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ส่วนที่  1 

 

บทน ำ 
 

ปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากรภาครัฐในปัจจุบันนับเป็นปัญหาที่รุนแรง

และมีแนวโน้มที่จะพัฒนารูปแบบให้สลับซับซ้อนมากขึ้นซึ่งมผีลกระทบและเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนา

ประเทศมากขึ้นทุกปี เพื่อให้ระบบราชการและการปฏิบัติงานของบุคลากรของภาครัฐมีความโปร่งใสและมี

การด าเนินการถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบแบบแผนของทางราชการจะต้องมีการจัดระบบการ

ตรวจสอบและประเมินผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมและความคุ้มค่าของทรัพยากรที่ใช้ไปโดย

ต้องมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานให้เกิดความโปร่งใส มีประสิทธิภาพและ

สนับสนุนภาคประชาชนให้มีส่วนรว่มในการรณรงค์และปลูกจติค่านิยมให้ประชาชนมีสว่นร่วมในการ

ตรวจสอบการปฏิบัติงานของบุคลากรภาครัฐและให้ผู้ปฏิบัติงานมีความซื่อสัตย์สุจริตมีคุณธรรมและ

จรยิธรรมเพื่อใหอ้งค์กรปราศจากการทุจริตและประพฤติมิชอบรวมทั้งปัญหาความเสื่อมศรัทธาในการบริหาร

ราชการ จากปัญหาดังกล่าวรัฐบาลจึงได้มกีารก าหนดนโยบายเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตซึ่งถือเป็นที่มา

ของการด าเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งนีค้ณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อ

วันที่ 11 ตุลาคม 2559 ได้มมีตเิห็นชอบยุทธศาสตร์ชาติวา่ด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต       

ระยะที่ 3  (พ.ศ.2560 – 2564) ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. เสนอและใหห้น่วยงานภาครัฐแปลงแนวทาง

และมาตรการสู่การปฏิบัติ โดยก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการ 4 ปีและแผนปฏิบัติราชการประจ าปี โดยให้

หนว่ยงานภาครัฐด าเนินการให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติ ฉบับที่ 12                  

(พ.ศ.2560 – 2565) กรอบยุทธศาสตรช์าติ ระยะ 20 ปี และแผนการปฏิรูปประเทศด้านต่างๆเพื่อยกระดับ

คะแนนของดัชนีการรับรู้การทุจริตสูงกว่าร้อยละ 50 นั้น  

เพื่อประสิทธิภาพในการป้องกันการทุจริต ตลอดจนแสดงให้เห็นถึงเจตจ านงทางการเมอืง

ของผู้บริหารท้องถิ่นในการต่อตา้นการทุจริตอย่างเป็นรูปธรรมได้เห็นถึงความส าคัญในเรื่องนีโ้ดยเห็นว่าการ

สร้างองค์กรภาคราชการให้มีความโปร่งใสมีคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในการปฏิบัติราชการเพื่อ

ป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบควรเริ่มต้นด้วยการปลูกฝังสรา้งจิตส านึกค่านิยมคุณธรรมจริยธรรมและ

หลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติราชการมีจิตส านึกที่ดใีนการให้บริการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต

เป็นธรรมและเสมอภาคท าให้การบริหารราชการเกิดความโปร่งใสตลอดจนการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนได้เข้า

มามีสว่นร่วมในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบให้ประชาชนเกิดความมั่นใจศรัทธา และไว้วางใจใน

การบริหารราชการ  องค์การบริหารส่วนต าบลหลุบคา จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  ป ี 2565                  

ขึน้ เพื่อใหร้ะบบราชการและการปฏิบัติงานของบุคลากรของภาครัฐมีความโปร่งใสและมีการด าเนินการ

ถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบแบบแผนของทางราชการ  

 

จัดท าโดย: องค์การบริหารส่วนต าบลหลุบคา 
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ส่วนที่ 2 

แผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจรติ  ประจ ำปี 2565 

องค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลหลุบคำ  อ ำเภอแก้งคร้อ   จังหวัดชัยภูมิ 

 

มิต ิ

 

ภำรกิจตำมมิต ิ

 

โครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 

ปี 2565 หมำยเหตุ 

งบประมำณ 

(บำท) 

1. การสรา้งสังคมทีไ่ม่ทนต่อ

การทุจริต 

1.1 การสรา้งจติ 

ส านึกและความตระหนักแกบ่คุลากร

ทั้งข้าราชการการเมืองฝา่ยบรหิาร 

ข้าราชการการเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่น 

และฝ่ายประจ าขององคก์รปกครอง

ส่วนท้องถิ่น 
 

1.1.1(1)โครงการเสรมิสรา้งคุณธรรมและพัฒนา

คุณภาพชวีิตของคณะผู้บรหิาร ส.อบต. พนักงานส่วน

ต าบล/ลูกจา้งในสังกัด อบต. 

1.1.1(2)โครงการอบรมเชิงปฏิบัติธรรมบูรณาการ

คา่นิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ของ อบต.และ

กลุ่มโรงเรยีนในต าบลหลุบคา 

1.1.2(1)มาตรการสง่เสรมิการปฏิบัติงานตาม

ประมวลจรยิธรรมขององคก์รปกครองส่วนท้องถิน่ 

1.1.3(1)กิจกรรมให้ความรูเ้รื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อน

ให้กับบุคลากรท้องถิ่น 

15,000 

 

 

50,000 

 

- 

 

 

- 

 

 1.2 การสรา้งจติส านึกและความ

ตระหนักแกป่ระชาชนทุกภาคส่วนใน

ท้องถิ่น 
 

1)โครงการบรกิารจัดเก็บภาษีนอกสถานที ่

2)โครงการอบรมให้ความรูเ้ก่ียวกับงานพสัด ุ 

3)โครงการอบรมเชงิปฏิบัติธรรมระหว่าง อบต.กับ

ประชาชนในเขตต าบลหลุบคา 

- 

- 

20,000 

 

 

 1.3 การสรา้งจติ 

ส านึกและความตระหนักแกเ่ด็กและ

เยาวชน 
 

1)โครงการส่งเสรมิให้ความรูแ้ก่เยาวชนต าบลหลุบคา 

2)กจิกรรมพาเด็กเข้าวัดทุกวันพระ 

- 

- 
 

 รวม จ ำนวน  6 โครงกำร 1 มำตรกำร  2  กิจกรรม 85,000  
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แผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจรติ  ประจ ำปี 2565 

องค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลหลุบคำ  อ ำเภอแก้งคร้อ   จังหวัดชัยภูมิ 

 

มิต ิ

 

ภำรกิจตำมมิต ิ

 

โครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 

ปี 2565 หมำยเหตุ 

งบประมำณ 

(บำท) 

2. การบรหิารราชการเพื่อ

ป้องกันการทุจรติ 

2.1 แสดงเจตจ านงทางการเมืองใน

การต่อต้านการทุจริตของผู้บรหิาร 

1)โครงการส่งเสรมิการป้องกนัและปราบปรามการ

ทุจรติในการปฏิบัตงิานของบคุลากรในสงักัด อบตหลุบ

คา 

10,000  

 2.2มาตรการสรา้งความโปรง่ใสใน

การปฏิบัติราชการ 

1)มาตรการออกค าสั่งให้ขา้ราชการ 

พนักงาน ลูกจา้ง ถอืปฏิบัติในการปฏิบัติหนา้ที่ด้วย

ความโปรง่ใส 

-  

 2.3มาตรการใช้ดลุยพนิิจและใช้

อ านาจหนา้ที่ให้เปน็ไปตามหลักกา

บรหิารกจิการบ้านเมืองที่ด ี

1)โครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการด าเนินการ

เก่ียวกับการให้บริการประชาชน 

2)กจิกรรมการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

3)มาตรการการมอบอ านาจอนุมัต ิอนุญาต สั่งการ

เพื่อลดขัน้ตอนการปฏิบัติราชการ 

- 

 

- 

- 

 

 2.4การเชิดชูเกียรติแกห่น่วยงาน/

บุคคลในการด าเนนิกจิการ การ

ประพฤติปฏิบัติตนให้เปน็ที่ประจักษ์ 

1)กจิกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติที่ให้ความช่วยเหลอื

กจิการสาธารณะของทอ้งถิ่น 

2)กจิกรรมการมอบประกาศเกียรติคุณแก่สตรดีีเด่น 

- 

 

- 

 

 2.5มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบ 

หรอืรับแจ้งหรอืตรวจสอบพบการ

ทุจรติ 

1)กจิกรรมการท าข้อตกลงระหว่างข้าราชการ 

พนักงาน ลูกจา้งกับองคก์ารบรหิารส่วนต าบลหลุบคา 

ว่าจะปฏิบัตหินา้ที่ด้วยความซือ่สัตย์สุจริต มีคุณธรรม

จรยิธรรม และ การบรหิารราชการกิจการบ้านเมืองที่ดี 

-  

 รวม จ ำนวน  2 โครงกำร 2 มำตรกำร  4 กจิกรรม  10,000  
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แผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจรติ  ประจ ำปี 2565 

องค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลหลุบคำ  อ ำเภอแก้งคร้อ   จังหวัดชัยภูมิ 

 

มิต ิ

 

ภำรกิจตำมมิต ิ

 

โครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 

ปี 2565 หมำยเหตุ 

งบประมำณ 

(บำท) 

3. การส่งเสรมิบทบาทและ

การมีส่วนร่วมของภาค

ประชาชน 

3.1 จัดให้มีและเผยแพร่ขอ้มลู

ข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอ านวย

ความสะดวกแกป่ระชาชนไดม้ีส่วน

รว่มตรวจสอบการปฏิบตัิราชการตาม

อ านาจหนา้ที่ขององคก์รปกครองส่วน

ท้องถิ่นได้ทุกขั้นตอน 

1)กิจกรรมปรับปรุงศูนย์บรกิารข้อมูลขา่วสารแก่

ประชาชนต าบลหลุบคาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

2)กิจกรรม อบรมให้ความรูต้าม พ.ร.บ.ข้อมูลขา่วสาร

ของราชการ พ.ศ.2540 

3)โครงการอบรมให้ความรูด้า้นกฎหมาย  

 

- 

 

- 

 

10,000 

 

 3.2การรับฟังความคดิเห็น การรับ

และตอบสนองเรื่องรอ้งเรียน/รอ้งทุกข์

ของประชาชน 

1)โครงการจัดประชาคมแผนชุมชน 

2)กิจกรรมการด าเนินงานศูนย์รับเรื่องราวรอ้งทุกข์

อบต. 

3)มาตรการแกไ้ขเหตุเดอืดรอ้นร าคาญ ด้านการ

สาธารณสุขและสิง่แวดลอ้ม 

4)โครงการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

- 

- 

 

- 

 

15,000 

 

 3.3 การส่งเสรมิให้ประชาชนมีส่วน

รว่มบรหิารกิจการขององคก์ร

ปกครองส่วนท้องถิน่ 

1)มาตรการแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจดัท า

แผนพัฒนาท้องถิ่น 

2)กจิกรรมการจัดประชุมประชาคมหมู่บา้นและ

ประชาคมต าบลประจ าป ี

3)กจิกรรมการส่งเสรมิและสนับสนนุการจัดท าแผน

ชุมชน 

- 

- 

 

- 

 

 รวม จ ำนวน 3 โครงกำร 2 มำตรกำร 5 กิจกรรม 25,000  
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แผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจรติ  ประจ ำปี 2565 

องค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลหลุบคำ  อ ำเภอแก้งคร้อ   จังหวัดชัยภูมิ 

 

มิต ิ

 

ภำรกิจตำมมิต ิ

 

โครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 

ปี 2565 หมำยเหตุ 

งบประมำณ 

(บำท) 

4. การเสริมสรา้งและปรับปรุง

กลไกในการตรวจสอบการ

ปฏิบัติราชการขององคก์ร

ปกครองส่วนท้องถิน่ 

4.1 มีการจัดวางระบบและรายงาน

การควบคุมภายในตามที่

คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน

ก าหนด 

1)กจิกรรมการจัดท าควบคุมภายใน 

ในระดับหน่วยงานยอ่ย และระดับองคก์ร 

2)กจิกรรมติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในต าบล

หลุบคา 

- 

 

- 

 

 4.2 การสนับสนุนให้ภาคประชาชนมี

ส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบตั ิหรอื

การบรหิารราชการตามช่องทางที่

สามารถด าเนนิการได ้

1)กจิกรรมการแต่งตั้งประชาชนเข้ามามสี่วนร่วมในการ

ตรวจสอบตรวจรับงานจ้าง 

-  

 4.3 การส่งเสรมิบทบาทการ

ตรวจสอบของสภาท้องถิ่น 

1)กจิกรรมการแต่งตั้งประชาชนเข้ามามสี่วนร่วมในการ

ตรวจสอบการปฏิบตัิงานของ อบต. 

-  

 4.4 เสรมิพลังการมีส่วนรว่มของ

ชุมชน(Community)และบูรณาการทุก

ภาคส่วนเพื่อต่อตา้นการทุจริต 

1)กจิกรรมการเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารตา่งๆที่เก่ียวข้องกับ

การต่อต้านการทุจริต 

-  

 รวม จ ำนวน  -  โครงกำร  5 กิจกรรม -  

รวมท้ังสิ้น รวมท้ังหมด 11 โครงกำร 5 มำตรกำร 16 กิจกรรม   120,000  
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ส่วนที่ 3 

รำยละเอยีดโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 

ล ำดับที่ 1 

1. ชื่อโครงการเสริมสร้างคุณธรรมและพัฒนาคุณภาพชีวติของคณะผูบ้ริหาร ส.อบต. พนักงานส่วนต าบล/

ลูกจา้งในสังกัด อบต. 
 

2.  หลักกำรและเหตุผล 

ภายใต้การเปลี่ยนแปลงในกระแสโลกาภวิัฒน์ที่ปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว และสลับซับซ้อนมากยิ่งขึน้ 

จ าเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนวิธีการบริหารจัดการและการพัฒนาท้องถิ่นให้เหมาะสม การสร้างก าลังคนใน

การปฏิบัติราชการอย่างมคีุณภาพ ทั้งในด้านสมรรถนะ การบริหารผลงาน และการพิทักษ์ระบบคุณธรรม 

เพื่อให้บุคลากรทุกต าแหน่งมีความรูใ้นขอบเขต ภารกิจหนา้ที่ความรับผดิชอบ ความรูค้วามเข้าใจในเรื่องว่า

ด้วยจรรยา วินัย การรักษาวินัย และกฎหมายเบือ้งตน้ ตลอดจนมคีวามประพฤติปฏิบัติตนใหเ้หมาะสมส าหรับ

ต าแหน่งหน้าที่ 

การพัฒนาบุคลากรในการท างานอย่างมีประสิทธิภาพนั้น  จึงถือวา่เป็นสิ่งส าคัญและจ าเป็นมากใน

การพัฒนาองค์กร ทั้งในด้านความรู้ว่าด้วยเรื่องวินัย การรักษาวินัย กฎหมายเบือ้งต้นที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติ

หนา้ที่ คุณธรรมจริยธรรม ศลีธรรมจรรยา รวมถึงศิลปะการเป็นผู้น า องค์การบริหารส่วนต าบลหลุบคา จึง

ด าเนนิโครงการดังกล่าว เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรูใ้ห้กับบุคลากรในหนว่ยงาน และบุคลากรในส านักงานให้มี

ความรูใ้นทุก ๆ ด้าน มีความสุขในการปฏิบัติงาน เพื่อสามารถน าความรูม้าพัฒนาส่วนงานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ มีใจรักงานที่ท าอย่างมพีลัง การท างานร่วมกันอย่างมคีวามสุข ภายใต้ขอ้บังคับ กฎระเบียบที่

บัญญัติไว้ รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่ 

3.  วัตถุประสงค์ 

 3.1 เพื่อสร้างจิตส านึกที่ดีให้บุคลากรสามารถน าหลักคุณธรรม จริยธรรม ศีลธรรมจรรยา มาใช้ใน

การด าเนินชีวิตมีการพัฒนาด้านอารมณ์ รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น สามารถน ามาใช้ในการปฏิบัติงานและ

อยู่ร่วมกันอย่างมคีวามสขุ 

 3.๒ เพื่อใหผู้้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างและพนักงาน

จา้ง ให้รู้จักการท างานเป็นทีมมคีวามสามัคคีภายในองค์กร 

3.๓ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจในเรื่อง วินัย การรักษาวินัย และกฎหมายเบื้องต้น ที่เกี่ยวข้องใน

การปฏิบัติหน้าที่ ใหผู้้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างและพนักงาน

จา้ง  

4. เป้ำหมำย 

 ผูบ้ริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลพนักงานส่วนต าบล ลูกจา้ง พนักงานจ้าง   

5.  พื้นที่ด ำเนินกำร 

 หอ้งประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลหลุบคา/วัดภายในต าบลหลุบคา 
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6. วิธีกำรด ำเนินกำร 

 6.1.เขยีนโครงการและเสนอขออนุมัตโิครงการ 

 6.2.ประสานงานกับกลุ่มเป้าหมาย  วิทยากร  สถานที่ด าเนินการอบรม 

 6.3.ด าเนินการอบรมตามก าหนดการ 

 6.4.ประเมินผลโครงการทั้งก่อนและหลังการอบรม  และรายงานผลการด าเนนิการให้ผู้บริหารทราบ 

7.ระยะเวลำด ำเนินกำร 

 ในปีงบประมาณ 

8.งบประมำณ 

 ใช้งบประมาณ   15,000.- บาท 
 

9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 

 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหลุบคา  อ าเภอแก้งครอ้  จังหวัดชัยภูมิ 

10.  ตัวชี้วัด 

 ร้อยละของผูบ้ริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างและ     

พนักงานจ้าง ที่เข้ารับการฝึกอบรมตามโครงการผา่นเกณฑป์ระเมินความรูใ้นเนื้อหาวิชาที่ได้รับการฝึกอบรม  

ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ  ๘๐ 
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รำยละเอยีดโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 

ล ำดับที่ 2 

1. ชื่อโครงการอบรมเชิงปฏิบัติธรรมบูรณาการค่านิยมหลักของคนไทย  12 ประการ โดย อบต.หลุบคาและ

กลุ่มโรงเรยีนในต าบลหลุบคา 
 

2.  หลักกำรและเหตุผล 

ภายใต้การเปลี่ยนแปลงในกระแสโลกาภวิัตน์ที่ปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว และสลับซับซ้อนมากยิ่งขึน้ 

จ าเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนวิธีการบริหารจัดการและการพัฒนาท้องถิ่นให้เหมาะสม การสร้างก าลังคนใน

