้าหมาย
ด้านปริมาณ
1.
2.
3.
4.
ด้านคุณภาพ
1.

ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนนาโดนใหม่
ผู้ปกครองนักเรียน ผู้นาชุมชน และประชาชนในหมู่บ้านอย่างน้อยร้อยละ 80 ของครัวเรือน-ทั้งหมด
นักเรียนชั้น อนุบาล 1 - ป.6 ของโรงเรียนบ้านนาโดนใหม่ทุกคน
สมาชิกชมรมผู้สูงอายุ ม.7, ม.10 ตาบลโคกหินแฮ่

นักเรียนได้รับการฝึกจากบทฝึกนิสัยในกิจวัตรประจาวันอย่างต่อเนือ่ งควบคู่กับการทากิจกรรมสร้างสรรค์สังคม
และการเรียนรู้เรื่องพระรัตนตรัย ตลอดปีการศึกษา
2. ได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองนักเรียนและชุมชน ในการจัดกิจกรรมฝึกนิสัยในกิจวัตร-ประจาวันของ
นักเรียน และกิจกรรมด้านการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
3. การมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมจากชุมชนและองค์กรต่างๆ

5. พื้นที่ดาเนินการ
โรงเรียนบ้านนาโดนใหม่ ตาบลโคกหินแฮ่ อาเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561 – 2564) องค์การบริหารส่วนตาบลโคกหินแฮ่ อาเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม
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6. การดาเนินการ
1. ประชุมชี้แจงและมอบหมายงาน
2. จัดทาโครงการเพื่อขออนุมัติ
3. แต่งตั้งคณะทางาน
4. ดาเนินการตามโครงการ
- ฝึกนิสัยนักเรียนจากบทฝึกนิสยั ในกิจวัตรประจาวันอย่างต่อเนื่อง
- จัดกิจกรรม “ พ่อ แม่ ลูก ร่วมทาบุญทุกวันพระ (เช้า-ตักบาตร,เย็น-ทาวัตรสวดมนต์)
- จัดกิจกรรมตักบาตรร่วมกัน ทุกวันขึ้น 15 ค่า
- จัดกิจกรรมวันสาคัญทางพระพุทธศาสนา และวันสาคัญของชาติ
5. ประเมินผลการดาเนินงาน สรุป รายงาน
รูปแบบกิจกรรม
1. กิจกรรมฝึกนิสัยนักเรียนจากบทฝึกนิสัยในกิจวัตรประจาวันอย่างต่อเนื่องโดยนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการจะต้องทา
กิ จ วั ต รประจ าวั น 10 ข้ อ ซึ่ งเป็ น กระบวนการสร้ า งนิ สั ย ที่ ส อดคล้ อ งกั บ คุ ณ ธรรมพื้ น ฐาน 8 ประการของ
กระทรวงศึกษาธิการ โดยในการฝึกต้องได้รับความร่วมมือจาก ครู พ่อ แม่ ผู้ปกครองและพระสงฆ์ ซึ่งถ้าเรียกเป็น
สถาบัน ก็คือ บ้าน วัด โรงเรียน ในบทฝึกนิสัย จะให้ปฏิบัติอย่างต่อเนื่ อง เพื่อให้ติดเป็นนิสัย เป็นผู้มีศีลธรรมและ
คุณธรรมประจาใจในที่สุด
2. กิจกรรม พ่อ แม่ ลูก ร่วมทาบุญทุกวันพระเป็นกิจกรรมที่ต้องการสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวโดยทุกวันพระ
ให้นักเรียนชวน พ่อ แม่ หรือผู้ปกครอง ไปทาบุญตักบาตรที่วัด และในตอนเย็นไปร่วมสวดมนต์ทาวั ตรเย็น ฟัง
เทศน์หรือเล่าเรื่องเล่าในอดีตจากผู้สูงอายุ โดยก่อนเวลาสวดมนต์ทาวัตรให้ร่วมกันพัฒนาบริเวณวัด ซึ่งจะเป็นการ
สร้างสรรค์สังคม ช่วยปลูกฝังศีลธรรม คุณธรรมให้กับนักเรียนและสร้างเสริมความสัมพันธ์ในครอบครัวอีกด้วย
3. กิจกรรมตักบาตรร่วมกัน จะจัดทาทุกวันขึ้น 15 ค่า หรือประมาณเดือนละ 1 ครั้ง (เพิ่มกิจกรรมทุกวัน-พระแรม
14 / 15 ค่าทุกวัน ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา) โดยจะนิมนต์พระสงฆ์มารับบิณฑบาตที่หน้าโรงเรียนหรือจุดที่
กาหนด และประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนได้มาร่วมในกิจกรรมทุกครั้ง
4. กิจกรรมวันสาคัญทางพระพุทธศาสนาและวันสาคัญของชาติ จะจัดกิจกรรมตามปฏิทินหรือแผนงาน / โครงการ
ของโรงเรียน โดยจะใช้วัดเป็นสถานที่ในการทากิจกรรม
7. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. ทรัพยากรที่ต้องการ / งบประมาณ
1. ทรัพยากร
- ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน
- บิดา มารดา หรือผู้ปกครองนักเรียน
-ผู้ นาท้องถิ่น ชุมชน กลุ่มแม่บ้าน
2. งบประมาณ
- งบประมาณ 20,000 บาท
9. ผู้รับผิดชอบ
- องค์การบริหารส่วนตาบลโคกหินแฮ่ร่วมกับ โรงเรียนบ้านนาโดนใหม่ ชุมชนบ้านนาโดนใหม่หมู่ที่ 7 และบ้านเนินน้าคาหมู่
ที่ 10
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561 – 2564) องค์การบริหารส่วนตาบลโคกหินแฮ่ อาเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม
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10.1
10.2
10.3
10.4

นักเรียนเป็นเยาวชนต้นแบบด้านศีลธรรมทีม่ ีคุณธรรมพื้นฐาน พัฒนาสู่ครอบครัวและชุมชน
เครือข่าย บ้าน วัด โรงเรียน มีความเข้มแข็งด้านศีลธรรม
วัฒนธรรมชาวพุทธที่ดีงาม ได้รับการฟื้นฟู และกลับคืนสูส่ ังคมไทย
กิจกรรมของโครงการ ได้มสี ่วนร่วมในการสนับสนุนครอบครัวอบอุ่น

1. ชื่อโครงการ : โครงการทาบุญวันพระ
2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา
ในห้ วงเวลาแห่ งความสูญ เสียและเศร้าโศกของปวงชนชาวไทย ต่อ การเสด็จ สวรรคตของพระบาทสมเด็จ พระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องจากตลอดระยะเวลาที่พระองค์ทรงครองราชย์ ๗๐ ปี ได้ทรงอุทิศพระวรกายและสละ
ความสุขส่วนพระองค์ ในการดูแลทุกข์สุขของพสกนิกรของพระองค์โดยการเสด็จพระราชดาเนินไปในทุกพื้นที่อย่างไม่รู้สึก
เหน็ดเหนื่อย พระองค์ได้ให้แนวคิดและแนวทางไว้มากมาย แก่ปวงชนชาวไทยด้วยพระราชหฤทัยที่ทรงมุ่งหวังให้ประชาชนมี
ความสุข พระองค์จึงทรงเป็นพระมหากษัตริย์ ที่ยิ่งใหญ่ของปวงชนชาวไทยที่ทรงครองแผ่นดินด้วยทศพิธราชธรรม
สาหรับแนวทางพระราชดาริที่ข้าราชการจะต้องน้อมนามาประพฤติและปฏิบัตินั้น หัวใจสาคัญคือเรื่องของความรัก
สมัครสมาน อันเป็นที่มาของพระบรมราโชวาทในเรื่องความรู้รัก สามัคคีให้คนไทย มีความรักกันเพื่อที่จะดารงความเป็น
ปึกแผ่นของแผ่นดิน ความเป็นประเทศไทยใต้ร่มพระบารมี ซึ่งข้าราชการทุกคนควรน้อมนาไปสู่การปฏิบัติในชีวิตการทางาน
องค์ ก ารบริห ารส่ วนต าบลโคกหิ น แฮ่ พิ จ ารณาแล้ วเพื่ อ ให้ บุ ค ลากรองค์ ก ารบริห ารส่ วนต าบลโคกหิ น แฮ่ แ ละ
ประชาชนทั่วไปได้มีส่วนร่วมในการแสดงความอาลัยและสานึกในพระมหากรุณาธิคุณ จึงเห็นควรจัดกิจกรรมการทาบุญบาเพ็ญ
กุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช จึงจัดทาโครงการทาบุญวันพระเพื่อ
ถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ขึ้น
3. วัตถุประสงค์
3.๑ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ทาบุญบาเพ็ญกุศล เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช
3.๒ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นแบบอย่างของการเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี มีส่วนร่วมในการส่งเสริมและเผยแผ่
พระพุทธศาสนาให้ยั่งยืนสืบไป
3.๓ เพื่อให้เกิดการร่วมมือร่วมใจกันของทุกภาคส่วน
3.๔ เพื่อสร้างบรรยากาศที่ร่มรื่นและอากาศบริสุทธิ์ให้กับวัดและชุมชน
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
4.๑ คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลโคกหินแฮ่
4.๒ ข้าราชการและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตาบลโคกหินแฮ่
4.3 ผู้นาหมู่บ้านและประชาชนในเขตตาบลโคกหินแฮ่
5. สถานที่ดาเนินงาน
วัดและสานักสงฆ์ทั้งหมดในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลโคกหินแฮ่
6. วิธีการดาเนินการ
5.๑ จัดทาโครงการเพื่อขอรับการพิจารณาอนุมัติ
5.๒ ประชุมเพื่อจัดทาแผนการดาเนินงานตามโครงการ
5.๓ ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ
5.๔ ดาเนินงานตามโครงการ
- ทาบุญถวายภัตตาหารเพล
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561 – 2564) องค์การบริหารส่วนตาบลโคกหินแฮ่ อาเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม
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- กิจกรรมปลูกต้นไม้ภายในวัด
- กิจกรรมพัฒนาบริเวณวัดวาอารามให้เป็นระเบียบเรียบร้อย
5.๕ สรุปและประเมินผลการดาเนินงาน
7. ระยะเวลาในการดาเนินงาน
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) จัดกิจกรรมในวันพระ เดือนละ ๑ ครั้ง
๘. งบประมาณ
ใช้งบประมาณตามหมวดรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติงบประมาณแล้วตามสมควรในการดาเนินการดังนี้
๘.๑ ค่าวัสดุเกษตร เพื่อจัดซื้อต้นไม้ปลูกในวัด
๘.๒ ค่าวัสดุน้ามันเชื้อเพลิงเพื่อเติมเครื่องตัดหญ้าและวัสดุอุปกรณ์ในการพัฒนา
๘.๓ ใช้ยานพาหนะของ อบต. เช่น รถกระเช้า รถบรรทุกน้าเอนกประสงค์
๘.๔ หมวดรายการอื่นๆที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาและปลูกต้นไม้
๘.๕ ค่าอาหาร ปัจจัย เป็นการรวบรวมจากสมาชิก อบต. และเจ้าหน้าที่ตามจิตศรัทธา
8. ผู้รับผิดชอบ
องค์การบริหารส่วนตาบลโคกหินแฮ่
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.๑ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ร่วมทาบุญบาเพ็ญกุศล เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
10.๒ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นแบบอย่างของการเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี มีส่วนร่วมในการส่งเสริมและเผย
แผ่พระพุทธศาสนาให้ยั่งยืนสืบไป
10.๓ ทาให้เกิดการร่วมมือร่วมใจกันของทุกภาคส่วน
10.๔ ทาให้วัดและชุมชนมีบรรยากาศที่ร่มรื่นและอากาศบริสุทธิ์
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1.3 การสร้างจิตสานึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน
1.3.1 สร้างจิตสานึกและตระหนักในความซื่อสัตย์สุจริต
1. ชื่อโครงการ : โครงการเด็กดีมีเงินออม
2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาที่ชี้แนวทางการดารงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ ตั้งแต่
ระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐให้ดาเนินไปในทางสายกลาง เพื่อให้ก้าวทันต่อโลกในยุคโลกาภิวัตน์ ซึ่งภายใน
สภาวการณ์ปัจจุบัน เด็กเล็กส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการใช้เงินอย่างไม่เห็นคุณค่า ไม่มีเหตุผล ฟุ่มเฟือย ลุ่มหลงในค่านิยมทางวัตถุ
และเทคโนโลยีทั้งที่ยังไม่สามารถหารายได้ดว้ ยตนเอง จึงส่งผลให้พ่อแม่ต้องรับภาระค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูมากขึ้น นอกจากนั้น
เด็กเล็กขาดการเตรียมความพร้อมสาหรับการดาเนินชีวิตในอนาคต จึงทาให้เมื่อถึงเวลาจาเป็นที่จะต้องใช้เงินไม่สามารถหาเงิน
ได้ ทาให้พ่อแม่ต้องเดือดร้อน
องค์การบริหารส่วนตาบลโคกหินแฮ่ โดยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตาบลโคกหินแฮ่ ได้ตระหนักถึงความสาคัญดังกล่าว
จึงได้น้อมนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพล อดุลยเดช มาเป็นแนวทางในการแก้ปัญหา
ด้วยการบูรณาการกับหลักสูตรสถานศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศั กราช ๒๕๕๑ และจัดให้มี
โครงการเด็กดีมีเงินออม โดยส่งเสริมให้ผู้ปกครองและเด็กเล็กรู้จักบริหารจัดการการใช้เงิน มีทักษะและเป้าหมายที่ชัดเจนใน
การออม เห็นคุณค่าของการออม มีทักษะในการบริหารงบประมาณ รู้จักคุณค่าของเงินและสิ่งของ มีวิธีคิดที่จะพิจารณาในการ
ใช้เงิน รู้จักการออม รู้จักกระบวนการออมเงิน สามารถนากระบวนการต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้นไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน
อย่างเหมาะสมกับวัย รู้จักการใช้เงินให้เป็นประโยชน์มากที่สุด อันจะส่งผลให้การดาเนินชีวิตในอนาคตเป็นคนที่มีคุณภาพ
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีวินัยรักการออม
2. เพื่อให้เด็กเล็กรูจ้ ักวางแผนในการใช้จ่ายเงิน และมีวินยั ในการใช้จ่ายเงิน
3. เด็กเล็กมีความตระหนักว่าการออมเป็นการดาเนินชีวิตอย่างพอเพียงตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
4. เพื่อปลูกฝังให้เดมีการแบ่งปัน ความมีน้าใจ และเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ให้กับคน อื่น ๆ ในสังคม
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
เด็กเล็กและผู้ปกครองในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตาบลโคกหินแฮ่ ทั้ง 2 แห่ง
5. พื้นที่ดาเนินการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตาบลโคกหินแฮ่ ทั้ง 2 แห่ง สังกัดองค์การบริหารส่วนตาบลโคกหินแฮ่
6. วิธีดาเนินการ
ชี้แจงทาความเข้าใจกับผู้ปกครองและเด็กเล็กเกี่ยวกับออม
7. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตาบลโคกหินแฮ่ องค์การบริหารส่วนตาบลโคกหินแฮ่
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
1. ผู้ปกครองและเด็กเล็กมีวินัยรู้จักการออม
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2. ผู้ปกครองและเด็กเล็กมีรู้จักวางแผนการใช้จ่ายและรู้จักวินัยในการใช้จ่ายเงิน
3. ผู้ปกครองและเด็กเล็กตระหนักว่าการออมเป็นการดาเนินชีวิตอย่างพอเพียงตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
4. ผู้ปกครองและเด็กเล็กมีการแบ่งปัน ความมีน้าใจ และเอือ้ เฟื้อเผื่อแผ่ให้กับคน อื่น ๆ ในสังคม
1. ชื่อโครงการ : โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชนตาบลโคกหินแฮ่ (กิจกรรม “โตไปไม่โกง”)
2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา
ในปัจจุบันการทุจริตคอร์รัปชันเป็นปัญหาที่ทาลายสังคมอย่างรุนแรงและฝังรากลึก เป็นปัญหาที่สะท้อนวิกฤตการณ์
ด้านคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคม ซึ่งการที่จะแก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืนนั้นคนในสังคมต้องมีค่านิยมในการรักความดีและ
รู้สึกไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชันและการโกงทุกรูปแบบ โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชน ตามพระราชบัญญัติสภา
ตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พุทธศักราช 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6 ) พ.ศ. 2552 มาตรา 66 องค์การ
บริหารส่วนตาบล มีอานาจหน้าที่ในการพัฒนาตาบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม และมาตรา 67 ภายใต้บังคับ
แห่ งกฎหมาย องค์ก ารบริห ารส่วนตาบลมี ห น้ าที่ ต้ องท าในเขตองค์ก ารบริห ารส่วนตาบล (5) ส่งเสริมการศึ กษา ศาสนา
วัฒ นธรรม และ (6) ส่งเสริมการพัฒ นาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิ การ พระราชบัญ ญั ติกาหนดแผนและขั้นตอน
กระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 ให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วน
ตาบล มีอานาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ดังนี้ (9) จัด
การศึกษา (10) การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส และพระราชบัญญั ติ
การศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 6 ที่ต้องการพัฒนาคนไทยให้เป็น
คนที่สมบูรณ์ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา ความรู้ มีคุณธรรมและจริยธรรมในการดารงชีวิต สามารถอยู่
ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข และมาตรา 25 กาหนดให้รัฐต้องส่งเสริมการดาเนินงานและจัดตั้งแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตทุก
รูปแบบ นั้น
องค์การบริหารส่วนตาบลโคกหินแฮ่ พิจารณาเห็นความสาคัญของปัญหาดังกล่าว จึงได้จัดโครงการสร้างภูมิคุ้มกัน
ทางสังคม ให้เด็กและเยาวชนตาบลโคกหินแฮ่ (กิจกรรม “โตไปไม่โกง”) ขึ้น เพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันและค่านิยมที่ถูกต้องซึ่ง
จะเป็นรากฐานที่ สาคัญ ที่ทาให้เด็กและเยาวชนเติบโตขึ้นเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ และเป็นการป้องกันแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์
รัปชันที่ได้ผลที่สุด โดยการปลูกฝังจิตสานึกให้เด็กและเยาวชนรักความถูกต้อง มีความซื่อสัตย์สุจริต การยึดมั่นในความสัตย์จริง
รู้จักแยกแยะถูกผิด ตัวอย่างแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔๓ ปฏิบัติต่อตนเองและผู้อื่นโดยชอบ ไม่คดโกง มีจิตสาธารณะ
มีจิตสานึกเพื่อส่วนรวม ตระหนักรู้และคานึงถึงสังคมส่วนรวม มีความรับผิดชอบต่อตัวเองในการกระทาใดๆ และพร้อมที่จะ
เสียสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวม
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อส่งเสริมและปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนเป็นคนดีมีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์ สุจริต
3.2 เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชน ไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชันและการโกงทุกรูปแบบ
3.3 เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะ และพร้อมที่จะเสียสละประโยชน์ส่วนตน เพื่อรักษาประโยชน์
ส่วนรวม
4. เป้าหมาย
เชิงปริมาณ เด็กและเยาวชนตาบลโคกหินแฮ่ จานวน 200 คน
เชิงคุณภาพ เด็กและเยาวชนเกิดความตระหนักรู้ สามารถแยกแยะถูก ผิด ชั่ว ดี สามารถนาความรู้ประสบการณ์ที่
ได้รับมาปรับใช้ กับตนเอง และสังคมส่วนรวมได้อย่างมีความสุข

