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ค าน า 

 
 

  สภาพสังคมปัจจุบัน  การทุจริตคอร์รัปชั่นถือว่าเป็นปัญหาที่ขยายวงกว้าง  ส่งผลกระทบอย่าง
ร้ายแรงต่อเสถียรภาพทางการเมือง  การพัฒนาเศรษฐกิจ  และสังคม  และการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ท าให้
ประเทศต่างๆตระหนักถึงร้ายที่เกิดข้ึนจากการทุจริตมากขึ้น  
  การจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลสระโพนทอง จัดท าขึ้น
โดยเป็นไปตามกรอบการจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 4 ปี  (พ.ศ. 2561 – 2564) และกรอบการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  (Integrity  and  Transparency  
Assessment  : ITA  ประกอบด้วย  4  มิติ  ดังนี้  
  มิติที ่๑ การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต  
  มิติที่ ๒ การบริหารราชการเพ่ือปูองกันการทุจริต  
  มิติที ่๓ การส่งเสริมบทบาทปละการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
  มิติที่ ๔ การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  

ซึ่งแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 4 ปี  (พ.ศ. 2561 – 2564) เล่มนี้เป็นส่วนหนึ่งที่จะท าให้
ประชาชน  ข้าราชการ   มีความรู้   ความเข้าใจ  บทบาท  ภารกิจ  ของหน่วยงานราชการ เพ่ือใช้เป็นแนวทางใน
การพัฒนาให้มีการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์  สุจริต  โปร่งใส  มีความเข้มแข็งในการบริหารราชการ  ปูองกัน
การทุจริต  คอร์รัปชั่น  และเพ่ือบรรลุวิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต  ที่
ก าหนดไว้ว่า  “ประเทศไทยใสสะอาด  ไทยทั้งชาติต้านทุจริต”  เพ่ือจะได้มีส่วนร่วมในแก้ไขปัญหา  และเข้าใจใน
ปัญหาการทุจริตได้มากยิ่งข้ึน  ตลอดจนเข้าใจกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและการเฝูา
ระวังการทุจริต  เป็นต้น 

องค์การบริหารส่วนต าบลสระโพนทอง  หวังเป็นอย่างยิ่งว่าองค์การบริหารส่วนต าบลสระโพนทอง
ฉบับนี้ จะท าให้เกิดประโยชน์สูงสุดบรรลุตามวัตถุประสงค์และเปูาหมายที่ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 
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ส่วนที่  1  บทน า 

 

1. การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กร 
  การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์การบริหารส่วนต าบล  มีวัตถุประสงค์เพ่ือต้องการบ่งชี้
ความเสี่ยงของการทุจริตที่มีอยู่ในองค์กรโดยการประเมินโอกาสของการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น ตลอดจนบุคคลหรือ
หน่วยงานที่อาจเกี่ยวข้องกับการกระท าทุจริต เพ่ือพิจารณาว่าการควบคุมและการปูองกันการทุจริตที่มีอยู่ในปัจจุบัน
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่ 
             การทุจริตในระดับท้องถิ่น พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการขยายตัวของการทุจริตในระดับท้องถิ่น ได้แก่ การ
กระจายอ านาจลงสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แม้ว่าโดยหลักการแล้วการกระจายอ านาจมีวัตถุประสงค์ส าคัญ
เพ่ือให้บริการต่างๆ ของรัฐสามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนมากขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้นแต่ในทาง
ปฏิบัติท าให้แนวโน้มของการทุจริตในท้องถิ่นเพ่ิมมากยิ่งขึ้นเช่นเดียวกัน 
             ลักษณะการทุจริตในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ าแนกเป็น 7 ประเภท ดังนี้ 

1) การทุจริตด้านงบประมาณ การท าบัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง และการเงินการคลัง ส่วนใหญ่เกิดจาก 
การละเลยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

2) สภาพหรือปัญหาที่เกิดจากตัวบุคคล 
3) สภาพการทุจริตอันเกิดจากช่องว่างของกฎระเบียบและกฎหมาย 
4) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการขาดความรู้ความเข้าใจและขาดคุณธรรม 

จริยธรรม 
5) สภาพหรือลักษณะปัญหาที่เกิดจากการขาดประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
6) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายในการ                                

ตรวจสอบจากภาคส่วนต่างๆ 
7) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากอ านาจ บารมี และอิทธิพลท้องถิ่น 

            สาเหตุและปัจจัยที่น าไปสู่การทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถสรุปเป็นประเด็นได้  ดังนี้ 
1) โอกาส แม้ว่าในปัจจุบันมีหน่วยงานและกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการปูองกันและปราบปราม 

การทุจริตแต่พบว่า ยังคงมีช่องว่างที่ท าให้เกิดโอกาสของการทุจริต ซึ่งโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นจ ากการบังคับใช้
กฎหมายที่ไม่เข้มแข็ง กฎหมาย กฎระเบียบไม่รัดกุม และอ านาจหน้าที่โดยเฉพาะข้าราชการระดับสูงก็เป็นอีก
โอกาสหนึ่งที่ท าให้เกิดการทุจริต 
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2) สิ่งจูงใจ เป็นที่ยอมรับว่าสภาวะทางเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม ท าให้คนใน
ปัจจุบันมุ่งเน้นที่การสร้างความร่ ารวย ด้วยเหตุนี้จึงเป็นแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่มีแนวโน้มที่จะท า
พฤติกรรมการทุจริตมากยิ่งขึ้น 

3) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปร่งใส ปัจจุบันเป็นที่ทราบดีว่าการทุจริตในปัจจุบันมี
รูปแบบที่ซับซ้อนขึ้น โดยเฉพาะการทุจริตในเชิงนโยบายที่ท าให้การทุจริตกลายเป็นความชอบธรรม
ในสายตาของประชาชน ขาดกลไกการตรวจสอบความโปร่งใสที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเป็นการ
ยากท่ีจะเข้าไปตรวจสอบการทุจริตของบุคคลเหล่านี้ 

4) การผูกขาด ในบางกรณีการด าเนินงานของภาครัฐ ได้แก่ การจัดซื้อ -จัดจ้าง เป็นเรื่องของการ
ผูกขาด ดังนั้นจึงมีความเกี่ยวข้องเป็นห่วงโซ่ผลประโยชน์ทางธุรกิจ ในบางครั้งพบบริษัทมีการให้
สินบนแก่เจ้าหน้าที่เพ่ือให้ตนเองได้รับสิทธิในการด าเนินงานโครงการของภาครัฐ รูปแบบของการ
ผูกขาด ได้แก่ การผูกขาดในโครงการก่อสร้างและโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ 

5) การได้รับค่าตอบแทนที่ไม่เหมาะสม รายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย ความยากจนถือเป็นปัจจัยหนึ่งที่
ท าให้ข้าราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความต้องการที่จะมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ท าให้
เจ้าหน้าที่ต้องแสวงหาช่องทางเพ่ือเพ่ิม “รายได้พิเศษ” ให้กับตนเองและครอบครัว 

6) การขาดจริยธรรม คุณธรรม ในสมัยโบราณ ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคุณธรรมที่ได้รับการเน้นเป็น
พิเศษถือว่าเป็นเครื่องวัดความดี แต่ในปัจจุบัน พบว่า คนมีความละอายต่อบาปและเกรงกลัวบาป
น้อยลง และมีความเห็นแก่ตัวมากยิ่งขึ้น มองแต่ประโยชน์ส่วนตนเป็นที่ตั้งมากกว่าที่จะยึด
ผลประโยชน์ส่วนรวม 

7) มีค่านิยมที่ผิด ปัจจุบันค่านิยมของสังคมได้เปลี่ยนจากยกย่องคนดี คนที่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นยก
ย่องคนที่มีเงิน คนที่เป็นเศรษฐี มหาเศรษฐี คนที่มีต าแหน่งหน้าที่การงานสูง ด้วยเหตุนี้ ผู้ที่มีค่านิยม
ที่ผิดเห็นว่าการทุจริตเป็นวิถีชีวิตเป็นเรื่องปกติธรรมดา เห็นคนซื่อเป็นคนเซ่อ เห็นคนโกงเป็นคน
ฉลาด ย่อมจะท าการทุจริตฉ้อราษฎร์บังหลวง โดยไม่มีความละอายต่อบุญและบาป และไม่เกรงกลัว
ต่อกฎหมายของบ้านเมือง 

 การทุจริตคืออะไร   

“ทุจริต”  หมายถึง  ประพฤติชั่ว  คดโกง  ไม่ซื่อตรง 

“การทุจริตต่อหน้าที่”    หมายความว่า  ปฎิบัติหรือละเว้นอย่างใดในต าแหน่งหน้าที่หรือปฎิบัติ หรือ ละเว้น
การปฎิบัติอย่างใดในพฤติการณ์ที่อาจท าให้ผู้อ่ืนชื่อว่าต าแหน่งหรือหน้าที่  ทั้งที่ตนมิไดมีต าแหน่งหน้าที่นั้น  
หรือใช้อ านาจในต าแหน่งหรือหน้าที่ ทั้งนี้เพ่ือประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบส าหรับตนเองหรือผู้อ่ืน  การทุจริตต่อ
หน้าที่  การฉ้อราษฎร์บังหลวงหรือคอร์รัปชั่น ล้วนมีความหมายอย่างเดียวกัน 
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สาเหตุที่มีการทุจริต 

    ปัจจัยภายใน   ได้แก่  สิ่งที่อยู่ในใจ  อยู่กับตัวของแต่ละบุคคล  คือ 

1.1 การหย่อนคุณธรรมความซื่อสัตย์ 
1.2 โอกาส 
1.3 สิ่งจูงใจ 
1.4 การเสี่ยงภัย  

   ปัจจัยภายนอก   ได้แก่  สิ่งแวดล้อมท่ีอยู่รอบ ๆ  ตัว คือ  

2.1 ด้านเศรษฐกิจและการครองชีพ 
2.2 ด้านการเมือง 
2.3 ด้านสังคม 
2.4 การบริหารของรัฐขาดประสิทธิภาพ 
2.5 ช่องว่างของกฎหมาย 
2.6 ต าแหน่งหน้าที่เอ้ือต่อการทุจริต 
2.7 อยู่ภายใต้อิทธิพลของสภาวะแวดล้อมและอิทธิพลของผู้ทุจริต 
2.8 ติดอบายมุขและมูลเหตุอื่น ๆ  