การปฏิบัติราชการอย่างมคีุณภาพ ทั้งในด้านสมรรถนะ การบริหารผลงาน และการพิทักษ์ระบบคุณธรรม 

เพื่อให้บุคลากรทุกต าแหน่งมีความรูใ้นขอบเขต ภารกิจหนา้ที่ความรับผดิชอบ ความรูค้วามเข้าใจในเรื่องว่า

ด้วยจรรยา วินัย การรักษาวินัย และกฎหมายเบือ้งตน้ ตลอดจนมคีวามประพฤติปฏิบัติตนใหเ้หมาะสมส าหรับ

ต าแหน่งหน้าที่ 

การพัฒนาบุคลากรในการท างานอย่างมีประสิทธิภาพนั้น  จึงถือวา่เป็นสิ่งส าคัญและจ าเป็นมากใน

การพัฒนาองค์กร ทั้งในด้านความรู้ว่าด้วยเรื่องวินัย การรักษาวินัย กฎหมายเบือ้งต้นที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติ

หนา้ที่ คุณธรรมจริยธรรม ศลีธรรมจรรยา รวมถึงศลิปะการเป็นผู้น า องค์การบริหารส่วนต าบลหลุบคา จึง

ด าเนนิโครงการดังกล่าว เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรูใ้ห้กับบุคลากรในหนว่ยงาน และบุคลากรในส านักงานให้มี

ความรูใ้นทุก ๆ ด้าน มีความสุขในการปฏิบัติงาน เพื่อสามารถน าความรูม้าพัฒนาส่วนงานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ มีใจรักงานที่ท าอย่างมพีลัง การท างานร่วมกันอย่างมคีวามสุข ภายใต้ขอ้บังคับ กฎระเบียบที่

บัญญัติไว้ รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่ 

3.  วัตถุประสงค์ 

 3.1 เพื่อสร้างจิตส านึกที่ดีให้บุคลากรสามารถน าหลักคุณธรรม จริยธรรม ศีลธรรมจรรยา มาใช้ใน

การด าเนินชีวิตมีการพัฒนาด้านอารมณ์ รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น สามารถน ามาใช้ในการปฏิบัติงานและ

อยู่ร่วมกันอย่างมคีวามสุข 

 3.๒ เพื่อใหผู้้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างและพนักงาน

จา้ง ให้รู้จักการท างานเป็นทีมมคีวามสามัคคีภายในองค์กร 

3.๓ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจในเรื่อง วินัย การรักษาวินัย และกฎหมายเบื้องต้น ที่เกี่ยวข้องใน

การปฏิบัติหน้าที่ ใหผู้้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างและพนักงาน

จา้ง และบุคลากรครูในเขตพืน้ที่ต าบลหลุบคาพรอ้มกับนักเรียน 

4. เป้ำหมำย 

 ผูบ้ริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลพนักงานส่วนต าบล ลูกจา้ง พนักงานจ้าง  / กลุ่ม

โรงเรียนในต าบลหลุบคา 
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5.  พื้นที่ด ำเนินกำร 

 สถานที่องค์การบริหารส่วนต าบลหลุบคา 

6. วิธีกำรด ำเนินกำร 

 6.1.เขยีนโครงการและเสนอขออนุมัตโิครงการ 

 6.2.ประสานงานกับกลุ่มเป้าหมาย  วิทยากร  สถานที่ด าเนินการอบรม 

 6.3.ด าเนินการอบรมตามก าหนดการ 

 6.4.ประเมินผลโครงการทั้งก่อนและหลังการอบรม  และรายงานผลการด าเนนิการให้ผู้บริหารทราบ 

7.ระยะเวลำด ำเนินกำร 

 ในปีงบประมาณ  2565 

8.งบประมำณ 

 -ใช้งบประมาณ  15,000 บาท 
 

9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 

 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหลุบคา  อ าเภอแก้งครอ้  จังหวัดชัยภูมิ 

10.  ตัวชี้วัด 

 ร้อยละของผูบ้ริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างและ     

พนักงานจ้าง ที่เข้ารับการฝึกอบรมตามโครงการผา่นเกณฑป์ระเมินความรูใ้นเนื้อหาวิชาที่ได้รับการฝึกอบรม  

ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ  ๘๐ 
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รำยละเอยีดโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 

ล ำดับที่ 3 

 

1. ชื่อ มาตรการส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

2.  หลักกำรและเหตุผล 

            สภาพสังคมไทยในปัจจุบัน  มกีารแข่งขันด้านเศรษฐกิจอย่างรุนแรงท าให้เกิดผลกระทบต่อ

สภาวะการเป็นอยู่ของบุคคลในหนว่ยงานตลอดถึงเด็กและเยาวชน ขาดการอบรม  สั่งสอนให้ความรู้ ความ

เข้าใจในการศึกษาหลักธรรม คุณธรรม จริยธรรมเพื่อใช้ในการปฏิบัติหน้าที่และการอยู่รว่มกันในสังคม  จึงท า

ให้เด็กและเยาวชนส่วนหนึ่งที่ได้รับผลกระทบจากสภาพปัญหาดังกล่าว ไม่เข้าใจ ขาดความรู ้ หลงท าในสิ่งที่

ไม่เหมาะสม   ท าความผดิถึงขั้นถูกลงโทษและถูกจับกุมด าเนนิคดีส่งเข้าสู่สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและ

เยาวชน และเพื่อเป็นการสนองนโยบายของรัฐบาล  ตลอดจนเห็นความส าคัญของพระพุทธศาสนา  คุณธรรม 

จรยิธรรมที่เป็นแหล่งหล่อหลอมจติใจ เห็นว่าการปฏิบัติตามคุณธรรม จริยธรรมและการสวดมนต์หมู่

สรรเสริญพระรัตนตรัยท านองสรภัญญะและการตอบปัญหาธรรม บรรยายธรรม ตลอดถึงการเข้าอบรม

ทักษะการปฏิบัติหนา้ที่ เป็นกิจกรรมที่ส่งเสรมิปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนมีจติใจอ่อนโยน เยือกเย็น รู้จักบาป

บุญคุณโทษ รูจ้ักสิ่งใดควรท า  ไม่ควรท า ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลับเป็นคนดีมคีุณธรรม น าไปใช้ชีวติในสังคม

อย่างปกติสุข 

3.  วัตถุประสงค์ 

 3.1 เพื่อสร้างจติส านึกที่ดใีห้เด็กและเยาวชนสามารถน าหลักคุณธรรม จริยธรรม ศลีธรรมจรรยา 

มาใช้ในการด าเนินชีวติมกีารพัฒนาด้านอารมณ์ รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น สามารถน ามาใช้ในการ

ปฏิบัติงานและอยู่ร่วมกันอย่างมคีวามสุข 

 3.๒ เพื่อให้เด็กและเยาวชน รูจ้ักการท างานเป็นทีมมคีวามสามัคคีในหมู่คณะ 

3.๓ เพื่อเพิ่มพูนความรูค้วามเข้าใจในเรื่องคุณธรรม จริยธรรม ในจิตใจ 

4. เป้ำหมำย 

 เด็กและเยาวชนในต าบลหลุบคา  อ าเภอแก้งครอ้  จังหวัดชัยภูมิ  

5.  พื้นที่ด ำเนินกำร 

 วัดในพืน้ที่เขตต าบลต าบลหลุบคา  อ าเภอแก้งครอ้  จังหวัดชัยภูมิ  

6. วิธีกำรด ำเนินกำร 

 6.1.เขยีนโครงการและเสนอขออนุมัตโิครงการ 

 6.2.ประสานงานกับกลุ่มเป้าหมาย  วิทยากร  สถานที่ด าเนินการอบรม 

 6.3.ด าเนินการอบรมตามก าหนดการ 

 6.4.ประเมินผลโครงการทั้งก่อนและหลังการอบรม  และรายงานผลการด าเนนิการให้ผู้บริหารทราบ 
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7.ระยะเวลำด ำเนินกำร 

 ในปีงบประมาณ   

8.งบประมำณ 

 -ไม่ใช้งบประมาณ 
 

9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 

 กองการศกึษาฯ สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลหลุบคา 

10.  ตัวชี้วัด 

 ร้อยละของเด็กและเยาวชน  ที่เข้ารับการฝกึอบรมตามโครงการผา่นเกณฑป์ระเมินความรูใ้น

เนือ้หาวิชาที่ได้รับการฝกึอบรม  ไม่นอ้ยกว่าร้อยละ  ๘๐ 
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รำยละเอยีดโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 

ล ำดับที่  4 

1. ชื่อ กิจกรรมให้ความรูเ้รื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับบุคลากรท้องถิ่น  

      2. หลักกำรและเหตุผล  

 หนา้ที่หลักในการจัดการบริการสาธารณะและแก้ไขปัญหาในระดับท้องถิ่นยังมีปัญหาหลายประการ  

ที่ส าคัญคือปัญหาด้านการบริหารราชการขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นเอง และปัญหาการก ากับดูแลโดย

องค์กรที่มี อ านาจหน้าที่ตามกฎหมาย และด้วยเหตุที่ว่านี ้ได้มสี่วนท าให้การบริหาราชการขององค์กร

ปกครองสว่นท้องถิ่นส่วนหนึ่งไม่เป็นไปเพื่อก่อใหเ้กิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนในท้องถิ่นอย่างแท้จริง คณะ

ผูบ้ริหารหรอืพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบางส่วนอาจจะมีพฤติการณ์สอ่ไปในทางที่เอือ้ประโยชน์แก่

ตนเองหรอืพวกพ้องโดยไม่ชอบมีการกระท าในลักษะที่เป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์ ฝ่าฝนืหรอืไม่ปฏิบัติ

ตามมาตรฐานจรยิธรรม 

 เพื่อเป็นการแสดงเจตจ านงทั้งฝา่ยบริหาร ข้าราชการ พนักงาน ลูกจา้ง ในการต่อต้านการทุจรติ   

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหลุบคา จงึได้มมีาตรการออกค าสั่งให้ข้าราชการ พนักงาน ลูกจา้ง ถือปฏิบัติ

ในการตอ่ต้านการทุจริต ขึ้น 

3.วัตถุประสงค์ 

       3.1 เพื่อเป็นการกระตุ้นฝา่ยบริหาร ขา้ราชการ พนักงาน ลูกจา้งในการตอ่ต้านการทุจรติทุกรูปแบบ 

       3.2 เพื่อให้ยึดถือในการปฏิบัติหน้าที่ในการตอ่ต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน 

       3.3 เพื่อเป็นช่องทางผลักดันและป้องกันปัญหาการทุจริตคอร์รัปช่ันในองค์กร 
 

4.เป้ำหมำย 

        ฝ่ายบริหาร ข้าราชการ พนักงาน ลูกจา้ง  
 

5.พื้นที่ด ำเนินกำร 

องค์การบริหารส่วนต าบลหลุบคา  อ าเภอแก้งครอ้  จังหวัดชัยภูมิ   
 

6. วิธีด ำเนินกำร  

           6.1 ออกค าสั่งให้ขา้ราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ถือปฏิบัติในการตอ่ต้านการทุจริต 

6.2 ท าหนังสือแจ้งเวียนทุกส านัก กอง 

6.3 ด าเนินการยึดถือปฏิบัติฯ 

6.4 ประเมินผลกิจกรรมและรายงานผลการด าเนินการให้ผู้บริหารทราบ 
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7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 

ปีงบประมาณ 

8. งบประมำณด ำเนินกำร 

        ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 

        ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหลุบคา 
 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

       10.1 บุคลากรในองค์กรไม่มีพฤติการณส์่อไปในทางที่เอือ้ประโยชน์แก่ตนเองหรอืพวกพ้องโดยไม่ชอบ

มีการกระท าในลักษะที่เป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์ ฝา่ฝนืหรอืไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรม 

         10.2 เกิดภาคีเครือข่ายในพืน้ที่ เพื่อตอ่ต้านการทุจริตคอรร์ัปชัน และเกิดการตระหนักและเฝ้าระวัง

การทุจริตในพืน้ที่ 
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รำยละเอยีดโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 

ล ำดับที่  5 

1. ชื่อ โครงการบริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ 

2.หลักกำรและเหตุผล 

 กระทรวงมหาดไทย ได้ก าหนดยุทธศาสตร ์ในด้านการส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โดยมีเป้าหมายให้

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดใหม้ีการบริการประชาชนในด้านต่าง ๆ ด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

ตามนโยบายของการปฏิรูประบบราชการ ภายใต้กรอบของระบบการบริหารจัดการแนวใหมเ่พื่อให้ประชาชน

ได้รับบริการที่ดี ซึ่งจะส่งผลให้ประชาชนเกิดความศรัทธาเชื่อมั่นในการบริหารงานของ องค์กรปกครองสว่น

ท้องถิ่น และการเสริมสร้างให้ชุมชนมคีวามเข้มแข็งสามัคคีและเกิดประโยชน์แก่ประชาชนซึ่งเป็นนโยบายที่

ส าคัญของรัฐบาล 

 การให้บริการทีด่ี และมีคุณภาพต้องอาศัยกลยุทธ์ ทักษะที่จะท าให้ผูร้ับบริการเกิดความพอใจ ซึ่ง

สามารถกระท าได้ตั้งแต่ก่อนการตดิต่อ ระหว่างการติดต่อและหลังการตดิต่อ การบริการที่ดีจะเป็นเครื่องมอื

ช่วยใหผู้ม้าติดตอ่รับบริการเกิดความประทับใจ และสร้างภาพลักษณ์ อันจะส่งผลในการให้บริการต่าง ๆ ใน

โอกาสต่อไป ซึ่งองค์การบริการส่วนต าบลหลุบคาตระหนักถึงการให้บริการที่สะดวกรวดเร็ว โดยได้ปรับปรุง

ประสิทธิภาพในการใหบ้ริการรับช าระภาษีที่รวดเร็วยิ่งขึน้ และเป็นการสร้างแรงจูงใจใหผู้ช้ าระภาษีมาช าระ

ภาษีมากขึ้น 

    องค์การบริการส่วนต าบลหลุบคา  จึงได้จัดท าโครงการบริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ 

โดยองค์การบริการสว่นต าบลหลุบคา จัดบริการรับช าระภาษีแก่ประชาชนภายในเขตพืน้ที่ จ านวน 10 

หมูบ่้าน เพื่อรับช าระภาษีโรงเรอืนละที่ดนิ ภาษีป้ายและภาษีบ ารุงท้องที่ และค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย 

เป็นการบริการประชาชน และตอบสนองความต้องการของประชาชน ท าให้เกิดความพึงพอใจ และสร้างความ

ประทับใจแก่ประชาชนผู้ช าระภาษี ต่อไป 

3.วัตถุประสงค์ 

 3.1. เพื่อเพิ่มจ านวนผู้อยู่ในข่ายที่ตอ้งช าระภาษี และเพิ่มรายได้ในการจัดเก็บภาษี   

ค่าธรรมเนียมเพิ่มมากขึ้น 

 3.2. เพื่อบริการประชาชน และสร้างความพึงพอใจให้กับประชาชน 

4. เป้ำหมำย 

 1) ผูม้ีหน้าที่ช าระภาษีโรงเรือนและที่ดนิ ภาษีป้าย และภาษีบ ารุงท้องที่  จ านวน  2,006 ราย 

 2) ผูม้ีหน้าที่ช าระค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย  จ านวน  1,003  ราย 

5.สถำนที่ด ำเนินกำร 

 จ านวน  10  หมู่บ้านต าบลหลุบคา 
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6. วิธีกำรด ำเนินกำร 

 6.1. จัดท าแผนการออกให้บริการประชาชนแตล่ะหมู่บ้านภายในเขตต าบลหลุบคา 

 6.2. แจ้งหนังสือเรยีนเวียน ปิดประกาศ และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบผ่านทาง  

หอกระจายข่าว ประจ าหมู่บ้านและทางเว็บไซด์ อบต.หลุบคา และรถเคลื่อนที่ 

 6.3. รวบรวมเอกสารและจัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัดเก็บภาษี 

และค่าธรรมเนียม 

 6.4. ออกใหบ้ริการรับช าระภาษีแก่ประชาชนภายในเขตต าบลหลุบคาตามแผนที่ก าหนดไว้ 

 6.5. ติดตามและประเมินผล 

7.ระยะเวลำกำรด ำเนินงำน 

หว้งเดือน มกราคม - มีนาคม ของทุกปี 

8.งบประมำณ 

 -ไม่ใช้งบประมาณ 

9.ผู้รับผิดชอบโครงกำร 

 กองคลังองค์การบริหารส่วนต าบลหลุบคา 

 - งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 

 - งานการเงนิและบัญชี 

10.ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

 10.1. ประชาชนผูอ้ยู่ในข่ายต้องช าระภาษี และค่าธรรมเนียมเพิ่มขึน้และอบต. มีรายได้เพิ่มขึ้น 

 10.2. ประชาชนได้รับความสะดวก และรวดเร็วในการให้บริการและเกิดความพึงพอใจในการ

ให้บริการ 
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รำยละเอยีดโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 

ล ำดับที่ 6 
 

1. ชื่อ โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับงานพัสดุ 
 

2.หลักกำรและเหตุผล   

       เนื่องจากงานด้านการเงิน การคลังและพัสดุมีขั้นตอนการปฏิบัติที่ต้องละเอียด รอบคอบและต้อง

ด าเนนิการดว้ยความถูกต้อง รวดเร็ว ทันตามก าหนดเวลา ภายใต้หลักเกณฑแ์ละระเบียบปฏิบัติของ  ทาง

ราชการ  ซึ่งปัจจุบันมกีารปรับเปลี่ยน แก้ไข เพิ่มเตมิ ระเบียบ แนวทางการปฏิบัติงาน ท าใหเ้จา้หน้าที่

ผูป้ฏิบัติงานด้านการเงิน การคลังและพัสดุต้องมีความรู้ ความเข้าใจ และตอ้งศึกษาระเบียบ แนวทางการ

ปฏิบัติให้เท่าทันกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป 

3.วัตถุประสงค์ 

 3.๑ เพื่อให้ผูป้ฏิบัติงานเงินงบประมาณ เป็นบุคลากรที่มีมาตรฐานในด้านความรู ้ความคิด 

ประสบการณท์ั้งส่วนของข้อกฎหมาย ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรี ข้อบังคับ และกรณีศึกษาต่าง ๆ สามารถ

น าไปปฏิบัติได้อย่างมปีระสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึน้ 

          3.๒ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม มคีวามรู ้ความเข้าใจ บทบาทหน้าที่ ความรับผดิชอบ ดา้นการเงิน     

การคลังและพัสดุ และมีความรู ้ความเข้าใจในระเบียบที่เกี่ยวกับงานด้านการเงิน การคลังและพัสดุ รวมทั้ง