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561 – 2564) องค์การบริหารส่วนตาบลโคกหินแฮ่ อาเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม
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5. กิจกรรมและขั้นตอนการดาเนินงาน
5.1 จัดทาโครงการเพื่อขออนุมัติ
5.2 แต่งตั้งคณะกรรมการและประสานงานคณะวิทยากร
5.3 ดาเนินการตามโครงการ
5.4 สรุปผลการดาเนินการตามโครงการ
6. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลโคกหินแฮ่
7. งบประมาณดาเนินการ 10,000 บาท
8. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
องค์การบริหารส่วนตาบลโคกหินแฮ่
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
10.1 เด็กและเยาวชนได้รบั การปลูกฝังให้เป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์ สุจริต
10.2 เด็กและเยาวชนมีภมู ิคุ้มกันทางสังคม ไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชันและการโกงทุกรูปแบบ
10.3 เด็กและเยาวชนมีจติ สาธารณะ และพร้อมที่จะเสียสละประโยชน์ส่วนตน เพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวม

1.3 การสร้างจิตสานึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน
1.3.2 สร้างจิตสานึกและความตระหนักในการต่อต้านการทุจริต
1. ชื่อโครงการ : โครงการคุณธรรมนาชีวิต
2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา
ประเทศชาติจ ะมีความเจริญ รุ่งเรือ งก้าวหน้ าและ สามารถพั ฒ นาให้ทั ดเทีย มกับ ประเทศอื่นที่ มีค วามเจริญ ทาง
เทคโนโลยีได้นั้น ต้องมีพื้นฐานของสังคมที่ดี มีความรู้ดีควบคู่กับการพัฒนาให้เด็กมีคุณธรรมนาชีวิต มีความรู้เท่าทันความ
เจริญทางเทคโนโลยี รู้จักคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และเลือกเอาสิ่งที่ดีงามนาปฏิบัติ ทาให้เด็กเล็กเจริญเติบโตเป็นเยาวชนที่มี
คุณภาพ เป็นคนดีของครอบครัว ของสังคม เป็นพนักงานที่ดีของหน่ วยงาน องค์กร เป็นนักธุรกิจที่ดี และเป็นคนดีที่สังคม
ต้องการ ดังนั้นกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตาบลโคกหินแฮ่ จึงมีแนวคิดที่จะส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม จรรยา
มารยาทที่ดีให้แก่เด็กเล็กๆ จึงมอบนโยบายให้วางรากฐานสังคมคุณธรรมตาบลโคกหินแฮ่ ให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ กในสังกัด ให้
จัดทากิจกรรม/โครงการพาน้องเข้าวัด เพื่อให้เด็กเล็กได้ซึมซับ ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรมอันดีงามของชนรุ่นหลังที่
ได้สร้างไว้ดีแล้ว
หลักคาสอนของพระพุทธศาสนา จริยาวัตรที่พระภิกษุ ผู้เฒ่าผู้แก่ ในชุมชนได้นามาปฏิบัติ เช่น ความอ่อนน้อมถ่อม
ตน ความสารวมในขณะที่ปฏิบัติต่อประสงฆ์ จะทาให้เด็กที่เข้าร่วมกิจกรรม ได้ซึมซับ มันจะเป็นตัวบ่มเพาะที่ดีให้เด็กมีสานึกที่
ดี ในการรักนวลสงวนตัวมีจรรยา มารยาทที่ดีงามทาให้ตนเองมีความภาคภู มิใจในการทาความดี ครอบครัวอยู่สุข สังคม
คุณธรรมและประเทศชาติเจริญรุ่งเรืองด้วยความดีงามสืบต่อไป
3. วัตถุประสงค์
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561 – 2564) องค์การบริหารส่วนตาบลโคกหินแฮ่ อาเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม
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1. เพื่อปลูกฝังจรรยา มารยาท ให้เด็กเล็กได้พึงปฏิบตั ิในสิ่งที่ดีงามและสืบทอดต่อไป
2. เพื่อเป็นการส่งเสริมโน้มนาวให้เด็กเป็นตัวกลางนาพาผูป้ กครองเข้าวัดปฏิบตั ิธรรมะ ละเว้นศีล 5
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
คณะครู เด็กเล็กและผู้ปกครองในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตาบลโคกหินแฮ่ ทั้ง 2 แห่ง
5. พื้นที่ดาเนินการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตาบลโคกหินแฮ่ ทั้ง 2 แห่ง สังกัดองค์การบริหารส่วนตาบลโคกหินแฮ่
6. วิธีดาเนินการ
ประชุมชี้แจงทาความเข้าใจกับผู้ปกครองและเด็กเล็กเกี่ยวกับกิจกรรมที่ทาแล้วดาเนินการตามกิจกรรม
7. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดาเนินการ
งบประมาณ จานวน 5,000 บาท ดังนี้
- ทาบุญ/ถวายพระ
- ค่าพาหนะสาหรับพระวิทยากร
- ค่าวัสดุ/อุปกรณ์
9. ผู้รับผิดชอบ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตาบลโคกหินแฮ่ องค์การบริหารส่วนตาบลโคกหินแฮ่
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
1. เด็กเล็กมีคณ
ุ ธรรมจริยธรรมและสามารถดาเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข
2. เด็กเล็กได้เข้าวัดปฎิบตั ิธรรม

1.3 การสร้างจิตสานึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน
1.3.3 สร้างจิตสานึกและความตระหนักในจิตสาธารณะ
1. ชื่อโครงการ : โครงการพาน้องเข้าวัด
2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา
ประเทศชาติจ ะมีความเจริญ รุ่งเรือ งก้าวหน้ าและ สามารถพั ฒ นาให้ทั ดเทีย มกับ ประเทศอื่นที่ มีค วามเจริญ ทาง
เทคโนโลยีได้นั้น ต้องมีพื้นฐานของสังคมที่ดี มีความรู้ดีควบคู่กับการพัฒนาให้เด็กมีคุณธรรมนาชีวิต มีความรู้เท่าทันความ
เจริญทางเทคโนโลยี รู้จักคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และเลือกเอาสิ่งที่ดีงามนาปฏิบัติ ทาให้เด็กเล็กเจริญเติบโตเป็นเยาวชนที่มี
คุณภาพ เป็นคนดีของครอบครัว ของสังคม เป็นพนักงานที่ดีของหน่วยงาน องค์กร เป็นนักธุรกิจที่ดี และเป็นคนดีที่สังคม
ต้องการ ดังนั้นกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตาบลโคกหินแฮ่ จึงมีแนวคิดที่จะส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม จรรยา
มารยาทที่ดีให้แก่เด็กเล็ก ๆ จึงมอบนโยบายให้วางรากฐานสังคมคุณธรรมตาบลโคกหินแฮ่ ให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสั งกัด ให้
จัดทากิจกรรม/โครงการพาน้องเข้าวัด เพื่อให้เด็กเล็กได้ซึมซับ ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรมอันดีงามของชนรุ่นหลังที่
ได้สร้างไว้ดีแล้ว
หลักคาสอนของพระพุทธศาสนา จริยาวัตรที่พระภิกษุ ผู้เฒ่าผู้แก่ ในชุมชนได้นามาปฏิบัติ เช่น ความอ่อนน้อมถ่อม
ตน ความสารวมในขณะที่ปฏิบัติต่อประสงฆ์ จะทาให้เด็กที่เข้าร่วมกิจกรรม ได้ซึมซับ มันจะเป็นตัวบ่มเพาะที่ดีให้เด็กมีสานึกที่
ดี ในการรักนวลสงวนตัวมีจรรยา มารยาทที่ดีงามทาให้ตนเองมีความภาคภู มิใจในการทาความดี ครอบครัวอยู่สุข สังคม
คุณธรรมและประเทศชาติเจริญรุ่งเรืองด้วยความดีงามสืบต่อไป

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561 – 2564) องค์การบริหารส่วนตาบลโคกหินแฮ่ อาเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม
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3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อปลูกฝังจรรยา มารยาท ให้เด็กเล็กได้พึงปฏิบตั ิในสิ่งที่ดีงามและสืบทอดต่อไป
2. เพื่อเป็นการส่งเสริมโน้มนาวให้เด็กเป็นตัวกลางนาพาผูป้ กครองเข้าวัดปฏิบตั ิธรรมะ ละเว้นศีล 5
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
คณะครู เด็กเล็กและผู้ปกครองในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตาบลโคกหินแฮ่ ทั้ง 2 แห่ง
5. พื้นที่ดาเนินการ
วัดในเขตพื้นที่ตาบลโคกหินแฮ่และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตาบลโคกหินแฮ่ ทั้ง 2 แห่ง
6. วิธีดาเนินการ
1.จัดประชุมผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
2. ดาเนินงาน
- จัดกิจกรรมไปทาบุญวันพระ
- จัดกิจกรรมทาบุญเลี้ยงพระ ใส่บาตร ในโอกาสวันสาคัญต่างๆ
- เข้าร่วมกิจกรรมตามวัฒนธรรมประเพณี เช่นแห่เทียนเข้าพรรษา สรงน้าพระวันสงกรานต์
- จัดการเรียนการสอนธรรมศึกษา
-จัดกิจกรรมนั่งสมาธิทุกวันตอนพักกลางวัน
7. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดาเนินการ
งบประมาณ จานวน 3,000 บาท ดังนี้
- ทาบุญ/ถวายพระ
- ค่าพาหนะสาหรับพระวิทยากร
- ค่าวัสดุ/อุปกรณ์
9. ผู้รับผิดชอบ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตาบลโคกหินแฮ่ องค์การบริหารส่วนตาบลโคกหินแฮ่
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
1. คณะครู และนักเรียนได้ร่วมปฏิบตั ิธรรม เข้าวัด ฟังธรรม
2. คณะครู และนักเรียนเห็นถึงความสาคัญของการเข้าวัด และการฟังพระธรรมเทศนา
3. คณะครู และนักเรียนให้ความสาคัญของ “วัด” ในการเป็นฐานในการรับเอาหลักธรรมคาสอนไปพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรม
1. ชื่อโครงการ : โครงการวันแม่
2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา
เพื่อให้เด็กเล็กได้รู้จักพระราชกรณี ยกิจ และระลึกถึงพระมหากรุณ าธิคุณ ของพระบาทสมเด็จ พระนางเจ้า
พระบรมราชินีนาถ ซึ่งนักเรียนได้แสดงความรัก เคารพต่อมารดาผู้มีพระคุณ นักเรียนได้กล้าแสดงออกในทางที่ถูกที่ควร
และทากิจกรรมร่วมกับแม่ เพื่อให้เกิดความผูกพันธ์ระหว่างแม่กับลูก
3. วัตถุประสงค์
1.เพื่อจัดกิจกรรมพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ และระลึกถึงพระมหา
กรุณาธิคณ
ุ ของพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561 – 2564) องค์การบริหารส่วนตาบลโคกหินแฮ่ อาเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม
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2.เพื่อให้เด็กเล็กได้แสดงความเคารพต่อมารดาผูม้ ีพระคุณ
3.เพื่อให้เด็กเล็กได้แสดงออกในทางที่ถูกที่ควร
4.เพื่อให้เด็กเล็กได้ทากิจกรรมร่วมกันระหว่างแม่กับลูก เพื่อให้เกิดความผูกพันธ์ระหว่างแม่กับลูก
5. เพื่อถ่ายทอดและส่งเสริมเด็กเล็กให้มีจิตสาธารณะ
4. เป้าหมาย/ผลผลิต

คณะครู เด็กเล็กและผู้ปกครองในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตาบลโคกหินแฮ่ ทั้ง 2 แห่ง
5. พื้นที่ดาเนินการ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตาบลโคกหินแฮ่ ทั้ง 2 แห่ง
6. วิธีดาเนินการ
1.จัดประชุมผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
2. ดาเนินงาน
- จัดกิจกรรมเพื่อให้เด็กเล็กแสดงความรักต่อแม่
- ส่งเสริมและสนับสนุนให้แม่อบรมสั่งสอนให้เด็กรู้จักเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ให้มีจิตสาธารณะ
7. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดาเนินการ
งบประมาณ จานวน 3,000 บาท ดังนี้
- จัดนิทรรศการพะราชกรณีกิจเพื่อให้ระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ
- ค่าวัสดุ/อุปกรณ์
9. ผู้รับผิดชอบ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตาบลโคกหินแฮ่ องค์การบริหารส่วนตาบลโคกหินแฮ่
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
1. เด็กเล็กได้เรียนรู้พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ และระลึกถึงพระมหา
กรุณาธิคณ
ุ ของพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ
2. เด็กเล็กทากิจกรรมร่วมกันระหว่างแม่กับลูก เพื่อให้เกิดความผูกพันระหว่างแม่กับลูกพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
3. เด็กเล็กได้รับการถ่ายทอดและส่งเสริมให้มีจติ สาธารณะ