ทุจริตในเรื่องอะไรบ้าง  

1. ฝุาฝืน หลีกเลี่ยง  หรือบิดเบือน  ระเบียบแบบแผน  หรือกฎข้อบังคับ 
2. จูงใจ  เรียกร้อง  ขมขู่  หน่วงเหนี่ยวหรือกลั่นแกล้ง  เพื่อหาประโยชน์ใส่ตนหรือพวกพ้อง 
3. สมยอม รู้เห็นเป็นใจ  เพิกเฉย  หรือละเว้นการกระท าในการที่ปฎิบัติหรือรับผิดชอบตามหน้าที่ 
4. ยักยอก  เบียดบังซึ่งทรัพย์สินของทางราชการ 
5. ปลอมแปลง  หรือกระท าการใดๆ  อันเป็นเท็จ 
6.  มีผลประโยชน์ร่วมในกิจการบางประเภทที่สามารถใช้อ านาจหน้าที่ของตน บันดาลประโยชน์ได้  

 7.  สมยอมเสนอราคา  หรือการฮ้ัว  เพ่ือก าหนดราคาอันเป็นการเอาเปรียบรัฐ    

แนวทางการปูองกันการทุจริต  

 ประชาชนมีช่องทางในการช่วยปูองกันการทุจริตได้หลายระดับ  คือ   ระดับบุคคล   และระดับชุมชน/
ท้องถิ่น  และระดับสังคม  

ช่องทางในการปูองกันการทุจริต 

1. ระดับบุคคล 

1.1 การมีจิตใจสุจริต 
1.2 ตัวเองจะต้องไม่ประพฤติ  ปฎิบัติ  หรือท าการทุจริต 
1.3 ตัวเองจะต้องไม่สนับสนุนหรือส่งเสริมให้คนอ่ืนทุจริต 
1.4 หากพบเห็นการทุจริตต้องช่วยกันตักเตือน แนะน าหรือแจ้งเบาะแส 
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1.5 ฝึกวินัยในตนเอง  สร้างคุณธรรมในจิตใจ 
1.6 ไม่ท าการทุจริตทั้งทางตรงและทางอ้อม 
1.7 ไม่สนับสนุนส่งเสริมให้ผู้อื่นทุจริต 
1.8 ไม่เลือกคนทุจริตหรือเคยทุจริตเข้าสภา 
1.9 เมื่อพบเห็นการทุจริตให้ตักเตือนแนะน า  หรือด าเนินการอย่างอ่ืน 

2. ระดับชุมชน  

2.1 การรวมกลุ่ม 
2.2 การสร้างเครือข่าย 
2.3 การประชุมวางแผน 
2.4 การก าหนดกติกาชุมชน 
2.5  การจัดกิจกรรมเคลื่อนไหว 

3. ระดับสังคม  

3.1 สมัครเข้าเป็นองค์กรสมาชิกเครือข่าย 
3.2 การแจ้งเรื่องราวร้องเรียนการทุจริต 
3.3 การขอรับการสนับสนุนการด าเนินงาน 
3.4 การร่วมเคลื่อนไหว 
3.5 สมัครเป็นเครือข่ายองค์กรภายนอก 
3.6 แจ้งข้อมูลข่าวสารการทุจริตในพื้นที่ 
3.7 ขอรับการสนับสนุนการด าเนินกิจกรรม 
3.8 การร่วมเคลื่อนไหว 

4. ระดับชุมชน 

4.1 รวมกลุ่มขึ้นในชุมชน 
4.2 สร้างเครือข่ายระหว่างกลุ่ม  ตั้งชมรม 
4.3 ประชุม/วางแผนการด าเนินการ 
4.4  ก าหนดกฎหมู่บ้าน / กติกาชุมชน     
4.4 การด าเนินกิจกรรม / รณรงค์ต้านการทุจริต 
4.5 ร่วมลงชื่อถอดถอนคนทุจริตออกจากต าแหน่ง 
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2.หลักการและเหตุผล 
 ปัจจุบันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในประเทศไทยถือเป็นปัญหาเรื้อรังที่นับวันยิ่งจะทวีความรุ่น
แรงและสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นและส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของชาติ เป็น
ปัญหาล าดับต้น ๆ ที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดขึ้น
ทุกภาคส่วนในสังคมไทย ไม่ว่าจะเป็นภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมัก
ถูกมองจากภายนอกสังคมว่าเป็นองค์กรที่เอ้ือต่อการทุจริตคอร์รัปชั่นและมักจะปรากฎข่าวการทุจริตตาม
สื่อและรายงานของทางราชการอยู่เสมอ ซึ่งได้ส่งผลสะเทือนต่อกระแสการกระจายอ านาจและความ
ศรัทธาต่อระบบการปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างยิ่ง ส่งผลให้ภาพลักษณ์ของประเทศ เรื่องการทุจริต
คอร์รัปชั่นมีผลในเชิงลบสอดคล้องกับการจัดอันดับดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชัน (Corruption 
Perception Index – CPI) ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้ประเมินการทุจริตคอร์รัปชันทั่วโลกที่จัดโดยองค์กรเพ่ือ
ความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency Intemational – IT) พบว่า ผลคะแนนของประเทศไทยระหว่าง
ปี 2555-2558 อยู่ที่ 35-38 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 โดยในปี 2558 อยู่อันดับที่ 76 จาก 
168 ประเทศทั่วโลก และเป็นอันดับที่ 3 ในประเทศอาเซียนรองจากประเทศสิงคโปร์และประเทศ
มาเลเซีย และล่าสุดพบว่าผลคะแนนของประเทศไทยปี 2559 ลดลง 3 คะแนน จากปี 2558 ได้ล าดับที่ 
101 จาก 168 ประเทศ ซึ่งสามารถสะท้อนให้เห็นว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่มีปัญหาการคอร์รัปชัน
อยู่ในระดับสูง 
         แม้ว่าในช่วงระยะที่ผ่านมา ประเทศไทยได้แสดงให้เห็นถึงความพยายามในการปราบปรามการ
ปูองกันการทุจริต ไม่ว่าจะเป็น การเป็นประเทศภาคีภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการ
ทุจริต (United Nations Convention Against Corruption-UNCAC) พ.ศ. 2546 การจัดตั้งองค์กร
ตามรัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะกรรมการปูองกันปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้ จัดท า
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริตมาแล้ว 3 ฉบับ แต่ปัญหาการทุจริตใน
ประเทศไทยไม่ได้มีแนวโน้มที่ลดน้อยถอยลง สาเหตุที่ท าให้การทุจริตเป็นปัญหาที่ส าคัญของส าคัญไทย
ประกอบด้วยปัจจัยทางด้านพ้ืนฐานโครงสร้างสังคม ซึ่งเป็นสังคมที่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานความสัมพันธ์แนวดิ่ง 
(Vertical Relation) หรอือีกนัยหนึ่งคือพ้ืนฐานของสังคมอุปถัมภ์ที่ท าให้สังคมไทยยึดติดกับการช่วยเหลือ
เกื้อกูลกัน โดยเฉพาะในหมู่ญาติพ่ีน้องและพวกพ้อง ยึดติดกับกระแสบริโภคนิยม วัตถุนิยม ติดความสบาย 
ยกย่องคนที่มีเงินและมีอ านาจ คนไทยบางส่วนมองว่าการทุจริตคอรัปชั่นเป็นเรื่องปกติที่ยอมรับได้ ซึ่งนับ
ได้ว่าเป็นปัญหาที่ฝังรากลึกในสังคมไทยมาตั้งแต่อดีตหรือกล่าวได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของค่านิยมและ
วัฒนธรรมไทยไปแล้ว ผนวกกับปัจจัยทางด้านการท างานที่ไม่ได้บูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนไว้
ด้วยกัน จึงส่งผลให้การท างานของกลไกหรือความพยายามที่ได้กล่าวมาข้างต้นไม่สามารถท าได้อย่างเต็ม
ศักยภาพ ขาดความเข้มแข็ง 
         ปัจจุบันยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริตที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ 3 เริ่มจากปี 
พ.ศ. 2560 จนถึงปี พ.ศ. 2564 ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคม
มิติใหม่ท่ีประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝุายการเมือง  
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หน่วยงานของรัฐตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพ่ือให้
ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยก าหนดวิสัยทัศน์ 
“ประเทศไทยใสสะอาดไทยทั้งชาติต้านทุจริต” มีเปูาหมายหลักเพ่ือให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนี
การรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไมน่้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2564 ซึ่ง
การที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้นได้นั้น การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจ้าหน้าที่ของรัฐ
และประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่างจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่ในทางทุจริตประพฤติ
มิชอบ โดยได้ก าหนดยุทธศาสตร์การด าเนินงานหลักออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

  ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต  
  ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต  
  ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาระบบปูองกันการทุจริตเชิงรุก  
  ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต  
  ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : 
                                             CPI) ของประเทศไทย   
            ดังนั้น  เพ่ือให้การด าเนินการขับเคลื่อนด้านการปูองกันและปราบปรามการทุจริตบังเกิดผลเป็น
รูปธรรมในทางปฏิบัติ  เป็นไปตามเจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์ว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต (พ.ศ.
2562-2565) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงได้ตระหนักและให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการที่มีความโปร่งใส  
สร้างค่านิยม วัฒนธรรมสุจริตให้เกิดในสังคมอย่างยั่งยืนจึงได้ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต  
เพ่ือก าหนดแนวทางการขับเคลื่อนด้านการปูองกันและปราบปรามการทุจริตผ่านโครงการ/กิจกรรม/เปูาหมายของ
การปูองกันและปราบปรามการทุจริตอย่างแท้จริง 

          3.วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผน 
๑) เพ่ือยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
๒) เพ่ือยกระดับจิตส านึกรับผิดชอบในผลประโยชน์ของสาธารณะของข้าราชการฝ่ายการเมืองข้าราชการ 

ฝ่ายบริหารบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงประชาชนในท้องถิ่น 
๓) เพ่ือให้การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

(Good   Governance) 
๔) เพ่ือส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วม  (people’s  participation )   และตรวจสอบ  (people’s   

audit)   ของภาคประชาชนในการบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
๕) เพ่ือพัฒนาระบบ  กลไก   มาตรการ  รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กร 

ปกครองส่วนท้องถิ่น 
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4.เป้าหมาย 