สามารถปฏิบัติงานด้านการเงิน การคลังและพัสดุในระบบ GFMIS และระบบการจัดซือ้จัดจา้งภาครัฐด้วย

ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ได้อย่างถูกต้อง 

          3.๓. การบริหารงานการเงนิ การคลังและพัสดุ จะต้องสอดรับกับนโยบายรัฐและองค์กร   อย่างเป็น

ธรรม โปร่งใส ประหยัดและมีประสิทธิภาพ อกีทั้งเป็นการเตรยีมความพร้อมเพื่อจะรองรับการตรวจสอบจาก

ผูต้รวจสอบภายนอก 

           3.๔.เพื่อเปิดโอกาสใหเ้จ้าหน้าที่มคีวามกล้าแสดงออก ให้ความคิดเห็น ซักถามประเด็นปัญหาในการ

ปฏิบัติงาน และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ทัศนคติ และประสบการณใ์นการท างาน และใหข้้อเสนอแนะเพื่อ

แก้ไขปัญหา อุปสรรค ในการท างานร่วมกัน 
 

4.เป้ำหมำย 

       ผูบ้ริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง  และประชาชน

ที่สนใจเข้าร่วม 
 

5.พื้นที่ด ำเนินกำร 

หอ้งประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหลุบคา   อ าเภอแก้งครอ้   จังหวัดชัยภูมิ 
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6. วิธีด ำเนินกำร 

6.1.เขยีนโครงการ/กิจกรรมและเสนอขออนุมัติโครงการ/กิจกรรมกรรม 

6.2.ประสานงานกับกลุ่มเป้าหมาย  วิทยากร  สถานที่ด าเนินการอบรม 

6.3.ด าเนินการอบรมตามก าหนดการ 

6.4.ประเมินผลกิจกรรมและรายงานผลการด าเนินการให้ผู้บริหารทราบ 

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 

ปีงบประมาณ 

8. งบประมำณด ำเนินกำร 

        -ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 

        กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลหลุบคา  อ าเภอแก้งครอ้   จังหวัดชัยภูมิ 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

 เจ้าหน้าที่ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับงานเงินงบประมาณ  ในด้านงบประมาณ 

พัสดุ การเงินและบัญชี  สามารถปฏิบัติงานได้ด้วยความถูกต้อง ครบถ้วนตามระเบียบ 

   

   

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-19- 

รำยละเอยีดโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 

ล ำดับที่ 7 

1. ชื่อโครงการอบรมเชิงปฏิบัติธรรมระหว่าง อบต.หลุบคากับประชาชนในเขตต าบลหลุบคา 
 

2.  หลักกำรและเหตุผล 

ภายใต้การเปลี่ยนแปลงในกระแสโลกาภวิัฒน์ที่ปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว และสลับซับซ้อนมากยิ่งขึน้ 

จ าเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนวิธีการบริหารจัดการและการพัฒนาท้องถิ่นให้เหมาะสม การสร้างก าลังคนใน

การปฏิบัติราชการอย่างมคีุณภาพ ทั้งในด้านสมรรถนะ การบริหารผลงาน และการพิทักษ์ระบบคุณธรรม 

เพื่อให้บุคลากรทุกต าแหน่งมีความรูใ้นขอบเขต ภารกิจหนา้ที่ความรับผดิชอบ ความรูค้วามเข้าใจในเรื่องว่า

ด้วยจรรยา วินัย การรักษาวินัย และกฎหมายเบือ้งตน้ ตลอดจนมคีวามประพฤติปฏิบัติตนใหเ้หมาะสมส าหรับ

ต าแหน่งหน้าที่ 

การพัฒนาบุคลากรในการท างานอย่างมีประสิทธิภาพนั้น  จึงถือวา่เป็นสิ่งส าคัญและจ าเป็นมากใน

การพัฒนาองค์กร ทั้งในด้านความรู้ว่าด้วยเรื่องวินัย การรักษาวินัย กฎหมายเบือ้งต้นที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติ

หนา้ที่ คุณธรรมจริยธรรม ศลีธรรมจรรยา รวมถึงศิลปะการเป็นผู้น า องค์การบริหารส่วนต าบลหลุบคา จึง

ด าเนนิโครงการดังกล่าว เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรูใ้ห้กับบุคลากรในหนว่ยงาน และบุคลากรในส านักงานให้มี

ความรูใ้นทุก ๆ ด้าน มีความสุขในการปฏิบัติงาน เพื่อสามารถน าความรูม้าพัฒนาส่วนงานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ มีใจรักงานที่ท าอย่างมพีลัง การท างานร่วมกันอย่างมคีวามสุข ภายใต้ขอ้บังคับ กฎระเบียบที่

บัญญัติไว้ รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่ 

3.  วัตถุประสงค์ 

 3.1 เพื่อสร้างจิตส านึกที่ดีให้บุคลากรสามารถน าหลักคุณธรรม จริยธรรม ศีลธรรมจรรยา มาใช้ใน

การด าเนินชีวิตมีการพัฒนาด้านอารมณ์ รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น สามารถน ามาใช้ในการปฏิบัติงานและ

อยู่ร่วมกันอย่างมคีวามสุข 

 3.๒ เพื่อใหผู้้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างและพนักงาน

จา้ง ให้รู้จักการท างานเป็นทีมมคีวามสามัคคีภายในองค์กร 

3.๓ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจในเรื่อง วินัย การรักษาวินัย และกฎหมายเบื้องต้น ที่เกี่ยวข้องใน

การปฏิบัติหน้าที่ ใหผู้้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างและพนักงาน

จา้ง  

4. เป้ำหมำย 

 ผูบ้ริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง และ

ประชาชนในต าบลหลุบคา 

5.  พื้นที่ด ำเนินกำร 

 หอ้งประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลหลุบคา/วัดภายในต าบลหลุบคา 
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6. วิธีกำรด ำเนินกำร 

 6.1.เขยีนโครงการและเสนอขออนุมัตโิครงการ 

 6.2.ประสานงานกับกลุ่มเป้าหมาย  วิทยากร  สถานที่ด าเนินการอบรม 

 6.3.ด าเนินการอบรมตามก าหนดการ 

 6.4.ประเมินผลโครงการทั้งก่อนและหลังการอบรม  และรายงานผลการด าเนนิการให้ผู้บริหารทราบ 

7.ระยะเวลำด ำเนินกำร 

 ในปีงบประมาณ 

8.งบประมำณ 

 ใช้งบประมาณ   20,000.- บาท 
 

9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 

 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหลุบคา  อ าเภอแก้งครอ้  จังหวัดชัยภูมิ 

10.  ตัวชี้วัด 

 ร้อยละของผูบ้ริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างและ     

พนักงานจ้าง ที่เข้ารับการฝึกอบรมตามโครงการผา่นเกณฑป์ระเมินความรูใ้นเนื้อหาวิชาที่ได้รับการฝึกอบรม  

ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ  ๘๐ 
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รำยละเอยีดโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 

ล ำดับที่ 8 

 

1. ชื่อ โครงการส่งเสริมให้ความรูแ้ก่เยาวชนต าบลหลุบคา  
 

2.  หลักกำรและเหตุผล 

            สภาพสังคมไทยในปัจจุบัน  มกีารแข่งขันด้านเศรษฐกิจอย่างรุนแรงท าให้เกิดผลกระทบต่อ

สภาวะการเป็นอยู่ของบุคคลในหนว่ยงานตลอดถึงเด็กและเยาวชน ขาดการอบรม  สั่งสอนให้ความรู้ ความ

เข้าใจในการศึกษาหลักธรรม คุณธรรม จริยธรรมเพื่อใช้ในการปฏิบัติหน้าที่และการอยู่รว่มกันในสังคม  จึงท า

ให้เด็กและเยาวชนส่วนหนึ่งที่ได้รับผลกระทบจากสภาพปัญหาดังกล่าว ไม่เข้าใจ ขาดความรู ้ หลงท าในสิ่งที่

ไม่เหมาะสม   ท าความผดิถึงขั้นถูกลงโทษและถูกจับกุมด าเนนิคดีส่งเข้าสู่สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและ

เยาวชน และเพื่อเป็นการสนองนโยบายของรัฐบาล  ตลอดจนเห็นความส าคัญของพระพุทธศาสนา  คุณธรรม 

จรยิธรรมที่เป็นแหล่งหล่อหลอมจติใจ เห็นว่าการปฏิบัติตามคุณธรรม จริยธรรมและการสวดมนต์หมู่

สรรเสริญพระรัตนตรัยท านองสรภัญญะและการตอบปัญหาธรรม บรรยายธรรม ตลอดถึงการเข้าอบรม

ทักษะการปฏิบัติหนา้ที่ เป็นกิจกรรมที่ส่งเสรมิปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนมีจติใจอ่อนโยน เยือกเย็น รู้จักบาป

บุญคุณโทษ รูจ้ักสิ่งใดควรท า  ไม่ควรท า ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลับเป็นคนดีมคีุณธรรม น าไปใช้ชีวติในสังคม

อย่างปกติสุข 

3.  วัตถุประสงค์ 

 3.1 เพื่อสร้างจติส านึกที่ดใีห้เด็กและเยาวชนสามารถน าหลักคุณธรรม จริยธรรม ศลีธรรมจรรยา 

มาใช้ในการด าเนินชีวติมกีารพัฒนาด้านอารมณ์ รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น สามารถน ามาใช้ในการ

ปฏิบัติงานและอยู่ร่วมกันอย่างมคีวามสุข 

 3.๒ เพื่อให้เด็กและเยาวชน รูจ้ักการท างานเป็นทีมมคีวามสามัคคีในหมู่คณะ 

3.๓ เพื่อเพิ่มพูนความรูค้วามเข้าใจในเรื่องคุณธรรม จริยธรรม ในจิตใจ 

4. เป้ำหมำย 

 เด็กและเยาวชนในต าบลหลุบคา  อ าเภอแก้งครอ้  จังหวัดชัยภูมิ  

5.  พื้นที่ด ำเนินกำร 

 วัดในพืน้ที่เขตต าบลต าบลหลุบคา  อ าเภอแก้งครอ้  จังหวัดชัยภูมิ  

6. วิธีกำรด ำเนินกำร 

 6.1.เขยีนโครงการและเสนอขออนุมัตโิครงการ 

 6.2.ประสานงานกับกลุ่มเป้าหมาย  วิทยากร  สถานที่ด าเนินการอบรม 

 6.3.ด าเนินการอบรมตามก าหนดการ 

 6.4.ประเมินผลโครงการทั้งก่อนและหลังการอบรม  และรายงานผลการด าเนนิการให้ผู้บริหารทราบ 
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7.ระยะเวลำด ำเนินกำร 

 ในปีงบประมาณ   

8.งบประมำณ 

 -ไม่ใช้งบประมาณ 
 

9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 

 กองการศกึษาฯ สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลหลุบคา 

10.  ตัวชี้วัด 

 ร้อยละของเด็กและเยาวชน  ที่เข้ารับการฝกึอบรมตามโครงการผา่นเกณฑป์ระเมินความรูใ้น

เนือ้หาวิชาที่ได้รับการฝกึอบรม  ไม่นอ้ยกว่าร้อยละ  ๘๐ 
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รำยละเอยีดโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 

ล ำดับที่ 9 

1. ชื่อ กิจกรรมพาเด็กเข้าวัดทุกวันพระ 
 

2.  หลักกำรและเหตุผล 

                เนื่องจากสภาพสังคมปัจจุบัน บุคคลตั้งแต่เด็กและเยาวชนรวมถึงประชาชนทั่วไป ทั้งระดับ

ครอบครัว  ล้วนแตเ่กิดปัญหาในการด าเนินชีวติมากมาย  ต่างใชชี้วิตโดยความประมาท  ไม่ได้ยึดหลักธรรม

ทางศาสนา  ทั้งที่เราทุกคนสามารถที่จะน าหลักคุณธรรมจริยธรรมไปประยุกต์ใชใ้นชีวติประจ าวันได้  ดัง

ตัวอย่างจากค าสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจา้  ทรงแนะน าว่า  ต้นคดปลายตรงยังใชไ้ด้  “คนที่ประมาท

ในเบือ้งแรกแต่ภายหลังไม่ประมาท  ยังจะท าให้โลกสว่างไสวได้  ดังพระจันทร์พ้นจากเมฆหมอกแล้ว”  ซึ่ง

หลักค าสอนทางพระพุทธศาสนาดังกล่าว  สามารถน ามาใช้ในการด ารงตนหรอืแก้ปัญหาต่างๆ ที่เข้ามารุมเร้า

ภายในจติใจ  อีกทั้งผลกระทบจากภายนอกโดยเฉพาะทางดา้นเศรษฐกิจ  แมก้ระทั่งการรับเอาวัฒนธรรม

ตะวันตก  หรอืปัญหาทางด้านยาเสพติด  ปัญหาเกี่ยวกับการฆ่าตัวตาย  และที่ส าคัญที่สุดคือ  ความเป็น

ปัจเจกบุคคลในสังคมสูงขึ้น  ผูค้นเห็นแก่ตัว  เอารัดเอาเปรียบเห็นแต่ประโยชน์สว่นตนฝ่ายเดียว อบต.หลุบคา

ส่งเสริมกิจกรรมทางด้านศาสนา  ประเพณี  วัฒนธรรมที่ดีงาม ได้เล็งเห็นความส าคัญของการน าหลักธรรม

ค าสอนทางพุทธศาสนามาใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวติให้เป็นคนดี  มีศีลธรรม  จงึได้จัดท ากิจกรรมน าเด็ก

และเยาวชนเข้าวัดทุกวันพระและสอนธรรมศกึษาขึน้  เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้ร่วมปฏิบัติธรรม  เข้าวัด  ฟัง

ธรรม  ทุกวันพระและวันส าคัญทางศาสนา  เพื่อช่วยใหเ้กิดความสงบร่มเย็นทางจิตใจ  พร้อมปฏิบัติหน้าที่

อย่างเต็มก าลังความสามารถ  เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน  รวมถึงเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เด็กเยาวชน  และ

ประชาชนได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของวัด  เล็งเห็นประโยชน์ของการเข้าวัด  การฟังพระธรรมเทศนา  รวมถึง

ร่วมกันท านุบ ารุงพุทธศาสนาให้เจรญิงอกงามสืบต่อไป 

3.  วัตถุประสงค์ 

3.1 เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้รว่มปฏิบัติธรรม  เข้าวัด  ฟังธรรม  

3.2 เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เด็ก  เยาวชน  และประชาชนในชุมชน  ในการท านุบ ารุงศาสนา 

3.3 เพื่อส่งเสริม  สนับสนุน  ให้ความส าคัญของ “วัด”  ในการเป็นฐานในการน าหลักธรรมไปพัฒนา 

คุณธรรมจริยธรรมแก่เด็ก  เยาวชนและประชาชน 

           3.4 เพื่อสนับสนุน  ส่งเสริมการสอนธรรมศกึษาในโรงเรยีน 

           3.5 เพื่อประสานความรว่มมอืระหว่างบ้าน  วัด  และโรงเรียน  ในการส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรม

จรยิธรรม 

4. เป้ำหมำย 

 เด็กและเยาวชนในต าบลหลุบคา  อ าเภอแก้งครอ้  จังหวัดชัยภูมิ   
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5.  พื้นที่ด ำเนินกำร 

 วัดในพืน้ที่ต าบลหลุบคา   อ าเภอแก้งคร้อ  จังหวัดชัยภูมิ   

6. วิธีกำรด ำเนินกำร 

 6.1.เขียนโครงการและเสนอขออนุมัตโิครงการ 

 6.2.ประสานงานกับกลุ่มเป้าหมาย  วิทยากร  สถานที่ด าเนินการอบรม 

 6.3.ด าเนินการอบรมตามก าหนดการ 

 6.4.ประเมินผลโครงการทั้งก่อนและหลังการอบรม  และรายงานผลการด าเนนิการให้ผู้บริหารทราบ 

7.ระยะเวลำด ำเนินกำร 

 ในปีงบประมาณ   

8.งบประมำณ 

 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 

 กองการศกึษาฯ องค์การบริหารส่วนต าบลหลุบคา 

10.  ตัวชี้วัด 

 ร้อยละของเด็กนักเรียน ที่เข้ารับการฝกึอบรมตามโครงการผ่านเกณฑป์ระเมินความรูใ้นเนื้อหาวิชาที่

ได้รับการฝึกอบรม  ไม่นอ้ยกว่าร้อยละ  ๘๐ 
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รำยละเอยีดโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 

ล ำดับที่ 10 

1. ชื่อ โครงการส่งเริมการป้องกันและปราบปรามการทุจรติในการปฏิบัติงานของบุคลากร อบต.หลุบคา 

2. หลักกำรและเหตุผล  

 หนา้ที่หลักในการจัดการบริการสาธารณะและแก้ไขปัญหาในระดับท้องถิ่นยังมีปัญหาหลายประการ  

ที่ส าคัญคือปัญหาด้านการบริหารราชการขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นเอง และปัญหาการก ากับดูแลโดย

องค์กรที่มี อ านาจหน้าที่ตามกฎหมาย และด้วยเหตุที่ว่านี ้ได้มสี่วนท าให้การบริหาราชการขององค์กร

ปกครองสว่นท้องถิ่นส่วนหนึ่งไม่เป็นไปเพื่อก่อใหเ้กิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนในท้องถิ่นอย่างแท้จรงิ คณะ

ผูบ้ริหารหรอืพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบางส่วนอาจจะมีพฤติการณ์สอ่ไปในทางที่เอือ้ประโยชน์แก่

ตนเองหรอืพวกพ้องโดยไม่ชอบมีการกระท าในลักษะที่เป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์ ฝ่าฝนืหรอืไม่ปฏิบัติ

ตามมาตรฐานจรยิธรรม 

 เพื่อเป็นการแสดงเจตจ านงทั้งฝา่ยบริหาร ข้าราชการ พนักงาน ลูกจา้ง ในการต่อต้านการทุจรติ   

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหลุบคา จงึได้มมีาตรการออกค าสั่งให้ข้าราชการ พนักงาน ลูกจา้ง ถือปฏิบัติ

ในการตอ่ต้านการทุจริต ขึ้น 

3.วัตถุประสงค์ 

       3.1 เพื่อเป็นการกระตุ้นฝา่ยบริหาร ขา้ราชการ พนักงาน ลูกจา้งในการตอ่ต้านการทุจรติทุกรูปแบบ 

       3.2 เพื่อให้ยึดถือในการปฏิบัติหน้าที่ในการตอ่ต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน 