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561 – 2564) องค์การบริหารส่วนตาบลโคกหินแฮ่ อาเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม
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มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต
2.1 แสดงเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร
1. ชื่อโครงการ กิจกรรม “ประกาศเจตจานงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”
2. หลักการและเหตุผล
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้จัดทายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมาแล้ว 3 ฉบับ ปัจจุบัน
ที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ 3 เริ่มจากปี พ.ศ. 2560 จนถึงปี พ.ศ. 2564 ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม
เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐ
ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพื่อให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้าน
ความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยกาหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต ” มีเป้าหมาย
หลักเพื่อให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ
50 ในปี พ.ศ. 2564 ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้นได้นั้น การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจ้าหน้าที่
ของรัฐและประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่างจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้ตาแหน่งหน้าที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได้
กาหนดยุทธศาสตร์การดาเนินงานออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI)
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานของรัฐภายใต้โครงสร้างการจัดระเบียบบริหารราชการตามหลักการ
กระจายอานาจการปกครอง ที่มุ่งเน้นการกระจายอานาจจากส่วนกลางลงสู่ท้องถิ่นและเป็นกลไกหนึ่งในการส่งเสริมการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตย เป็นหน่วยงานหลักในการจัดทาบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ข อง
ประชาชนในท้องถิ่น การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิดความยั่งยืนรัฐจะต้องให้ความเป็นอิสระแก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นโดยยึดหลักแห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น และส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการจัดทาบริการสาธารณะ รวมทั้งมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในระดับพื้นที่ ส่วนการ
กากับ ดูแลองค์ก รปกครองส่ วนท้อ งถิ่น จะทาได้เท่าที่จาเป็น ตามกรอบกฎหมายกาหนด และต้องเป็ นไปเพื่อการคุ้มครอง
ประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น
ทั้งนี้ ต้องยอมรับว่าปัญหาการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเรื่องที่มีคาครหา ที่ได้สร้างความขมขื่นใจให้แก่
คนทางานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาเป็นเวลาช้านาน ซึ่งหากพิจารณาจานวนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบ
กับมีปัจจัยนานัปการที่คอยยั่วยวนใจ บั่นทอนความมีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริต ของคนทางานราชการส่วนท้องถิ่นส่วน
ให้เหือดหายไป และหากจะว่ากันไปแล้ว เรื่องในทานองเดียวกันนี้ก็สามารถเกิดขึ้นกับคนทางานในหน่วยงานราชการอื่นได้
เช่นเดียวกัน เพียงแต่คนทางานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีจานวนมาก และมากกว่าคนทางานในหน่วยราชการอื่น ๆ จึงมี
โอกาสหรือความเป็นไปได้สูงที่ค นทางานในท้องถิ่น อาจต้องถูกครหาในเรื่องการใช้อานาจหน้าที่โดยมิชอบมากกว่า แม้ว่า
โอกาสหรือช่องทางที่คนทางานในท้องถิ่นจะใช้อานาจให้ออกนอกลู่นอกทาง จะมีได้ไม่มากเท่ากับที่คนทางานในหน่วยงาน
ราชการอื่น และมูลค่าของความเสียหายของรัฐ ที่คนทางานในองค์กรปกครองส่วนท้อ งถิ่นได้ก่อให้เกิดขึ้นก็อาจเป็นแค่เศษผง
ธุลีของความเสียหายที่เกิดจากการทุจริตของคนนอกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ดังนั้น จึงมีความจาเป็นที่ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องแสดงเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการ
ทุจ ริต อย่ างเห็ น ชั ดเป็ น รูป ธรรม ด้ วยการจัด ท าแผนปฏิ บั ติก ารป้ องกั น การทุ จ ริต ส่ งเสริม ให้ อ งค์ ก รปกครองส่ วนท้ องถิ่ น
บริหารงานด้วยความโปร่งใส มีความเข้มแข็งในการบริหารราชการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาล
บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน และยกระดับมาตรฐานในการป้องกันการทุจริตขององค์กรตนเองต่อ ไปให้ครอบคลุมพื้นที่
ทั่วประเทศต่อไป
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3. วัตถุประสงค์
เพื่อแสดงเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยการจัดทาแผน
ป้องกันการทุจริตในองค์กรที่บริหาร
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
4.1 ประกาศเจตจานงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย 1 ฉบับ
4.2 มีการประกาศเจตจานงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชน
4.2 แผนปฏิบตั ิการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี
5. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลโคหินแฮ่
6. วิธีดาเนินการ
6.1 ประกาศเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
6.2 ประชุมหน่วยงาน/บุคคลที่เกีย่ วข้อง
6.3 จัดตั้งคณะทางานการจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
6.4 ประชุมคณะทางานจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
6.5 จัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
6.6 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
6.7 ดาเนินการตามแผนปฏิบตั ิการป้องกันการทุจริต
6.8 รายงานผลการดาเนินงาน
7. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบ
องค์การบริหารส่วนตาบลโคกหินแฮ่
10. ตังชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 ผลผลิต
- มีประกาศเจตจานงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย 1 ฉบับ และประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนทราบ
- การประกาศเจตจานงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชน
- มีแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี
10.2 ผลลัพธ์
- การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความโปร่งใส สามารถป้องกันการทุจริตของบุคลากร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้
- ลดข้อร้องเรียนการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561 – 2564) องค์การบริหารส่วนตาบลโคกหินแฮ่ อาเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม
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2.2 มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ
2.2.1 สร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามหลักคุณธรรม ทั้งในเรื่องการบรรจุแต่งตั้ง
โยกย้าย โอน เลื่อนตาแหน่ง/เงินเดือน และมอบหมายงาน
1. ชื่อโครงการ กิจกรรม “สร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน”
2. หลักการและเหตุผล
การพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน เป็นกระบวนการหนึ่งของการบริหารผลการ
ปฏิบัติราชการซึ่งใช้หลักการการให้รางวัลเป็นแรงจูงใจให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดแรงกระตุ้นในการพัฒนาผลงาน ซึ่งนายกองค์การ
บริหารส่วนตาบลโคกหินแฮ่ ได้ให้ความสาคัญในเรื่องการพิจารณาความดีความชอบหรือ การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนเป็น
เรื่องลาดับต้นๆ ของเรื่องการบริหารงานบุคคล โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการใช้ดุลพินิจของผู้บังคับบัญชาในการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการของผู้ใต้บังคับบัญชา ประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดนครพนม เรื่อง หลักเกณฑ์
และเงื่อนไขเกี่ยวกับการกาหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตาบล พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 15 เดือนกุมภาพันธ์
พ.ศ. 2559 ได้กาหนดให้ นายกองค์การบริหารส่วนตาบลโคกหินแฮ่แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน
พนักงานส่วนตาบล ซึ่งประกอบไปด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ไม่น้อยกว่า 3 คน เป็นคณะกรรมการ ด้วยเหตุผลนี้เองจึงเป็น
ที่มาของกิจกรรมการสร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน
3. วัตถุประสงค์
เพื่อให้การบริหารงานบุคคลด้านการเลื่อนขั้นเงินเดือนมีความโปร่งใส เป็นธรรมและสามารถตรวจสอบได้
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
พนักงานส่วนตาบลในสังกัดองค์การบริหารส่วนตาบลโคกหินแฮ่
5. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลโคกหินแฮ่
6. วิธีดาเนินการ
6.1 แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนตาบล โดยแต่งตั้งปลัด
องค์การองค์การบริหารส่วนตาบลเป็นประธานกรรมการ และหัวหน้าส่วนราชการไม่น้อยกว่า 2 คน
เป็นกรรมการ และ
ให้พนักงานส่วนตาบลที่รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบลเป็นเลขานุการ
6.2 แต่งตั้งคณะกรรมการพิ จารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตาบล โดยประกอบด้วย ประธานกรรมการ
หัวหน้าส่วนและผู้บริหารสถานศึกษาเป็นกรรมการ และข้าราชการองค์การบริหารตาบลที่รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่เป็น
เลขานุการ
6.3 ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการองค์การบริหารส่วนตาบลโคก
หินแห่ เพื่อกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการที่ผู้บังคับบัญชาได้พิจารณาไว้โดยเจ้าหน้าที่ให้คาปรึกษาและเสนอ
ความเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานและความเป็นธรรมของการปริมนผลการปฏิบัติราชการ
6.4 คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการองค์การบริหารส่วนตาบล
โคกหินแฮ่ รวบรวมและเสนอผลการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการให้แก่คณะกรรมการพิจารณาเลื่อน
ขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตาบลโคกหินแฮ่
6.5 คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการองค์การบริหารส่วนตาบลโคกหินแฮ่ พิจารณาทบทวนผล
การพิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามที่คณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงาน
ส่วนตาบลโคกหินแฮ่เสนอมา โดยใช้หลักเกณฑ์ตามที่กาหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล จังหวัดนครพนม
เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการกาหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตาบล พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 15 กุมภาพั น
2559
7. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561 – 2564) องค์การบริหารส่วนตาบลโคกหินแฮ่ อาเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม
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8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบ
สานักปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
10. ตังชี้วัด/ผลลัพธ์
มีการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนที่โปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้

2.2.2 สร้างความโปร่งใสในการบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดหาพัสดุ การใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน
ของทางราชการ โดยยึดถือและปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ กิจกรรม “ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี”
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
เพื่อให้การบันทึกบัญชี การจัดทาทะเบียนคุมเงินรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นแนวทางเดียวกันและ
สอดคล้องกับการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงมีกิจกรรมควบคุมให้บุคลากรฝ่าย
บัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนตาบลโคกหินแฮ่ จัดทาทะเบียนคุมเงินรายจ่ายให้ความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติ ทาให้เกิด
ความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพลดข้อผิดพลาดในการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี และดาเนินงาน
ตามขั้นตอนของระเบียบประกาศกระทรวงมหาดไทยและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ซึ่งถือเป็นเรื่องสาคัญที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจะต้องทาตามกฎหมาย ระเบียบ และมีความจาเป็นต่อการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตาบลโคกหินแฮ่
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้บุคลากรฝ่ายบัญ ชี กองคลัง มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิ บัติตามระเบี ยบ ประกาศ และหนั งสือที่
เกี่ยวข้อง
3.2 เพื่อลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ที่อาจจะทาให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
กองคลัง องค์การบริหารส่วนตาบลโคกหินแฮ่
5. พื้นที่ดาเนินการ
กองคลัง องค์การบริหารส่วนตาบลโคกหินแฮ่
6. วิธีดาเนินการ
จัดทาทะเบียนคุมเงินรายจ่ายตามงบประมาณแยกหมวดรายจ่าย แยกแผนงาน แยกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
ที่ตั้งไว้
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 25xx วันที่ 1 ตุลาคม 25xx ถึงวันที่ 30 กันยายน 25xx
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบ
กองคลัง องค์การบริหารส่วนตาบลโคกหินแฮ่

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561 – 2564) องค์การบริหารส่วนตาบลโคกหินแฮ่ อาเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม
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10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 บุคลากรฝ่ายบัญชี กองคลัง มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศและหนังสือสั่งการที่
เกี่ยวข้อง
10.2 ลดข้ อผิ ดพลาดในการปฏิ บั ติงาน ที่ อ าจจะท าให้ เกิด ความเสียหายแก่ท างราชการ และเป็ นไปในทิ ศ ทาง
เดียวกัน
10.3 เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพในการบริหารงบงบประมาณ
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ กิจกรรม “สร้างความโปร่งใสในการใช้จ่ายเงินงบประมาณ”
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2558
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อเป็นการปฏิบัติงานให้โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้
3.2 เพื่อให้หน่วยงานมีระบบป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
3.3 เพื่อเป็นการป้องกันการใช้จ่ายเงิน เพื่อส่งเสริมธุรกิจของตนและพวกพ้อง
3.4 เพื่อการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานอย่างเหมาะสม ตรงตามวัตถุประสงค์ และมีประสิทธิภาพ
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
กองคลัง องค์การบริหารส่วนตาบลโคกหินแฮ่
5. พื้นที่ดาเนินการ
กองคลัง องค์การบริหารส่วนตาบลโคกหินแฮ่
6. วิธีดาเนินการ
6.1 จัดทาคู่มือการปฏิบัติงาน
6.2 ปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงาน
7. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบ
กองคลัง องค์การบริหารส่วนตาบลโคกหินแฮ่
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 มีระบบป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
10.2 มีการป้องกันการใช้จ่ายเงิน เพื่อส่งเสริมธุรกิจของตนและพวกพ้อง
10.3 มีการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใสตรวจสอบได้
1.04 การใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานเป็นไปอย่างเหมาะสม ตรงตามวัตถุประสงค์ และมีประสิทธิภาพ

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561 – 2564) องค์การบริหารส่วนตาบลโคกหินแฮ่ อาเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม

๓๗

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ โครงการ “การพัฒนาแผนและกระบวนการจัดหาพัสดุ”
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ซึ่งกาหนดให้มีการบริหารราชการ
อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ และเกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนและการปฏิบัติให้เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุ ปี 2535 และแก้ไขเพิ่มเติมและกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อปรับปรุงการดาเนินงานด้านจัดซื้อจัดจ้าง
3.2 เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการรายงานผู้บริหาร
3.3 เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน
3.4 เพื่อให้ทราบปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
3.5 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดหาพัสดุ
3.6 เพื่อเป็นข้อมูลให้กับประชาชนสามารถตรวจสอบได้
3.7 เพื่อเป็นเครื่องมือสาหรับเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
4.1 ผู้อานวยการกองคลัง
4.2 เจ้าหน้าทีผ่ ู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ
5. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลโคกหินแฮ่
6. วิธีดาเนินการ
6.1 เรียงลาดับความสาคัญของข้อมูลและโครงการ
6.2 จาแนกวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
6.3 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
6.4 สรุปปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
6.5 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจาปี
6.6 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจาปี
6.7 เผยแพร่ข้อมูลให้ประชาชนได้รับทราบ
7. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
กองคลัง องค์การบริหารส่วนตาบลโคกหินแฮ่
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 ประชาชนได้รับทราบข้อมูลในการบริหารงานของหน่วยงานด้วยความโปร่งใสมีประสิทธิภาพ
10.2 ผู้บริหารมีข้อมูลในการวางแผนการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ
10.3 ผู้ปฏิบัติงานมีข้อมูลในการพัฒนาแผนและกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างให้มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าเป็น
ประโยชน์กับประชาชน

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561 – 2564) องค์การบริหารส่วนตาบลโคกหินแฮ่ อาเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม

๓๘

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ – จัดจ้าง
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตาบลโคกหินแฮ่มีฐานะเป็นนิติบุคคล มีอานาจหน้าที่ในการจัดทาบริการสาธารณะด้วย
ตนเอง ทั้งในเรื่องการจัดหารายได้และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่างๆ ตามภารกิจและการจัดทาบริการสาธารณะ แต่
ต้องเป็นไปตามอานาจหน้าที่และกฎหมายที่กาหนดไว้ ดังนั้น การที่ องค์การบริหารส่วนตาบลจะบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ
และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน จะต้องบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ตาม
หลักธรรมาภิบาล
เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ องค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 วรรคท้าย ที่กาหนดให้การ
ปฏิบัติงานตามอานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดีและให้คานึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดซื้อ จัดจ้าง และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ประกอบ
กับมาตรา 50 (9) ที่กาหนดให้ องค์การบริหารส่วนตาบลมีอานาจหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ขององค์การ
บริหารส่วนตาบล ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 23 ที่กาหนดให้การจัดซื้อจัดจ้าง ให้ส่วนราชการดาเนินการโดยเปิดเผย
และเที่ยงธรรม โดยพิจารณาถึงประโยชน์แ ละผลเสียทางสังคม ภาระต่อประชาชน คุณภาพ วัตถุประสงค์ที่จะใช้ ราคา และ
ประโยชน์ระยะยาวที่จะได้รับประกอบกัน
ดั งนั้ น เพื่ อ ให้ ก ารบริ ห ารงบประมาณขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลเป็ น ไปอย่ า งโปร่ งใส ตรวจสอบได้ เกิ ด
ประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถิ่น จึงมีความจาเป็นต้องจัดโครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการ
จัดซื้อ – จัดจ้าง เพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตาบลทุกโครงการ
และกิจกรรม
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้ อ – จัดจ้างตามโครงการและกิจกรรมต่างๆ ของ
องค์การบริหารส่วนตาบล
3.2 เพื่อเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ สามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล
3.3 เพื่อป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
เผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อ – จัดจ้าง ตามแผนงาน/โครงการต่ างๆ ขององค์การบริหารส่วนตาบลที่ดาเนินการตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 9) พ.ศ.
2553 เช่น ทางเว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ หนังสือประชาสัมพันธ์ และช่องทางอื่นๆ
5. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลโคกหินแฮ่
6. วิธีดาเนินการ
6.1 รวบรวมข้อมูลกระบวนการจัดหาพัสดุเพื่อจัดทาประกาศ ดังนี้
- ประกาศการจัดซื้อ – จัดจ้าง
- ประกาศการกาหนดราคากลางในการจัดซื้อ – จัดจ้าง
- ประกาศกาหนดวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน
- ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน
- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพร้อมวงเงินการจัดซื้อ – จัดจ้าง
- ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน
6.2 นาส่งประกาศไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตามช่องทางการประชาสัมพันธ์
7. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561 – 2564) องค์การบริหารส่วนตาบลโคกหินแฮ่ อาเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม

๓๙

8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบ
กองคลัง องค์การบริหารส่วนตาบลโคกหินแฮ่
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 ผลผลิต
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
10.2 ผลลัพธ์
- ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
- การจัดหาพัสดุเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน
- สามารถลดปัญหาการร้องเรียนการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างได้

2.2.3 สร้ างความโปร่งใสในการให้บ ริ การสาธารณะ/บริ การประชาชน เพื่ อให้เกิดความพึ งพอใจแก่
ประชาชนโดยทัดเทียมกันและโดยไม่เลือกปฏิบัติ
1. ชื่อโครงการ โครงการสารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
องค์การบริหารส่วนตาบลโคกหินแฮ่มหี น้าที่ในการจัดทาบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นตามอานาจหน้าที่
ขององค์การบริหารส่วนตาบล ทั้งที่เป็นหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ องค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2496 และหน้าที่ตาม
พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และหน้าที่อื่นตามที่
กฎหมายกาหนดให้ เป็ นหน้ าที่ขององค์การบริห ารส่วนตาบลและในการปฏิ บัติหน้ าที่ นั้นต้องเป็ นไปเพื่ อประโยชน์สุ ขของ
ประชาชน โดยคานึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทาแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบล การจัดทางบประมาณ
การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบตั ิงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับ
เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2496 ที่กาหนดให้การปฏิบัติงานตามหน้าที่ของ
องค์การบริหารส่วนตาบลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี คานึงถึงการมี
ส่วนร่วมของประชาชน การตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติราชการ และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ตามพระราชกฤษฎีกา
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 ที่กาหนดให้การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีนั้น
จะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจ
ของรัฐ ประชาชนได้รับการอานวยความสะดวก และได้รับการตอบสนองความต้องการ
ประกอบกั บ การประเมิ น ประสิท ธิภ าพและประสิ ท ธิผ ลของการปฏิ บั ติ ราชการ องค์ การบริห ารส่ว นตาบลต้ อ ง
ดาเนินการสารวจความพึงพอใจจากประชาชน ผู้มาขอรับบริการสาธารณะจากองค์การบริหารส่วนตาบล ของตัวชี้วัดที่ 1 มิติที่
2 มิติด้านคุณภาพการให้บริการ เพื่อประโยชน์ในท้องถิ่น ลูกจ้างและพนักงานจ้าง อีกทั้งเพื่อเป็นการสร้างความโปร่งใสในการ
ให้บริการสาธารณะประโยชน์ให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจ องค์การบริหารส่วนตาบลโคกหินแฮ่ จึงจัดทาโครงการสารวจ
ความพึงพอใจของผู้รับบริการขึ้น
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อเป็นการสร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะการให้บริการประชาชนให้เกิดความพึงพอใจ
3.2 เพื่อ เป็ นการสร้างจิต สานึ กความตระหนั กให้แก่บุ คลากรผู้ให้บ ริการ ปฏิ บัติห น้าที่ ในการให้ บริการ โดยยึ ด
ประโยชน์สุขของประชาชน
3.3 เพื่อเป็นการปรับปรุงและพัฒนางานด้านบริการให้มีคุณภาพ และประสิทธิภาพ
3.4 เพื่อเป็นการป้องกันปัญหาร้องเรียน การทุจริตประพฤติมิชอบในหน่วยงาน