 ๑)  ข้าราชการฝ่ายการเมือง  ข้าราชการฝ่ายบริหาร   บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  รวมถึง
ประชาชนในท้องถิ่นมีจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน
ท้องถิ่น  ปราศจากการก่อให้เกิดข้อสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการจริยธรรม  การขัดกันแห่ง
ผลประโยชน์และแสวงประโยชน์โดยมิชอบ 
 ๒)  เครื่องมือ/มาตรการการปฏิบัติงานที่สามารถป้องกันปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติ  มิชอบ
ของข้าราชการ 
 ๓)  โครงการ / กิจกรรม / มาตรการที่สนับสนุนให้สาธารณะและภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและ
ตรวจสอบการปฏิบัติหรือบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ๔)  กลไก  มาตรการ  รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่มีเข้มแข็งในการตรวจสอบ  ควบคุมและถ่วงดุลการใช้อ านาจอย่างเหมาะสม 
 ๕)  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแผนงานที่มีประสิทธิภาพ  ลดโอกาสในการกระท าการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ  จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วน 

5.ประโยชน์ของการจัดท าแผน 
 ๑)  ข้าราชการฝ่ายการเมือง   ข้าราชการฝ่ายบริหาร  บุคลากรขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึง
ประชาชนในท้องถิ่นมีจิตส านึกรักท้องถิ่นของตนเอง  อันจะน ามาซึ่งการสร้ างค่านิยม    และอุดมการณ์ในการ
ต่อต้านการทุจริต ( Anti –Corruption )   จากการปลูกฝังหลักคุณธรรม  จริยธรรม   หลักธรรมาภิบาล  รวมถึง
หลักเศรษฐกิจพอเพียงที่สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการท างานและชีวิตประจ าวัน 
 ๒)  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถบริหารราชการเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  
(Good  Governance)  มีความโปร่งใส  เป็นธรรมและตรวจสอบได้ 
 ๓)  ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตั้งแต่ร่วมคิด  ร่วมท า  ร่วมตัดสินใจรวมถึงร่วมตรวจสอบในฐานะพลเมืองที่มี
จิตส านึกรักท้องถิ่น  อันจะน ามาซึ่งการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการทุจริต 
 ๔)  สามารถพัฒนาระบบ  กลไก  มาตรการ  รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท้ังจากภายในและภายนอกองค์กรที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการทุจริต 
 ๕)  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแนวทางการบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพ  ลดโอกาสในการกระท า
การทุจริตและประพฤติมิชอบ   จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วนให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ  ด้าน
การป้องกันการทุจริต    อันจะส่งผลให้ประชาชนในท้องถิ่นเกิดความภาคภูมิใจและให้ความร่วมมือกันเป็น
เครือข่ายในการเฝ้าระวังการทจุริตที่เข้มแข็งอย่างยั่งยืน 
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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ป ี 
 (พ.ศ. 2561 – 2564) 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลสระโพนทอง 
………………….. 

ส่วนที่  2  แผนปฏิบัตกิารป้องกันการทุจริต                                    



 
 

มิติ ภารกิจตามมิต ิ โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ 

ปี 
2561 

ปี 
 2562 

ปี 
 2563 

ปี 
 2564 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

1การสร้าง
สังคมที่ไม่ทน
ต่อการทุจริต 

1.1การสร้างจิต 
ส านึกและความ
ตระหนักแก ่
บุคลากรทั้ง
ข้าราชการ 
การเมือง  
ฝุายบริหาร 
ข้าราชการเมือง 
ฝุายสภาท้องถิ่น 

1.1.1(1โครงการอบรมส่งเสริม
สุขภาพและปฏิบัติธรรมของ
พนักงานส่วนต าบล พนักงาน
จ้าง  และผู้สูงอาย1ุ.1.1(2)
โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร 
1.1.2(1)มาตรการ”ส่งเสริม
การปฏิบัติงานตามประมวล
จริยธรรมของอบต.สระโพนทอง 
1.1.3(1)กิจกรรมให้ความรู้
เร่ืองผลประโยชน์ทบัซ้อน 
1.1.3(2)มาตรการจัดท าคู่มือ
การปูองกันผลประโยชนท์ับซ้อน 
 

80,000 
 
 
 

80,000 
 

- 
 
 
 
- 
 
- 
 
 

80,000 
 
 
 

80,000 
 

- 
 
 
 
- 
 
- 
 
 
 

 80,000 
 
 
 

80,000 
 

- 
 
 
 
- 
 
- 
 
 
 

80,000 
 
 
 

80,000 
 

- 
 
 
 
- 
 
- 
 

 1.2 การสร้าง
จิตส านึกและ
ความตระหนัก
แก่ทุกภาคส่วน
ในท้องถ่ิน 

1.2.1(1)มาตรการ”รณรงค์ 
เผยแพร่การสร้างค่านิยมการ
ต่อต้านการทุจริต” 
1.2.2(1)โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการจัดเก็บ
รายได ้
1.2.2(2)โครงการออกส ารวจ
ทรัพย์สินที่เข้าข่ายต้องเสียภาษี
และค่าธรรมเนียมต่างๆ 
1.2.3(1)โครงการฝึกอบรมการ
ผลิตปุ๋ยอนิทรีย-์ชีวภาพตาม
หลักเศรษฐกิจพอเพียง 

- 
 
 

10,000 
 
 
- 
 
 

80,000 
 

 

- 
 
 

10,000 
 
 
- 
 
 

80,000 
 

- 
 
 

10,000 
 
 
- 
 
 

80,000 
 

- 
 
 

10,000 
 
 
- 
 
 

80,000 
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มิติ ภารกิจตามมิต ิ โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ 

ปี  
2561 

ปี 
 2562 

ปี 
 2563 

ปี 
 2564 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 



1การสร้าง
สังคมที่ไม่ทน
ต่อการทุจริต 

1.3 การสร้าง
จิตส านึกและความ
ตระหนักแก่เด็ก 
และเยาวชน 

1.3.1(1),โครงการอบรมและ
เพิ่มศักยภาพคณะบริหารสภา
เด็กและเยาวชน 
1.3.1(2)โครงการสร้าง
ภูมิคุ้มกันทางสงัคมให้เด็กและ
เยาวชน (กิจกรรม “โตไปไมโ่กง 
1.3.2(1)โครงการ “กิจกรรม
ส่งเสริมสภาเด็กและเยาวชน
ต่อต้านการทุจริต 
1.3.3(1)โครงการค่ายเยาวชน
อนุรักษ์ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

15,000 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 

50,000 

15,000 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 

50,000 

15,000 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 

50,000 

15,000 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 

50,000 

มิติที่ 1 รวม 10 โครงการ  
3 มาตรการ 

315,000 
- 

315,000 
- 

315,000 
- 

315,000 
- 
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มิติ ภารกิจตามมิต ิ โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ 

ปี 
2561 

ปี 
 2562 

ปี 
 2563 

ปี 
 2564 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

2.การ
บริหาร
ราชการเพื่อ
ปูองกันการ
ทุจริต 

2.1แสดงเจตจ านง
ทางการเมืองในการ
ต่อต้านการทุจริต
ของผู้บริหาร 
 

กิจกรรมประกาศเจตจ านง
ต่อต้านการทุจริตของผูบ้ริหาร
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

 2.2มาตรการสร้าง
ความโปร่งใสในการ
ปฏิบัติราชการ 

2.2.1(1)มาตรการการสร้าง
ความโปร่งใสในการบริหารงาน
บุคคล 
2.2.2(1)กิจกรรมควบคุมการ
เบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจา่ยประจ าปี  
2.2.2(2)กิจกรรมการพัฒนา
แผนและกระบวนการการ
จัดหาพัสด ุ
2.2.2(3)มาตรการ”ให้และ
เปิดเผยข้อมูลในการจัดซื้อจัด
จ้าง” 
2.2.3(1)มาตรการ”ยกระดับ
คุณภาพการบริการประชาชน 

- 
 
 
- 
 
 
- 
 
- 
 
 
- 

- 
 
 
- 
 
 
- 
 
- 
 
 
- 
 
 

- 
 
 
- 
 
 
- 
 
- 
 
 
- 

- 
 
 
- 
 
 
- 
 
- 
 
 
- 

 2.3มาตรการการใช้
ดุลยพินิจและใช้
อ านาจหนา้ที่ให้
เป็นไปตามหลักการ
บริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ด ี
 

2.3.1(1)โครงการการลด
ขั้นตอนและระยะเวลาการ
ปฏิบัติราชการ 
2.3.2(1)มาตรการการมอบ
อ านาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการ 
เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติ
ราชการ 
2.3.2(2)มาตรการการมอบ
อ านาจของนายก อบต. 
2.3.2(3)มาตรการการออก
ค าสั่งมอบหมายของ นายก 
อบต. ปลัด อบต.และหัวหน้า
ส่วนราชการ 
 

- 
 
 
- 
 

 
- 
 
- 

- 
 
 
- 
 
 
- 
 
- 

- 
 
 
- 
 
 
- 
 
- 

- 
 
 
- 
 
 
- 
 
- 
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มิติ ภารกิจตามมิต ิ โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ 

ปี 
2561 

ปี 
 2562 

ปี 
 2563 

ปี 
 2564 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

 2.4การเชิดชู
เกียรติแก่
หน่วยงานบุคคล 
ในการด าเนิน
กิจการการ
ประพฤติปฏิบตัิตน
ให้เป็นที่ประจักษ ์

2.4.1(1),2.4.2(1),2.4.3 
(1)โครงการเชิดชูเกียรติ
พนักงานส่วนต าบลและ
พนักงานจ้างขององค์การ
บริหารส่วนต าบลสระโพนทอง  
ผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมใน
การปฏิบัติราชการและ
ให้บริการประชาชนดีเดน่ 

- - - - 

 2.5 มาตรการ
จัดการในกรณีได้
ทราบหรือรับแจ้ง
หรือตรวจสอบพบ
การทุจริต 

2.5.1(1)มาตรการ”จัดท า
ข้อตกลงการปฏิบัติราชการ” 