       3.3 เพื่อเป็นช่องทางผลักดันและป้องกันปัญหาการทุจริตคอร์รัปช่ันในองค์กร 
 

4.เป้ำหมำย 

        ฝ่ายบริหาร ข้าราชการ พนักงาน ลูกจา้ง  
 

5.พื้นที่ด ำเนินกำร 

องค์การบริหารส่วนต าบลหลุบคา  อ าเภอแก้งครอ้  จังหวัดชัยภูมิ   
 

6. วิธีด ำเนินกำร  

           6.1 ออกค าสั่งให้ขา้ราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ถือปฏิบัติในการตอ่ต้านการทุจริต 

6.2 ท าหนังสือแจ้งเวียนทุกส านัก กอง 

6.3 ด าเนินการยึดถือปฏิบัติฯ 

6.4 ประเมินผลกิจกรรมและรายงานผลการด าเนินการให้ผู้บริหารทราบ 
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7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 

ปีงบประมาณ  2563 

8. งบประมำณด ำเนินกำร 

        -ใช้งบประมาณ   10,000  บาท 

9. ผู้รับผิดชอบ 

        ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหลุบคา 
 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

       10.1 บุคลากรในองค์กรไม่มีพฤติการณ์สอ่ไปในทางที่เอือ้ประโยชน์แก่ตนเองหรอืพวกพ้องโดยไม่ชอบ

มีการกระท าในลักษะที่เป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์ ฝา่ฝนืหรอืไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรม 

         10.2 เกิดภาคีเครือข่ายในพืน้ที่ เพื่อตอ่ต้านการทุจริตคอรร์ัปชัน และเกิดการตระหนักและเฝ้าระวัง

การทุจรติในพื้นที่ 
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รำยละเอยีดโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 

ล ำดับที่ 11 

 

1. ชื่อมาตรการออกค าสั่งใหข้้าราชการพนักงาน ลูกจ้าง ถือปฏิบัติในการปฏิบัติหน้าที่ดว้ยความโปร่งใส 

2. หลักกำรและเหตุผล  

 หนา้ที่หลักในการจัดการบริการสาธารณะและแก้ไขปัญหาในระดับท้องถิ่นยังมีปัญหาหลายประการ  

ที่ส าคัญคือปัญหาด้านการบริหารราชการขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นเอง และปัญหาการก ากับดูแลโดย

องค์กรที่มี อ านาจหน้าที่ตามกฎหมาย และด้วยเหตุที่ว่านี ้ได้มสี่วนท าให้การบริหาราชการขององค์กร

ปกครองสว่นท้องถิ่นส่วนหนึ่งไม่เป็นไปเพื่อก่อใหเ้กิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนในท้องถิ่นอย่างแท้จริง คณะ

ผูบ้ริหารหรอืพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบางส่วนอาจจะมีพฤติการณ์สอ่ไปในทางที่เอือ้ประโยชน์แก่

ตนเองหรอืพวกพ้องโดยไม่ชอบมีการกระท าในลักษะที่เป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์ ฝ่าฝนืหรอืไม่ปฏิบัติ

ตามมาตรฐานจรยิธรรมหรือไม่เกิดความโปร่งใส 

 เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน ทั้งฝา่ยบริหาร ขา้ราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ในการ

ให้บริการประชาชนหรือการปฏิบัติงานของเจา้หนา้ที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหลุบคา จึงได้มมีาตรการ

ออกค าสั่งให้ข้าราชการพนักงาน ลูกจ้าง ถือปฏิบัติในการปฏิบัติหน้าที่ดว้ยความโปร่งใส  ขึน้ 

3.วัตถุประสงค์ 

        3.1 เพื่อเป็นการกระตุ้นฝ่ายบริหาร ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างปฏิบัติหน้าที่ดว้ยความโปร่งใส 

        3.2 เพื่อให้ยึดถือในการปฏิบัติหน้าที่ในความเป็นธรรม และโปร่งใส 

        3.3 เพื่อให้เกิดความเท่าเทียมกัน ทั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่ และผูม้ารับการบริการ และเกิดความเป็นธรรม

ทุกฝ่าย 
 

4.เป้ำหมำย 

ฝา่ยบริหาร ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง  
 

5.พื้นที่ด ำเนินกำร 

องค์การบริหารส่วนต าบลหลุบคา 
 

6. วิธีด ำเนินกำร  

6.1 ออกค าสั่งให้ขา้ราชการพนักงาน ลูกจ้าง ถือปฏิบัติในการปฏิบัติหน้าที่ดว้ยความโปร่งใส 

6.2 ท าหนังสือแจ้งเวียนทุกส านัก กอง 

6.3 ด าเนินการยึดถือปฏิบัติฯ 

6.4 ประเมินผลกิจกรรมและรายงานผลการด าเนินการให้ผู้บริหารทราบ 
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7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 

ปีงบประมาณ 

8. งบประมำณด ำเนินกำร 

        ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 

        ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหลุบคา 
 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

           10.1 บุคลากรในองค์กรไม่มพีฤติการณ์สอ่ไปในทางที่เอือ้ประโยชน์แก่ตนเองหรอืพวกพ้องโดยไม่

ชอบมีการกระท าในลักษณะที่เป็นการขัดกันแหง่ผลประโยชน์ ฝา่ฝนืหรอืไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจรยิธรรมเกิด

ความโปร่งใส 

           10.2 เกิดความเท่าเทียมกัน ทั้งผู้ปฏิบัติหนา้ที่ และผูม้ารับการบริการ และเกิดความเป็นธรรมทุก

ฝา่ย 
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รำยละเอยีดโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 

ล ำดับที่ 12 

 

1. ชื่อ โครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการด าเนินการเกี่ยวกับการให้บริการประชาชน 

2. หลักกำรและเหตุผล   

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖  

มาตราที่ ๕๒  ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าหลักเกณฑก์ารบริหารกิจการบ้านเมอืงที่ดี 

ประกอบกับพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๔๕ มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ ๓ 

ตุลาคม ๒๕๔๕ได้วางกรอบแนวทาง การบริหารราชการไว้ว่า การบริหารราชการตามพระราชบัญญัตินี้ตอ้ง

เป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ตอ่ภารกิจของรัฐ  ควรมปีระสิทธิภาพ ความคุ้มคา่ในเชิง

ภารกิจแหง่รัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน ลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จ าเป็นการกระจายอ านาจ

การตัดสินใจเพื่ออ านวยความสะดวกและตอบสนองความตอ้งการของประชาชน   

องค์การบริหารส่วนต าบลหลุบคา เป็นหนว่ยงานที่ใกล้ชิดประชาชน  มีหนา้ที่ในการพัฒนา

คุณภาพชีวติประชาชนในเขตพืน้ที่โดยเข้าถึงสทิธิประโยชน์อันพงึจะได้รับต่อรัฐ  โดยในส่วนของการพัฒนา

คุณภาพชีวติ เนื้อหาของงาน คอืงานสงเคราะหป์ระชาชนผู้ทุกข์ยาก ขาดแคลน ไร้ที่พึ่งผูป้ระสบภัยพิบัติต่าง ๆ

งานสงเคราะหค์นชราคนพิการและทุพพลภาค งานประสานและร่วมมอืกับหนว่ยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อการสังคม

สงเคราะหง์านให้ค าปรึกษา แนะน าในด้านสังคมสงเคราะห์แก่ผู้มาขอรับบริการและงานอื่นที่เกี่ยวข้อง 

ดังนัน้เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ตามโครงการส่งเสริมการสร้าง

หลักประกันรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุและผูพ้ิการ   การเข้าถึงสวัสดิการและการช่วยเหลือของรัฐอย่างทั่วถึง   

งานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม   ส านักปลัด   จึงได้มแีนวคิดที่จะปรับปรุง   การให้บริการ  ลดขั้นตอน  

ระยะเวลาในการปฏิบัติงานให้ความรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ    ในการตอบสนองความต้องการของ

ประชาชน   อ านวยความสะดวกเพื่องานบริการที่มีคุณภาพที่ดทีี่สุด  ทั่วถึงและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น 

ตอบสนองความตอ้งการของประชาชนในเขตพืน้ที่ และประชาชนทั่วไป  

3. วัตถุประสงค์ 

3.๑ เพื่อลดขั้นตอนการตดิต่อราชการของประชาชน ใหป้ระชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็ว

ในการเข้าถึงบริการของหน่วยงาน ท าให้สนองความต้องการ และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนอย่างเต็มที่ 

3.๒ เพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงงานบริการของรัฐ  เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจขององค์การ

บริหารส่วนต าบลหลุบคา 

3.๓ เพื่อทราบถึงความตอ้งการของประชาชน  รับรู้สภาพปัญหา  และสามารถแก้ไขปัญหาที่

เกิดขึ้นได้ 

  3.๔ เพื่อให้ประชาชนเกิดความประทับใจ  ในการให้บริการของภาครัฐ 
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4.  เป้ำหมำย 

 ประชาชนในเขตพื้นที่ต าบลหลุบคา  จ านวน  10  หมู่บ้าน และประชาชนทั่วไป 

5.  พื้นที่ด ำเนินกำร 

 ในเขตพืน้ที่ต าบลองค์การบริหารส่วนต าบลหลุบคา 

6.  วิธีกำรด ำเนินกำร 

 6.1 แต่งตั้งคณะท างานปรับปรุงขัน้ตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 

 6.2 ประกาศก าหนดขั้นตอนการรับเรื่องงานสวัสดิการสังคม และอื่น ๆ   

 6.3 ประกาศใหป้ระชาชนทราบโดยทั่วกัน 

 6.4 ด าเนินการจัดท ากิจกรรมอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน 

  6.4.๑ จัดท าป้ายแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงาน 

  6.4.๒ จัดท าค าสั่งแตง่ตั้งเจา้หน้าที่ผู้รับผิดชอบ 

  6.4.๓ จัดท าค าสั่งการใหบ้ริการประชาชนนอกเวลาราชการ 

  6.4.๔ จัดท าเอกสารประชาสัมพันธ์ขอ้มูลข่าวสารช่องทางตา่ง ๆ 

  6.4.๕ จัดท าตู้รับฟังความคิดเห็น 

  6.4.๖ จัดท าแบบประเมินผลความพึงพอใจ 

6.5 ส ารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ (แบบสอบถาม) 

 6.6 สรุปและติดตามประเมินผล 

 6.7 รายงานผล ตอ่ผูบ้ังคับบัญชา 
 

7.  ระยะเวลำด ำเนินกำร 

 ตลอดปีงบประมาณ 
 

8.  งบประมำณ 

 ไม่ใช้งบประมาณ 
 

9.  ผู้รับผิดชอบ 

 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหลุบคา 
 

10.ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

10.๑ประชาชนในเขตพืน้ที่ และประชาชนทั่วไปได้รับบริการที่ดี  สะดวก รวดเร็วและถูกต้อง 

10.๒ เกิดความสัมพันธ์  ความเข้าใจอันดีและความรว่มมอืกันระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบล 

หลุบคากับประชาชน 

10.๓ งานสวัสดิการสังคมได้เผยแพรข่้อมูล ข่าวสารทางราชการ ใหก้ับประชาชนได้รับทราบ อย่าง 

รวดเร็วถูกต้อง 

10.๔ พนักงานมีทัศนคติที่ดีในการให้บริการประชาชน 
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รำยละเอยีดโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 

ล าดับท่ี 13 
 

1. ชื่อ กิจกรรมการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน  

2. หลักกำรและเหตุผล   

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖  

มาตราที่ ๕๒  ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าหลักเกณฑก์ารบริหารกิจการบ้านเมอืงที่ดี 

ประกอบกับพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๔๕ มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ ๓ 

ตุลาคม ๒๕๔๕ได้วางกรอบแนวทาง การบริหารราชการไว้ว่า การบริหารราชการตามพระราชบัญญัตินี้ตอ้ง

เป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ตอ่ภารกิจของรัฐ  ควรมปีระสิทธิภาพ ความคุ้มคา่ในเชิง

ภารกิจแหง่รัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน ลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จ าเป็นการกระจายอ านาจ

การตัดสินใจเพื่ออ านวยความสะดวกและตอบสนองความตอ้งการของประชาชน   

องค์การบริหารส่วนต าบลหลุบคา เป็นหนว่ยงานที่ใกล้ชิดประชาชน  มีหนา้ที่ในการพัฒนา

คุณภาพชีวติประชาชนในเขตพืน้ที่โดยเข้าถึงสิทธิประโยชนอ์ันพึงจะได้รับต่อรัฐ  โดยในส่วนของการพัฒนา

คุณภาพชีวติ เนื้อหาของงาน คอืงานสงเคราะหป์ระชาชนผู้ทุกข์ยาก ขาดแคลน ไร้ที่พึ่งผูป้ระสบภัยพิบัติต่าง ๆ

งานสงเคราะหค์นชราคนพิการและทุพพลภาค งานประสานและร่วมมอืกับหนว่ยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อการสังคม

สงเคราะหง์านให้ค าปรึกษา แนะน าในด้านสังคมสงเคราะห์แก่ผู้มาขอรับบริการและงานอื่นที่เกี่ยวข้อง 

ดังนัน้เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ตามโครงการส่งเสริมการสร้าง

หลักประกันรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุและผูพ้ิการ   การเข้าถึงสวัสดิการและการช่วยเหลือของรัฐอย่างทั่วถึง   

งานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม   ส านักปลัด   จึงได้มแีนวคิดที่จะปรับปรุง   การให้บริการ  ลดขั้นตอน  

ระยะเวลาในการปฏิบัติงานให้ความรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ    ในการตอบสนองความต้องการของ

ประชาชน   อ านวยความสะดวกเพื่องานบริการที่มีคุณภาพที่ดทีี่สุด  ทั่วถึงและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น 

ตอบสนองความตอ้งการของประชาชนในเขตพืน้ที่ และประชาชนทั่วไป  

3. วัตถุประสงค์ 

3.๑ เพื่อลดขั้นตอนการตดิต่อราชการของประชาชน ใหป้ระชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็ว

ในการเข้าถึงบริการของหน่วยงาน ท าให้สนองความต้องการ และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนอย่างเต็มที่ 

3.๒ เพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงงานบริการของรัฐ  เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจขององค์การ

บริหารส่วนต าบลหลุบคา 

3.๓ เพื่อทราบถึงความตอ้งการของประชาชน  รับรู้สภาพปัญหา  และสามารถแก้ไขปัญหาที่

เกิดขึ้นได้ 

  3.๔ เพื่อให้ประชาชนเกิดความประทับใจ  ในการให้บริการของภาครัฐ 

 
 

 



-32- 

4.  เป้ำหมำย 

 ประชาชนในเขตพื้นที่ต าบลหลุบคา  จ านวน  10  หมู่บ้าน และประชาชนทั่วไป 

5.  พื้นที่ด ำเนินกำร 

 ในเขตพืน้ที่ต าบลองค์การบริหารส่วนต าบลหลุบคา 

6.  วิธีกำรด ำเนินกำร 

 6.1 แต่งตั้งคณะท างานปรับปรุงขัน้ตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 

 6.2 ประกาศก าหนดขั้นตอนการรับเรื่องงานสวัสดิการสังคม และอื่น ๆ   

 6.3 ประกาศใหป้ระชาชนทราบโดยทั่วกัน 

 6.4 ด าเนินการจัดท ากิจกรรมอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน 

  6.4.๑ จัดท าป้ายแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงาน 

  6.4.๒ จัดท าค าสั่งแตง่ตั้งเจา้หน้าที่ผู้รับผดิชอบ 

  6.4.๓ จัดท าค าสั่งการใหบ้ริการประชาชนนอกเวลาราชการ 

  6.4.๔ จัดท าเอกสารประชาสัมพันธ์ขอ้มูลข่าวสารช่องทางตา่ง ๆ 

  6.4.๕ จัดท าตู้รับฟังความคิดเห็น 

  6.4.๖ จัดท าแบบประเมินผลความพึงพอใจ 

6.5 ส ารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ (แบบสอบถาม) 

 6.6 สรุปและตดิตามประเมินผล 

 6.7 รายงานผล ตอ่ผูบ้ังคับบัญชา 
 

7.  ระยะเวลำด ำเนินกำร 

 ตลอดปีงบประมาณ 
 

8.  งบประมำณ 

 ไม่ใช้งบประมาณ 
 

9.  ผู้รับผิดชอบ 

 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหลุบคา 
 

10.ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

10.๑ประชาชนในเขตพืน้ที่ และประชาชนทั่วไปได้รับบริการที่ดี  สะดวก รวดเร็วและถูกต้อง 

10.๒ เกิดความสัมพันธ์  ความเข้าใจอันดีและความรว่มมอืกันระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบล 

หลุบคากับประชาชน 

10.๓ งานสวัสดิการสังคมได้เผยแพรข่้อมูล ข่าวสารทางราชการ ใหก้ับประชาชนได้รับทราบ อย่าง 

รวดเร็วถูกต้อง 

10.๔ พนักงานมีทัศนคติที่ดีในการให้บริการประชาชน 
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รำยละเอยีดโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 

ล าดับท่ี 14 
 

1. ชื่อ มาตรการมอบอ านาจอนุมัติ  อนุญาต  สั่งการเพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ  

2. หลักกำรและเหตุผล  

 หนา้ที่หลักในการจัดการบริการสาธารณะและแก้ไขปัญหาในระดับท้องถิ่นยังมีปัญหาหลายประการ  

ที่ส าคัญคือปัญหาด้านการบริหารราชการขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นเอง และปัญหาการก ากับดูแลโดย

องค์กรที่มี อ านาจหน้าที่ตามกฎหมาย และด้วยเหตุที่ว่านี ้ได้มสี่วนท าให้การบริหาราชการขององค์กร

ปกครองสว่นท้องถิ่นส่วนหนึ่งไม่เป็นไปเพื่อก่อใหเ้กิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนในท้องถิ่นอย่างแท้จรงิ คณะ

ผูบ้ริหารหรอืพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบางส่วนอาจจะมีพฤติการณ์สอ่ไปในทางที่เอือ้ประโยชน์แก่

ตนเองหรอืพวกพ้องโดยไม่ชอบมีการกระท าในลักษะที่เป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์ ฝ่าฝนืหรอืไม่ปฏิบัติ

ตามมาตรฐานจรยิธรรมหรือไม่เกิดความโปร่งใส 

 เพือ่ให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน ทั้งฝา่ยบริหาร ขา้ราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ในการ

ให้บริการประชาชนหรือการปฏิบัติงานของเจา้หนา้ที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหลุบคา จึงได้มมีาตรการ

มาตรการมอบอ านาจอนุมัติ  อนุญาต  สั่งการเพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ  ออกค าสั่งให้ข้าราชการ