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561 – 2564) องค์การบริหารส่วนตาบลโคกหินแฮ่ อาเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม
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4. เป้าหมาย/ผลผลิต
จัดจ้างสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของรัฐที่มีการสอนในระดับปริญ ญาตรีขึ้นไปภายในเขตจังหวัด ทาการ
สารวจความพึงพอใจของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตาบล จานวน 1 ครั้ง ต่อปี
5. พื้นที่ดาเนินการ
พื้นที่ในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลโคกหินแฮ่
6. วิธีดาเนินการ
6.1 ขออนุมั ติดาเนิ นการตามโครงการ และดาเนินการจัดจ้างสถาบั นอุดมศึกษาของรัฐในเขตพื้น ที่จังหวัดตาม
ระเบียบพัสดุฯ
6.2 ดาเนินการสารวจความพึงพอใจจากประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลตามรูปแบบที่กาหนด
6.3 สรุปประมวลผลการสารวจความพึงพอใจแจ้งให้องค์การบริหารส่วนตาบลทราบ
6.4 ดาเนินการเบิกจ่ายเงินให้แก่สถาบันผู้ทาการประเมิน
6.5 นาผลการประเมินมาปรับปรุงการทางานด้านบริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์สุขแก่ประชาชน
7. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดาเนินการ
งบประมาณ 20,000 บาท
9. ผู้รับผิดชอบ
องค์การบริหารส่วนตาบลโคกหินแฮ่
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 ผลลัพธ์
ผลการสารวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตาบล จานวน 1
เล่ม
10.2 ผลผลิต
- ประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจไม่ต่ากว่าร้อยละ 80
- การให้บริการสาธารณะมีความโปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561 – 2564) องค์การบริหารส่วนตาบลโคกหินแฮ่ อาเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม
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2.3 มาตรการการใช้ดุลยพินิจและใช้อานาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
2.3.1 มีการจัดทาแผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาการดาเนินการเกี่ยวกับการบริการประชาชนรายละเอียดที่
เกี่ยวข้องในแต่ละขั้นตอน เปิดเผย ณ ที่ทาการและในระบบเครือข่ายสารสนเทศขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมจัดทาแผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัตริ าชการ
2. หลักการและเหตุผล
ในมาตรา 3/1 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 ซึ่งเป็นกฎหมายที่เป็น
ที่มาของการปฏิรูประบบราชการเพื่อวางกรอบแนวทางการบริหารราชการไว้ว่า “การบริหารราชการต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์
สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิ จของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จาเป็น การกระจายอานาจตัดสินใจ การอานวยความสะดวกและตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน” และเพื่อให้การดาเนินการดังกล่าวเป็นไปตามกรอบรวมทั้งทิศทางและแนวทางการบริหาร
ราชการดังกล่าว จึงได้มีการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
โดยกาหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทาหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามแนวทางพระราชกฤษฎีกานี้ โดย
อย่างน้อยต้องมีหลักเกณฑ์ เกี่ยวกับการลดขั้นตอนการปฏิบั ติงานและการอานวยความสะดวกในการตอบสนองต่อความ
ต้องการของประชาชน
องค์การบริหารส่วนตาบลโคกหินแฮ่ เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง ปฏิบัติงานตามอานาจหน้าที่ของ
องค์การบริหารส่วนตาบลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน ดังนั้นงานให้บริการจึงเป็นงานบริการแบบหนึ่งของระบบ
การบริการสาธารณะ ที่ผู้บริหาร พนักงานส่วนตาบลและพนักงานจ้างทุกท่านจะต้องร่วมกันปรับปรุงและแก้ไขกระบวนการ
ทางานเพื่อสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้มากที่สุด เมื่อประชาชนมารับบริการแล้วเกิดความประทับใจและ
พึงพอใจ รวมถึงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ ทาให้เกิดความรวดเร็วในการตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน อานวยความสะดวกเพื่องานบริการที่มีคุณภาพ ทั่วถึงและแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในเขตองค์การบริหารส่วน
ตาบลโคกหินแฮ่ให้กับประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้ประชาชนได้รับการบริการได้อย่างสะดวกรวดเร็วและถูกต้อง
3.2 เพื่อให้สามารถตรวจสอบความต้องการของประชาชน รับรู้สภาพปัญหาและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้
3.3 เพื่อให้การปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะที่ชัดเจน มีความโปร่งใสสามารถวัดผลการดาเนินงาน
ได้
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลโคกหินแฮ่และผู้ที่มาติดต่อราชการกับองค์การบริหารส่วนตาบลโคกหินแฮ่
5. พื้นที่ดาเนินการ
สานักงานองค์การบริหารส่วนตาบลโคกหินแฮ่
6. วิธีดาเนินการ
6.1 จัดทาโครงการเพื่อขออนุมัติ
6.2 จัดให้มีการประชุมคณะทางานปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
6.3 จัดทาประกาศกระบวนงานระยะเวลาการปฏิบัติราชการและประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน
6.4 ดาเนินการจัดทากิจกรรมอานวยความสะดวกแก่ประชาชน
6.4.1 ปรับปรุงแผนผังกาหนดผู้รับผิดชอบให้เป็นปัจจุบัน
6.4.2 ปรับปรุงป้ายแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการแก่ประชาชน
6.4.3 จัดทาเอกสาร/แผ่นพับประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ
6.4.4 จัดให้มีกล่อง/ตู้รับความคิดเห็นของประชาชน
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561 – 2564) องค์การบริหารส่วนตาบลโคกหินแฮ่ อาเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม
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6.4.5 จัดทา/เตรียมแบบฟอร์มคาร้องต่างๆ พร้อมตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มทุกงานบริการ
6.4.6 การมอบอานาจการตัดสินใจ การอนุญาต การอนุมัติ การรักษาราชการแทน
6.5 มีการสารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ
7. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดาเนินการ
5,000 บาท
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
องค์การบริหารส่วนตาบลโคกหินแฮ่
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 ประชาชนได้รับการบริการได้อย่างสะดวกรวดเร็วและถูกต้อง
10.2 สามารถตรวจสอบความต้องการของประชาชน รับรู้สภาพปัญหาและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้
10.3 การปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะที่ชัดเจน มีความโปร่งใสสามารถวัดผลการดาเนินงานได้

2.3.2 มีการกระจายอานาจการตัด สิน ใจเกี่ยวกับการสั่ง อนุญ าต อนุมัติ ปฏิบัติราชการแทนหรือการ
ดาเนินการอื่นใดของผู้มีอานาจในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ การมอบอานาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ
2. หลักการและเหตุผล
การมอบหมายอานาจหน้าที่ให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาในการบริหารงานในด้านต่างๆ ภายในองค์กรนั้น ก็เพื่อเป็นการ
ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานให้เกิดความคล่องตัว รวดเร็ว ซึ่งการพิจารณาเลือก/มอบหมายภารกิจและขอบข่าย
ของความรับผิดชอบที่จะมอบหมายให้ผู้ใต้บังคับบัญชา จะพิจารณาถึงความสาคัญ คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถในการที่จะ
ดาเนินการเรื่องนั้นเป็นอย่างดี ด้วยความรอบคอบและเหมาะสม เพื่อให้การบริหารงานก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ
ดังนั้น การดาเนินการของหน่วยงานต้องมีการปรับให้เข้ากั บสภาพสังคมและทันต่อสถานการณ์ที่การบริหารราชการ
ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่ง
รัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การกระจายอานาจการตัดสินใจ การอานวยความสะดวก และการตอบสนองความต้องการ
ของประชาชน แต่ทั้งนี้ต้องมีผู้รับผิดชอบต่อผลของงานซึ่งเป็นหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
3. วัตถุประสงค์
เพื่อให้การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนxxx ภายใต้กรอบอานาจหน้าที่ตามที่กฎหมายกาหนดให้เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็วและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ
4. เป้าหมาย
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือ
หัวหน้าส่วนราชการ
5. พื้นที่ดาเนินการ

องค์การบริหารส่วนตาบลโคกหินแฮ่
6. วิธีดาเนินการ
6.1 จัดทาบันทึกเสนอเพื่อพิจารณาขออนุมัติ อนุญาต สั่งการ แต่งตั้ง มอบหมาย คณะผู้บริหาร ปลัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561 – 2564) องค์การบริหารส่วนตาบลโคกหินแฮ่ อาเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม
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6.2 ดาเนินการออกคาสั่งฯ
6.3 สาเนาคาสั่งฯ แจ้งคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปลัดองค์การบริหารส่ วนจังหวัด รองปลัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด หรือหัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน ที่ได้รับมอบหมายทราบ
7. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
องค์การบริหารส่วนตาบลโคกหินแฮ่
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
การบริหารราชการ การดาเนินงาน การปฏิบัติงานเกิดความคล่องตัวและรวดเร็ว ตลอดจนการอานวยความสะดวก
และการให้บริการประชาชน/บริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2.4 การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลในการดาเนินกิจกรรม การประพฤติปฏิบัติตนให้เป็น
ที่ประจักษ์
2.4.1 ยกย่องเชิดชูเกียรติที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมคนดีศรีโคกหินแฮ่
2. หลักการและเหตุผล
การส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมให้เกิดขึ้นในหน่วยงานและสังคม ถือเป็นการสร้างรากฐานอันสาคัญในการพัฒนา
สังคมสู่ความอยู่เย็นเป็นสุข โดยเฉพาะเน้นการส่งเสริมและสนับสนุนให้คนดารงชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การมี
คุณธรรม จริยธรรม วิริยะอุตสาหะ กล้าหาญ ซื่อสัตย์สุจริต และเสียสละเพื่อส่วนรวม ถือว่าเป็นหลักสาคัญของการทาความดี
ดังนั้น เพื่อส่งเสริมให้บุคลากร หน่วยงานที่มีความตั้งใจในการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ทาความดีอย่างต่อเนื่องเป็น
แบบอย่างแก่ประชาชนตาบลโคกหินแฮ่ ผู้ที่ทาคุณประโยชน์หรือเต็มใจเข้าร่วมในกิจกรรมของชุมชนอย่างสม่าเสมอ องค์การ
บริหารส่วนตาบลโคกหินแฮ่ จึงจัดกิจกรรมยกย่องและเชิดชูความดี ความซื่อสัตย์ สุจริต และการต่อ ต้านการทุจริตแก่บุคคล
หน่วยงาน องค์กรดีเด่น ผู้ทาความดี มีความซื่อสัตย์สุจริต และผู้ทาคุณประโยชน์หรือเข้าร่วมในกิจกรรมของชุมชน โดยการ
มอบใบประกาศเกียรติคุณเพื่อยกย่องบุคคลผู้เสียสละและทาคุณประโยชน์ให้กับ ชุมชนที่ควรได้รับการยกย่องชมเชย และเป็น
บุคคลตัวอย่าง และจัดกิจกรรมรณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชน มีค่านิยม ยกย่อง เชิดชู และเห็นคุณค่าของการ
ประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อสร้างขวัญและกาลังใจแก่ผู้ทาคุณประโยชน์ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชน
3.2 เพื่อส่งเสริมการสร้างแรงจูงใจให้ประชาชน หน่วยงาน องค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในเขตองค์การบริหาร
ส่วนตาบลโคกหินแฮ่ ตระหนักถึงความซื่อสัตย์สุจริต เสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม
4. เป้าหมาย
- ประชาชน หน่วยงาน องค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในพื้นที่ตาบลโคกหินแฮ่
- ผู้ทาคุณประโยชน์ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชน
5. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลโคกหินแฮ่

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561 – 2564) องค์การบริหารส่วนตาบลโคกหินแฮ่ อาเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม

๔๔

6. วิธีดาเนินการ
6.1 จัดประชุมชี้แจงแนวทางการดาเนินกิจกรรมเพื่อสร้างมาตรการร่วมกันในการกาหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาใน
การคัดเลือกบุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่น
6.2 คัดเลือกและประกาศยกย่องบุคคล หน่วยงาน องค์กรทาความดี เพื่อให้เป็นแบบอย่าง
6.3 จัดกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติ และมอบใบประกาศแก่บุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่นที่ผ่านการคัดเลือกและได้
คะแนนสูงสุด
7. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
องค์การบริหารส่วนตาบลโคกหินแฮ่
10. ตัวชี้วัด/ผลสัมฤทธิ์
10.1 ยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่บุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่น ผู้ทาคุณประโยชน์หรือเข้าร่วมในกิจกรรมของชุมชน
10.2 ประชาชน หน่วยงาน องค์กรในพื้นที่ตาบลโคกหินแฮ่ มีค่านิยม ยกย่อง เชิดชู และเห็นคุณค่าของการประพฤติ
ปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม

2.4.2 ยกย่องเชิดชูเกียรติที่ให้ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะของท้องถิ่น
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่บุคคล หน่วยงาน องค์กร ผู้ทาคุณประโยชน์หรือเข้าร่วมในกิจกรรม
ขององค์การบริหารส่วนตาบลโคกหินแฮ่
2. หลักการและเหตุผล
การส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมให้เกิดขึ้นในหน่วยงานและสังคม ถือเป็นการสร้างรากฐานอันสาคัญในการพัฒนา
สังคมสู่ความอยู่เย็นเป็นสุข โดยเฉพาะเน้นการส่งเสริมและสนับสนุนให้คนดารงชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การมี
คุณธรรม จริยธรรม วิริยะอุตสาหะ กล้าหาญ ซื่อสัตย์สุจริต และเสียสละเพื่อส่วนรวม ถือว่าเป็นหลักสาคัญของการทาความดี
ดังนั้น เพื่อส่งเสริมให้บุคลากร หน่วยงานที่มีความตั้งใจในการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ทาความดีอย่างต่อเนื่องเป็น
แบบอย่างแก่ประชาชนตาบลโคกหินแฮ่ ผู้ที่ทาคุณประโยชน์หรือเต็มใจเข้าร่วมในกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตาบลโคกหิน
แฮ่อย่างสม่าเสมอ องค์การบริหารส่วนตาบลโคกหินแฮ่จึงจัดกิจกรรมยกย่องและเชิดชูความดี ความซื่อสัตย์ สุจริต และการ
ต่อต้านการทุจริตแก่บุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่น ผู้ทาความดี มีความซื่อสัตย์สุจริต และผู้ทาคุณประโยชน์หรือเข้าร่วมใน
กิจกรรมขององค์ก ารบริห ารส่วนต าบลโคกหิ นแฮ่ โดยการมอบใบประกาศเกีย รติ คุณ เพื่ อ ยกย่อ งบุค คลผู้ เสีย สละและท า
คุณประโยชน์ให้กับองค์การบริหารส่วนตาบลที่ควรได้รับการยกย่องชมเชย และเป็นบุคคลตัวอย่าง และจั ดกิจกรรมรณรงค์
เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชน หน่วยงาน องค์กรในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลโคกหินแฮ่มีค่านิยม ยกย่อง เชิดชู
และเห็นคุณค่าของการประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อสร้างขวัญและกาลังใจแก่ผู้ทาคุณประโยชน์ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตาบลโคกหิน
แฮ่
3.2 เพื่อส่งเสริมการสร้างแรงจูงใจให้ประชาชน หน่วยงาน องค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในเขตองค์การบริหาร
ส่วนตาบลโคกหินแฮ่ตระหนักถึงความซื่อสัตย์สุจริต เสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม
3.3 เพื่อรณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชน หน่วยงาน องค์กรในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลโคกหินแฮ่
มีค่านิยม ยกย่อง เชิดชู และเห็นคุณค่าของการประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561 – 2564) องค์การบริหารส่วนตาบลโคกหินแฮ่ อาเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม
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4. เป้าหมาย/ผลผลิต
- ประชาชน หน่วยงาน องค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลโคกหินแฮ่
- ผู้ทาคุณประโยชน์ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตาบลโคกหินแฮ่
5. พื้นที่ดาเนินการ
พื้นที่ในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลโคกหินแฮ่ตาบลโคกหินแฮ่
6. วิธีดาเนินการ
6.1 จัดประชุมชี้แจงแนวทางการดาเนินกิจกรรมเพื่อสร้างมาตรการร่วมกันในการกาหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาใน
การคัดเลือกบุคคล หน่วยงาน องค์กร
6.2 คัดเลือกและประกาศยกย่องบุคคล หน่วยงาน องค์กรทาความดี เพื่อให้เป็นแบบอย่าง
6.3 จัดกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติ และมอบใบประกาศแก่บุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่นที่ผ่านการคัดเลือก
7. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
องค์การบริหารส่วนตาบลโคกหินแฮ่
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 ยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่บุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่น ผู้ทาคุณ ประโยชน์หรือเข้าร่วมในกิจกรรมของ
องค์การบริหารส่วนตาบลโคกหินแฮ่
10.2 ประชาชน หน่วยงาน องค์กรในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลโคกหินแฮ่มีค่านิยม ยกย่อง เชิดชู และเห็น
คุณค่าของการประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม

2.4.3 ยกย่องเชิดชูเกียรติที่ดารงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2. หลักการและเหตุผล
เศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาที่ยึดหลักทางสายกลาง ที่ชี้แนวทางการดารงอยู่และปฏิบัติของประชาชนในทุกระดับ
ให้ดาเนินไปในทางสายกลาง มีความพอเพียง และมีความพร้อมที่จะจัดการต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง ซึ่ง จะต้องอาศัย
ความรอบรู้ รอบคอบ และระมัดระวัง ในการวางแผนและดาเนินการทุกขั้นตอน ทั้งนี้ เศรษฐกิจพอเพียงเป็นการดาเนินชีวิต
อย่างสมดุลและยั่งยืน เพื่อให้สามารถอยู่ได้แม้ในโลกโลกาภิวัตน์ที่มีการแข่งขันสูง
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่ทรงปรับปรุงพระราชทานเป็นที่มาของนิยาม "3 ห่วง 2 เงื่อนไข" ซึ่งประกอบด้วย
ความ "พอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกัน" บนเงื่อนไข "ความรู้" และ "คุณธรรม"
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมุ่งเน้นให้บุคคลสามารถประกอบอาชีพได้อย่างยั่งยืน และใช้จ่ายเงินให้ได้มาอย่าง
พอเพียงและประหยัด ตามกาลังของเงินของบุค คลนั้น โดยปราศจากการกู้หนี้ยืมสิน และถ้ามีเงินเหลือ ก็แบ่งเก็บออมไว้
บางส่วน ช่วยเหลือผู้อื่นบางส่วน และอาจจะใช้จ่ายมาเพื่อปัจจัยเสริมอีกบางส่วน สาเหตุที่แนวทางการดารงชีวิตอย่างพอเพียง
ได้ถูกกล่าวถึงอย่างกว้างขวางในขณะนี้ เพราะสภาพการดารงชีวิตของสังคมทุนนิยมในปัจจุบันได้ถูกปลูกฝัง สร้าง หรือกระตุ้น
ให้เกิดการใช้จ่ายอย่างเกินตัว ในเรื่องที่ไม่เกี่ยวข้องหรือเกินกว่าปัจจัยในการดารงชีวิต เช่น การบริโภคเกินตัว ความบันเทิง
หลากหลายรูปแบบ ความสวยความงาม การแต่งตัวตามแฟชั่น การพนันหรือเสี่ยงโชค เป็นต้น จนทาให้ไม่มีเงิ นเพียงพอเพื่อ