2.5.2(1)มาตรการ”ให้ความ
ร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบ 
ทั้งภาครัฐและองค์กรอิสระ” 
2.5.3(1)มาตรการ”แต่งตั้ง
ผู้รับผิดชอบเก่ียวกับเร่ือง
ร้องเรียน” 
2.5.3(2)มาตรการด าเนินการ
เก่ียวกับเร่ืองร้องเรียน  กรณีมี
บุคคลภายนอกหรือประชาชน
กล่าวหาเจ้าหนา้ที่ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลสระโพนทอง
ทุจริตและปฏบิัติราชการตาม
อ านาจหนา้ที่โดยมิชอบ 

- 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 

- 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 

- 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 

- 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 

มิติที่ 2 รวม 13  มาตรการ 
1  โครงการ 
3  กิจกรรม 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

- 
- 
- 
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มิติ ภารกิจตามมิต ิ โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ 

ปี 
2561 

ปี 
 2562 

ปี 
 2563 

ปี 
 2564 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

3. .การ
ส่งเสริมการ 
มีส่วนร่วม
ของ
ประชาชน 

3.1จัดให้มีและ
เผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารในช่องทาง
ที่เป็นการอ านวย
ความสะดวกแก่
ประชาชนได้มสี่วน
ร่วมตรวจ การ
ปฏิบัติราชการตาม
อ านาจหนา้ที่ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นได้ทุก
ขั้นตอน 

3.1.1(1)มาตรการ”ปรับปรุง
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของอบต. 
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
3.1.2(1)มาตรการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญและ
หลากหลาย 
3.1.2(2)มาตรการ”เผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญและ
หลากหลาย(ข้อมูลการจัดซื้อ 
จัดจ้างแผนพัฒนา ข้อมูล
รายงานทางการเงิน ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจา่ยประจ าปี 
รายงานผลการด าเนนิฯลฯ) 
3.1.3(1)มาตรการ”จัดให้มี
ช่องทางที่ให้ประชาชนเข้าถึง
ข้อมูลข่าวสารของอบต.สระ
โพนทอง 
”(website/Facebook 
/ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร/เสียงตาม
สาย/รถประชาสัมพันธ ์/วิทยุ/ 
วารสาร/ไวนลิ/แผน่พับ/
จดหมายข่าว/รายงานผลการ
ด าเนินงานฯลฯ) 

- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 

- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 

- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 

- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 

 3.2การรับฟังความ
คิดเห็นการรับและ
ตอบสนองเรื่อง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
ของประชาชน 

3.2.1(1)โครงการฝึกอบรม
สัมมนาการจัดกิจกรรมเวที
ประชาคม เพื่อจัดท าแผน
ชุมชนและแผนพัฒนา 
3.2.2(1)มาตรการจัดการ
เร่ืองราวร้องทุกข์/ร้องเรียนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
3.2.3(1)ส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในการ
บริหารกิจการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
3.2.3(2)กิจกรรมการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ขององค์กรปกครองส่วนฯ 

20,000 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
- 

 

20,000 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
- 

20,000 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
- 
 

 

20,000 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
- 
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มิติ ภารกิจตามมิต ิ โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 
ปี  

2561 
ปี 

 2562 
ปี 

 2563 
ปี 

 2564 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
 3.3การส่งเสริมให้

ประชาชนมีส่วน
ร่วมบริหารกิจการ
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

3.3.1(1)มาตรการแต่งตั้ง
คณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดท าแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนต าบล 
3.3.2(1)มาตรการแต่งตั้ง
ตัวแทนประชาคมเข้าร่วมเปน็
คณะกรรมการตรวจรับงานจา้ง 
3.3.3(1)มาตรการแต่งตั้ง
คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพฒันาท้องถิ่น 

- 
 
 
 
- 
 
 
- 

- 
 
 
 
- 
 
 
- 

- 
 
 
 
- 
 
 
- 

- 
 
 
 
- 
 
 
- 

มิติที่ 3 รวม 8  มาตรการ 
1  กิจกรรม 
2 โครงการ 

- 
- 

20,000 

- 
- 

20,000 

- 
- 

20,000 

- 
- 

20,000 
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มิติ ภารกิจตามมิต ิ โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ 

ปี 
2561 

ปี 
 2562 

ปี 
 2563 

ปี 
 2564 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

4.การ
เสริมสร้าง
และ
ปรับปรุง
กลไกในการ
ตรวจสอบ
การปฏิบัติ
ราชการของ
องค์กร
ปกครองฯ 

4.1มกีารจัดวาง
ระบบและรายงาน
การควบคุมภายใน
ตามที่คณะกรรม 
การตรวจเงิน
แผ่นดินก าหนด 

4.1.1(1โครงการจัดท า
แผนการตรวจสอบภายใน
ประจ าป ี
4.1.2(1)กิจกรรมติดตาม
ประเมินผลการควบคุมภายใน 

- 
 
 
- 

- 
 
 
- 

- 
 
 
- 

- 
 
 
- 

 4.2การสนับสนุน
ให้ภาคประชาชนมี
ส่วนร่วมตรวจสอบ
การปฏิบัติหรือการ
บริหารราชการตาม
ช่องทางที่สามารถ
ด าเนินการได ้

4.2.1(1)มาตรการเปิดเผย
ข้อมูลข่าวสารเพื่อการ
ตรวจสอบก ากับ ดูแล การ
บริหารงานบุคคลเก่ียวกับการ
บรรจุ แต่งตั้ง  การโอน  การ
ย้าย 
4.2.2(1)กิจกรรมการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารการบริหาร
งบประมาณ การรับ-จ่ายเงิน
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
4.2.3(1)กิจกรรมส่งเสริม
ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการ
จัดซื้อจัดจ้าง 

- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 

 4.3 การส่งเสริม
บทบาทการ
ตรวจสอบของสภา
ท้องถิ่น 

4.3.1(1)โครงการส่งเสริม
ความรู้ด้านกฎ ระเบียบ และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องส าหรับ
ผู้บริหารและสมาชิกสภา
ท้องถิ่น 
4.3.2(1กิจกรรมส่งเสริม
สมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาท
ในการตรวจสอบการปฏบิัติงาน
ของฝุายบริหาร 
 

- 
 
 
 
 
- 
 
 

- 
 
 
 
 
- 
 
 

- 
 
 
 
 
- 
 
 

- 
 
 
 
 
- 
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มิติ ภารกิจตามมิต ิ โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ 

ปี 
2561 

ปี 
 2562 

ปี 
 2563 

ปี 
 2564 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

 4.4 เปลี่ยนแปลง
เป็นเสริมพลังการมี
ส่วนร่วมของชุมชน 
(Community)และ
บูรณาการทุกภาค
ส่วนเพ่ือต่อต้านการ
ทุจริต 

4.4.1(1)กิจกรรมส่งเสริม
ชุมชนเฝาูระวังการทุจริต 
4.4.2(2)กิจกรรมบูรณาการทุก
ภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต 

- 
 
- 

- 
 
- 

- 
 
- 

- 
 
- 

มิติที ่4 รวม 1 มาตรการ 
2  โครงการ 
6 กิจกรรม 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

- 
- 
- 
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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ป ี 

 (พ.ศ. 2561 – 2564) 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลสระโพนทอง 

………………….. 
 

ส่วนที่  3  รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ             
                    

มิติที่ 1 โครงการที่ 1.1.1(1) สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ให้
บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนในท้องถิ่น 
 
ชื่อโครงการ  :  โครงการอบรมส่งเสริมสุขภาพและปฏิบัติธรรมของพนักงานส่วนต าบล  พนักงานจ้าง  และ  
ผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนต าบลสระโพนทอง  อ าเภอเกษตรสมบูรณ์  จังหวัดชัยภูมิ 
2. หลักการและเหตุผล 

บุคลากร หรือทรัพยากรบุคคลในองค์กรเป็นรากฐานส าคัญยิ่งในการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ความ 
ส าเร็จ ทั้งด้านคุณภาพ ประสิทธิภาพและประสิทธิผล องค์กรนั้น ๆ ย่อมประสบความส าเร็จ มีความเจริญก้าวหน้า
ต่อ ไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับบุคลากรที่มีคุณภาพสูง มีความรู้ความสามารถ มีทักษะต่าง ๆ ในการปฏิบัติงาน มี
ประสบการณ์ มี ความรู้และเข้าใจงานเป็นอย่างดี เมื่อได้รับบทบาทให้กระท าหน้าที่ใด ๆ แล้ว ย่อมสามารถแสดง
บทบาทนั้น ๆ ได้ อย่างถูกต้องและเหมาะสมเสมอ ในทางตรงกันข้ามหากบุคลากรในองค์กรด้อยความสามารถ ไร้
อุดมการณ์ ไม่มี ทักษะหรือประสบการณ์ที่จ าเป็นในการท างาน ย่อมท าให้องค์กรนั้น ๆ ด้อยพัฒนาหรือ
เจริญก้าวหน้าได้อย่างล่าช้า นอกจากบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะและประสบการณ์การท างานสูง
แล้ว ย่อมมีคุณธรรมจริยธรรม มี จรรยาบรรณ ค่านิยม บุคลิกภาพหรือคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เป็นตัวชี้น าทาง
ในการปฏิบัติงานตามต าแหน่ง หน้าที่ และบทบาทแห่งตนเอง บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่โดยยึดมั่นในหลักคุณธรรม
จริยธรรม มีจิตส านึกที่ดี มีความ ซื่อสัตย์ สุจริต มีความรับผิดชอบ ตั้งใจท างานด้วยความทุ่มเท เสียสละ มีความ
เมตตา กรุณา เอื้อเฟ้ือเผื่อแผ่ต่องาน ต่อหน่วยงาน ต่อเพ่ือนร่วมงานและผู้มาขอรับบริการหรือรักษาผลประโยชน์
ของประชาชนและประเทศชาติแล้ว ย่อม น าพาองค์กรหรือหน่วยงานมุ่งไปสู่ความเจริญก้าวหน้ามากยิ่งข้ึน มีความ
โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ตามหลัก การแห่งธรรมาภิบาล นั้น  

ในการนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลสระโพนทอง จึงได้จัดกิจกรรมโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม 
ประจ าปี 2562 ขึ้น เพื่อ เป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรภายใน ซึ่งประกอบด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิก
สภาฯ ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง ตลอดทั้งประชาชนทั่วไปและผู้สูงอายุ ให้มีความรู้ ความเข้าใจในหลักธรรม
ทางพระพุทธศาสนา สามารถน ามาประยุกต์ ใช้ในการปฏิบัติงานและการด าเนินชีวิตประจ าวันได้อย่างปกติสุข รู้จัก
ความพอดีมีความพอเพียง ปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายและข้อบังคับ มีเจตคติท่ีดี มีจรรยาบรรณวิชาชีพต่อตนเอง 
ต่อการท างาน ต่อเพ่ือนร่วมงาน ต่อผู้มาขอรับ บริการ ต่อผู้บังคับบัญชาและต่อประเทศชาติบ้านเมืองต่อไป  
3. วัตถุประสงค์ 