พนักงาน ลูกจา้ง ถือปฏิบัติในการปฏิบัติหน้าที่ดว้ยความโปร่งใส  ขึน้ 

3.วัตถุประสงค์ 

        3.1 เพื่อเป็นการกระตุ้นฝ่ายบริหาร ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างปฏิบัติหน้าที่ดว้ยความโปร่งใส 

        3.2 เพื่อให้ยึดถือในการปฏิบัติหน้าที่ในความเป็นธรรม และโปร่งใส 

        3.3 เพื่อให้เกิดความเท่าเทียมกัน ทั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่ และผูม้ารับการบริการ และเกิดความเป็นธรรม

ทุกฝ่าย 
 

4.เป้ำหมำย 

ฝา่ยบริหาร ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง  
 

5.พื้นที่ด ำเนินกำร 

องค์การบริหารส่วนต าบลหลุบคา 
 

6. วิธีด ำเนินกำร  

6.1 ออกค าสั่งให้ขา้ราชการพนักงาน ลูกจ้าง ถือปฏิบัติในการปฏิบัติหน้าที่ดว้ยความโปร่งใส 

6.2 ท าหนังสือแจ้งเวียนทุกส านัก กอง 

6.3 ด าเนินการยึดถือปฏิบัติฯ 

6.4 ประเมินผลกิจกรรมและรายงานผลการด าเนินการให้ผู้บริหารทราบ 

 
 

 



-34- 

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 

ปีงบประมาณ 

8. งบประมำณด ำเนินกำร 

        ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 

        ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหลุบคา 
 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

           10.1 บุคลากรในองค์กรไม่มพีฤติการณ์สอ่ไปในทางที่เอือ้ประโยชน์แก่ตนเองหรอืพวกพ้องโดยไม่

ชอบมีการกระท าในลักษณะที่เป็นการขัดกันแหง่ผลประโยชน์ ฝา่ฝนืหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจรยิธรรมเกิด

ความโปร่งใส 

           10.2 เกิดความเท่าเทียมกัน ทั้งผู้ปฏิบัติหนา้ที่ และผูม้ารับการบริการ และเกิดความเป็นธรรมทุก

ฝา่ย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-35- 

รำยละเอยีดโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 

ล าดับท่ี 15 

1. ชื่อ กิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติที่ให้ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะของท้องถิ่น 

2. หลักกำรและเหตุผล  

  การที่ประชาชนในแต่ละท้องถิ่นจะมีความเป็นอยู่ที่ดีมคีวามสุขหรอืไม่จงึขึน้อยู่กับการ

ประพฤติปฏิบัติของข้าราชการพนักงานและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกคนแลว้ จติอาสาถึงเป็น

ผูใ้ห้การสนบัสนุนราชการ  เป็นผู้มคีุณธรรมปฏิบัติตนอยู่ในกรอบจริยธรรมเป็นผู้มีจติส านึกที่จะตอบสนอง

คุณแผ่นดินด้วยการกระท าทุกสิ่งเพื่อคุณประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติ 

  เพื่อเป็นการยกย่องให้รางวัลแก่ผู้ที่ประพฤติปฏิบัติตนช่วยเหลอืกิจการสาธารณะของท้องถิ่น

อาจเป็นในรูปตัวเงินหรอืมิใช่ตัวเงนิก็ได้โดยการยกย่องชมเชย การมอบโล่ การประกาศเกียรติคุณการ

ประกาศชื่อทางสื่อมวลชนเป็นต้นดังนัน้  องค์การบริหารส่วนต าบลหลุบคา จึงจัดท ากิจกรรมยกย่องเชิดชู

เกียรตทิี่ให้ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะของท้องถิ่น ขึน้ 

3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติประชาชนที่บ าเพ็ญประโยชน์ประพฤติปฏิบัติตนช่วยเหลือกิจการ

สาธารณะของท้องถิ่น 

3.2  เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับประชาชนในพื้นที่ 

3.3  เพื่อเป็นเกียรตแิละศักดิ์ศรีใหแ้ก่ตัวเอง และบุคคลรอบข้าง 
 

4.เป้ำหมำย   

ประชาชนในพื้นที่ต าบลหลุบคาที่บ าเพ็ญประโยชน์ประพฤติปฏิบัติตนช่วยเหลือกิจการสาธารณะของ

ท้องถิ่น 
 

5. พื้นที่ด ำเนินกำร 

พืน้ที่ต าบลหลุบคา   อ าเภอแก้งครอ้  จังหวัดชัยภูมิ 
 

6.วธิีกำรด ำเนินกำร 

5.1  เสนอโครงการ/กิจกรรม  เพื่อพิจารณาขออนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่น 

5.2  ประชาสัมพันธ์ใหป้ระชาชนในพื้นที่ทราบทั่วกัน 

5.3  แต่งตัง้คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกบ าเพ็ญประโยชน์ประพฤติปฏิบัติตนช่วยเหลอืกิจการ

สาธารณะของท้องถิ่น 

5.4  ด าเนินการตามโครงการ/กิจกรรม 

5.5  ประเมินผลและสรุปผลการจัดท าโครงการ/กิจกรรมเสนอต่อผูบ้ริหาร 
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7.ระยะเวลำด ำเนินกำร  

 ในห้วงปีงบประมาณ 

8.งบประมำณ 

 ไม่ใช้งบประมาณ 

9.  ผู้รับผิดชอบ 

 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหลุบคา  อ าเภอแก้งครอ้  จังหวัดชัยภูมิ 

10.ผลลัพธ์ 

 10.1 ประชาชนมีความภาคภูมใิจในการได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ 

 10.2 เป็นเกียรตปิระวัติและศักดิ์ศรใีห้แก่ผู้บ าเพ็ญประโยชน์ประพฤติปฏิบัติตนช่วยเหลอืกิจการ

สาธารณะ และชุมชน 
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รำยละเอยีดโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 

ล ำดับที่ 16 

1. ชื่อ กิจกรรมการมอบประกาศเกียรติคุณแก่สตรดีีเด่น 

2. หลักกำรและเหตุผล  

  การที่ประชาชนในแต่ละท้องถิ่นจะมีความเป็นอยู่ที่ดีมคีวามสุขหรอืไม่จงึขึ้นอยู่กับการ

ประพฤติปฏิบัติของข้าราชการพนักงานและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกคนแลว้ จติอาสาถึงเป็น

ผูใ้ห้การสนับสนุนราชการ  เป็นผู้มคีุณธรรมปฏิบัติตนอยู่ในกรอบจริยธรรมเป็นผู้มีจติส านึกที่จะตอบสนอง

คุณแผ่นดินด้วยการกระท าทุกสิ่งเพื่อคุณประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติ 

  เพื่อเป็นการยกย่องให้รางวัลแก่ผู้ที่ประพฤติปฏิบัติตนช่วยเหลอืกิจการสาธารณะของท้องถิ่น

อาจเป็นในรูปตัวเงินหรอืมิใช่ตัวเงนิก็ได้โดยการยกย่องชมเชย การมอบโล่ การประกาศเกียรติคุณการ

ประกาศชื่อทางสื่อมวลชนเป็นต้นดังนัน้  องค์การบริหารส่วนต าบลหลุบคา จึงจัดท ากิจกรรมการมอบ

ประกาศเกียรติคุณแก่สตรีดีเด่นที่ให้ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะของท้องถิ่น ขึน้ 

3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติประชาชนที่บ าเพ็ญประโยชน์ประพฤติปฏิบัติตนช่วยเหลือกิจการ

สาธารณะของท้องถิ่น 

3.2  เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับประชาชนในพื้นที่ 

3.3  เพื่อเป็นเกียรตแิละศักดิ์ศรีใหแ้ก่ตัวเอง และบุคคลรอบข้าง 
 

4.เป้ำหมำย   

มอบประกาศเกียรติคุณแก่สตรีดเีด่นประชาชนในพื้นที่ต าบลหลุบคา  

5. พื้นที่ด ำเนินกำร 

พืน้ที่ต าบลหลุบคา   อ าเภอแก้งครอ้  จังหวัดชัยภูมิ 
 

6.วธิีกำรด ำเนินกำร 

5.1  เสนอโครงการ/กิจกรรม  เพื่อพิจารณาขออนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่น 

5.2  ประชาสัมพันธ์ใหป้ระชาชนในพื้นที่ทราบทั่วกัน 

5.3  แต่งตัง้คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกสตรีดเีด่นที่บ าเพ็ญประโยชน์ประพฤติปฏิบัติตน

ช่วยเหลือกิจการสาธารณะของท้องถิ่น 

5.4  ด าเนินการตามโครงการ/กิจกรรม 

5.5  ประเมินผลและสรุปผลการจัดท าโครงการ/กิจกรรมเสนอต่อผูบ้ริหาร 
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7.ระยะเวลำด ำเนินกำร  

 ในห้วงปีงบประมาณ 

8.งบประมำณ 

 ไม่ใช้งบประมาณ 

9.  ผู้รับผิดชอบ 

 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหลุบคา  อ าเภอแก้งครอ้  จังหวัดชัยภูมิ 

10.ผลลัพธ์ 

 10.1 ประชาชนมีความภาคภูมิใจในการได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ 

 10.2 เป็นเกียรตปิระวัติและศักดิ์ศรใีห้แก่ผู้บ าเพ็ญประโยชน์ประพฤติปฏิบัติตนช่วยเหลอืกิจการ

สาธารณะ และชุมชน 
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รำยละเอยีดโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 

ล ำดับที่ 17 
 

1. ชื่อกิจกรรมการท าขอ้ตกลงระหว่างข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างกับองค์การบริหารส่วนต าบลหลุบคา 

ว่าจะปฏิบัติหนา้ที่ดว้ยความซื่อสัตย์สุจริต มคีุณธรรมจริยธรรม และการบริหารราชการกิจการบ้านเมืองที่ดี 
 

2. หลักกำรและเหตุผล  

  ข้าราชการพนักงานและลูกจา้งขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นเป็นผู้ที่มบีทบาทส าคัญและ

เป็นกลไกหลักของประเทศในการให้บริการสาธารณะเพื่อตอบสนองความตอ้งการของประชาชนในท้องถิ่นทั้ง

ยังมีหน้าที่และความรับผดิชอบส าคัญในอันที่จะบ าบัดทุกข์บ ารุงสุขและสร้างคุณภาพชีวติที่ดีให้แก่ประชาชน

ในท้องถิ่นโดยใหส้อดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและท้องถิ่น ดังน้ันการที่ประชาชนในแต่ละท้องถิ่นจะมี

ความเป็นอยู่ที่ดีมีความสุขหรอืไม่จงึขึ้นอยู่กับการประพฤติปฏิบัติของข้าราชการพนักงานและลูกจ้างของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกคนหากข้าราชการพนักงานและลูกจา้งขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นเป็นผู้มี

คุณธรรมปฏิบัติตนอยู่ในกรอบจรยิธรรมเป็นผู้มีจิตส านึกที่จะตอบสนองคุณแผ่นดินด้วยการกระท าทุกสิ่งเพื่อ

คุณประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติ  

เพื่อเป็นการยืนยันในการปฏิบัติหน้าที่ดว้ยความซื่อสัตย์สุจรติ มีคุณธรรมจริยธรรม และการ

บริหารราชการกิจการบ้านเมอืงที่ดีในการบริการประชาชนในพื้นที่รับผดิชอบองค์การบริหารส่วนต าบลหลุบ

คา จึงจัดท ากิจกรรมการท าข้อตกลงระหว่างข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างกับองค์การบริหารส่วนต าบลหลุบ

คาวา่จะปฏิบัติหน้าที่ดว้ยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรมจริยธรรม และการบริหารราชการกิจการบ้านเมืองที่

ดขีึน้ 

3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพื่อให้ขา้ราชการ พนักงาน ลูกจ้างตระหนักถึงการปฏิบัติหนา้ที่ดว้ยความซื่อสัตย์สุจรติ 

มีคุณธรรมจริยธรรม และการบริหารราชการกิจการบ้านเมืองที่ด ี 

3.2 เพื่อเป็นการปฏิบัติตนในการปฏิบัติหน้าที่ให้บริการแก่ประชาชนในพื้นที่ 

3.3 เพื่อให้องคก์รและประชาชนในพื้นที่เกิดความผาสุก ความสามัคคี โปร่งใสและเป็นธรรม 
 

4.เป้ำหมำย   

ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลหลุบคา 
 

5. พื้นที่ด ำเนินกำร 

องค์การบริหารส่วนต าบลหลุบคา  อ าเภอแก้งครอ้  จังหวัดชัยภูมิ 
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6.วธิีกำรด ำเนินกำร 

5.1  เสนอโครงการ/กิจกรรม  เพื่อพิจารณาขออนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่น 

5.2  จัดท าเอกสารแจง้เวียนเพื่อทราบ 

5.3  ท าข้อตกลงระหว่างข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างกับองค์การบริหารส่วนต าบลหลุบคา 

ว่าจะปฏิบัติหนา้ที่ดว้ยความซื่อสัตย์สุจริต มคีุณธรรมจริยธรรม และการบริหารราชการกิจการบ้านเมืองที่ดี 

5.4  ด าเนินการตามโครงการ/กิจกรรม 

5.5  ประเมินผลและสรุปผลการจัดท าโครงการ/กิจกรรมเสนอต่อผูบ้ริหาร 

7.ระยะเวลำด ำเนินกำร  

 ในห้วงปีงบประมาณ  

8.งบประมำณ 

 ไม่ใช้งบประมาณ 

9.  ผู้รับผิดชอบ 

ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหลุบคา  อ าเภอแก้งครอ้  จังหวัดชัยภูมิ 

 

10.ผลลัพธ์ 

10.1 ข้าราชการ พนักงาน ลูกจา้งตระหนักถึงการปฏิบัติหน้าที่ดว้ยความซื่อสัตย์สุจรติ มีคุณธรรม

จรยิธรรม และการบริหารราชการกิจการบ้านเมืองที่ดี  

 10.2 องค์กรและประชาชนในพืน้ที่เกิดความผาสุก ความสามัคคี โปร่งใสและเป็นธรรม 
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รำยละเอยีดโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 

ล ำดับที่ 18 

 

1. ชื่อ กิจกรรมปรับปรุงศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนต าบลหลุบคา 

 

2. หลักกำรและเหตุผล  

  ตามพระราชบัญญัติขอ้มูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ตามมาตรา 9 บัญญัติภายใต้

บังคับมาตรา 14 และมาตรา 15 หนว่ยงานของรัฐต้องจัดใหม้ีขอ้มูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยที่ก าหนด

ไว้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (1) -(8) ไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ทั้งนี้ หลักเกณฑ์และวิธีการที่

คณะกรรมการก าหนดตามบทบัญญัติดังกล่าว ซึ่งตามบทบัญญัติของกฎหมายดังกล่าว และตามประกาศของ

คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการซึ่งออกโดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติของกฎหมายดังกล่าวได้

ก าหนดไว้ให้หน่วยงานของรัฐทุกแห่ง จะต้องมีศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพื่อเป็นสถานที่จัดเตรียมข้อมูลข่าวสาร

อย่างนอ้ยตามที่กฎหมายก าหนดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูเพื่อให้การด าเนินการเผยแพรข่้อมูลข่าวสารของ

ราชการเป็นไปอย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพ 

เพื่อเป็นการบริการข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนต าบลหลุบคาและประชาชนทั่วไปองค์การ

บริหารส่วนต าบลหลุบคา จึงจัดท าปรับปรุงศูนย์บริการข้อมูลขา่วสารแก่ประชาชนต าบลหลุบคาขึ้น 
 

3. วัตถุประสงค์ 

3.1. เพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจดูข้อมูลข่าวสารของราชการได้ 

3.2. เพื่อเป็นสถานที่จัดเตรียมขอ้มูลข่าวสารอย่างน้อยตามที่กฎหมายก าหนดไว้ให้ประชาชนเข้า

ตรวจดู 

3.3. เพื่อให้การด าเนินการเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารของราชการเป็นไปอย่างถูกต้องและมีประสทิธิภาพ 
 

4.เป้ำหมำย   

ประชาชนต าบลหลุบคาและประชาชนทั่วไป 

 

5. พื้นที่ด ำเนินกำร 

องค์การบริหารส่วนต าบลหลุบคา  อ าเภอแก้งครอ้  จังหวัดชัยภูมิ 

6.วธิีกำรด ำเนินกำร 

5.1  เสนอโครงการ/กิจกรรม  เพื่อพิจารณาขออนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่น 

5.2  จัดท าค าสั่งแตง่ตั้งคณะกรรมการประจ าศูนย์บริการขอ้มูลข่าวสารและผูร้ับผดิชอบ 

5.3  จัดท าเอกสารแจ้งเวียนเพื่อทราบ 

5.4  ด าเนินการตามโครงการ/กิจกรรม 

5.5  ประเมินผลและสรุปผลการจัดท าโครงการ/กิจกรรมเสนอต่อผูบ้ริหาร 
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7.ระยะเวลำด ำเนินกำร  

 ในห้วงปีงบประมาณ  

8.งบประมำณ 

 ไม่ใช้งบประมาณ 
 

9.  ผู้รับผิดชอบ 

 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหลุบคา  อ าเภอแก้งครอ้  จังหวัดชัยภูมิ 
 

10.ผลลัพธ์ 

10.1. การเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารของราชการเป็นไปอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 

 10.2. หนว่ยงานของรัฐและประชาชนได้รับความพึงพอใจในการได้รับบริการข้อมูลข่าวสาร 

 10.3. สามารถเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารตามความตอ้งการของประชาชนได้อย่างทั่วถึง 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-43- 
 

รำยละเอยีดโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 

ล ำดับท่ี 19 

1. ชื่อ  กิจกรรมอบรมใหค้วามรู้ตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 
 

๒. หลักกำรและเหตุผล 

ภายใต้การเปลี่ยนแปลงในกระแสโลกาภวิัตน์ที่ปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว และสลับซับซ้อนมาก

ยิ่งขึ้น จ าเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนวิธีการบริหารจัดการและการพัฒนาท้องถิ่นให้เหมาะสม การสร้าง

ก าลังคนในการปฏิบัติราชการอย่างมคีุณภาพ ทั้งในด้านสมรรถนะ การบริหารผลงาน และการพิทักษ์ระบบ

คุณธรรม เพื่อให้บุคลากรทุกต าแหน่งมคีวามรูใ้นขอบเขต ภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบ ความรูค้วามเข้าใจใน

เรื่องว่าด้วยจรรยา วนิัย การรักษาวินัย และกฎหมายเบื้องต้น ตลอดจนมีความประพฤติปฏิบัติตนใหเ้หมาะสม