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561 – 2564) องค์การบริหารส่วนตาบลโคกหินแฮ่ อาเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม
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ตอบสนองความต้องการเหล่านั้น ส่งผลให้เกิดการกู้หนี้ยืมสิน เกิดเป็นวัฏจักรที่บุคคลหนึ่งไม่สามารถหลุดออกมาได้ ถ้าไม่
เปลี่ยนแนวทางในการดารงชีวิต
องค์การบริหารส่วนตาบลโคกหินแฮ่ได้เห็นความสาคัญของการส่งเสริมการดาเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง จึง
ได้จัดทากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และแต่งตั้งให้เป็นวิทยากรประจาศูนย์เรียนรู้
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ ศูนย์สาธิตเกษตรผสมผสาน อีกทั้งยังเป็นตัวอย่างให้แก่เกษตรกรได้น้อมนาแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมาใช้ในการดาเนินชีวิตอีกด้วย
3. วัตถุประสงค์
เพื่อเชิดชูเกียรติประชาชนผู้ปฏิบัตติ ามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้เป็นตัวอย่างที่ดีในการดารงชีวิต
4. สถานที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลโคกหินแฮ่
5. วิธีดาเนินการ
5.1 จัดประชุม ค้นหา คัดเลือกบุคคลผู้ปฏิบัตติ ามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
5.2 มอบใบประกาศนียบัตร และยกย่องผู้ปฏิบัตติ ามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งเป็นตัวอย่างที่ดีในการดารงชีวิต
6. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
7. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
8. ผู้รับผิดชอบโครงการฯ
องค์การบริหารส่วนตาบลโคกหินแฮ่
9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
ได้บุคคลต้นแบบผู้ดาเนินชีวิตและปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

2.5 มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบ หรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริต
2.5.1 ดาเนินการให้มีข้อตกลงระหว่างบุคลากรในองค์กรได้ปฏิบั ติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต
มีคุณธรรม จริยธรรม และการบริหารราชการกิจการบ้านเมืองที่ดี
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “การจัดทาข้อตกลงการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลโคกหินแฮ่”
2. หลักการและเหตุผล
จากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนิ นงานของหน่วยงานภาครัฐได้กาหนดดัชนีในการประเมินที่
คานึงถึงหลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณสากล และวัฒนธรรมของประเทศไทยเป็นหลักรวมถึงข้อเท็จจริงของการทุจริตที่เกิดขึ้น
ภายในหน่วยงานของภาครัฐ สาเหตุส่วนมากเกิดจากการดาเนินงานของระดับบุคคล หรือเกิดจากปัจจัยทางวัฒนธรรมข อง
องค์กร หรือเกิดจากลักษณะงานและการรับสิ่งของต่างๆ ที่เอื้อให้เกิดการทุจริต ดังนั้น วิธีการบริหารจัดการภายในองค์กรที่
นาไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ค่านิยมและวัฒนธรรมขององค์กรให้กลายเป็นสิ่งที่ยอมรับได้ของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่
ภายในองค์กร โดยการสร้างความตระหนักถึงความรับผิดชอบและการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตภายในองค์กร ของ
ผู้ บ ริห ารและเจ้ า หน้ า ที่ ถึ งแม้ จ ะเป็ น สิ่ งที่ ย ากต่ อ การด าเนิ น งานก็ ต าม แต่ เป็ น สิ่ งส าคั ญ ที่ ห น่ วยงานต้ อ งสร้ างให้ เกิ ด การ
เปลี่ยนแปลงเพื่อนาไปสู่องค์กรที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน ตลอดจนเป็นการสร้างแนวร่วมในการต่อต้าน
การทุจริตอันจะส่งผลต่อสังคม ชุมชน และประเทศเกิดความตระหนักถึงภัยจากากรทุจริตและปฏิเสธการทุจริตในทุกรูปแบบ

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561 – 2564) องค์การบริหารส่วนตาบลโคกหินแฮ่ อาเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม
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ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตาบลโคกหินแฮ่จึงได้จัดทามาตรการ “จัดทาข้อตกลงการปฏิบัติราชการ” ที่กาหนดดัชนี
ในการประเมินการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ขึ้น เพื่อเป็นการพัฒนา
วิธีการดาเนินงานภายในองค์กรที่จะนาไปสู่การยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานให้สูงขึ้น
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้บุคลากรปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
3.2 เพื่อให้ทุกส่วนราชการ (สานัก/กอง) นาไปยึดถือและปฏิบัติ
3.3 เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มีความโปร่งใส มีคุณธรรม
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
บุคลากรในองค์กรปฏิบัติตามเกณฑ์ตัวชี้วัดข้อตกลงการปฏิบัติราชการ
5. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลโคกหินแฮ่
6. วิธีดาเนินการ
6.1 จัดทาข้อตกลงในการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการระหว่างส่วนราชการกับผู้บริหารท้องถิ่นที่มีดัชนีในการ
ประเมินการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
6.2 รวบรวมรายงานข้อตกลงการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการเสนอผู้บริหารทราบ
6.3 ประชาสัมพันธ์พร้อมแจ้งให้ทุกส่วนราชการถือปฏิบัติ
7. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
ทุกสานัก/กอง องค์การบริหารส่วนตาบลโคกหินแฮ่
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
มีการจัดทาข้อตกลงการปฏิบัติราชการ

2.5.2 มีการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการ จังหวัด อาเภอ ที่ได้ดาเนินการตามอานาจหน้าที่เพื่อ
การตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม รับการประเมิน ตรวจสอบ จากหน่วยกากับดูแล การปฏิบัติราชการ
2. หลักการและเหตุผล
กลไกการกากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎหมาย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทได้ให้
อานาจข้าราชการในหน่วยงานกระทรวงมหาดไทย ทั้งผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอาเภอกากับดูแลให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นดาเนินกิจการเป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดและมีประสิทธิภาพตามอานาจหน้าที่ที่กาหนดไว้ในกฎหมาย
กลไกองค์กรอิสระเพื่อตรวจสอบการใช้อานาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งในแง่ของการทุจริตจะเกี่ยวข้อง
กับการใช้จ่ายเงินไปโดยชอบด้วยกฎหมายระเบียบข้อบังคับหรือไม่ หรือตรวจสอบเพื่อให้นักการเมืองท้องถิ่นและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินกิจการต่างๆ อย่างโปร่งใสและสุจริต ซึ่งหน่วยงานทั้งสานักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
(สตง.) และคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เป็นองค์กรที่มีหน้าที่สาคัญ

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561 – 2564) องค์การบริหารส่วนตาบลโคกหินแฮ่ อาเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม
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ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตาบลโคกหินแฮ่จึงได้จัดให้มีมาตรการ “รับการประเมิน ตรวจสอบ จากหน่วยกากับดูแล
การปฏิบัติราชการ” ขึ้น เพื่อส่งเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระที่มีหน้าที่ตรวจสอบ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ
3. วัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระที่มีหน้าที่ตรวจสอบองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
การตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลโคกหินแฮ่จากหน่วยงานภาครัฐและ
องค์กรอิสระเป็นอย่างมีประสิทธิภาพ
5. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลโคกหินแฮ่
6. วิธีดาเนินการ
ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้งจากผู้กากับดูแลและองค์กรอิสระ อาทิ
- การรับการตรวจจากสานักงานตรวจเงินแผ่นดิน
- การรับการตรวจจากคณะทางานตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการประจาปี หรือคณะทางาน LPA จังหวัด
- การรับการตรวจจากสานักงาน ป.ป.ท. ตามโครงการ ITA
7. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
ทุกสานัก/กอง องค์การบริหารส่วนตาบลโคกหินแฮ่
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
องค์การบริหารส่วนตาบลโคกหินแฮ่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบตั ิราชการขององค์การ
บริหารส่วนตาบลโคกหินแฮ่จากหน่วยงานภาครัฐ และองค์กรอิสระ

2.5.3 ด าเนิ น การให้ มีเจ้ า หน้า ที่ ที่รั บผิ ด ชอบด าเนิน การให้ เป็ น ไปตามกฎหมาย กรณี มีเรื่องร้องเรีย น
กล่าวหาบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติราชการตามอานาจหน้าที่โดยมิชอบ
1. ชื่อโครงการ : โครงการศูนย์รบั เรื่องราวร้องทุกข์องค์การบริหารส่วนตาบลโคกหินแฮ่
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
องค์การบริหารส่วนตาบลโคกหินแฮ่ เป็นหน่วยงานภาครัฐที่เน้นการให้บริการประชาชน และมีเป้าหมายให้มีการ
บริก ารประชาชนในด้ านต่ างๆ ที่ อ ยู่ ในอ านาจหน้ าที่ ด้ วยความรวดเร็ ว มี ป ระสิ ท ธิภ าพ และเกิ ด ประโยชน์ ต่ อ ประชาชน
ผู้รับบริการโดยตรง โดยถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะได้ รับการบริการอย่างสะดวกรวดเร็ว และลดภาระของประชาชน
เป็นสาคัญ
ดังนั้น เพื่อให้การดาเนินงานด้านบริการเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเป็นการอานวยความสะดวกและตอบสนองความ
ต้อ งการของประชาชน องค์ก ารบริห ารส่ว นตาบลโคกหิน แฮ่ จึงมีก ารจัด ตั้งศูน ย์รับ เรื่อ งราวร้อ งทุก ข์ / ร้อ งเรีย นเพื่อ ไว้
สาหรับรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ จากประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนต่างๆ
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561 – 2564) องค์การบริหารส่วนตาบลโคกหินแฮ่ อาเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม
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3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ และจะได้แก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องหรือนามาเป็น
ข้อมูลในการทาแผนงานโครงการแก้ไขปัญหาต่อไป
3.2 เพื่ออานวยความสะดวกแก่ประชาชน
3.3 เพื่อเป็นช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียน หรือรับความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากประชาชน
3.4 เพื่อให้ประชาชนได้ทราบขั้นตอน และกระบวนการในการร้องเรียน
4. เป้าหมาย
ให้ บริการรับ เรื่องร้องทุกข์ /ร้องเรียน จากประชาชนในพื้นที่ที่ ได้รับความเดือดร้อ นราคาญ หรือผู้มีส่วนได้เสียที่
เกี่ยวข้อง โดยการปฏิบัติราชการต้องสามารถให้บริการได้อย่างมีคุณภาพ สามารถดาเนินการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่
กาหนด สร้างความเชื่อมั่นไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองตามความคาดหวัง/ความต้องการของประชาชนผู้รับบริการ และผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียทีม่ ีความหลากหลายและมีความแตกต่างกันได้อย่างเหมาะสมและมีการจัดเตรียมระบบการแก้ไขหรือบรรเทาปัญหา
และผลกระทบใดๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นตามมาได้
5. วิธีดาเนินการ
5.1 จัดทาคาสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
5.2 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบหลักเกณฑ์และช่องทางในการร้องทุกข์/ร้องเรียน
5.3 นาเรื่องเสนอคณะผู้บริหารพิจารณาสั่งการเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ไขปัญหาตามความจาเป็นและเร่งด่วน
5.4 ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมแก้ปัญหาความเดือดร้อน
5.5 แจ้งผลการปฏิบัติงานให้ผู้ร้องทราบ
6. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
7. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ
องค์การบริหารส่วนตาบลโคกหินแฮ่
9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
9.1 มีศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์องค์การบริหารส่วนตาบลโคกหินแฮ่ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน และแสดงให้
เห็นถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาบลโคกหินแฮ่
9.2 สามารถดาเนินการแก้ไขปรับปรุง ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามเรื่องที่ประชาชนร้องเรียน/ร้องทุกข์
9.3 แจ้งผลการดาเนินการให้ผู้ร้องเรียนทราบเบื้องต้นภายใน 7 วัน
9.4 รายงานผลดาเนินการให้ผู้ร้องทราบเมื่อดาเนินการเสร็จสิ้น

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561 – 2564) องค์การบริหารส่วนตาบลโคกหินแฮ่ อาเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม

๕๐

มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
3.1 จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอานวยความสะดวกแก่ประชาชน
ได้มีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้
ทุกขั้นตอน
3.1.1 จัดให้มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
1. ชื่อโครงการ : โครงการ “ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตาบลโคกหินแฮ่”
2. หลักการและเหตุผล
ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 บัญญัตใิ ห้หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของ
ราชการอย่างน้อยตามที่กฎหมายกาหนดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ณ ที่ทาการของหน่วยงานของรัฐ โดยเรียกสถานที่ที่
จัดเก็บรวบรวมข้อมูลข่าวสารและให้บริการว่า “ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร” โดยมีเจตนารมณ์ให้ประชาชนมีโอกาสอย่างกว้างขวางใน
การได้รับข่าวสารเกีย่ วกับการดาเนินการต่างๆ ของรัฐ
ดังนั้น เพื่อให้การดาเนินการดังกล่าวเป็นไปตามที่กฎหมายกาหนด องค์การบริหารส่วนตาบลโคกหินแฮ่ จึงได้ให้มี
สถานที่สาหรับประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสารซึ่งได้รวบรวมไว้ โดยจั ดเป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตาบล
โคกหินแฮ่ มีข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่ประชาชนสามารถเข้าตรวจดูได้ เพื่อประชาชนจะได้สามารถรับรู้สิทธิและหน้าที่ของตน
อย่างเต็มที่ในการแสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิทางการเมืองได้โดยถูกต้องตรงกับความเป็นจริง ในการรักษาประโยชน์ของตน
ต่อไป
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์แก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้องและไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง
3.2 เพื่ อ เพิ่ มช่ องทางให้ป ระชาชนได้มี ส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิ บั ติ งานขององค์ การบริห ารส่วนต าบล
โคกหินแฮ่
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตาบลโคกหินแฮ่
5. พื้นที่ดาเนินการ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตาบลโคกหินแฮ่
6. วิธีดาเนินการ
6.1 มีการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารและจัดสถานที่ให้ประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูล
6.2 มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเป็นปัจจุบัน
6.3 มีการจัดวางเอกสารข้อมูลข่าวสารต่างๆ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่กฎหมาย ระเบียบ กฎข้อบังคับ ที่
กาหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเผยแพร่ให้ประชาชนทราบและตรวจสอบได้ ข้อมูลครบตามรายการที่กาหนด
จัดให้มีข้อมูลข่าวสารประเภทต่างๆ เผยแพร่ให้ประชาชน ได้แก่
- แผนพัฒนาท้องถิ่น
- งบประมาณรายจ่ายประจาปี
- แผนการดาเนินงาน
- แผนอัตรากาลัง
- แผนการจัดหาพัสดุ
- ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา
- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
- ข้อมูลรายรับและรายจ่าย
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561 – 2564) องค์การบริหารส่วนตาบลโคกหินแฮ่ อาเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม
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-