3.๑ เพ่ือให้บุคลากรและประชาชนทั่วไปมีความรู้ ความเข้าใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา  
3.๒ เพ่ือให้บุคลากรและประชาชนทั่วไปสามารถน าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา มาประยุกต์ใช้ในการ 

ปฏิบัติงานและการด าเนินชีวิตได้อย่างถูกต้อง  
3.๓ เพ่ือปรับเปลี่ยนทัศนคติ ค่านิยมและเจตคติของบุคลากรต่อองค์กร ต่อการท างาน ต่อเพ่ือนร่วมงาน 

ต่อ ผู้มาขอรับบริการและต่อผู้บังคับบัญชาให้ดียิ่งขึ้น  
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3.๔ เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรและองค์กรเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้โดยมีหลักธรรม น าการ
บริหาร น าการท างานและน าการให้การบริการแก่ประชาชน  

3.๕ เพ่ือให้สถาบันทางศาสนามีบทบาทในการอบรม ปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่บุคลากรของ  
องค์การบริหารส่วนต าบลสระโพนทองและประชาชนทั่วไป  

3.๖ เพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์และเผยแผ่กิจกรรมโครงการฯ ให้ประชาชนทั่วไปรับทราบ  
4. กลุ่มเป้าหมาย  

กลุ่มเปูาหมายในการด าเนินกิจกรรมโครงการฯ ประกอบด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ/ พนักงาน ลูกจ้าง 
และผู้สูงอายุ  
5. พื้นที่ด าเนินการ  

สถานที่ในการจัดกจิกรรมตามโครงการ ฯ คือ วัดพระธาตุสังวรวนาราม  บ้านโนนทัน  หมู่ที่  11 
  ต าบลสระโพนทอง อ าเภอเกษตรสมบูรณ ์ 
6. ระยะเวลาด าเนินการ  
 4 ปี (พ.ศ.2561 -2564) 
7. กิจกรรมและวิธีการด าเนินการ 

7.๑ ติดต่อประสานและขอความร่วมมือไปยังวัด (สถานที่ปฏิบัติธรรม/วิปัสสนากรรมฐาน)  
7.๒ ชี้แจงรายละเอียดและวางแผนการด าเนินงานตามโครงการ ฯ  
7.๓ จัดท ารายละเอียดโครงการฯ งบประมาณ ก าหนดการและหลักสูตรการจัดการอบรม ฯ  
7.๔ ด าเนินการตามโครงการฯ  

8. งบประมาณ  
งบประมาณท่ีใช้ด าเนินกิจกรรมตามโครงการฯ ได้จากข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕62 ทีต้ั่ง 

ไว้เป็นค่าใช้จ่ายโครงการอบรมส่งเสริมสุขภาพและปฏิบัติธรรมของพนักงานส่วนต าบล  พนักงานจ้าง  และผู้สูงอายุ  
ขององค์การบริหารส่วนต าบลสระโพนทอง  อ าเภอเกษตรสมบูรณ์  จังหวัดชัยภูมิ   โดยมรีายละเอียดค่าใช้จ่าย 
ดังนี้ 
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

9.๑ บุคลากรและประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริง  
9.๒ บุคลากรและประชาชนสามารถน าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาใช้ในการปฏิบัติงานและ การ 

ด าเนินชีวิตได้อย่างแท้จริง  
9.๓ บุคลากรและประชาชนมีทัศนคติ ค่านิยม และเจตคติต่อองค์กร ต่อการท างาน ต่อเพ่ือนร่วมงาน ต่อผู้

มาขอรับบริการและต่อผู้บังคับบัญชาที่ดี  
10. ผู้สนับสนุนและรับผิดชอบโครงการ  

องค์การบริหารส่วนต าบลส่วนต าบลสระโพนทอง 
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มิติที่ 1 โครงการที่ 1.1.1(2)  
1.  ชื่อโครงการ   
             1.ชื่อโครงการ  :  “โครงการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรสมาชิกสภาฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561” 
2.  ที่มาและความส าคัญ 

  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานของรัฐที่มีความใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด มี
โครงสร้างที่ประกอบด้วย ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น เป็นข้าราชการฝุายการเมือง ที่มีการแบ่งอ านาจหน้าที่
ระหว่างด้านการบริหารและด้านนิติบัญญัติตามกฎหมายที่ก าหนด เพ่ืออ านวยประโยชน์สุขให้เกิดขึ้นแก่ประชาชน
ในพ้ืนที่ และข้าราชการประจ าประกอบด้วยพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง ประกอบกับปัจจุบันองค์กรเป็น
แหล่งเรียนรู้ การด ารงชีวิตในครอบครัว ชุมชน สังคม มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นในด้านเศรษฐกิจ 
สังคม และวัฒนธรรมต่าง ๆ ที่กระทบหรือส่งผลต่อชีวิตทุกชีวิตในสังคม ซึ่งท าให้เราต้องมีการพัฒนาให้ทันกับการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง    ดังนั้นองค์การบริหารส่วนต าบลสระโพนทอง  จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้นเพ่ือ
เป็นการฝึกอบรมทักษะความรู้ วิธีการปฏิบัติงาน แก่สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบล ,พนักงานส่วนต าบล  ลูกจ้าง
และพนักงานจ้าง เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล  ในการปฏิบัติงานตามหน้าที่ และที่ได้รับมอบหมาย  
โดยเป็นการฝึกอบรมทั้งด้านเป็นการทบทวนความรู้ และฝึกอบรมความรู้ใหม่ ๆ  อีกทั้งเพ่ือเป็นการสร้างความ
สามัคคี และความเข้าใจอันดีน าไปสู่การปฏิบัติงาน ในเชิงบูรณาการร่วมกัน  น าไปสู่การพัฒนาหน่วยงานและ
ให้บริการประชาชนให้ได้รับประโยชน์สูงสุด 
 
3.  วัตถุประสงค์ 
  3.1 เพ่ือแลกเปลี่ยนทัศนคติ  ความรู้ประสบการณ์ของคณะผู้บริหาร สมาชิก อบต. พนักงานส่วน
ต าบล และพนักงานจ้าง 
  3.2 เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ และ
แนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ของผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น 
  3.3 เพ่ือแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นระหว่างส่วนราชการ ในองค์กรและสร้างความ   
สามัคคีในหน่วยงาน 
  3.4 เพ่ือพัฒนาความรู้ อื่น ๆ ที่เก่ียวข้องในเรื่องความรู้ด้านหลักคุณธรรม จริยธรรม 
  3.5 เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจในพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540 
   
4.  เป้าหมาย 
  คณะผู้บริหาร,สมาชิกสภา อบต.พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง จ านวน  70  คน  
 
5. วิธีด าเนินการ 
    5.1 ประชาสัมพันธ์/แจ้ง และจัดท าหนังสือสั่งการเชิญประชุม 
                       5.2 วิทยากรภายในและภายนอกองค์กร เป็นผู้บรรยาย และให้ความรู้ 
                       5.3 แบ่งกลุ่มและแลกเปลี่ยนความรู้ ของแต่ละส่วนราชการ  
                       54 ประเมินผลและสรุปผลการด าเนินงาน 
 
6.  ระยะเวลาด าเนินการ 
   ระหว่างวันที่   กันยายน 2561 
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7. งบประมาณ  

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2561  ได้ตั้งจ่ายไว้ในรายจ่ายจ าแนกตามหน่วยงาน  
ส านักปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลสระโพนทอง  หมวดค่าใช้สอย  ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร สมาชิกสภาฯ  ตั้งจ่ายไว้ 
80,000  บาท  (แปดหมื่นบาทถ้วน)  ประมาณการค่าใช้จ่ายตามรายละเอียดแนบท้าย 
 
8.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

8.1 เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง 
8.2 ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ และแนวทาง 

ปฏิบัติที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ของผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น 
  8.3 เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความคิดเห็นระหว่างส่วนราชการ ในองค์กรและก่อให้เกิด       
ความสามัคคีอันดีในหน่วยงาน 
  8.4 ผู้เข้ารับการอบรมตามโครงการ สามารถปฏิบัติงานและหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  8.5 ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจในพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540 
  
9. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
  ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลสระโพนทอง   
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มิติที่ 1 โครงการที่ 1.1.2(1)  สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการประพฤติประมวลจริยธรรม 
 
1.  ชื่อโครงการ   
                     1.ชื่อโครงการ  : มาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลสระโพนทอง” 

2. หลักการและเหตุผล 
ตามที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้ประมวลจริยธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 

2552 โดยก าหนดกลไกและระบบในการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ การฝุาฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐาน
ทางจริยธรรมดังกล่าว ให้ถือว่าเป็นการกระท าผิดทางวินัย ซึ่งมีการก าหนดขั้นตอนการลงโทษตามความร้ายแรงแห่ง
การกระท า ประกอบกับได้มีประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
จริยธรรมของพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2558 ก าหนดให้
พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลมีหน้าที่ด าเนินการให้เป็นไปตาม
กฎหมายเพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวมและประเทศชาติ อ านวยความสะดวกและให้บริการแก่ประชาชนตามหลักธรร
มาภิบาล โดยจะต้องยึดมั่นในค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรม 9 ประการ ได้แก่ ยึดมั่นในคุณธรรมและ
จริยธรรม, มีจิตส านึกที่ดี ซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ,ยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วน
ตน และไม่มีประโยชน์ทับซ้อน,ยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย, ให้บริการแก่ประชาชนด้วย
ความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ, ให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือน
ข้อเท็จจริง,การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพโปร่งใส และตรวจสอบได้ , การยึดมั่นในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร  