ส าหรับต าแหน่งหน้าที่ 

การพัฒนาบุคลากรในการท างานอย่างมีประสิทธิภาพนั้น  จึงถือวา่เป็นสิ่งส าคัญและจ าเป็น

มากในการพัฒนาองค์กร ทั้งในด้านความรูว้่าด้วยเรื่องวินัย การรักษาวินัย กฎหมายเบือ้งตน้ที่เกี่ยวข้องในการ

ปฏิบัติหน้าที่ คุณธรรมจริยธรรม ศลีธรรมจรรยา รวมถึงศลิปะการเป็นผูน้ า องค์การบริหารส่วนต าบลหลุบ

คา  จงึด าเนินโครงการดังกล่าว เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรูใ้ห้กับบุคลากรในหนว่ยงาน และบุคลากรใน

ส านักงานใหม้ีความรูใ้นทุก ๆ ด้าน มีความสุขในการปฏิบัติงาน เพื่อสามารถน าความรู้มาพัฒนาส่วนงานได้

อย่างมปีระสิทธิภาพ มีใจรักงานที่ท าอย่างมีพลัง การท างานร่วมกันอย่างมคีวามสุข ภายใต้ข้อบังคับ 

กฎระเบียบที่บัญญัติไว้ รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่  

๓. วัตถุประสงค์ 

 ๓.๑ เพื่อให้ผูบ้ริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงานลูกจา้ง เข้าร่วมฝกึอบรมเกี่ยวข้องกับกฎหมาย 

ระเบียบข้อบังคับ หรอืมติคณะรัฐมนตรทีี่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ 

 ๓.๒ เพื่อให้เกิดความรูค้วามเข้าใจ ขั้นตอนการปฏิบัติที่กฎหมายและระเบียบได้ก าหนดเอาไว้ 

 ๓.๓ เพื่อสร้างความธรรมาภบิาล ในการปฏิบัติราชการ ในการบริการประชาชนในพืน้ที่ 

๔. เป้ำหมำย 

 ผูบ้ริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงานลูกจา้งองค์การบริหารส่วนต าบลหลุบคา 
 

5. พื้นที่ด ำเนินกำร 

 องค์การบริหารส่วนต าบลหลุบคา 
 

6. วิธีกำรด ำเนินกำร 

 6.1ส ารวจรายชื่อผูต้้องการเข้าร่วมการฝึกอบรม 

6.2  จัดท าค าสั่งให้บุคลากรเข้าร่วม 

6.3  ด าเนินการเข้าร่วมการฝึกอบรม 

6.4  รายงานผลเสนอต่อผู้บริหาร 
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7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 

 ในห้วงปีงบประมาณ 
 

8.  งบประมำณ 

 -ไม่ใช้งบประมาณ 
 

9.  ผู้รับผิดชอบโครงกำร 

ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลหลุบคา 
 

10. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

10.1 ผูบ้ริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงานลูกจ้าง มีความรูค้วามเข้าใจเกี่ยวข้องกับกฎหมาย 

ระเบียบข้อบังคับ หรอืมติคณะรัฐมนตรทีี่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ 

           10.2 เกิดการบริหารบ้านเมืองที่ดแีละมีธรรมาภบิาล ในการปฏิบัติราชการ ในการบริการประชาชน

ในพืน้ที่ 

10.3 ผูบ้ริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงานลูกจ้าง มีความรูค้วามเข้าใจเกี่ยวข้องกับความรูต้าม 

พรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 
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รำยละเอยีดโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 

ล ำดับที่ 20 

1. ชื่อ โครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมาย 
 

๒. หลักกำรและเหตุผล 

ภายใต้การเปลี่ยนแปลงในกระแสโลกาภวิัตน์ที่ปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว และสลับซับซ้อนมาก

ยิ่งขึ้น จ าเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนวิธีการบริหารจัดการและการพัฒนาท้องถิ่นให้เหมาะสม การสร้าง

ก าลังคนในการปฏิบัติราชการอย่างมคีุณภาพ ทั้งในด้านสมรรถนะ การบริหารผลงาน และการพิทักษ์ระบบ

คุณธรรม เพื่อให้บุคลากรทุกต าแหน่งมคีวามรูใ้นขอบเขต ภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบ ความรูค้วามเข้าใจใน

เรื่องว่าด้วยจรรยา วนิัย การรักษาวินัย และกฎหมายเบื้องต้น ตลอดจนมีความประพฤติปฏิบัติตนใหเ้หมาะสม

ส าหรับต าแหน่งหน้าที่ 

การพัฒนาบุคลากรในการท างานอย่างมีประสิทธิภาพนั้น  จึงถือวา่เป็นสิ่งส าคัญและจ าเป็น

มากในการพัฒนาองค์กร ทั้งในด้านความรูว้่าด้วยเรื่องวินัย การรักษาวินัย กฎหมายเบือ้งตน้ที่เกี่ยวข้องในการ

ปฏิบัติหน้าที่ คุณธรรมจริยธรรม ศลีธรรมจรรยา รวมถึงศลิปะการเป็นผูน้ า องค์การบริหารส่วนต าบลหลุบ

คา  จงึด าเนินโครงการดังกล่าว เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรูใ้ห้กับบุคลากรในหนว่ยงาน และบุคลากรใน

ส านักงานใหม้ีความรูใ้นทุก ๆ ด้าน มีความสุขในการปฏิบัติงาน เพื่อสามารถน าความรูม้าพัฒนาส่วนงานได้

อย่างมปีระสิทธิภาพ มีใจรักงานที่ท าอย่างมีพลัง การท างานร่วมกันอย่างมคีวามสุข ภายใต้ข้อบังคับ 

กฎระเบียบที่บัญญัติไว้ รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่  

๓. วัตถุประสงค์ 

 ๓.๑ เพื่อให้ผูบ้ริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงานลูกจา้ง เข้าร่วมฝกึอบรมเกี่ยวข้องกับกฎหมาย 

ระเบียบข้อบังคับ หรอืมติคณะรัฐมนตรทีี่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ 

 ๓.๒ เพื่อให้เกิดความรูค้วามเข้าใจ ขั้นตอนการปฏิบัติที่กฎหมายและระเบียบได้ก าหนดเอาไว้ 

 ๓.๓ เพื่อสร้างความธรรมาภบิาล ในการปฏิบัติราชการ ในการบริการประชาชนในพืน้ที่ 

๔. เป้ำหมำย 

 ผูบ้ริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงานลูกจา้งองค์การบริหารส่วนต าบลหลุบคา 
 

5. พื้นที่ด ำเนินกำร 

 องค์การบริหารส่วนต าบลหลุบคา 
 

6. วิธีกำรด ำเนินกำร 

 6.1ส ารวจรายชื่อผูต้้องการเข้าร่วมการฝึกอบรม 

6.2  จัดท าค าสั่งให้บุคลากรเข้าร่วม 

6.3  ด าเนินการเข้าร่วมการฝึกอบรม 

6.4  รายงานผลเสนอต่อผู้บริหาร 
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7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 

 ในห้วงปีงบประมาณ 
 

8.  งบประมำณ 

 งบประมาณ  10,000  บาท 
 

9.  ผู้รับผิดชอบโครงกำร 

          ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลหลุบคา 
 

10. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

10.1 ผูบ้ริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงานลูกจ้าง มีความรูค้วามเข้าใจเกี่ยวข้องกับกฎหมาย 

ระเบียบข้อบังคับ หรอืมติคณะรัฐมนตรทีี่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ 

           10.2 เกิดการบริหารบ้านเมืองที่ดแีละมีธรรมาภบิาล ในการปฏิบัติราชการ ในการบริการประชาชน

ในพืน้ที่ 
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รำยละเอยีดโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 

ล ำดับที่ 21 

1. ชื่อ  โครงการจัดประชาคมแผนชุมชน 
 

๒.   หลักกำรและเหตุผล 

  ในการด าเนินการจัดท าแผนชุมชนนั้น ถือเป็นสิ่งส าคัญอย่างยิ่ง ที่จะเป็นตัวก าหนดทิศ

ทางการพัฒนาของหมู่บ้านหรอืชุมชนให้ได้ตามความต้องการของประชาชนและสามารถด าเนินการได้จริง 

โดยประโยชน์ที่ได้รับต้องยึดประชาชนเป็นส าคัญ 

  ดังนัน้ องค์การบริหารส่วนต าบลหลุบคา จึงได้จัดการเวทีประชาคมทบทวนแผนชุมชนและ

แผนพัฒนา 4 ปีให้แก่ ประชาชนทั้ง 10 หมู่บ้าน เพื่อได้แผนชุมชนที่มีประสทิธิภาพ ตรงตามความตอ้งการ

ของประชาชน สามารถแก้ไขปัญหาใหก้ับชุมชนได้อย่างแท้จรงิ และมีการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 

๓.   วัตถุประสงค์ 

  ๓.๑ เพื่อเป็นเวทีในการแสดงความคิดเห็น และการจัดท าแผนชุมชนให้มีประสิทธิภาพและ

สามารถน าไปด าเนินการได้จรงิ  

  ๓.๒ เพื่อให้ได้แผนชุมชนที่สามารถด าเนินการให้เกิดประโยชน์แท้จริงแก่หมู่บ้านและชุมชน 

  ๓.๓ เพื่อให้สามารถน าแผนชุมชนไปสู่แผนพัฒนาท้องถิ่นอย่างมปีระสิทธิภาพและน าไปสู่การ

พัฒนาอย่างยั่งยืน 

  ๓.๔ เพื่อให้ประชาชนและทุกภาคส่วนมีสว่นรว่มในการจัดท าแผนชุมชน 
 

๔.    เป้ำหมำย 

 ผูน้ าชุมชนและประชาชนจ านวน  10  หมู่บ้าน 
 

5.   พื้นที่ด ำเนินกำร 

 พืน้ที่ต าบลหลุบคา   อ าเภอแก้งครอ้  จังหวัดชัยภูมิ 
 

6.   วิธีกำรด ำเนินกำร 

  6.๑ จัดประชุมช้ีแจง ผู้น าชุมชน และ ส.อบต.หลุบคา และเตรียมความพร้อม 

  6.๒ จัดตั้งคณะวิทยากรพร้อมวัสดุอุปกรณ์ในการประชาคม และเก็บข้อมูล 

  6.๓ จัดเวทีประชาคมหมูบ่้านและประชาคมต าบล 

  6.๔ รายงานผลการด าเนินการประชาคม และการจัดท าแผนชุมชนต่อผูบ้ริหาร 
 

7.   ระยะเวลำด ำเนินกำร 

 ในห้วงเดือนตุลาคมของทุกปี 
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8.    งบประมำณ 

 ไม่ใช้งบประมาณ 
 

9.    ผู้รับผิดชอบโครงกำร 

          งานวิเคราะหน์โยบายและแผน องค์การบริหารส่วนต าบลหลุบคา 
 

10.    ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

 10.๑ ประชาชนสามารถร่วมมอืกันจัดท าแผนชุมชน สามารถน าไปสู่แผนพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

 10.๒ ประชาชนมีส่วนร่วมในการก าหนดทิศทางการพัฒนาท้องถิ่นที่สามารถท าได้จริงและเกิด

ประโยชน์อย่างแท้จริงแก่หมู่บ้านและชุมชน 

 10.๓ มีแผนชุมชน และน าไปสู่แผนพัฒนาท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพ แบบยั่งยืน 
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รำยละเอยีดโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 

ล ำดับที่ 22 

1. ชื่อ กิจกรรมการด าเนินงานศูนย์บริการรับเรื่องราวร้องทุกข์ของประชาชน 

 

2. หลักกำรและเหตุผล  

  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทส าคัญในการใหบ้ริการสาธารณะ บรรเทาทุกข์ บ ารุงสุข แก่

ประชาชนภายในกรอบอ านาจหน้าที่ และโดยด าเนินการปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติราชการในส่วนที่เกี่ยวข้องมา

โดยตลอดทั้งนีเ้พื่อประโยชน์สุขของประชาชนและให้เป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กร

ปกครองสว่นท้องถิ่น เพื่อประสิทธิภาพและความสัมฤทธิ์ผลของการด าเนินการดังกล่าว โดยเฉพาะในส่วน

ของการอ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชนตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมอืงที่

ดอีาศัยอ านาจตามความในมาตรา  69/1   แหง่พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.

2537  แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.  2546 ประกอบมาตรา 52 และมาตรา 41 แหง่พระราช

กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ด ีพ.ศ. 2546 

เพื่อเป็นการบริการรับเรื่องราวร้องทุกข์ของประชาชนองค์การบริหารส่วนต าบลหลุบคา            

จงึจัดท ากิจกรรมจัดเจา้หน้าที่ให้บริการรับเรื่องราวร้องทุกข์ของประชาชนขึน้ 
 

3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพื่อให้ประชาชนสามารถยื่นค ารอ้งเรื่องราวร้องทุกข์ได้ 

3.2 เพื่อเป็นการบริการประชาชนในพื้นที่ที่มคีวามเดือดร้อน หรือประสบปัญหา ในการเป็น

ช่องทางเพื่อขอรับความช่วยเหลอื 

3.3 เพื่อให้การปฏิบัติราชการเป็นไปอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ และเกิดความเท่าเทียม 

เสมอภาคโปร่งใส  
 

4.เป้ำหมำย   

ประชาชนต าบลหลุบคาและประชาชนทั่วไป 

 

5. พืน้ที่ด ำเนินกำร 

องค์การบริหารส่วนต าบลหลุบคา  อ าเภอแก้งครอ้  จังหวัดชัยภูมิ 
 

6.วธิีกำรด ำเนินกำร 

6.1  เสนอโครงการ/กิจกรรม  เพื่อพิจารณาขออนุมัตจิากผู้บริหารท้องถิ่น 

6.2  จัดท าค าสั่งแต่งตั้งเจา้หนา้ที่ผู้รับผิดชอบ 

6.3  จัดท าเอกสารแจง้เวียนเพื่อทราบ 

6.4  ด าเนินการตามโครงการ/กิจกรรม 
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6.5  ประเมนิผลและสรุปผลการจัดท าโครงการ/กิจกรรมเสนอต่อผูบ้ริหาร 
 

7.ระยะเวลำด ำเนินกำร  

 ในห้วงปีงบประมาณ  

8.งบประมำณ 

 ไม่ใช้งบประมาณ 
 

9.  ผู้รับผิดชอบ 

 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหลุบคา   อ าเภอแก้งคร้อ  จังหวัดชัยภูมิ 
 

10.ผลลัพธ์ 

10.1. ผูป้ฏิบัติรับเรื่องราวร้องทุกข์ปฏิบัติราชการเป็นไปอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 

 10.2. ประชาชนได้รับการช่วยเหลือ และสามารถแก้ไขความเดอืดร้อนได้ถูกต้องอย่างมปีระสิทธิภาพ 
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รำยละเอยีดโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 

ล ำดับที่  23 

1. ชื่อ มาตรการแก้ไขเหตุเดือดรอ้นร าคาญ  ดา้นการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

 

2. หลักกำรและเหตุผล  

  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทส าคัญในการใหบ้ริการสาธารณะ บรรเทาทุกข์ บ ารุงสุข แก่

ประชาชนภายในกรอบอ านาจหน้าที่ และโดยด าเนินการปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติราชการในส่วนที่เกี่ยวข้องมา

โดยตลอดทั้งนีเ้พื่อประโยชน์สุขของประชาชนและให้เป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กร

ปกครองสว่นท้องถิ่น เพื่อประสิทธิภาพและความสัมฤทธิ์ผลของการด าเนินการดังกล่าว โดยเฉพาะในส่วน

ของการอ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชนตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมอืงที่

ดอีาศัยอ านาจตามความในมาตรา  69/1   แหง่พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.

2537  แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.  2546 ประกอบมาตรา 52 และมาตรา 41 แหง่พระราช

กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 

เพื่อเป็นการบริการรับเรื่องราวร้องทุกข์ของประชาชนองค์การบริหารส่วนต าบลหลุบคา            

จงึจัดท ามาตรการแก้ไขเหตุเดือดร้อนร าคาญ  ดา้นการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมขึน้ 
 

3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพื่อให้ประชาชนสามารถยื่นค ารอ้งเรื่องราวร้องทุกข์ได้ 

3.2 เพือ่เป็นการบริการประชาชนในพื้นที่ที่มคีวามเดือดร้อน หรือประสบปัญหา ในการเป็น

ช่องทางเพื่อขอรับความช่วยเหลอื 

3.3 เพื่อให้การปฏิบัติราชการเป็นไปอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ และเกิดความเท่าเทียม 

เสมอภาคโปร่งใส  
 

4.เป้ำหมำย   

ประชาชนต าบลหลุบคาและประชาชนทั่วไป 

 

5. พื้นที่ด ำเนินกำร 

องค์การบริหารส่วนต าบลหลุบคา  อ าเภอแก้งครอ้  จังหวัดชัยภูมิ 
 

6.วธิีกำรด ำเนินกำร 

6.1  เสนอโครงการ/กิจกรรม  เพื่อพิจารณาขออนุมัตจิากผู้บริหารท้องถิ่น 

6.2  จัดท าค าสั่งแต่งตั้งเจา้หนา้ที่ผู้รับผิดชอบ 

6.3  จัดท าเอกสารแจง้เวียนเพื่อทราบ 

6.4  ด าเนินการตามโครงการ/กิจกรรม 
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6.5  ประเมนิผลและสรุปผลการจัดท าโครงการ/กิจกรรมเสนอต่อผูบ้ริหาร 
 

7.ระยะเวลำด ำเนินกำร  

 ในห้วงปีงบประมาณ  

8.งบประมำณ 

 ไม่ใช้งบประมาณ 
 

9.  ผู้รับผิดชอบ 

 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหลุบคา   อ าเภอแก้งคร้อ  จังหวัดชัยภูมิ 
 

10.ผลลัพธ์ 

10.1. ผูป้ฏิบัติรับเรื่องราวร้องทุกข์ปฏิบัติราชการเป็นไปอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 

 10.2. ประชาชนได้รับการช่วยเหลือ และสามารถแก้ไขความเดอืดร้อนได้ถูกต้องอย่างมปีระสิทธิภาพ 
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รำยละเอยีดโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 

ล ำดับที่  24 

1.   ชื่อ โครงการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

2.   หลักกำรและเหตุผล 

  จากสภาพสังคมไทยในปัจจุบัน   การพัฒนาท้องถิ่นให้มีความก้าวหน้าในทุก ๆ ดา้น  ไม่ว่าจะ

เป็นด้านสาธารณูปโภค   และสาธารณูปการ  ด้านการศกึษา   ด้านศาสนาและวัฒนธรรม   ลว้นแล้วเป็น