งบแสดงฐานะทางการเงิน
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น
รายงานผลการปฏิบัติงานประจาปี
รายงานผลคะแนนการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการ
- ผลสารวจความพึงพอใจของประชาชน
ช่องทางที่เป็นการอานวยความสะดวกแก่ประชาชน ได้แก่
- บอร์ดหน้าสานักงานองค์การบริหารส่วนตาบลโคกหินแฮ่
- บอร์ดประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนตาบลโคกหินแฮ่ ตามชุมชน/หมู่บ้าน
- ประกาศเสียงตามสาย/วิทยุชุมชน/หอกระจายข่าว/รถกระจายเสียง/หน่วยประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่
- ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีเจ้าหน้าที่ให้บริการประจาและให้ประชาชนสืบค้นได้เอง
- จัดส่งเอกสารเผยแพร่รายงานประจาปี
- ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- ประกาศผ่านเว็บไซต์/เว็บบอร์ด/เฟสบุ๊ค ที่มีข้อมูลผลการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
6.4 มีเว็บไซต์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร www.khokhinhae.com
6.5 มีการจัดประชุมให้ความรู้แก่บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกี่ยวกับการปฏิบัติต าม พ.ร.บ. ข้อมูล
ข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
6.6 มีการให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
6.7 มีบริการอินเตอร์เน็ตสาหรับให้บริการประชาชนทั่วไป
6.8 มีการจัดเก็บสถิติผู้มารับบริการและสรุปผลเสนอผู้บริหาร
7. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดาเนินการ
5,000 บาท
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
องค์การบริหารส่วนตาบลโคกหินแฮ่
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
- มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตาบลโคกหินแฮ่ เพื่ อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์ แก่
ประชาชนอย่างครบถ้วน
- มีเว็บไซต์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร www.khokhinhae.com
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1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “ให้ความรู้ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540”
2. หลักการและเหตุผล
คุณธรรม จริยธรรมเป็นหนึ่งในหลักธรรมาภิบาลที่หน่วยงานภาครัฐทุกแห่งพึงปฏิบัติเพื่อให้เกิดการบริหารจัดการที่ดี
และส่งเสริม องค์ กรให้มี ศั กยภาพและประสิ ทธิ ภาพ ซึ่ งรวมไปถึ งความโปร่งใสการท างานที่ จาเป็ น ต้อ งมีในทุ ก หน่วยงาน
โดยเฉพาะหน่วยงานภาครัฐ โดยหนึ่งในแนวทางที่จะช่วยให้เกิดความโปร่งใสในการทางานคือการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ตามที่
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 มาตรา 58 บัญญัติเกี่ยวกับสิทธิการรับรู้หรือรับทราบข้อมูลข่าวสารของ
ราชการว่า “บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับทราบข้อมูลหรือข่าวสารสาธารณะในครอบครองของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ
รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น ” และตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ได้ระบุหลักการและ
เหตุผลของพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการว่าในระบอบประชาธิปไตย การให้ประชาชนมีโอกาสกว้างขวางในการ
ได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดาเนินการต่างๆ ของรัฐเป็นสิ่งจาเป็น เพื่อที่ประชาชนจะสามารถแสดงความคิดเห็นและใช้
สิทธิทางการเมืองได้โดยถูกต้องมากยิ่งขึ้น
การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตาบลโคกหินแฮ่ ให้ประชาชนรับรู้อย่างถูกต้อง รวดเร็วจากการ
ทางานที่มีประสิทธิภาพ จึงเป็นสิ่งที่จาเป็นอย่างยิ่งซึ่งสอดคล้องกับแผนการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาบลโคกหิน
แฮ่
ดังนั้น เพื่อเสริมสร้างให้องค์การบริหารส่วนตาบลโคกหินแฮ่มีความโปร่งใสในการทางานมากยิ่งขึ้น จึงได้จัดกิจกรรม
เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม นาความโปร่งใสสู่องค์กร เพื่อให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตาบลและตัวแทนชุมชนได้รับรู้
สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการและเรียนรู้เรื่องคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใส และเมื่อเกิดความเข้าใจแล้ว
จะสามารถขยายผลบอกต่อไปยังผู้ใกล้ชิด สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนตาบลกับภาคประชาชนให้มี
ความเข้มแข็งยิ่งขึ้น
3. วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมตระหนักถึงความสาคัญของการมีคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใสในการทางานและมี
ความรู้เกี่ยวกับสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
บุคลากรองค์การบริหารส่วนตาบลโคกหินแฮ่
5. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลโคกหินแฮ่
6. วิธีดาเนินการ
จัดประชุมประจาเดือน และให้ความรู้เรื่องพ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
7. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
องค์การบริหารส่วนตาบลโคกหินแฮ่
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561 – 2564) องค์การบริหารส่วนตาบลโคกหินแฮ่ อาเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม
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3.1.2 มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน การ
จัดหาพัสดุ การคานวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงาน เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีก ารที่กฎหมาย
ระเบี ย บ กฎข้ อ บั งคั บ ที่ ก าหนดให้ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ต้ อ งเผยแพร่ ให้ ป ระชาชนทราบและ
ตรวจสอบได้
1. ชื่อโครงการ : มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตาบลโคกหินแฮ่
2. หลักการและเหตุผล
ด้วยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 กาหนดให้หน่วยงานของรัฐ
จะต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่สาคัญๆ ของหน่วยงาน เช่น โครงสร้างและการจัดองค์กร อานาจหน้าที่ แผนงาน โครงการ
และอื่นๆ
ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตาบลโคกหินแฮ่จึงได้จัดทาเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของศู นย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การ
บริหารส่วนตาบลโคกหินแฮ่ ขึ้น เพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอานาจหน้าที่และเข้าถึงข้อมูลตาม
ภารกิจหลักขององค์การบริหารส่วนตาบลโคกหินแฮ่ได้ง่ายและสะดวกมากขึ้น
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สาคัญและเข้าถึงง่าย
3.2 เพื่อให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่หลากหลาย
3.3 เพื่อให้ประชาชนหรือผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกมากยิ่งขึ้น
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
มีข้อมูลประเภทต่างๆ เผยแพร่ต่อประชาชนในพื้นที่ และเข้าถึงได้โดยสะดวก
5. พื้นที่ดาเนินการ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตาบลโคกหินแฮ่
6. วิธีดาเนินการ
จั ด ให้ มี ข้ อ มู ล ข่ า วสารประเภทต่ า งๆ เผยแพร่ ใ ห้ ป ระชาชน ทั้ งในศู น ย์ ข้ อ มู ล ข่ า วสารและเผยแพร่ ข้ อ มู ล ใน
เว็บไซต์www.khokhinhae.com ได้แก่
- แผนพัฒนาท้องถิ่น
- งบประมาณรายจ่ายประจาปี
- แผนการดาเนินงาน
- แผนอัตรากาลัง
- แผนการจัดหาพัสดุ
- ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา
- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
- ข้อมูลรายรับและรายจ่าย
- งบแสดงฐานะทางการเงิน
- รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น
- รายงานผลการปฏิบัติงานประจาปี
- รายงานผลคะแนนการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการ
- ผลสารวจความพึงพอใจของประชาชน
ช่องทางที่เป็นการอานวยความสะดวกแก่ประชาชน ได้แก่
- บอร์ดหน้าสานักงานองค์การบริหารส่วนตาบลโคกหินแฮ่
- บอร์ดประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนตาบลโคกหินแฮ่ ตามชุมชน/หมู่บ้าน
- ประกาศเสียงตามสาย/วิทยุชุมชน/หอกระจายข่าว/รถกระจายเสียง/หน่วยประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561 – 2564) องค์การบริหารส่วนตาบลโคกหินแฮ่ อาเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม
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-

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีเจ้าหน้าที่ให้บริการประจาและให้ประชาชนสืบค้นได้เอง
จัดส่งเอกสารเผยแพร่รายงานประจาปี
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประกาศผ่านเว็บไซต์/เว็บบอร์ด/เฟสบุ๊ค ที่มีข้อมูลผลการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

7. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
องค์การบริหารส่วนตาบลโคกหินแฮ่
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
1.ข้อมูลข่าวสารที่ได้รับการเผยแพร่ในศูนย์ขอ้ มูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตาบลโคกหินแฮ่
2.การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารในศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตาบลโคกหินแฮ่

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการเงิน การคลัง พัสดุ และทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วน
ตาบล” (ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร)
2. หลักการและเหตุผล
การบริหารงานราชการในปัจจุบัน ภาคประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมและมีบทบาทอย่างมากในการบริหารงานของ
ราชการส่วนท้องถิ่นในด้านต่างๆ การบริหารงานราชการส่วนท้องถิ่นต้องสามารถตรวจสอบได้ ต้องมีความโปร่งใส ต้องให้
ประชาชนได้รับทราบข้อมูล ข่าวสาร ในการดาเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อเป็นการป้องกันมิให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ภาครัฐและภาคประชาชน
3. วัตถุประสงค์
เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในการปฏิบัติงานให้ประชาชนได้รับรู้ เพื่อประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานของภาครัฐเพื่อ
ส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริตประพฤติมิชอบในภาครัฐเสริมสร้างและ
พัฒนาเครือข่ายในการติดตามและตรวจสอบการทุจริตและประพฤติมชิ อบในภาครัฐให้มีความเข้มแข็งเพื่อให้มีระบบ และกลไก
ในการป้องกันและตรวจสอบมิให้เกิดการทุจริต หรือการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบในภาครัฐ
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
ประชาชนภายในเขตองค์การบริหารส่วนตาบล
5. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลโคกหินแฮ่
6. วิธีดาเนินการ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงบประมาณ รายการบัญชีรับจ่ายเงินประจาปี และการจัดซื้อจัดจ้าง จัดหาพัสดุต่างๆ
รวมถึงการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการชาระภาษีท้องถิ่น และการรับเรื่องร้องเรียนทางด้านการเงินการคลัง ผ่านทางเว็บไซต์ของ
องค์การบริหารส่วนตาบลโคกหินแฮ่และปิดประกาศข้อมูลดังกล่าวที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนตาบลโคกหิน
แฮ่
7. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561 – 2564) องค์การบริหารส่วนตาบลโคกหินแฮ่ อาเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม
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8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
กองคลังองค์การบริหารส่วนตาบลโคกหินแฮ่
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารที่สาคัญของทางราชการ ประชาชนมีโอกาสได้ตรวจสอบการบริหารงานขององค์การ
บริหารส่วนตาบล ทาให้ลดการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน

3.1.3 มีการปิดประกาศ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่เป็นประโยชน์กับการมีส่วน
ร่วมตรวจสอบของประชาชน
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “จัดให้มีช่องทางที่ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตาบลโคกหินแฮ่”
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของมาตรการ
ด้วยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 กาหนดให้หน่วยงานของรัฐ
จะต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่สาคัญๆ ของหน่วยงาน เช่น โครงสร้างและการจัดองค์กร อานาจหน้าที่ แผนงาน โครงการ
และอื่นๆ
ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตาบลโคกหินแฮ่จึงได้ตระหนักและเห็นความสาคัญของการเผยแพร่ข้อมูลที่สาคัญๆ ของ
หน่ ว ยงานผ่ า นทางช่ อ งทางที่ ห ลากหลาย เพื่ อ ให้ ก ารเผยแพร่ข้ อ มู ล ข่ า วสารครอบคลุ ม ทุ ก กลุ่ ม เป้ า หมาย ได้ แ ก่ หน่ ว ย
ประชาสัมพันธ์ ณ ที่ทาการของหน่วยงาน เว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสังคม (Social Media) หมายเลขโทรศัพท์เฉพาะ การ
เผยแพร่ข้อมูลทางสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ โทรทัศน์ วิทยุ สื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติ
ราชการตามอานาจหน้าที่และเข้าถึงข้อมูลตามภารกิจหลักขององค์การบริหารส่วนตาบลโคกหินแฮ่ได้ง่ายและสะดวกมากขึ้น
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้มีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานที่หลากหลาย
3.2 เพื่อให้ประชาชนหรือผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกมากยิ่งขึ้น
3.3 เพื่อให้มีช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนที่เข้าถึงประชาชนได้ง่าย
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
ช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน
5. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลโคกหินแฮ่
6. วิธีดาเนินการ
จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอานวยความสะดวกแก่ประชาชน ได้แก่
- บอร์ดหน้าสานักงานองค์การบริหารส่วนตาบลโคกหินแฮ่
- บอร์ดประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนตาบลโคกหินแฮ่ ตามชุมชน/หมู่บ้าน
- ประกาศเสียงตามสาย/วิทยุชุมชน/หอกระจายข่าว/รถกระจายเสียง/หน่วยประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่
- ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีเจ้าหน้าที่ให้บริการประจาและให้ประชาชนสืบค้นได้เอง
- จัดส่งเอกสารเผยแพร่รายงานประจาปี
- ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- ประกาศผ่านเว็บไซต์/เว็บบอร์ด/เฟสบุ๊ค ที่มีข้อมูลผลการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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7. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
องค์การบริหารส่วนตาบลโคกหินแฮ่
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
ช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน

3.2 การรับฟังความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน
3.2.1 มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในการดาเนินกิจการตามอานาจหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะการดาเนินกิจการที่จะมีผลกระทบต่อความเป็น อยู่ และสุขอนามัยของ
ประชาชนในท้องถิ่น
1. ชื่อโครงการ : โครงการจัดประชาคมแผนชุมชน
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ตามที่กระทรวงมหาดไทย โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มีนโยบายในการบูรณาการกระบวนการทางาน
ร่วมกันของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหมู่บ้าน/ชุมชน มีกระบวนการจัดทา ทบทวน ปรับปรุงแผน
ชุมชน เพื่อพัฒนาคุณภาพแผนชุมชน และสนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นาแผนชุมชนสู่การปฏิบัติ
ซึ่งเป็นกลไกสาคัญในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นของประชาชน องค์การบริหารส่วนตาบลโคกหิน
แฮ่ได้ดาเนินการจัดโครงการประชุมประชาคม เพื่อนามาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาสี่ปีขององค์การบริหารส่วนตาบลโคกหินแฮ่
รวมถึงการนาเข้าบรรจุไว้ในร่างเทศบัญญัติงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตาบลในปีถัดไป องค์การบริหารส่วนตาบลโคก
หินแฮ่จึงได้จัดให้มีโครงการประชุมประชาคมแผนพัฒนา ขึ้น
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานที่เป็นมาตรฐานสามารถนาไปใช้ประโยชน์ ในการจัดทาแผนชุมชนและวางแผนพัฒนา
ท้องถิ่น
3.2 เพื่อระดมความคิดเห็นและกาหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาของผู้นาชุมชน
3.3 เพื่อให้ได้แผนงานโครงการของชุมชน นามาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาสี่ปีขององค์การบริหารส่วนตาบล
3.4 เพื่อรับทราบปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชน
3.5 เพื่อฝึกให้ประชาชนได้ร่วมกระบวนการ ร่วมคิด ร่วมทา ร่วมแก้ปัญหา และส่งเสริมระบอบประชาธิปไตยแบบมี
ส่วนร่วม
3.6 เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
จัดเก็บข้อมูลพื้นฐานชุมชน และจัดให้มีประชุมเวทีประชาคม จานวน 15 หมู่บ้าน ในเขตองค์การบริหารส่วนตาบล
โคกหินแฮ่ สาหรับให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นให้ได้มาซึ่งแผนงานของชุมชน เพื่อนามาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาสี่ ปีของ
องค์การบริหารส่วนตาบล
5. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลโคกหินแฮ่
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6. วิธีดาเนินการ
6.1 เสนอขออนุมัติโครงการ
6.3 ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
6.4 จัดประชุมชี้แจงทาความเข้าใจ
6.6 จัดประชุมผู้นาชุมชนและเวทีประชาคมตามตารางที่กาหนด
6.7 จัดประชุมเพื่อพิจารณาร่างแผนชุมชน
6.8 จัดทาแผนชุมชน
6.9 ประเมินผล และรายงานผลให้ผู้บริหารทราบ
7. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบ
องค์การบริหารส่วนตาบลโคกหินแฮ่
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
1. มีข้อมูลพื้นฐานชุมชนที่ได้มาตรฐานสาหรับใช้ในการวางแผนพัฒนาชุมชนและพัฒนาท้องถิ่น
2. ได้รับทราบปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในแต่ละชุมชน
3. ได้แผนงานโครงการของชุมชน เพื่อนามาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาสี่ปีองค์การบริหารส่วนตาบล
4. ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นและร่วมกันแก้ไขปัญหาของชุมชน
5. ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจตามระบอบประชาธิปไตย
6. ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1. ชื่อโครงการ : โครงการศูนย์รบั เรื่องราวร้องทุกข์องค์การบริหารส่วนตาบลโคกหินแฮ่
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
องค์การบริหารส่วนตาบลโคกหินแฮ่เป็นหน่วยงานภาครัฐที่เน้นการให้บริการประชาชน และมีเป้าหมายให้มีการ
บริก ารประชาชนในด้ านต่ างๆ ที่ อ ยู่ ในอ านาจหน้ าที่ ด้ วยความรวดเร็ ว มี ป ระสิ ท ธิภ าพ และเกิ ด ประโยชน์ ต่ อ ประชาชน
ผู้รับบริการโดยตรง โดยถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะได้รับการบริการอย่างสะดวกรวดเร็ว และลดภาระของประชาชน
เป็นสาคัญ
ดังนั้น เพื่อให้การดาเนินงานด้านบริการเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเป็นการอานวยความสะดวกและตอบสนองความ
ต้อ งการของประชาชน องค์ก ารบริห ารส่ว นตาบลโคกหิน แฮ่ จึงมีก ารจัด ตั้งศูน ย์รับ เรื่อ งราวร้อ งทุก ข์ / ร้อ งเรีย นเพื่อ ไว้
สาหรับรับเรื่อ งร้องเรียน/ร้องทุกข์ จากประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนต่างๆ
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ และจะได้แก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องหรือนามาเป็น
ข้อมูลในการทาแผนงานโครงการแก้ไขปัญหาต่อไป
3.2 เพื่ออานวยความสะดวกแก่ประชาชน
3.3 เพื่อเป็นช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียน หรือรับความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากประชาชน
3.4 เพื่อให้ประชาชนได้ทราบขั้นตอน และกระบวนการในการร้องเรียน
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4. เป้าหมาย
ให้ บริการรับ เรื่องร้องทุกข์ /ร้องเรียน จากประชาชนในพื้นที่ที่ ได้รับความเดือดร้อนราคาญ หรือผู้มีส่วนได้เสียที่
เกี่ยวข้อง โดยการปฏิบัติราชการต้องสามารถให้บริการได้อย่างมีคุณภาพ สามารถดาเนินการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่
กาหนด สร้างความเชื่อมั่นไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองตามความคาดหวัง/ความต้องการของประชาชนผู้รับบริการ และผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียที่มีความหลากหลายและมีความแตกต่างกันได้อย่างเหมาะสมและมีการจัดเตรียมระบบการแก้ไขหรือบรรเทาปัญหา
และผลกระทบใดๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นตามมาได้
5. วิธีดาเนินการ
5.1 จัดทาคาสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
5.2 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ หลักเกณฑ์และช่องทางในการร้องทุกข์/ร้องเรียน ดังนี้
- ร้องทุกข์/ร้องเรียนที่กล่องแดงรับเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน
- ร้องทุกข์/ร้องเรียนด้วยตนเองที่ องค์การบริหารส่วนตาบลโคกหินแฮ่
- ร้องทุกข์/ร้องเรียนทางจดหมาย องค์การบริหารส่วนตาบลโคกหินแฮ่ เลขที่ 87
หมู่ที่ 3 ตาบลโคกหินแฮ่ อาเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม 48170
- ร้องทุกข์/ร้องเรียนทางโทรศัพท์ 0-4253-0831
- ร้องทุกข์/ร้องเรียน ผ่าน Website www.khokhinhae.com
- ร้องทุกข์/ร้องเรียน ผ่าน Facebook “อบต.โคกหินแฮ่ จังหวัดนครพนม” หรือเพจ “องค์การ
บริหารส่วนตาบลโคกหินแฮ่”
5.3 นาเรื่องเสนอคณะผู้บริหารพิจารณาสั่งการเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ไขปัญหาตามความจาเป็นและเร่งด่วน
5.4 ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมแก้ปัญหาความเดือดร้อน
5.5 แจ้งผลการปฏิบัติงานให้ผู้ร้องทราบ
6. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
7. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ
องค์การบริหารส่วนตาบลโคกหินแฮ่
9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
9.1 มีศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์องค์การบริหารส่วนตาบลโคกหินแฮ่ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน และแสดงให้
เห็นถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาบลโคกหินแฮ่
9.2 สามารถดาเนินการแก้ไขปรับปรุง ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามเรื่องที่ประชาชนร้องเรียน/ร้องทุกข์
9.3 แจ้งผลการดาเนินการให้ผู้ร้องเรียนทราบเบื้องต้นภายใน 7 วัน
9.4 รายงานผลดาเนินการให้ผู้ร้องทราบเมื่อดาเนินการเสร็จสิ้น