นอกจากนี้ ส านักงาน ก.พ. ได้ก าหนดแนวทางการด าเนินการตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
กรณีการเรี่ยไร และกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใด โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือก าหนดให้ข้าราชการ
ต้องละเว้นจากการแสวงหาประโยชน์ที่มิชอบ โดยอาศัยต าแหน่งหน้าที่และไม่กระท าการอันเป็นการขัดกันระหว่าง
ประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม ตามนัยหนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร 1013.7/ว 11 ลงวันที่ 25 
ธันวาคม 2557 ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรน าแนวทางการด าเนินการดังกล่าวมาปรับใช้เป็นแนวทางในการ
ถือปฏิบัติโดยอนุโลม 

ดังนั้น เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติงานและเป็นที่เชื่อถือไว้วางใจของประชาชน จึงได้จัดท า
มาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรม” ขึ้น เพ่ือให้บุคลากรทั้งฝุายการเมืองและฝุายประจ าทุก
ระดับน าไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ไม่กระท าการอันเป็นการขัดกัน
แห่งผลประโยชน์หรือการมีผลประโยชน์ทับซ้อน 

3. วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อเป็นเครื่องมือก ากับความประพฤติการปฏิบัติหน้าที่ในการยึดหลักตามมาตรฐานทางจริยธรรม  
 2. เพ่ือให้เกิดการปรับปรุงประมวลจริยธรรมขององค์กรให้เป็นปัจจุบันและสอดคล้องกับสถานการณ์ที่
เปลี่ยนไป และสร้างความม่ันใจแก่ผู้รับบริการและประชาชนทั่วไป  
 3. เพ่ือให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างองค์กรและข้าราชการในทุกระดับ โดยให้ฝุายบริหารใช้อ านาจใน
ขอบเขต สร้างระบบความรับผิดชอบของข้าราชการต่อตนเอง ต่อองค์กร ต่อผู้บังคับบัญชาต่อประชาชนและต่อ
สังคมตามล าดับ 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง 
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5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องคก์ารบริหารส่วนต าบลสระโพนทอง 

6. วิธีด าเนินการ 
 1. แต่งตั้งคณะท างานปรับปรุงประมวลจริยธรรม 
 2. ประชุมคณะท างานฯ 
 3. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติตนตามประมวลจริยธรรมเพ่ือใช้เป็นค่านิยมส าหรับองค์กร ที่ต้อง
ยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่ไปกับระเบียบและกฎข้อบังคับอ่ืนๆ อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 
 4. จัดท าเป็นคู่มือการปฏิบัติตนตามประมวลจริยธรรมแก่บุคลากร เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติตน  
 5. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้สาธารณชนได้รับทราบ เพ่ือมีส่วนร่วมในการติดตามตรวจสอบ 
 6. ติดตามประเมินผลโดยใช้แบบสอบถาม 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปี( พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลสระโพนทอง  

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1. ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมือง ฝุายบริหาร ฝุายสภาท้องถิ่น และฝุายพนักงาน 
ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ได้รับการปรับปรุงให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน 
 2. บุคลากรในองค์กร มีความรู้ความเข้าใจและตระหนักในการปฏิบัติตนตามประมวลจริยธรรมขององค์กร 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90  
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มิติที่ 1 โครงการที่ 1.1.3(1)  สร้างจิตส านึกและความตระหักท่ีจะไม่กระท าการอันเป็นการขัดแห่ง
ผลประโยชน์หรือการมีผลประโยชน์ทับซ้อน 
1.  ชื่อโครงการ   

           1.ชื่อโครงการ  : กิจกรรมให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน 

2. หลักการและเหตุผล 
 ด้วยสถานการณ์หรือการกระท าของบุคคลมีผลประโยชน์ส่วนตนเข้ามาเกี่ยวข้องจนส่งผลกระทบต่อการ
ตัดสินใจหรือการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่ง การกระท าดังกล่าวอาจเกิดขึ้นโดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตั ว ทั้งเจตนาหรือไม่
เจตนาหรือบางเรื่องเป็นการปฏิบัติสืบต่อกันมาจนไม่เห็นว่าจะเป็นสิ่งผิดแต่อย่างใด พฤติกรรมเหล่านี้เป็นการ
กระท าความผิดทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ต้องค านึงถึงผลประโยชน์สาธารณะ (ประโยชน์ของส่วนรวม) 
แต่กลับตัดสินใจปฏิบัติหน้าที่โดยค านึงถึงประโยชน์ของตนเองหรือพวกพ้อง 
 “ผลประโยชน์ทับซ้อน” หมายถึง สถานการณ์ท่ีเจ้าหน้าที่ของรัฐมีผลประโยชน์ส่วนตนอยู่ และมีการใช้
อิทธิพลตามอ านาจหน้าที่ละความรับผิดชอบเพื่อให้เกิดประโยชน์ส่วนตัว โดยก่อให้เกิดผลเสียต่อผลประโยชน์
ส่วนรวม ผลประโยชน์ทับซ้อนมีหลากหลายรูปแบบ ไม่จ ากัดอยู่ในรูปของตัวเงินหรือทรัพย์สินเท่านั้น แต่รวมถึง
ผลประโยชน์อื่นๆ ที่ไม่ใช่รูปตัวเงินหรือทรัพย์สินก็ได้ อาทิการแต่งตั้งพรรคพวกเข้าไปด ารงต าแหน่งในองค์กรต่างๆ 
ทั้งในหน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทจ ากัด หรือการที่บุคคลผู้มีอ านาจที่ตัดสินใจให้ญาติพี่น้องหรือบริษัทที่
ตนมีส่วนได้ส่วนเสียได้รับสัมปทานหรือผลประโยชน์จากทางราชการโดยมิชอบ ทั้งนี้หมายรวมถึง ความขัดแย้งกัน
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม  หนว่ยงานภาครัฐทุกหน่วยงานต้องเข้ารับการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  โดยก าหนดให้หน่วยงานควรมีการประชุมหรือ
สัมมนาภายในองค์กร  เพ่ือให้ความรู้เรื่องการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่  
 ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลสระโพนทอง  จึงได้จัดกิจกรรมให้ความรู้  ความเข้าใจการปูองกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนแก่บุคลากรในองค์การบริหารส่วนต าบลสระโพนทอง  เพ่ือปูองกันการทุจริตในการปฏิบัติ
ราชการ  จึงได้จัดกิจกรมปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อนผ่านการประชุม  ผู้บริหารกับพนักงานเจ้าหน้าที่  เพ่ือให้
พนักงานทุกคนท างานโดยยึดถือระเบียบ  กฎหมาย  คุณธรรม  จริยธรรม  เพ่ือเป็นเครื่องมือก ากับความประพฤติ
ของตน  เพื่อไมใ่ห้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 

3. วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจให้แก่บุคลากรเกี่ยวกับการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 2. เพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมและวิธีการท างานที่สุจริตโปร่งใสของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของอบต. 
 3. เพ่ือเสริมสร้างให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของ อบต. มีจิตส านึก  ค่านิยม  และวัฒนธรรมเรื่องความ
ซื่อสัตย์  สุจริต  มุ่งมั่นท างานอย่างมีประสิทธิภาพ  มีคุณธรรมอันมั่นคง  ส่งผลให้หน่วยงานปลอดจากการทุจริต
คอรัปชั่น  มุ่งสู่การเป็นข้าราชการท้องถิ่นใสสะอาด 

4. กลุ่มเป้าหมาย 
 ข้าราชการและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลสระโพนทอง 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การส่วนต าบลสระโพนทอง 

6. วิธีการด าเนินการ 
 ให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนในการประชุมประจ าเดือน  จ านวน  4  ครั้ง/ปี 
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7. ระยะเวลาการด าเนินการ 
 4 ปี  (ปีงบประมาณ  พ.ศ.2561 – 2564) 

8. งบประมาณในการด าเนินโครงการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ  
 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลสระโพนทอง 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ตัวช้ีวัด 
 ข้าราชการและพนักงานจ้างมีความเข้าใจเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน 
 ผลลัพธ์ 
 ข้าราชการและพนักงานจ้างมีความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน  และมีความประพฤติปฏิบัติงานที่ไม่ยุ่ง
เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน 
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มิติที่ 1 โครงการที่ 1.1.3(2) 
1.  ชื่อโครงการ   

           1.ชื่อโครงการ  :  มาตรการ  “จัดท าคู่มือการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน” 

2.  หลักการและเหตุผล 
 รัฐบาลภายใต้การน าของพลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา  ได้ให้ความส าคัญกับการผลักดันให้การปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริตเป็นวาระแห่งชาติ  และรัฐบาลได้แถลงนโยบาย  11  ด้าน  อันรวมถึงประเด็นเรื่องการมี
ส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการปูองกันและปราบปรามการทกุกจริตและประพฤติมิชอบ
ในภาครัฐโดยการจัดระบบอัตราก าลังและปรับปรุงค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐให้เหมาะสมปละเป็นธรรมยึด
หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นวางใจในระบบราชการเสริมสร้างระบบคุณธรรม  
รวมทั้งปรับปรุงและจัดให้มีกฎหมายที่ครอบคลุมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตและการมีผลประโยชน์ทับ
ซ้อนในภาครัฐทุกระดับ 
 ปัจจุบันหน่วยงานต่างๆ  เช่น ส านักงาน ก.พ  จึงได้เผยแพร่องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริต  โดยเฉพาะเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน  (Conflict  of  interest)  ส านักงานคณะกรรมการ
ปูองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  ร่วมกับส านักงานคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตระยะ
ที่ 3 (พ.ศ.2560 -2564)  และพัฒนาเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ(Integrity  Transparency  Assessment : ITA) 
 เพ่ือตอบสนองนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริตข้างต้นและ
เพ่ือน าเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐการปฏิบัติให้เป็น
กลไกส าคัญท่ีจะปูองกันการทุจริต  โดยเฉพาะการกระท าท่ีเอ้ือต่อการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของเจ้าหน้าที่ใน
ภาครัฐ  องค์การบริหารส่วนต าบลสระโพนทองจึงได้ตระหนักและเห็นถึงความส าคัญของการจัดหาคู่มือการปูองกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนขึ้น  เพ่ือเป็นประโยชน์ในการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรให้เกิดความตระหนักถึง
ปัญหา  ในเรื่องดังกล่าว  รวมทั้งเป็นข้อมูลให้ประชาชนและผู้สนใจได้ศึกษา  เพ่ือเป็นพื้นฐานการปฏิบัติตนในการ
ร่วมกันรณรงค์สร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมที่ใสสะอาด  ลดระดับการทุจริตประพฤติมิชอบในสังคมไทยให้เท่าเทียม
ระดับมาตรฐานสากลได้ต่อไป 
3.วัตถุประสงค์ 
 3.1  เพ่ือผลผลิตคู่มือการปูองกันผลประโยชน์ขององค์การบริหารส่วนต าบลสระโพนทองให้บุคลากร
ผู้ปฏิบัติงานน าไปเป็นองค์ความรู้ในการท างานให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง 
 3.2  เพื่อเป็นประโยชน์ในการเสริมสร้างความรู้  ความเข้าใจแก่บุคลากรให้เกิดความตระหนักถึงปัญหา
การทุจริตคอรัปชัน 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 คู่มือการปฏิบัติงานเพ่ือปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
5.พ้ืนที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลสระโพนทอง 
6.วิธีการด าเนินการ 
 6.1  ศึกษาและรวบรวมข้อมูล 
 6.2  จัดท า (ร่าง)คู่มือการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
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 6.3  ตรวจสอบความถูกต้อง 
 6.4  จัดท าคู่มือการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 6.5  เผยแพร่/แจกจ่ายให้บุคลากร 
7. ระยะเวลาการด าเนินการ 
 4 ปี  (ปีงบประมาณ  พ.ศ.2561 – 2564) 