หนา้ที่ส าคัญขององค์การบริหารส่วนต าบล   ซึ่งนับว่าเป็นองค์กรที่อยู่ใกล้ชิดกับประชาชนในระดับรากหญ้า

มากที่สุด   และเป็นหัวใจส าคัญของการพัฒนา   อกีทั้ง พ.ร.บ. สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  

พ.ศ.2537  และที่แก้ไขเพิ่มเติม  ฉบับที่  6  พ.ศ. 2552   ก าหนดให้องคก์ารบริหารส่วนต าบล   มีหนา้ที่

ในการพัฒนาต าบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ   สังคม  การเมืองและวัฒนธรรม   รวมทั้งการปฏิบัติงานตามอ านาจ

หนา้ที่ของ อบต. ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน   โดยใช้วธิีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี   และ

ให้ค านึงถึงการมสี่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาต าบลของ อบต. การจัดท าแผนต าบลของ 

อบต.   การจัดท างบประมาณ   การจัดซื้อจัดจา้ง  การตรวจสอบ  การประเมินผลการปฏิบัติงาน  และการ

เปิดเผยข้อมูลขา่วสาร  ให้ประชาชนผู้เป็นตัวแปรส าคัญในการพัฒนาที่ยั่งยืน   ให้ได้รับทราบข่าวสาร            

มีสว่นรับรู้แสดงความคิดเห็น   

  ดังนัน้ เพื่อเป็นการสนองนโยบายของรัฐ   ตามกรอบกฎหมายที่กล่าวมาแล้ว   องค์การ

บริหารส่วนต าบลหลุบคา  จงึได้จัดท าโครงการ อบต.เคลื่อนที่พบประชาชน  เพื่อเปิดโอกาสใหป้ระชาชนได้รับ

รู้ขา่วสาร   ร่วมแสดงความคิดเห็นรวมทั้งเพื่อรับทราบปัญหาต่าง ๆ  ของประชาชนในท้องถิ่น   อย่างมี

ประสิทธิผล   นอกจากนี้   องค์การบริหารส่วนต าบลหลุบคา    ยังได้ให้บริการกับประชาชนในงานด้านต่าง ๆ  

คือ  สว่นการคลังได้ใหบ้ริการรับช าระภาษีท้องที่และภาษีอื่น ๆ  และส่วนโยธาให้บริการเกี่ยวกับงานการรับ

แจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ดา้นโครงสรา้งพื้นฐานในพื้นที่   โดยประสานงาน หน่วยงานอื่น ๆ  ตลอดจนรว่มซักถาม

ปัญหาเกี่ยวกับการบริหารงานของทางคณะผูบ้ริหาร   ซึ่งจะมาตอบปัญหาข้อขอ้งใจและร่วมพบปะพูดคุยกับ

ประชาชนในพื้นที่  ดังกล่าวด้วย 

3.วัตถุประสงค์ 

 3.1  เพื่อให้ประชาชนเข้ามามีสว่นร่วมในการวางแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบล    

หลุบคา 

 3.2  เพื่อสรา้งจิตส านึกให้กับประชาชนในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลหลุบคาเกี่ยวกับ

การมสี่วนรว่มทางการเมอืง 

 3.3  เพื่อให้บริการประชาชนในด้านการรับช าระภาษีบ ารุงท้องที่และภาษีอื่น ๆ 

 3.4  เพื่อให้บริการประชาชนในด้านการรับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์เกี่ยวกับงานโครงสร้างพื้นฐาน

และบริการอื่น ๆ 
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 3.5 เพื่อประชาสัมพันธ์แถลงนโยบายของผูบ้ริหารและสรุปผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมาให้

ประชาชนทราบ 

 3.6 เพื่อสนองแนวนโยบายของรัฐตามกรอบที่กฎหมายก าหนดไว้ 

 3.7 เพื่อให้ส่วนราชการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้ให้บริการประชาชนนอกพืน้ที่ 

4.  เป้ำหมำย 

 ให้บริการประชาชนในเขตพืน้ที่องค์การบริหารส่วนต าบลหลุบคา  จ านวน  10  หมูบ่้าน ๆ ละ  1  วัน 

5.  วิธีด ำเนินกำร 

 5.1 เสนอโครงการเพื่อให้ผู้บริหารอนุมัตโิครงการ 

 5.2 จัดประชุมพนักงานส่วนต าบลเพื่อวางแผนการให้บริการ  ออกค าสั่ง/มอบหมายหนา้ที่

รับผิดชอบ 

 5.3 ประสานสว่นราชการที่เกี่ยวข้อง 

 5.4 ประชาสัมพันธ์ใหป้ระชาชนในพื้นที่ทราบโดยใช้เสียงตามสาย  แผ่นพับประชาสัมพันธ์ส่งหนังสือ

แจ้งก านัน  ผู้ใหญ่บ้าน  และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลในพืน้ที่ และใช้รถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ 

 5.5.  ออกพืน้ที่เพื่อให้บริการประชาชนตามก าหนดการ  โดยมีรายละเอียด   ดังนี้ 

  5.5.1  จัดเวทีประชาคมเพื่อการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2562-2565)            

ขององค์การบริหารส่วนต าบลหลุบคา 

  5.5.2  รับช าระภาษีบ ารุงท้องที่และภาษีอื่น ๆ 

  5.5.3  รับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ดา้นโครงสร้างพื้นฐานและด้านสาธารณูปการต่าง ๆ และ

ตอบปัญหาของประชาชน   

  5.5.4  สรุปชีแ้จงและแถลงนโยบายของผูบ้ริหารใหป้ระชาชนทราบ 

6.  ระยะเวลำด ำเนินกำร 

 ปีงบประมาณ 

7.  สถำนที่ด ำเนินกำร 

 พืน้ที่ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลหลุบคา  จ านวน  10  หมูบ่้าน   

8.   งบประมำณด ำเนินกำร 

 -ใช้งบประมาณ  15,000  บาท 

9.   ผู้รับผิดชอบโครงกำร 

 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหลุบคา 
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10.  ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

 10.1.   ประชาชนได้เสนอสภาพปัญหาและความต้องการในชุมชนของตนเองเพื่อให้องค์การ

บริหารส่วนต าบลหลุบคา  จัดท าแผนงานต่อไป 

 10.2.   ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการมารับบริการการรับช าระภาษีบ ารุงท้องที่และ

ภาษีอื่น ๆ 

 10.3.   ประชาชนสามารถแจง้เรื่องราวร้องทุกข์ได้ในทันที 

 10.4.  ประชาชนได้ทราบนโยบายและทิศทางการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น 

 10.5.  ประชาชนเกิดจติส านึกในการมสี่วนรว่มในการพัฒนาต าบล 
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รำยละเอยีดโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 

ล ำดับที่ 25 
 

1. ชื่อ  มาตรการแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 

๒.   หลักกำรและเหตุผล 

  ในการด าเนินการจัดท าแผนชุมชนนั้น ถือเป็นสิ่งส าคัญอย่างยิ่ง ที่จะเป็นตัวก าหนดทิศ

ทางการพัฒนาของหมู่บ้านหรอืชุมชนให้ได้ตามความต้องการของประชาชนและสามารถด าเนินการได้จริง 

โดยประโยชน์ที่ได้รับต้องยึดประชาชนเป็นส าคัญ 

  ดังนัน้ องค์การบริหารส่วนต าบลหลุบคา จึงได้จัดการเวทีประชาคมทบทวนแผนชุมชนและ

แผนพัฒนาท้องถิ่น ให้แก่ ประชาชนทั้ง 10 หมูบ่้าน เพื่อได้แผนชุมชนที่มีประสทิธิภาพ ตรงตามความตอ้งการ

ของประชาชน สามารถแก้ไขปัญหาใหก้ับชุมชนได้อย่างแท้จรงิ และมีการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 

๓.   วัตถุประสงค์ 

  ๓.๑ เพื่อเป็นเวทีในการแสดงความคิดเห็น และการจัดท าแผนชุมชนให้มีประสิทธิภาพและ

สามารถน าไปด าเนินการได้จรงิ  

  ๓.๒ เพื่อให้ได้แผนชุมชนที่สามารถด าเนินการให้เกิดประโยชน์แท้จริงแก่หมู่บ้านและชุมชน 

  ๓.๓ เพื่อให้สามารถน าแผนชุมชนไปสู่แผนพัฒนาท้องถิ่นอย่างมปีระสิทธิภาพและน าไปสู่การ

พัฒนาอย่างยั่งยืน 

  ๓.๔ เพื่อให้ประชาชนและทุกภาคส่วนมีสว่นรว่มในการจัดท าแผนชุมชน 
 

๔.    เป้ำหมำย 

 ผูน้ าชุมชนและประชาชนจ านวน  10  หมู่บ้าน 
 

5.   พื้นที่ด ำเนินกำร 

 พืน้ที่ต าบลหลุบคา   อ าเภอแก้งครอ้  จังหวัดชัยภูมิ 
 

6.   วิธีกำรด ำเนินกำร 

  6.๑ จัดประชุมช้ีแจง ผู้น าชุมชน และ ส.อบต.หลุบคา และเตรยีมความพร้อม 

  6.๒ จัดตั้งคณะวิทยากรพร้อมวัสดุอุปกรณ์ในการประชาคม และเก็บข้อมูล 

  6.๓ จัดเวทีประชาคมหมูบ่้านและประชาคมต าบล 

  6.๔ รายงานผลการด าเนินการประชาคม และการจัดท าแผนชุมชนต่อผูบ้ริหาร 
 

7.   ระยะเวลำด ำเนินกำร 

 ในห้วงเดือนตุลาคมของทุกปี 
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8.    งบประมำณ 

 ไม่ใช้งบประมาณ 
 

9.    ผู้รับผิดชอบโครงกำร 

          งานวิเคราะหน์โยบายและแผน องค์การบริหารส่วนต าบลหลุบคา 
 

10.    ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

 10.๑ ประชาชนสามารถร่วมมอืกันจัดท าแผนชุมชน สามารถน าไปสู่แผนพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

 10.๒ ประชาชนมีสว่นร่วมในการก าหนดทิศทางการพัฒนาท้องถิ่นที่สามารถท าได้จริงและเกิด

ประโยชน์อย่างแท้จริงแก่หมู่บ้านและชุมชน 

 10.๓ มีแผนชุมชน และน าไปสู่แผนพัฒนาท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพ แบบยั่งยืน 
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รำยละเอยีดโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 

ล ำดับที่ 26 

1. ชื่อ  กิจกรรมการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้านและประชาคมต าบลประจ าปี 
 

๒.   หลักกำรและเหตุผล 

  ในการด าเนินการจัดท าแผนชุมชนนั้น ถือเป็นสิ่งส าคัญอย่างยิ่ง ที่จะเป็นตัวก าหนดทิศ

ทางการพัฒนาของหมู่บ้านหรอืชุมชนให้ได้ตามความต้องการของประชาชนและสามารถด าเนินการได้จริง 

โดยประโยชน์ที่ได้รับต้องยึดประชาชนเป็นส าคัญ 

  ดังนัน้ องค์การบริหารส่วนต าบลหลุบคา จึงได้จัดการเวทีประชาคมทบทวนแผนชุมชนและ

แผนพัฒนา 4 ปีให้แก่ ประชาชนทั้ง 10 หมู่บ้าน เพื่อได้แผนชุมชนที่มีประสทิธิภาพ ตรงตามความตอ้งการ

ของประชาชน สามารถแก้ไขปัญหาใหก้ับชุมชนได้อย่างแท้จรงิ และมีการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 

๓.   วัตถุประสงค์ 

  ๓.๑ เพื่อเป็นเวทีในการแสดงความคิดเห็น และการจัดท าแผนชุมชนให้มีประสิทธิภาพและ

สามารถน าไปด าเนินการได้จรงิ  

  ๓.๒ เพื่อให้ได้แผนชุมชนที่สามารถด าเนินการให้เกิดประโยชน์แท้จริงแก่หมู่บ้านและชุมชน 

  ๓.๓ เพื่อให้สามารถน าแผนชุมชนไปสู่แผนพัฒนาท้องถิ่นอย่างมปีระสิทธิภาพและน าไปสู่การ

พัฒนาอย่างยั่งยืน 

  ๓.๔ เพื่อให้ประชาชนและทุกภาคส่วนมีสว่นรว่มในการจัดท าแผนชุมชน 
 

๔.    เป้ำหมำย 

 ผูน้ าชุมชนและประชาชนจ านวน  10  หมู่บ้าน 
 

5.   พื้นที่ด ำเนินกำร 

 พืน้ที่ต าบลหลุบคา   อ าเภอแก้งครอ้  จังหวัดชัยภูมิ 
 

6.   วิธีกำรด ำเนินกำร 

  6.๑ จัดประชุมช้ีแจง ผู้น าชุมชน และ ส.อบต.หลุบคา และเตรยีมความพร้อม 

  6.๒ จัดตั้งคณะวิทยากรพร้อมวัสดุอุปกรณ์ในการประชาคม และเก็บข้อมูล 

  6.๓ จัดเวทีประชาคมหมูบ่้านและประชาคมต าบล 

  6.๔ รายงานผลการด าเนินการประชาคม และการจัดท าแผนชุมชนต่อผูบ้ริหาร 
 

7.   ระยะเวลำด ำเนินกำร 

 ในห้วงเดือนตุลาคมของทุกปี 
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8.    งบประมำณ 

 ไม่ใช้งบประมาณ 
 

9.    ผู้รับผิดชอบโครงกำร 

          งานวิเคราะหน์โยบายและแผน องค์การบริหารส่วนต าบลหลุบคา 
 

10.    ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

 10.๑ ประชาชนสามารถร่วมมอืกันจัดท าแผนชุมชน สามารถน าไปสู่แผนพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

 10.๒ ประชาชนมีสว่นร่วมในการก าหนดทิศทางการพัฒนาท้องถิ่นที่สามารถท าได้จริงและเกิด

ประโยชน์อย่างแท้จริงแก่หมู่บ้านและชุมชน 

 10.๓ มีแผนชุมชน และน าไปสู่แผนพัฒนาท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพ แบบยั่งยืน 
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รำยละเอยีดโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 

ล ำดับที่ 27 

1. ชื่อ  มาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดท าแผนชุมชน 
 

๒.   หลักกำรและเหตุผล 

  ในการด าเนินการจัดท าแผนชุมชนนั้น ถือเป็นสิ่งส าคัญอย่างยิ่ง ที่จะเป็นตัวก าหนดทิศ

ทางการพัฒนาของหมู่บ้านหรอืชุมชนให้ได้ตามความต้องการของประชาชนและสามารถด าเนินการได้จริง 

โดยประโยชน์ที่ได้รับต้องยึดประชาชนเป็นส าคัญ 

  ดังนัน้ องค์การบริหารส่วนต าบลหลุบคา จึงได้จัดการเวทีประชาคมทบทวนแผนชุมชนและ

แผนพัฒนา 4 ปีให้แก่ ประชาชนทั้ง 10 หมู่บ้าน เพื่อได้แผนชุมชนที่มีประสทิธิภาพ ตรงตามความต้องการ

ของประชาชน สามารถแก้ไขปัญหาใหก้ับชุมชนได้อย่างแท้จรงิ และมีการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 

๓.   วัตถุประสงค์ 

  ๓.๑ เพื่อเป็นเวทีในการแสดงความคิดเห็น และการจัดท าแผนชุมชนให้มีประสิทธิภาพและ

สามารถน าไปด าเนินการได้จรงิ  

  ๓.๒ เพื่อให้ได้แผนชุมชนที่สามารถด าเนินการให้เกิดประโยชน์แท้จริงแก่หมู่บ้านและชุมชน 

  ๓.๓ เพื่อให้สามารถน าแผนชุมชนไปสู่แผนพัฒนาท้องถิ่นอย่างมปีระสิทธิภาพและน าไปสู่การ

พัฒนาอย่างยั่งยืน 

  ๓.๔ เพื่อให้ประชาชนและทุกภาคส่วนมีสว่นรว่มในการจัดท าแผนชุมชน 
 

๔.    เป้ำหมำย 

 ผูน้ าชุมชนและประชาชนจ านวน  10  หมู่บ้าน 
 

5.   พื้นที่ด ำเนินกำร 

 พืน้ที่ต าบลหลุบคา   อ าเภอแก้งครอ้  จังหวัดชัยภูมิ 
 

6.   วิธีกำรด ำเนินกำร 

  6.๑ จัดประชุมช้ีแจง ผู้น าชุมชน และ ส.อบต.หลุบคา และเตรยีมความพร้อม 

  6.๒ จัดตั้งคณะวิทยากรพร้อมวัสดุอุปกรณ์ในการประชาคม และเก็บข้อมูล 

  6.๓ จัดเวทีประชาคมหมูบ่้านและประชาคมต าบล 

  6.๔ รายงานผลการด าเนินการประชาคม และการจัดท าแผนชุมชนต่อผูบ้ริหาร 
 

7.   ระยะเวลำด ำเนินกำร 

 ในห้วงเดือนตุลาคมของทุกปี 
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8.    งบประมำณ 

 ไม่ใช้งบประมาณ 
 

9.    ผู้รับผิดชอบโครงกำร 

          งานวิเคราะหน์โยบายและแผน องค์การบริหารส่วนต าบลหลุบคา 
 

10.    ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

 10.๑ ประชาชนสามารถร่วมมอืกันจัดท าแผนชุมชน สามารถน าไปสู่แผนพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

 10.๒ ประชาชนมีสว่นร่วมในการก าหนดทิศทางการพัฒนาท้องถิ่นที่สามารถท าได้จริงและเกิด

ประโยชน์อย่างแท้จริงแก่หมู่บ้านและชุมชน 

 10.๓ มีแผนชุมชน และน าไปสู่แผนพัฒนาท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพ แบบยั่งยืน 
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รำยละเอยีดโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 

ล ำดับที่ 28 

1. ชื่อ กิจกรรมการจัดท าควบคุมภายในในระดับหนว่ยงานย่อย และระดับองค์กร 
 

๒.   หลักกำรและเหตุผล 

  กิจกรรมการควบคุมเป็นวิธีการตา่งๆ ที่น ามาใช้ในการปฏิบัติงาน ซึ่งก าหนดหรอืออกแบบ

เพื่อป้องกันหรอืลดความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ในการควบคุมภายในมกีารออกแบบให้ มี

การเชื่อมโยงซึ่งกันและกันไวในกระบวนการของกิจกรรมการปฏิบัติงานตั้งแต่ตน้จนจบ ดังนัน้การก าหนดหรือ

ออกแบบวิธีการควบคุมและน ามาใช้เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีระเบียบและมี