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561 – 2564) องค์การบริหารส่วนตาบลโคกหินแฮ่ อาเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม
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3.2.2 มีช่องทางให้ประชาชนในท้องถิ่นสามารถร้องเรียน/ร้องทุกข์ได้โดยสะดวก
1. ชื่อโครงการ : มาตรการกาหนดช่องทางและหลักเกณฑ์ศูนย์รบั เรื่องราวร้องทุกข์องค์การบริหารส่วนตาบลโคกหินแฮ่
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
องค์การบริหารส่วนตาบลโคกหินแฮ่ เป็นหน่วยงานภาครัฐที่เน้นการให้บริการประชาชน และมีเป้าหมายให้มีการ
บริก ารประชาชนในด้ านต่ างๆ ที่ อ ยู่ ในอ านาจหน้ าที่ ด้ วยความรวดเร็ ว มี ป ระสิ ท ธิภ าพ และเกิ ด ประโยชน์ ต่ อ ประชาชน
ผู้รับบริการโดยตรง โดยถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะได้รั บการบริการอย่างสะดวกรวดเร็ว และลดภาระของประชาชน
เป็นสาคัญ
ดังนั้น เพื่อให้การดาเนินงานด้านบริการเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเป็นการอานวยความสะดวกและตอบสนองความ
ต้อ งการของประชาชน องค์ก ารบริห ารส่ว นตาบลโคกหิน แฮ่ จึงมีก ารจัด ตั้งศูน ย์รับ เรื่อ งราวร้อ งทุก ข์ / ร้อ งเรีย นเพื่อ ไว้
สาหรับรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ จากประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนต่างๆ
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ และจะได้แก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องหรือนามาเป็น
ข้อมูลในการทาแผนงานโครงการแก้ไขปัญหาต่อไป
3.2 เพื่ออานวยความสะดวกแก่ประชาชน
3.3 เพื่อเป็นช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียน หรือรับความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากประชาชน
3.4 เพื่อให้ประชาชนได้ทราบขั้นตอน และกระบวนการในการร้องเรียน
4. เป้าหมาย
ให้ บริการรับ เรื่องร้องทุกข์ /ร้องเรียน จากประชาชนในพื้นที่ที่ ได้รับความเดือดร้อนราคาญ หรือผู้มีส่วนได้เสียที่
เกี่ยวข้อง โดยการปฏิบัติราชการต้องสามารถให้บริการได้อย่างมีคุณภาพ สามารถดาเนินการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่
กาหนด สร้างความเชื่อมั่นไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองตามความคาดหวัง/ความต้องการของประชาชนผู้รับบริการ และผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียที่มีความหลากหลายและมีความแตกต่างกันได้อย่างเหมาะสมและมีการจัดเตรียมระบบการแก้ไขหรือบรรเทาปัญหา
และผลกระทบใดๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นตามมาได้
5. วิธีดาเนินการ
5.1 จัดทาคาสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
5.2 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ หลักเกณฑ์และช่องทางในการร้องทุกข์/ร้องเรียน ดังนี้
- ร้องทุกข์/ร้องเรียนที่กล่องแดงรับเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน
- ร้องทุกข์/ร้องเรียนด้วยตนเองที่ องค์การบริหารส่วนตาบลโคกหินแฮ่
- ร้องทุกข์/ร้องเรียนทางจดหมาย องค์การบริหารส่วนตาบลโคกหินแฮ่ เลขที่ 87
หมู่ที่ 3 ตาบลโคกหินแฮ่ อาเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม 48170
- ร้องทุกข์/ร้องเรียนทางโทรศัพท์ 0-4253-0831
- ร้องทุกข์/ร้องเรียน ผ่าน Website www.khokhinhae.com
- ร้องทุกข์/ร้องเรียน ผ่าน Facebook “อบต.โคกหินแฮ่ จังหวัดนครพนม” หรือเพจ “องค์การ
บริหารส่วนตาบลโคกหินแฮ่”
5.3 นาเรื่องเสนอคณะผู้บริหารพิจารณาสั่งการเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ไขปัญหาตามความจาเป็นและเร่งด่วน
5.4 ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมแก้ปัญหาความเดือดร้อน
5.5 แจ้งผลการปฏิบัติงานให้ผู้ร้องทราบ
6. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561 – 2564) องค์การบริหารส่วนตาบลโคกหินแฮ่ อาเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม
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7. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ
องค์การบริหารส่วนตาบลโคกหินแฮ่
9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
9.1 มีศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์องค์การบริหารส่วนตาบลโคกหินแฮ่ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน และแสดงให้
เห็นถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาบลโคกหินแฮ่
9.2 สามารถดาเนินการแก้ไขปรับปรุง ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามเรื่องที่ประชาชนร้องเรียน/ร้องทุกข์
9.3 แจ้งผลการดาเนินการให้ผู้ร้องเรียนทราบเบื้องต้นภายใน 7 วัน
9.4 รายงานผลดาเนินการให้ผู้ร้องทราบเมื่อดาเนินการเสร็จสิ้น

3.3 การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3.3.1 ดาเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทาแผนพัฒนา การจัดทางบประมาณ
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ แต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลโคกหินแฮ่
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 หมวด 1
องค์กรจัดทาแผนพั ฒ นา ข้อ 7 (2) และข้อ 9 กาหนดให้มีองค์กรและโครงสร้างขององค์กรจัดทาแผนพัฒ นาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปของคณะกรรมการ
ดังนั้น เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตาบลโคกหินแฮ่ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบองค์การบริหารส่วน
ตาบล มีองค์กรในการจัดทาแผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 องค์การบริหารส่วนตาบลโคกหินแฮ่ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนตาบลโคกหินแฮ่ขึ้น
3. วัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตาบลและตัวแทนประชาชนจากทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมและแสดง
ความคิดเห็นในการจัดทาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลโคกหินแฮ่และแผนพัฒนาสี่ปีองค์การบริหาร
ส่วนตาบลโคกหินแฮ่ให้สอดคล้องกับประเด็นหลักการพัฒนาที่ประชาคมองค์การบริหารส่วนตาบลฯ และคณะกรรมการพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตาบลโคกหินแฮ่กาหนดด้วยความถูกต้อง โปร่งใส และสุจริต
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลโคกหินแฮ่
5. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลโคกหินแฮ่
6. วิธีดาเนินการ
คัดเลือกผู้แทนประชาคมองค์การบริหารส่วนตาบล
7. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561 – 2564) องค์การบริหารส่วนตาบลโคกหินแฮ่ อาเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม
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8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
องค์การบริหารส่วนตาบลโคกหินแฮ่
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
องค์ก ารบริห ารส่วนต าบลโคกหิ นแฮ่ มีคณะกรรมการสนั บสนุ นการจัดท าแผนพั ฒ นาองค์การบริหารส่วนตาบล
โคกหินแฮ่เพื่อเป็นองค์กรในการยกร่างหรือจัดทาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลโคกหินแฮ่และร่าง
แผนพัฒนาสี่ปีองค์การบริหารส่วนตาบลโคกหินแฮ่เพื่อใช้เป็นแผนพัฒนาในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลโคกหินแฮ่
ความต้องการของประชาคมและชุมชนในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลโคกหินแฮ่ ด้วยความถูกต้อง โปร่งใส สุจริต และให้
ความสาคัญในการต่อต้านการทุจริต

3.3.2 ดาเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดหาพัสดุ
1. ชื่อโครงการ : มาตรการแต่งตัง้ ตัวแทนประชาคมเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ตามที่องค์การบริหารส่วนตาบลโคกหินแฮ่ได้ดาเนินการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีในด้านการจัดซื้อ
จัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรอบปีงบประมาณ และส่งเสริมให้ภาคประชาชน (ประชาคม) ให้มีส่วนร่วมอย่างแข็ง
ขันกับมาตรการการป้องกันการทุจริตในองค์การบริหารส่วนตาบลโคกหินแฮ่
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อสนับสนุนให้ตัวแทนภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง ขององค์การบริหารส่วน
ตาบลโคกหินแฮ่
3.2 เพื่อป้องกันการทุจริตในด้านที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตาบลโคกหินแฮ่ให้เกิดการ
พัฒนาได้อย่างคุ้มค่า
3.3 เพื่อเป็นกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผ่านการประชาคม) ในการมีส่วนร่วมกับองค์การบริหารส่วนตาบลโคกหิน
แฮ่
4. เป้าหมาย
ตัวแทนประชาคมหมู่บ้านทั้ง 15 หมู่บ้าน
5. วิธีการดาเนินการ
คัดเลือกตัวแทนชุมชนจากการประชุมประชาคม เพื่อเลือกตัวแทนชุมชนเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง
ได้แก่ กรรมการตรวจการจ้าง
6. ระยะเวลาการดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
7. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ
องค์การบริหารส่วนตาบลโคกหินแฮ่
9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561 – 2564) องค์การบริหารส่วนตาบลโคกหินแฮ่ อาเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม
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9.1 ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการดาเนินงานและตรวจสอบการดาเนินงานขององค์การบริหารส่ว นตาบลโคกหิน
แฮ่
9.2 ภาคประชาชนทราบและตระหนักถึงสิทธิ หน้าที่และบทบาทในการมีส่วนร่วมและตรวจสอบการดาเนินงานของ
หน่วยงานท้องถิ่นของตนเอง
9.3 การจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตาบลโคกหินแฮ่มีความโปร่งใส โดยมีตัวแทนประชาชนร่วมตรวจสอบ
และไม่เกิดปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน
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มิติที่ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบตั ิราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4.1 มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายใน ตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
กาหนด
4.1.1 มีการจัดทาและรายงานการจัดทาระบบควบคุมภายในให้ผู้กากับดูแล
1. ชื่อโครงการ : โครงการจัดทารายงานการควบคุมภายใน
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกาหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 กาหนดให้
หน่วยรับตรวจติดตามประเมินผลการควบคุมภายในที่ได้กาหนดไว้ รายงานต่อผู้กากับดูแลและคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ
ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติถูกต้องและเป็นไปตามที่ระเบียบฯ กาหนด องค์การบริหารส่วนตาบลโคกหินแฮ่จึงได้มีการ
จัดทาและรายงานการควบคุมภายในตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกาหนด เป็นประจาทุกปี
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค์กรขององค์การบริหารส่วนตาบลโคกหินแฮ่
2. เพื่อสรุปรายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายในให้นายกองค์การบริหารส่วนตาบลทราบตามแบบที่ระเบียบ
ฯ กาหนด
3. เพื่อรายงานการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในต่อผู้กากับดูแลและคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
ตามกาหนด
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
ส่วนราชการทุกหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนตาบลโคกหินแฮ่
5. พื้นที่ดาเนินการ
ส่วนราชการทุกหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนตาบลโคกหินแฮ่
6. วิธีดาเนินการ
1. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค์กร
2. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย
3. ผู้บริหารมีหนังสือแจ้งให้ทุกส่วนราชการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน
4. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย ดาเนินการประเมินองค์ประกอบ
ตามแบบ ปย.1 และประเมินผลการปรับปรุงการควบคุมภายในตามแบบ ปย.2
5. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับองค์กร ดาเนินการรวบรวม เพื่อจัดทารายงานการ
ควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ข้อ 6 ระดับองค์กร และนาเสนอผู้บริหาร พร้อมจัดส่งรายงานให้ผู้กากับดูแลและคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดิน
7. ระยะเวลาการดาเนินการ
4 ปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลโคกหินแฮ่
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10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
1. บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
2. ลดโอกาสความผิดพลาด ป้องกันและลดความเสี่ยงต่อการปฏิบัติงาน
3. เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรและประชาชนโดยรวม

4.1.2 มีการติดตามประเมินระบบควบคุมภายใน โดยดาเนินการให้มีการจัดทาแผนการปรับปรุงหรือ
บริหารความเสี่ยง และรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงควบคุมภายในให้ผู้กากับ
ดูแล
1. ชื่อโครงการ : มาตรการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนตาบลโคกหินแฮ่
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกาหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 กาหนดให้
องค์การบริหารส่วนตาบลโคกหินแฮ่ในฐานะหน่วยรับตรวจจัดวางระบบควบคุมภายในโดยใช้มาตรฐานการควบคุมภายในเป็น
แนวทางหรือเครื่องมือในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เกิดจากการดาเนินกิจกรรม หรือโครงการต่างๆ ของหน่วยรับตรวจ
และรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้กากับดูแลอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายใน
เก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการดาเนินงานของหน่วยรับ
ตรวจจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการดาเนินงานและการใช้ทรัพยากร
ซึ่งรวมถึงการดูแลรักษาทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหายการั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริตใน
หน่วยรับตรวจ ด้านความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน และด้านการปฏิบัติ ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติ
คณะรัฐมนตรี
การดาเนินการจัดวางระบบควบคุมภายใน เพื่อนาความเสี่ยงที่มีหรือคาดว่าจะมีและจัดให้มีกิจกรรมการควบคุมที่มี
ประสิ ท ธิภ าพและประสิ ท ธิผ ลเพื่ อ ป้ อ งกั น หรือ ลดความเสีย หาย ความผิ ด พลาดที่ อ าจเกิ ด ขึ้น และให้ ส ามารถบรรลุ ต าม
วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน จึงได้กาหนดมาตรการการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้ส่วนราชการที่รับผิดชอบจัดทาและนาแผนการปรับปรุงหรือบริหารจัดการความเสี่ยงไปดาเนินการเพื่อ
ควบคุมลดความเสี่ยง ในการป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริตในหน่วยรับ
ตรวจ
3.2 เพื่อให้มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงหรือบริหารจัดการความเสี่ยงระบบควบคุม
ภายในของส่วนราชการที่รับผิดชอบ และรายงานผลต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้กากับดูแลภายในเวลาที่กาหนด
3.3 เพือ่ เป็นการเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกการควบคุมภายในให้เกิดประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
ทุกส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลโคกหินแฮ่
5. พื้นที่ดาเนินการ
สานักงานองค์การบริหารส่วนตาบลโคกหินแฮ่
6. วิธีดาเนินการ
6.1 ประธานคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนตาบลโคกหินแฮ่ (ระดับองค์กร)
จัดส่งรายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.3) ให้ทุกส่วนราชการไปดาเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงใน
ส่วนที่รับผิดชอบและมีการติดตามผลระหว่างปีหรือสิ้นปีงบประมาณ
6.2 หัวหน้าส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลโคกหินแฮ่นาแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.
3) ไปดาเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงภายในเวลาที่กาหนด และรายงานผลการดาเนินการต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
ติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของส่วนราชการ (ระดับส่วนย่อย)
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6.3 หัวหน้าส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลโคกหินแฮ่รายงานผลการดาเนินการแผนการปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน (แบบ ปอ.3) พร้อมปัญหาอุปสรรคต่อประธานคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในองค์การ
บริหารส่วนตาบลโคกหินแฮ่
6.4 คณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนตาบลโคกหินแฮ่ประชุมพิจารณาและ
ประเมินผลการควบคุมและบริหารจัดการความเสี่ยงของแต่ละส่วนราชการว่ามีความเพียงพอหรือไม่ หรือจะต้องดาเนินการ
บริหารจัดการความเสี่ยงต่อไป
6.5 รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
ผู้กากับดูแลอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ
7. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2561)
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
องค์การบริหารส่วนตาบลโคกหินแฮ่
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 ส่วนราชการที่รับผิดชอบมีการนาแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในไปดาเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง
10.2 มีการติดตามผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
10.3 มีการรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินผู้กากับดูแลภายใน
เวลาที่กาหนด

4.2 การสนับสนุนให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติ หรือการบริหารราชการ
ตามช่องทางที่สามารถดาเนินการได้
4.2.1 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ กากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล เกี่ยวกับการบรรจุ
แต่งตั้ง โอน ย้ายข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง
1. ชื่อโครงการ : มาตรการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม ตรวจสอบ กากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุ
แต่งตั้ง การโอน ย้าย
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
การบริหารงานบุคคลเป็นกระบวนการเกี่ยวกับบุคคลถือว่าเป็นสิ่งสาคัญหรือเป็นหัวใจขององค์กรจึงมักจะกาหนด
หน้าที่ของงานเป็นเรื่องๆ การวางนโยบาย การวางแผน การวางระเบียบและข้อบังคับที่ปฏิบัติงานในองค์กรหรือหน่วยงาน
เพื่อให้มีประสิทธิภาพและเพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถุประสงค์
องค์การบริหารส่วนตาบลโคกหินแฮ่จึงได้กาหนดมาตรการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม ตรวจสอบ กากับ ดูแลการ
บริหารงานบุคคล โดยพิจารณาจากประเด็นการบริหารงานบุคคลโดยยึดมั่นในหลักคุณธรรมในเรื่องการบรรจุ แต่งตั้ง การโอน
ย้าย การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน โดยถือปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการโดยเคร่งครัด เพื่อให้การ
บริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตาบลโคกหินแฮ่เป็นไปอย่างโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้
3. วัตถุประสงค์

3.1 เพื่อความโปร่งใส ตรวจสอบ กากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย
3.2 เพื่อให้เป็นแนวทางในการตรวจสอบ กากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุแต่งตั้งการโอน ย้าย
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4. เป้าหมาย/ผลผลิต
พนักงานส่วนตาบล พนักงานครูส่วนตาบล พนักงานจ้าง ที่มีการดาเนินการด้านการบริหารงานบุคคล
5. พื้นที่ดาเนินการ