8. งบประมาณในการด าเนินโครงการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลสระโพนทอง 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 มีการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานเพ่ือปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
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มิติที่ 1 โครงการที่  1.2.1 (1) สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการต่อต้านการทุจริต 
1. ชื่อโครงการ : โครงการสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการต่อต้านการทุจริต 

2. หลักการและเหตุผล 
  ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ. 2556 –2560) มุ่ง
สู่การเป็นประเทศท่ีมีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมเป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุก
รูปแบบโดยต้องได้รับความร่วมมือจากฝาุยการเมืองหน่วยงานของรัฐตลอดจนประชาชนในการพิทักษ์รักษา
ผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพื่อให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในดา้นความโปร่งใสทัดเทียมนานา
อารยประเทศโดยก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใส 
สะอาดไทยทั้งชาติต้านทุจริต” มีเปูหมายหลักเพ่ือให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต 
(Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่ าร้อยละ 50 ในปีพ.ศ. 2564 
  ดังนั้นเพื่อให้การบริหารงานในพื้นที่สามารถตอบสนองต่อแผนยุทธศาสตร์ฯขา้งต้นองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจึงได้จัดท าโครงการสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการต่อต้านการทุจริต เพ่ือเสริมสร้าง
ค่านิยมต่อต้านการทุจริตให้แก่ภาคประชาชน และการส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ในการ
ตรวจสอบการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

3. วัตถุประสงค ์
 เพ่ือเสริมสร้างค่านิยมในการต่อต้านการทุจริต การมีส่วนร่วมในการเฝูาระวังการทุจริตให้แก่ประชาชน 

4. เป้าหมาย 
 ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลสระโพนทอง 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลสระโพนทอง  

6. วิธีด าเนินการ 
 1. จัดกิจกรรมเสริมสร้างค่านิยมการต่อต้านการทุจริตในเวทีชุมชนต่างๆ  
 2. จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ  ให้ตระหนักถึงการต่อต้านการทุจริต 
 4. จัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านการทุจริตชุมชน  

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลสระโพนทอง  
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มิติที่ 1 โครงการที่  1.2.2 (1)  สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการรักษาประโยชน์สาธารณะ 
1.  ชื่อโครงการ   

           1.ชื่อโครงการ  :  โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ 

2.  หลักการและเหตุผล 
 ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.2537  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่5)  
พ.ศ.2546 มาตรา  66  องค์การบริหารต าบลมีอ านาจหน้าที่ในการพัฒนาต าบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและ
วัฒนธรรม 
           องค์การบริหารส่วนต าบลสระโพนทอง เป็นองค์การบริหารส่วนต าบลที่มีพ้ืนที่อาณาเขตและสถาน
ประกอบการที่จะต้องจัดเก็บภาษีบ ารุงท้องที่  ภาษีโรงเรือนและที่ดิน  ภาษีปูาย  และค่าธรรมเนียมและใบอนุญาต
ต่างๆ จึงต้องหาแนวทางเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดเก็บ ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลสระโพนทอง จึงได้
จัดท าโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการพัฒนารายได้ ให้มีความถูกต้องและเกิดความยุติธรรมในการจัดเก็บภาษีและ
ค่าธรรมเนียมต่างๆ และสร้างความเข้าใจอันดีให้กับประชาชนผู้เสียภาษี 
3.  วัตถุประสงค์ 
   3.1 เพ่ือเป็นการจูงใจและเชิญชวนให้ประชาชนพร้อมใจกันเสียภาษีตามก าหนดเวลา 
            3.2 เพ่ือให้เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบลกับประชาชน 
            3.3 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนต าบลสระโพนทอง 
            3.4 เพ่ือสร้างทัศนคติและภาพพจน์ที่ดีต่อองค์การบริหารส่วนต าบลสระโพนทอง 
4.เป้าหมาย/ผลผลิต 
 -  ความพึงพอใจเฉลี่ยร้อยละ 85 
 -  เก็บภาษีได้เพ่ิมข้ึนเฉลี่ยร้อยละ 10 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลสระโพนทอง 
6.  วิธีด าเนินการ 
 ขั้นตอนที่ 1 รวบรวมปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหา ประชาสัมพันธ์โครงการให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน 
รณรงค์การมีส่วนร่วมของประชาชนในการด าเนินโครงการ  
 ขั้นตอนที่ 2 คณะท างานแต่ละภารกิจลงพื้นที่จูงใจและเชิญชวนให้ประชาชนพร้อมใจกันเสียภาษีตาม
ก าหนดเวลา 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561-2564 
8.  งบประมาณด าเนินการ 
 20,000 
9.  ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลสระโพนทอง 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 ประชาชนสนใจหันมาช าระภาษีมากขึ้น เกิดความสัมพันธ์อันดี ระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบลสระโพน
ทอง กับประชาชนผู้เสียภาษี เกิดประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนต าบลสระโพนทอง 
ประชาชนเกิดทัศนคติที่ดีต่อองค์การบริหารส่วนต าบลสระโพนทอง ประชาชนเกิดความรู้สึกมีส่วนร่วมในการพัฒนา
บ้านเกิดของตนเอง 
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มิติที่ 1 โครงการที่  1.2.2 (2) 
1.  ชื่อโครงการ   

           1.ชื่อโครงการ  :  โครงการออกส ารวจทรัพย์สินที่เข้าข่ายต้องเสียภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆ 

2.  หลักการและเหตุผล 
 อาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน  พ.ศ.2435  ภาษีปูาย  พ.ศ.2510  
พระราชบัญญัติภาษีบ ารุงท้องที่ พ.ศ.2508 แ ละหนังสือกรมการปกครองท้องถิ่น  ที่ มท 0808.3/ว3431  ลง
วันที่ 19  ตุลาคม พ.ศ.2552  ข้อ 5  ให้ด าเนินการส ารวจรายการทรัพย์สินที่อยู่ในข่ายต้องเสียภาษี  รวมทั้งแจ้ง
การประเมินภาษี  การช าระภาษี  การแจ้งเตือนให้ช าระภาษี  การติดตามเร่งรัดภาษี  โดยด าเนินการให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์  ขั้นตอน  และระยะเวลาที่กฎหมายก าหนด 
 องค์การบริหารส่วนต าบลสระโพนทอง  ได้วางเปูาหมายในการพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้าโดยน า
รายได้จากการจัดเก็บภาษีส่วนหนึ่งมาพัฒนาท้องถิ่น  การสร้างรายได้เพ่ิมข้ึนจะต้องอาศัยการจัดเก็บท่ีมี
ประสิทธิภาพ  ถูกต้อง  ครบถ้วน  และเป็นธรรมแก่ผู้มีหน้าทีมาเสียภาษีมากท่ีสุด  โดยงานพัฒนารายได้จะท าการ
ออกส ารวจทรัพย์สินที่อยู่ในข่ายต้องเสียภาษี  คือโรงเรือน  ร้านค้า  หอพัก  ห้องเช่า  และปูายที่ตั้งอยู่ในเขตพ้ืนที่
ต าบลสระโพนทอง  เพ่ือให้เจ้าของทรัพย์สินที่ต้องเสียภาษีสามารถช าระภาษีได้ทันตามในระยะเวลาที่ก าหนด 
3.วัตถุประสงค์ 
 3.1  เพื่อเป็นการปรับปรุงข้อมูลทรัพย์สินที่ต้องเสียภาษีให้เป็นปัจจุบัน 
 3.2  เพื่อให้การจัดเก็บรายได้มีประสิทธิภาพเพ่ิมมากขึ้น  เกิดความรวดเร็วถูกต้องและเป็นธรรม 
 3.3  เพื่อรวบรวมข้อมูลผู้ที่มีหน้าที่เสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีปูาย 
 3.4 เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเองด้วยการช าระภาษีภายในก าหนด
ระยะเวลา 
4.  เป้าหมาย/ผลผลิต 
 เจ้าของทรัพย์สินที่ประกอบกิการใหม่ท่ีเข้าข่ายต้องเสียภาษี  เจ้าของทรัพย์สินที่ประกอบกิจการรายเดิม  
กรณีท่ีมีการเพ่ิมพ้ืนที่การประกอบกิจการ  และเจ้าของปูายที่มีการติดตั้งใหม่  ในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วน
ต าบลสระโพนทอง 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
 ทรัพย์สินที่เข้าข่ายต้องเสียภาษีท่ีตั้งอยู่พื้นที่ต าบลสระโพนทอง  อ าเภอเกษตรสมบูรณ์  จังหวัดชัยภูมิ 
6. วิธีด าเนินการ 
 6.1  เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติโครงการฯ 
 6.2  จัดท าค าสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ออกส ารวจทรัพย์สนที่เข้าข่ายต้องเสียภาษี 
 6.3  แจ้งงานประชาสัมพันธ์เพ่ือประกาศเสียงตามสายแจ้งให้เจ้าทรัพย์สินทราบล่วงหน้า 

6.4  เจ้าหน้าที่ออกส ารวจทรัพย์สินที่อยู่ในข่ายต้องเสียภาษี  คือโรงเรือน  ร้านค้า  หอพัก  ห้องเช่า  และ
ปูายที่ต้องอยู่ในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลสระโพนทอง 