ประสิทธิภาพโดยปัจจัยต่างๆ ซึ่งส่งเสริมให้มีองค์ประกอบของการควบคุมภายในอื่นๆ มีประสิทธิผลใน

หนว่ยงาน หรอืท าให้การควบคุมที่มอียู่มีประสิทธิผลยิ่งขึน้ หรอืบุคลากรใหค้วามส าคัญกับการควบคุมภายใน

มากขึ้น ซึ่งมีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายขององค์กร รวมทั้งการค้นหาและน าเอา

วิธีการควบคุมเพื่อป้องกัน หรอืลดความเสี่ยงมาใช้ใหเ้กิดประสิทธิภาพ  

ดังนัน้ องค์การบริหารส่วนต าบลหลุบคา จึงจัดท าควบคุมภายในในระดับหนว่ยงานย่อย และ

ระดับองค์กร เพื่อลดความเสี่ยงด้านต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้ 

๓.   วัตถุประสงค์ 

  ๓.๑ เพื่อให้การด าเนินงานขององค์กรเกิดประสทิธิภาพและประสิทธิผล 

  ๓.๒ เพื่อให้การปฏิบัติงานและรายงานทางการเงนิ ถูกต้อง เชื่อถือได้ และทันเวลา 

  ๓.๓ เพื่อให้มกีารปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ หรอืมตคิณะรัฐมนตรทีี่เกี่ยวข้องกับ

การด าเนินงาน รวมถึงนโยบายของหนว่ยรับตรวจ 
 

๔.    เป้ำหมำย 

  ส านักปลัด กองคลัง กองช่าง  กองการศกึษาฯ กองสวัสดิการฯ และกองการเกษตร 
 

5.   พื้นที่ด ำเนินกำร 

  องค์การบริหารส่วนต าบลหลุบคา  อ าเภอแก้งครอ้  จังหวัดชัยภูมิ 
 

6.   วิธีกำรด ำเนินกำร 

6.1  จัดท าค าสั่งแต่งตั้งเจา้หนา้ที่ผู้รับผิดชอบในแต่ละส านัก กอง 

6.2  จัดท าเอกสารแจ้งเวียนเพื่อทราบ 

6.3  ด าเนินการตามโครงการ/กิจกรรม 

6.4 รายงานผลการควบคุมภายในเสนอต่อผูบ้ริหาร 

7.   ระยะเวลำด ำเนินกำร 

 ในห้วงปีงบประมาณ 
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8.    งบประมำณ 

 ไม่ใช้งบประมาณ 
 

9.    ผู้รับผิดชอบโครงกำร 

          งานวิเคราะหน์โยบายและแผน องค์การบริหารส่วนต าบลหลุบคา 
 

10.  ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

10.1 ท าให้การปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่บรรลุวัตถุประสงค์ และมีประสิทธิภาพ 

10.2 สามารถป้องกันความสูญเสียของทรัพยากรขององค์กร 

10.3 สามารถรายงานผลทางการเงินมคีวามถูกต้องสมบูรณ์และเชื่อถอืได้ 

10.4 การปฏิบัติราชการด้านต่างๆสอดคล้องกับกฎหมายและระเบียบที่ใชบ้ังคับ 
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รำยละเอยีดโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 

ล ำดับที่ 29 
 

1. ชื่อ กิจกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในต าบลหลุบคา 
 

๒.   หลักกำรและเหตุผล 

  กิจกรรมการควบคุมเป็นวิธีการตา่งๆ ที่น ามาใช้ในการปฏิบัติงาน ซึ่งก าหนดหรอืออกแบบ

เพื่อป้องกันหรอืลดความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ในการควบคุมภายในมกีารออกแบบให้ มี

การเชื่อมโยงซึ่งกันและกันไวในกระบวนการของกิจกรรมการปฏิบัติงานตั้งแต่ตน้จนจบ ดังนัน้การก าหนดหรือ

ออกแบบวิธีการควบคุมและน ามาใช้เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีระเบียบและมี

ประสิทธิภาพโดยปัจจัยต่างๆ ซึ่งส่งเสริมให้มีองค์ประกอบของการควบคุมภายในอื่นๆ มีประสิทธิผลใน

หนว่ยงาน หรอืท าให้การควบคุมที่มอียู่มีประสิทธิผลยิ่งขึน้ หรอืบุคลากรใหค้วามส าคัญกับการควบคุมภายใน

มากขึ้น ซึ่งมีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายขององค์กร รวมทั้งการค้นหาและน าเอา

วิธีการควบคุมเพื่อป้องกัน หรอืลดความเสี่ยงมาใช้ใหเ้กิดประสิทธิภาพ  

ดังนัน้ องค์การบริหารส่วนต าบลหลุบคา จึงจัดท ากิจกรรมการติดตามประเมินผลระบบ

ควบคุมภายในต าบลหลุบคาในระดับหน่วยงานย่อย และระดับองค์กร เพื่อลดความเสี่ยงด้านต่างๆที่อาจจะ

เกิดขึ้นได้ 

๓.   วัตถุประสงค์ 

  ๓.๑ เพื่อให้การด าเนินงานขององค์กรเกิดประสทิธิภาพและประสิทธิผล 

  ๓.๒ เพื่อให้การปฏิบัติงานและรายงานทางการเงนิ ถูกต้อง เชื่อถือได้ และทันเวลา 

  ๓.๓ เพื่อให้มกีารปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ หรอืมตคิณะรัฐมนตรทีี่เกี่ยวข้องกับ

การด าเนินงาน รวมถึงนโยบายของหนว่ยรับตรวจ 

  3.4  เพื่อให้มกีารตดิตามประเมินผลระบบควบคุมภายในต าบลหลุบคา 

๔.    เป้ำหมำย 

  ส านักปลัด กองคลัง กองช่าง  กองการศกึษาฯ กองสวัสดิการฯ และกองการเกษตร 
 

5.   พื้นที่ด ำเนินกำร 

  องค์การบริหารส่วนต าบลหลุบคา  อ าเภอแก้งครอ้  จังหวัดชัยภูมิ 
 

6.   วิธีกำรด ำเนินกำร 

6.1  จัดท าค าสั่งแต่งตั้งเจา้หนา้ที่ผู้รับผิดชอบในแต่ละส านัก กอง 

6.2  จัดท าเอกสารแจ้งเวียนเพื่อทราบ 

6.3  ด าเนินการกิจกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในตามโครงการ/กิจกรรม 

6.4  รายงานผลการควบคุมภายในเสนอต่อผูบ้ริหาร 
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7.   ระยะเวลำด ำเนินกำร 

 ในห้วงปีงบประมาณ 

8.    งบประมำณ 

 ไม่ใช้งบประมาณ 
 

9.    ผู้รับผิดชอบโครงกำร 

          งานวิเคราะหน์โยบายและแผน องค์การบริหารส่วนต าบลหลุบคา 
 

10.  ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

10.1 ท าให้การปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่บรรลุวัตถุประสงค์ และมีประสิทธิภาพ 

10.2 สามารถป้องกันความสูญเสียของทรัพยากรขององค์กร 

10.3 สามารถรายงานผลทางการเงินมคีวามถูกต้องสมบูรณ์และเชื่อถอืได้ 

10.4 การปฏิบัติราชการด้านต่างๆสอดคล้องกับกฎหมายและระเบียบที่ใชบ้ังคับ 
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รำยละเอยีดโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 



ล ำดับที่ 30 

 

1. ชื่อ กิจกรรมการแต่งตั้งประชาชนเข้ามามีสว่นร่วมในการตรวจสอบตรวจรับงานจา้ง 
 

๒.   หลักกำรและเหตุผล 

ด้วยการตรวจรับพัสดุเป็นขั้นตอนส าคัญขั้นตอนหนึ่งในการจัดซือ้พัสดุและการจัดจ้างทั่วไปที่

ไม่ใช่การจ้างก่อสร้าง  เพราะหากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุยังไม่ได้ตรวจรับและลงนามในบันทึกการตรวจ

รับพัสดุแล้ว จะน าพัสดุดังกล่าวเข้าบัญชคีวบคุมพัสดุ หรอืจะน าพัสดุดังกล่าวไปใช้งานไม่ได้ ซึ่งในการตรวจ

รับคณะกรรมการตรวจรับพัสดุจะต้องมคีวามรูค้วามเข้าใจในหน้าที่และข้อก าหนดเงื่อนไขในสัญญา เพราะ

หากท าการตรวจรับพัสดุที่ไม่เป็นไปตามคุณลักษณะเฉพาะหรอืเงื่อนไขข้อก าหนดในสัญญา หรอืตรวจรับโดย

ขาดความรูค้วามเข้าใจที่ถูกต้อง และท าให้ราชการตอ้งได้รับความเสียหายหรอืเสียประโยชน์

แล้ว  คณะกรรมการตรวจรับพัสดุอาจถูกตรวจสอบและถูกตั้งกรรมการสอบสวนความรับผิดในทางวินัย ทาง

แพ่ง ฯลฯ ได้   

ดังนัน้ องค์การบริหารส่วนต าบลหลุบคา จึงแตง่ตั้งประชาชนเข้ามามีสว่นร่วมในการ

ตรวจสอบตรวจรับงานจา้ง  ขึน้ เพื่อใหเ้จ้าหน้าที่พัสดุและผู้ที่ได้รับแต่งตัง้ให้เป็นกรรมการตรวจรับพัสดุ ท า

หนา้ที่ตรวจรับพัสดุอย่างถูกต้องสอดคล้องกับระเบียบ  

๓.   วัตถุประสงค์ 

 ๓.๑ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการตรวจรับงานจา้ง 

 ๓.๒ เพื่อให้เกิดการมสี่วนร่วม และความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 

 ๓.๓ เพือ่สร้างการมีสว่นร่วมของภาคประชาชน ในการตรวจสอบความถูกต้องของการปฏิบัติงานของ

เจ้าหน้าที่ 
 

๔.    เป้ำหมำย 

 โครงการด้านโครงสร้างพื้นฐานใน 10 หมูบ่้าน  
 

5.   พื้นที่ด ำเนินกำร 

 พืน้ที่ต าบลหลุบคา 
 

6.   วิธีกำรด ำเนินกำร 

  6.1 ส ารวจรายชื่อตัวแทนในแตล่ะหมูบ่้านที่จะร่วมเป็นคณะกรรมการ 

6.2 จัดท าค าสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการ 

6.3 จัดท าเอกสารแจ้งเวียนเพื่อทราบ 

6.4 ด าเนินการตามโครงการ/กิจกรรม 

6.5 รายงานผลเสนอตอ่ผูบ้ริหาร 
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7.   ระยะเวลำด ำเนินกำร 

 ในห้วงปีงบประมาณ 
 

8.    งบประมำณ 

 ไม่ใช้งบประมาณ 
 

9.    ผู้รับผิดชอบโครงกำร 

กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลหลุบคา 
 

10.  ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

10.1 เกิดความโปร่งใสของการปฏิบัติราชการ และบรรลุวัตถุประสงค์ และมีประสิทธิภาพ 

          10.2 สามารถป้องกันและลดความเสียหายของโครงการหรอืกิจกรรมที่ได้ด าเนนิการ 

          10.3 สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน และเกิดความหวงแหนในทรัพยากร รวมทั้งการดูแลรักษา

สิ่งต่างๆที่ได้จัดท าขึน้ 
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รำยละเอยีดโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 

ล ำดับที่ 31 

 

1. ชื่อ กิจกรรมการแต่งตั้งประชาชนเข้ามามีสว่นร่วมในการตรวจสอบตรวจการปฏิบัติงานของ อบต. 
 

๒.   หลักกำรและเหตุผล 

ด้วยการตรวจรับพัสดุเป็นขั้นตอนส าคัญขั้นตอนหนึ่งในการจัดซือ้พัสดุและการจัดจ้างทั่วไปที่

ไม่ใช่การจ้างก่อสร้าง  เพราะหากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุยังไม่ได้ตรวจรับและลงนามในบันทึกการตรวจ

รับพัสดุแล้ว จะน าพัสดุดังกล่าวเข้าบัญชคีวบคุมพัสดุ หรอืจะน าพัสดุดังกล่าวไปใช้งานไม่ได้ ซึ่งในการตรวจ

รับคณะกรรมการตรวจรับพัสดุจะต้องมคีวามรูค้วามเข้าใจในหน้าที่และข้อก าหนดเงื่อนไขในสัญญา เพราะ

หากท าการตรวจรับพัสดุที่ไม่เป็นไปตามคุณลักษณะเฉพาะหรอืเงื่อนไขข้อก าหนดในสัญญา หรอืตรวจรับโดย

ขาดความรูค้วามเข้าใจที่ถูกต้อง และท าให้ราชการต้องได้รับความเสียหายหรอืเสียประโยชน์

แล้ว  คณะกรรมการตรวจรับพัสดุอาจถูกตรวจสอบและถูกตั้งกรรมการสอบสวนความรับผิดในทางวินัย ทาง

แพ่ง ฯลฯ ได้   

ดังนัน้ องค์การบริหารส่วนต าบลหลุบคา จึงแตง่ตั้งประชาชนเข้ามามีสว่นร่วมในการ

ตรวจสอบตรวจรับงานจา้ง  ขึน้ เพื่อใหเ้จ้าหน้าที่พัสดุและผู้ที่ได้รับแต่งตัง้ให้เป็นกรรมการตรวจรับพัสดุ ท า

หนา้ที่ตรวจรับพัสดุอย่างถูกต้องสอดคล้องกับระเบียบ  

๓.   วัตถุประสงค์ 

 ๓.๑ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการตรวจรับงานจา้ง 

 ๓.๒ เพื่อให้เกิดการมสี่วนร่วม และความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 

 ๓.๓ เพือ่สร้างการมีสว่นร่วมของภาคประชาชน ในการตรวจสอบความถูกต้องของการปฏิบัติงานของ

เจ้าหน้าที่ 
 

๔.    เป้ำหมำย 

 โครงการด้านโครงสร้างพื้นฐานใน 10 หมูบ่้าน  
 

5.   พื้นที่ด ำเนินกำร 

 พืน้ที่ต าบลหลุบคา 
 

6.   วิธีกำรด ำเนินกำร 

  6.1 ส ารวจรายชื่อตัวแทนในแตล่ะหมูบ่้านที่จะร่วมเป็นคณะกรรมการ 

6.2 จัดท าค าสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการ 

6.3 จัดท าเอกสารแจ้งเวียนเพื่อทราบ 

6.4 ด าเนินการตามโครงการ/กิจกรรม 

6.5 รายงานผลเสนอตอ่ผูบ้ริหาร 
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7.   ระยะเวลำด ำเนินกำร 

 ในห้วงปีงบประมาณ 
 

8.    งบประมำณ 

 ไม่ใช้งบประมาณ 
 

9.    ผู้รับผิดชอบโครงกำร 

กองคลัง องคก์ารบริหารส่วนต าบลหลุบคา 
 

10.  ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

10.1 เกิดความโปร่งใสของการปฏิบัติราชการ และบรรลุวัตถุประสงค์ และมีประสิทธิภาพ 

          10.2 สามารถป้องกันและลดความเสียหายของโครงการหรอืกิจกรรมที่ได้ด าเนนิการ 

          10.3 สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน และเกิดความหวงแหนในทรัพยากร รวมทั้งการดูแลรักษา

สิ่งต่างๆที่ได้จัดท าขึน้ 
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รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 

ล ำดับที่  32 

 

1. ชื่อกิจกรรมการเผยแพร่ข้อมูลขา่วสารต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการตอ่ต้านการทุจริต 
 

2. หลักกำรและเหตุผล  

  ตามพระราชบัญญัติขอ้มูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ตามมาตรา 9 บัญญัติภายใต้

บังคับมาตรา 14 และมาตรา 15 หนว่ยงานของรัฐต้องจัดใหม้ีขอ้มูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยที่ก าหนด

ไว้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (1) -(8) ไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ทั้งนี้ หลักเกณฑ์และวิธีการที่

คณะกรรมการก าหนดตามบทบัญญัติดังกล่าว ซึ่งตามบทบัญญัติของกฎหมายดังกล่าว และตามประกาศของ

คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการซึ่งออกโดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติของกฎหมายดังกล่าวได้

ก าหนดไว้ให้หนว่ยงานของรัฐทุกแห่ง จะต้องมีศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพื่อเป็นสถานที่จัดเตรียมข้อมูลข่าวสาร

อย่างนอ้ยตามที่กฎหมายก าหนดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูเพื่อให้การด าเนินการเผยแพรข่้อมูลข่าวสารของ

ราชการเป็นไปอย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพ 

เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ข้อมูลขา่วสารด้านการต่อต้านการทุจริตแก่ประชาชนองค์การ

บริหารส่วนต าบลหลุบคา จึงจัดท ากิจกรรมการเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการตอ่ต้านการ

ทุจรติขึน้ 
 

3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนในพื้นที่ต าบลหลุบคาให้มคีวามรูแ้ละความเข้าใจ 

ด้านการป้องกันและต่อต้านการทุจริต 

            3.2 เพื่อสร้างและเชื่อมประสานเครือข่ายประชาชนในการตา้นการทุจริตคอร์รัปชั่น 

            3.3 เพื่อให้ประชาชนมคีวามรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญ และ

สร้างจิตส านึกการตระหนักรับรู้ เสริมสร้างคุณธรรม จรยิธรรม เพื่อเป็นช่องทางผลักดันและป้องกันปัญหา

การทุจริตคอร์รัปชั่นในสังคม 

4.เป้ำหมำย   

ประชาชนต าบลหลุบคาและประชาชนทั่วไป 

 

5. พื้นที่ด ำเนินกำร 

องค์การบริหารส่วนต าบลหลุบคา 
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6.วธิีกำรด ำเนินกำร 

6.1  เสนอโครงการ/กิจกรรม  เพื่อพิจารณาขออนุมัตจิากผู้บริหารท้องถิ่น 

6.2  จัดท าค าสั่งแต่งตั้งผูร้ับผดิชอบ 

6.3  จัดท าเอกสารประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ 

6.4  ประเมนิผลและสรุปผลการจัดท าโครงการ/กิจกรรมเสนอต่อผูบ้ริหาร 
 

7.ระยะเวลำด ำเนินกำร  

 ในห้วงปีงบประมาณ  
 

8.งบประมำณ 

 ไม่ใช้งบประมาณ 
 

9.  ผู้รับผิดชอบ 

 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหลุบคา 
 

10.ผลลัพธ์ 

10.1. ประชาชนมีความรูแ้ละความเข้าใจเรื่องการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น 

10.2. เกิดภาคีเครือข่ายในพืน้ที่ เพื่อตา้นการทุจริตคอร์รัปช่ัน และเกิดการตระหนักและเฝ้าระวังการ 

ทุจรติในพื้นที่  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