องค์การบริหารส่วนตาบลโคกหินแฮ่
6. วิธีการดาเนินการ
ตรวจสอบ กากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุแต่งตั้ง การโอน ย้าย
- แต่งตั้งกรรมการจากภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ตรวจสอบ กากับ ดูแลบริหารงานบุคคลในการบรรจุแต่งตั้ ง
องค์การบริหารส่วนตาบลโคกหินแฮ่ได้ดาเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
- การสรรหาการบรรจุ แ ต่ ง ตั้ ง ได้ มี ก ารประชาสั ม พั น ธ์ ไ ปยั ง หน่ ว ยงานอื่ น และ ก.อบต.จั งหวั ด อื่ น รวมถึ ง
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนภายในตาบลทราบโดยการประกาศเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน
- มีการประชาสัมพันธ์ลงในเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตาบลโคกหินแฮ่
- มีการติดประกาศประชาสัมพันธ์ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนตาบลโคกหินแฮ่
- ในการบรรจุแต่งตั้งได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจากหน่วยงานอื่นเป็นกรรมการ รวมถึงมีการแต่งตั้งประชาชนเพื่อ
ตรวจสอบขั้นตอนการดาเนินการในการบรรจุแต่งตั้ง
- การบรรจุแต่งตั้งจะต้องได้รับการตรวจสอบคุณสมบัติและความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล
(ก.อบต.จังหวัด) ก่อน
- ในการออกคาสั่งการบรรจุ แต่งตั้ งองค์การบริห ารส่วนตาบลโคกหิน แฮ่ จะออกคาสั่งแต่งตั้งได้ ต้องไม่ก่อ นวัน ที่
องค์การบริหารส่วนตาบลโคกหินแฮ่รับมติ คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.จังหวัด)
การเลื่อนระดับ/เลื่อนตาแหน่ง
- แต่งตั้งกรรมการจากภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ตรวจสอบ กากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลในการเลื่อนระดับ/การเลื่อน
ตาแหน่ง องค์การบริหารส่วนตาบลโคกหินแฮ่ได้ดาเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัด
- มีการแจ้งผู้ที่มีคุณสมบัติทราบโดยการบันทึกข้อความแจ้งผู้มีคุณสมบัติที่จะเลื่อนระดับ/เลื่อนตาแหน่ง
- มีการประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานอื่น และ ก.อบต.จังหวัดอื่น รวมถึงประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนภายในตาบล
ทราบโดยการประกาศเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน และมีการประชาสัมพันธ์ลงในเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตาบลโคกหิน
แฮ่
- มีขั้นตอนการตรวจสอบคุณสมบัติผู้ขอรับการประเมินเพื่อเลื่อนระดับ/เลื่อนตาแหน่ง
- มี การแต่งตั้งคณะกรรมการจากหน่ วยงานอื่น เข้าร่วมเป็ นกรรมการประเมิ นผลงานการเลื่อนระดับ /การเลื่อ น
ตาแหน่งเพื่อความโปร่งใส
- มีการออกคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการในการดาเนินการอย่างชัดเจน
- ผู้ขอรับการประเมินสามารถซักถามข้อสงสัยหรือโต้แย้งผลการประเมิน หรือตรวจสอบการดาเนินการที่ตนเองเห็น
ว่าไม่เป็นธรรมได้
- การเลื่อนระดับ/การเลื่อนตาแหน่ง จะต้องได้รับการตรวจสอบคุณสมบัติและความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
พนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.จังหวัด) ก่อน
- ในการออกคาสั่งการเลื่อนระดับ/การเลื่อนตาแหน่ง องค์การบริหารส่วนตาบลโคกหินแฮ่จะออกคาสั่งแต่งตั้งได้ต้อง
ไม่ก่อนวันที่องค์การบริหารส่วนตาบลโคกหินแฮ่รับมติคณะคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัด (ก.อบต.จังหวัด)
การเลื่อนขั้นเงินเดือน
- แต่งตั้งกรรมการจากภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ตรวจสอบ กากับ ดูแลบริหารงานบุคคล ในการที่องค์การบริหารส่วน
ตาบลโคกหินแฮ่ได้ดาเนินการเลื่อนขั้นเงินเดือนตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัด
- มีการจัดทาประกาศหลักเกณฑ์หรือแนวทางนากรปฏิบัติงาน และประกาศเผยแพร่หลักเกณฑ์ให้บุคลากรทราบ
- มีการแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานและคณะกรรมการพิจารณาการเลื่อนขั้น
เงินเดือน เพื่อพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนให้เป็นไปอย่างยุติธรรม
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- มีการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน และคณะกรรมการพิจารณาการเลื่อนขั้น
เงินเดือน มีการนาข้อมูลมาใช้ประกอบการตัดสินใจ เพื่อประกอบการพิจารณาความดีความชอบ เช่น ข้อมูลประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน ความสามารถและความอุตสาหะ การรักษาวินัย การปฏิบัติตนเหมาะสม และข้อมูลการลา เป็นต้น
- มีการแจ้งผลการประเมินให้พนักงานทราบ พร้อมเปิดโอกาสให้ซักถาม ตอบข้อสงสัย และโต้แย้งผลการประเมินที่
ไม่เป็นธรรม
- นายกองค์การบริหารส่วนตาบลโคกหินแฮ่ออกคาสั่งการเลื่อนขั้นเงินเดือนตามมติคณะกรรมการพิจารณาการเลื่อน
ขั้นเงินเดือน และมีการติดประกาศผลการเลื่อนขั้นเงินเดือนให้พนักงานทราบโดยทั่วกัน
7. ระยะเวลาการดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2564)
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
องค์การบริหารส่วนตาบลโคกหินแฮ่
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
พนักงานส่วนตาบลได้รับความเป็นธรรมจากขั้นตอนการดาเนินการ ทั้งยังสามารถตรวจสอบ การปฏิบัติได้
ด้วยความโปร่งใส ยุติธรรม ตามระเบียบที่กาหนด

4.2.2 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ กากับ ดูแลการบริหารงบประมาณ การรับ -จ่ายเงิน การ
หาประโยชน์จากทรัพย์สินของทางราชการ
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการรายงานผลการใช้จ่ายเงินให้ประชาชนได้รับทราบ
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
การปฏิบัติงานด้านการคลังเป็นการทางานที่ต้องอาศัยระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการ ตลอดจนมติคณะรัฐมนตรี
วิธีการทางานต้องอยู่ในกรอบ และต้องมีระบบการบริการที่รวดเร็ว ถูกต้อง ประชาชนหรือผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจสร้าง
ความสะดวกให้แก่ประชาชนมากที่ สุดถูกต้องทั้งระเบียบกฎหมาย ข้อเท็จจริง ไม่มีข้อผิดพลาดบริการด้วยความเสมอภาคกัน
ไม่เลือกปฏิบัติเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน การบริหารการเงินการคลังเกิดความโปร่งใสไม่เกิดการทุจริตคอร์รัปชัน
มีการทางานมีกระบวนการที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ รายงานการเงินจากหน่วยงานภายในและภายนอกไม่พบข้อบกพร่อง
มีกระบวนการทางการคลังที่เปิดเผยข้อมูลอื่นต่อประชาชน
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้เกิดความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้
3.2 การใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าและเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถซักถามและตรวจสอบได้
3.3 ปฏิบัติงานถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
3.4 ในการบริหารจัดการต้องทาอย่างเปิดเผยสามารถตรวจสอบได้ จึงต้องมีการปรับปรุงแก้ไขการทางานขององค์กร
ให้มีความโปร่งใส สามารถเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร เปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลโคกหินแฮ่
5. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลโคกหินแฮ่
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6. วิธีดาเนินการ
จัดทางบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน
การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยเปิดเผยเพื่อให้
ประชาชนทราบ ณ สานักงานองค์การบริหารส่วนตาบลโคกหินแฮ่ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปี และจัดทารายงานแสดงผล
การดาเนินงานตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกาหนด เพื่อนาเสนอผู้บริหารท้องถิ่น และประกาศสาเนารายงานดังกล่าว
โดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ
7. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2564)
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
กองคลังองค์การบริหารส่วนตาบลโคกหินแฮ่
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 มีการพัฒนาการบริหารด้านการเงินการคลังและงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ
10.2 มีการเบิกจ่ายถูกต้อง รวดเร็ว เกิดความประหยัด
10.3 มีการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่หรือผู้รับบริการ

4.2.3 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ กากับ ดูแลการจัดหาพัสดุ
1. ชื่อโครงการ : มาตรการแต่งตัง้ ตัวแทนประชาคมเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ตามที่องค์การบริหารส่วนตาบลโคกหินแฮ่ได้ดาเนินการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีในด้านการจัดซื้อ
จัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรอบปีงบประมาณ และส่งเสริมให้ภาคประชาชน (ประชาคม) ให้มีส่วนร่วมอย่างแข็ง
ขันกับมาตรการการป้องกันการทุจริตในองค์การบริหารส่วนตาบลโคกหินแฮ่
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อสนับสนุนให้ตัวแทนภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง ขององค์การบริหารส่วน
ตาบลโคกหินแฮ่
3.2 เพื่อป้องกันการทุจริตในด้านที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตาบลโคกหินแฮ่ให้เกิดการ
พัฒนาได้อย่างคุ้มค่า
3.3 เพื่อเป็นกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผ่านการประชาคม) ในการมีส่วนร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตาบลโคกหิน
แฮ่
4. เป้าหมาย
ตัวแทนประชาคมหมู่บ้านทั้ง 15 หมู่บ้าน
5. วิธีการดาเนินการ
คัดเลือกตัวแทนชุมชนจากการประชุมประชาคม เพื่อเลือกตัวแทนชุมชนเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง
ได้แก่ กรรมการตรวจการจ้าง
6. ระยะเวลาการดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561 – 2564) องค์การบริหารส่วนตาบลโคกหินแฮ่ อาเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม
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7. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ
องค์การบริหารส่วนตาบลโคกหินแฮ่
9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
9.1 ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการดาเนินงานและตรวจสอบการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาบลโคกหิน
แฮ่
9.2 ภาคประชาชนทราบและตระหนักถึงสิทธิ หน้าที่และบทบาทในการมีส่วนร่วมและตรวจสอบการดาเนินงานของ
หน่วยงานท้องถิ่นของตนเอง
9.3 การจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตาบลโคกหินแฮ่มีความโปร่งใส โดยมีตัวแทนประชาชนร่วมตรวจสอบ
และไม่เกิดปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน

4.3 การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถิ่น
4.3.1 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ให้
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องได้กาหนดไว้
1. ชื่อโครงการ : โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทความสาคัญยิ่งต่อการพัฒนาทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ด้วยเหตุผล
ดังกล่าวการพัฒนาศักยภาพทักษะและความรู้ของสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความพร้อมที่จะรับภารกิจและการจัดบริการให้แก่
ชุมชนจึงเป็นเรื่องที่สาคัญอย่างยิ่ง ประกอบกับการให้การศึกษาอบรมเป็นสิง่ สาคัญประการหนึ่งที่องค์การบริหารส่วนตาบลโคก
หินแฮ่ได้ดาเนินการ เพื่อให้สมาชิกสภาท้องถิ่นมีความรู้และทักษะด้านการปกครองส่วนท้องถิ่น มีความรู้ความเข้าใจในการ
ปฏิบัติหน้าที่ รวมถึงมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบข้อกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่นด้วย เพื่อพัฒนาตนเองและ
สามารถนาความรู้ไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล
ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตาบลโคกหินแฮ่จึงได้มีการจัดส่งสมาชิกสภาท้องถิ่นให้เข้ารับการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน
อยู่เสมอ เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและสามารถนามาพัฒนาองค์กร พัฒนาท้ องถิ่น ให้ท้องถิ่นมีความ
เจริญก้าวหน้า
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อสร้างการเรียนรู้และประสบการณ์การทางานให้กับ ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความเข้าใจในการ
ทางานตามบทบาทและอานาจหน้าที่
3.2 เพื่อให้ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่นได้มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิ บัติงานที่ถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบ
กฎหมาย
3.3 เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่นได้เพิ่มศักยภาพในการพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างถูกต้อง
3.4 เพื่อให้ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่นเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับ
การประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
ผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลโคกหินแฮ่
5. พื้นที่ดาเนินการ
ทั้งในองค์การบริหารส่วนตาบลโคกหินแฮ่และหน่วยงานที่จัดฝึกอบรม

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561 – 2564) องค์การบริหารส่วนตาบลโคกหินแฮ่ อาเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม
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6. วิธีการดาเนินการ
6.1 ฝ่ายบริหารงานบุ คคลตรวจสอบหลักสูต รการฝึกอบรมทั้งภายในองค์ การบริห ารส่วนตาบลและหน่ วยงาน
ภายนอก เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดส่งสมาชิกสภาท้องถิ่นเข้ารับการอบรมหรือร่วมประชุมสัมมนาแล้วแต่กรณี
6.2 เมื่อพิจารณาความเหมาะสมของหลักสูตรเรียบร้อยแล้ว ดาเนินการเสนอผู้บั งคับบั ญชาเพื่อส่งสมาชิกสภา
ท้องถิ่นเข้ารับการฝึกอบรม หรือเข้าร่วมประชุม หรือดาเนินการจัดฝึกอบรมเองโดยสานัก/กองงานที่รับผิดชอบ
6.3 ฝ่ายบริหารงานบุคคลดาเนินการประเมินผลการฝึกอบรมของสมาชิกสภาท้องถิ่น และรายงานเสนอนายก
องค์การบริหารส่วนตาบลโคกหินแฮ่ทราบ
7. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดาเนินการ
30,000 บาท
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
องค์การบริหารส่วนตาบลโคกหินแฮ่
10. ผลลัพธ์
10.1 ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่นมีความรู้ความเข้าใจในการทางานตามบทบาทและอานาจหน้าที่
10.2 ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่นได้รับการเรียนรู้และประสบการณ์การทางาน
10.3 การปฏิบัติงานของผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย
11. ตัวชี้วัด
จานวนสมาชิกสภาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตาบลโคกหินแฮ่ ได้รับการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน

4.3.2 ส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารตาม
กระบวนการ และวิธีการที่กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องได้กาหนดไว้ โดยไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการมีสว่ นร่วมในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
การส่งเสริมและการพัฒนาความเข้มแข็งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกี่ยวข้องกับหลายองค์ประกอบ และหลาย
ฝ่ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคลากรท้องถิ่น อันได้แก่ ฝ่ายบริหารและฝ่ายสภาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มาจากการเลือกตั้ง
ฝ่ายข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บุคลากรเหล่านี้มีบทบาทและต้องทาหน้าที่ของตนอย่ างเข้มแข็ง เพื่อเสริมสร้าง
แนวคิดประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมโดยให้มีกระบวนการสอดคล้องกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย ให้มีการกระจาย
อานาจการตัดสินใจ และแก้ไขปัญหาภายในตาบลและตอบสนองความต้องการของประชาชน ตลอดจนมีการถ่วงดุลอานาจ
ระหว่างฝ่ายสภากับฝ่ายบริหาร และที่สาคัญส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการเสนอแก้ปัญหา รวมถึงการตรวจสอบการปฏิบัติงาน
ขององค์การบริหารส่วนตาบล
องค์การบริหารส่วนตาบลโคกหินแฮ่เล็งเห็นถึงความสาคัญของบทบาทของสภาท้องถิ่น เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการ
ปฏิบัติงาน จึงได้ดาเนินกิจกรรมการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาท้องถิ่นในเรื่องต่างๆ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้
สมาชิกสภาท้องถิ่นมีความเข้มแข็งในการใช้อานาจหรือปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดความสมดุลในการบริหารงาน
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อเป็นการส่งเสริมให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล มีบทบาทในการปฏิบัติงาน และการมีส่วนร่วมในการทางาน
3.2 เพื่อเป็นการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร
3.3 เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561 – 2564) องค์การบริหารส่วนตาบลโคกหินแฮ่ อาเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม
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4. เป้าหมาย
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลโคกหินแฮ่
5. พื้นที่ดาเนินงาน
องค์การบริหารส่วนตาบลโคกหินแฮ่
6. วิธีดาเนินงาน
6.1 แต่งตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลเป็นคณะกรรมการร่วมในการปฏิบัติงานในเรื่องต่างๆ
6.2 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลที่ได้รับการแต่งตั้ง เข้าร่วมปฏิบัติหน้าที่นาข้อมูลแจ้งในที่ประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนตาบล เพื่อทาการปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานในส่วนที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนและต้องการของประชาชน
6.3 สมาชิกสภาท้องถิ่นตั้งกระทู้ถามการบริหารงานในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
7. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
องค์การบริหารส่วนตาบลโคกหินแฮ่
10. ผลลัพธ์
การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลโคกหินแฮ่เป็นไปอย่างต่อเนื่อง ตอบสนองความต้องการของประชาชน เกิด
ทัศนคติที่ดี

4.4 เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อ
ต่อต้านการทุจริต
4.4.2 บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต
1. ชื่อโครงการ : มาตรการติดป้ายประชาสัมพันธ์กรณีพบเห็นการทุจริต
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ปัญหาการทุจริตที่เกิดขึ้นในหน่วยงานภาครัฐได้ส่งผลเสียหายกับประเทศชาติอย่างมาก จาเป็นที่ทุกภาคส่วนในสังคม
จะต้องตระหนักและร่วมกันแก้ไขจัดการปัญหา โดยการเข้าไปมีส่วนร่วมเป็นเครือข่ายในการขับเคลื่อนต่างๆ ให้เกิดการเฝ้า
ระวัง ป้องปรามการทุจริต ในรูปแบบการกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนในจังหวัดได้ตระหนักถึงปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันและมี
ส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต
3.2 เพื่อแสดงเจตนารมณ์ในการแก้ไขปัญหาการทุจริต
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
ประชาชนในตาบลโคกหินแฮ่
5. พื้นที่ดาเนินการ
พื้นที่ในตาบลโคกหินแฮ่
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6. วิธีดาเนินการ
6.1 ขออนุมัติจัดทาป้ายประชาสัมพันธ์
6.2 ปิดประกาศประชาสัมพันธ์ ณ บริเวณท่าแพขนานยนต์
6.3 จัดเจ้าหน้าที่รับผิดชอบรับแจ้งเหตุทางโทรศัพท์
6.4 บันทึกเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์
6.5 เสนอผู้บริหารพิจารณาสั่งการ
6.6 ดาเนินการปรับปรุงแก้ไขเรื่องที่ได้รับการร้องเรียน
7. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดาเนินการ
10,000 บาท
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
องค์การบริหารส่วนตาบโคกหินแฮ่
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 จานวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต
10.2 นาเรื่องที่ได้รับการร้องเรียนไปดาเนินการปรับปรุงแก้ไข
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