6.5 น าข้อมูลที่ออกส ารวจเพ่ือประเมินภาษีและท าหนังสือแจ้งผู้มีหน้าที่เสียภาษี 
7.  ระยะเวลาด าเนินการ 
 ประจ าปีงบประมาณ  (พ.ศ.2561-2564) 
8. งบประมาณ  
 ไม่ใช้งบประมาณ 
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9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กองคลัง  องค์การบริหารส่วนต าบลสระโพนทอง 
10.  การติดตามและประเมินผล 
 10.1  จากจ านวนกลุ่มเปูาหมาย  (ผู้อยู่ในข่ายที่ต้องเสียภาษี) ที่มาช าระภาษีว่าเพ่ิมข้ึนหรือลดลง 
 10.2  รายได้จากการจัดเก็บภาษีเพ่ิมขึ้น 
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มิติที่ 1 โครงการที่  1.2.3 (1) สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ 
          พอเพียง 
1  ชื่อโครงการ 
 โครงการ “ฝึกอบรมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์-ชีวภาพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง” 
2.  หลักการและเหตุผล 

โครงการฝึกอบรมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์-ชีวภาพ ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง : ปัจจุบันการท าเกษตรอินทรีย์
ก าลังได้รับความสนใจจากเกษตรกรและผู้บริโภคมากข้ึนเรื่อยๆ เนื่องจากผลผลิตทางการเกษตรที่ผลิตแบบเกษตร
อินทรีย์ มีความปลอดภัยต่อสุขภาพ ลดต้นทุนการผลิตและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมทั้งช่วยฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติทางอ้อม ในหลายสิบปีที่ผ่านมามีการท าการเกษตรเพ่ือมุ่งเน้นการส่งออกไปขายยังต่างประเทศ 
ท าให้เกษตรกรต้องพ่ึงปุ๋ยเคมี สารเคมีก าจัดศัตรูพืช จ านวนมากในการเร่งและเพ่ิมผลผลิตให้ได้มากและเร็วขึ้น วิถี
การผลิตการเปลี่ยนแปลงจากอดีต ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมซ่ึงส่งผลเสียต่อตัวเกษตรกรและปัจจัยการผลิตต่างๆ 
การท าการเกษตรอินทรีย์จึงเป็นทางเลือกท่ีดีที่จะช่วยให้เกษตรกรสามารถลดต้นทุนการผลิตได้ระดับหนึ่งและช่วย
ฟ้ืนฟูสภาพแวดล้อม ปัจจัยการผลิตและที่ส าคัญเป็นผลดีต่อสุขภาพของเกษตรกรเอง ผลผลิตที่ผลิตได้ก็ตรงกับ
ความต้องการของตลาด ที่ผู้บริโภคกลับมาให้ความส าคัญกับการบริโภคอาหารออแกนิกส์ที่มีประโยชน์ สะอาด
ปลอดภัยจากสารเคมีตกค้าง และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนต าบลดาวเรือง ในฐานะที่เป็นองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น มีหน้าที่ในการส่งเสริมการประกอบอาชีพ และส่งเสริมการเกษตรกร รวมทั้งการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงได้จัดท าโครงการฝึกอบรมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ชีวภาพ ตามวิถีเศรษฐกิจ
พอเพียงขึน้ ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดชัยภูมิ และแนวทางของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่
จะช่วยให้ชุมชนเข็มแข็งขึ้นอย่างยั่งยืน เนื่องด้วยปุ๋ยเป็นปัจจัยการผลิตทางการเกษตรที่ส าคัญ หากการเกษตร
สามารถผลิตเองได้โดยวิธีธรรมชาติ ใช้วัตถุดิบการผลิตที่เป็นของเหลือใช้จากในครัวเรือนและท้องถิ่น ก็จะช่วยลด
ต้นทุนการผลิตและเกิดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่า และเมื่อน าไปใช้ในการเกษตรผลผลิตที่ได้ก็สามารถ
แข่งขันทางด้านราคาและคุณภาพในตลาดการค้าได้ โดยมีวัตถุประสงค์คือ เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรประกอบอาชีพ
โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือพัฒนาความรู้ทางการเกษตรให้แก่เกษตรกรและผู้น าชุมชน เพื่อส่งเสริม 
สนับสนุนการลดต้นทุนการผลิตและรักษาสภาพแวดล้อมและเพ่ือส่งเสริมให้เกษตรมีรายได้เพ่ิมข้ึนและมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีข้ึน โดยมีผู้น าชุมชน เกษตรกรและประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ 
3.วัตถุประสงค์ 
 3.1  เพื่อให้เกษตรกรมผีลผลิตที่ได้ก็สามารถแข่งขันทางด้านราคาและคุณภาพในตลาดการค้าได้ 
 3.2  เพื่อให้เกษตรกรลดต้นทุนการผลิตและเกิดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่า 
 3.3  เพ่ือส่งเสริมให้เกษตรกรประกอบอาชีพโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 3.4  เพ่ือพัฒนาความรู้ทางการเกษตรให้แก่เกษตรกรและผู้น าชุมชน  
4.  เป้าหมาย 
 เกษตรกรผู้ที่มีความสนใจในต าบลสระโพนทอง 
5. สถานที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลสระโพนทอง 
6.วิธีการด าเนินการ 

6.1  เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติโครงการฯ 
 6.2  ประสานการจัดงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือด าเนินการตามโครงการฯ 
 6.3  ด าเนินการตามโครงการฯ 
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7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ประจ าปีงบประมาณ  (พ.ศ.2561-2564) 
8.  งบประมาณด าเนินการ 
 งบประมาณ  80,000  บาท 
9.ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กองส่งเสริมการเกษตร  องค์การบริหารส่วนต าบลสระโพนทอง 
10.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 10.1  เกษตรกรมีผลผลิตที่มีคุณภาพสามารถแข่งขันกับตลาดได้ 
 10.2 เกษตรกรได้ใช้ทรัพยากรตามธรรมชาติเพ่ือลดต้นทุนในการผลิต 
 10.3  เกษตรกรได้ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
 10.4 เกษตรกรได้มีความรู้เรื่องการใช้ปุ๋ยอินทรีย์-ชีวภาพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
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มิติที ่1 โครงการที่  1.3.1 (1)  สร้างจิตส านึกและความตระหนักในความซ่ือสัตย์สุจริต 
1  ชื่อโครงการ 
 โครงการ “อบรมและเพ่ิมศักยภาพคณะผู้บริหารสภาเด็กและเยาวชน” 
2.  หลักการและเหตุผล 

จากข้อมูลของเด็กและเยาวชนในปี ๒๕๕๖ พบว่าเด็กและเยาวชนในพื้นต าบลวังใหม่ส่วนใหญ่ 
มีปัญหาหลายอย่างที่ยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาเหล่านั้นได้ด้วยตนเอง บางครั้งอาจจะแก้ไขปัญหาด้วยวิธีการผิดๆ  
ไม่มีการคิดวิธีการแก้ไขปัญหากันอย่างถูกต้อง ซึ่งปัญหาเหล่านี้สามารถแก้ไขได้โดยเริ่มจากการให้ความส าคัญกับ
พวกเขาให้เขาได้มีโอกาสในการแสดงความคิดเห็นเพ่ือเป็นแนวทางในการแก้ปัญหา ในพ้ืนที่ต าบลสระโพนทองยัง
ขาดกิจกรรมส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาการอย่างรอบด้าน ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา  
ท าให้เด็กและเยาวชนใช้เวลาว่างในวันหยุดหรือหลังเลิกเรียนหมดไปกับการดูทีวี เล่นเกม เล่นอินเตอร์เน็ต พูดคุย
โทรศัพท์กับเพ่ือน โดยไม่สนใจสิ่งต่าง ๆ รอบตัว และก็ยังพบว่าเครือข่ายด้านเด็ก เยาวชน ยังขาดทักษะในการจัด
กิจกรรมการพัฒนาเด็กเยาวชนให้เหมาะสมกับวัย เมื่อเกิดปัญหาเด็กและเยาวชนเหล่านั้นให้ความส าคัญที่  
จะปรึกษาเพ่ือน เชื่อเพ่ือนมากกว่า เพราะคิดว่าเพื่อนเป็นที่พึ่งได้ทั้งหมด ซึ่งเป็นความคิดที่ผิดความจริงแล้วเมื่อเกิด
ปัญหาคนที่ควรไปขอค าปรึกษาคือ พ่อ แม่ หรือผู้ปกครอง เพราะเป็นบุคคลที่ใกล้ชิดกับเราสามารถให้ค าปรึกษาได้
ทุกเรื่อง  ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเก่ียวกับการทุจริตคอรัปชั่นต่างๆ เพื่อเป็นการปลูกฝังเด็กและเยาวชนให้รู้ถึงโทษของการ
ความไม่ซื่อสัตย์สุจริต 

เด็กและเยาวชนเป็นวัยที่ มีพลั งสร้ างสรรค์ เป็นก าลั งส าคัญในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและ  
เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่ส าคัญในอนาคตของประเทศ การพัฒนาให้เด็กและเยาวชนมีความรู้ ทักษะ ทัศนคติ  
เกิดการเรียนรู้และเข้าใจในวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญา และบทบาทของความเป็นพลเมืองที่ดีนั้นเป็นเรื่อง
ส าคัญ รวมทั้งบุคลากรที่เก่ียวข้องกับการด าเนินงานด้านเด็กและเยาวชนทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐ 
องค์กรเอกชน ภาคธุรกิจ ภาคประชาสังคม แกนน าเด็กและเยาวชน ตลอดจนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งมี
หน้าที่และเป็นกลไกส าคัญในการผลักดันให้เกิดกิจกรรมในเชิงสร้างสรรค์ของกลุ่มเยาวชนในท้องถิ่น ต้องเป็น  
ผู้มีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะการบริหารจัดการในการด าเนินงานพัฒนาเด็กและเยาวชน และสามารถ  
บูรณาการการท างานร่วมกับเครือข่ายเพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาเด็กและเยาวชนได้ ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบล
สระโพนทอง  จึงได้ก าหนดจัดโครงการอบรมและเพ่ิมศักยภาพคณะผู้บริหารสภาเด็กและเยาวชนในท้องถิ่นเพ่ือแก้ไข
ปัญหาดังกล่าว 

3. วัตถุประสงค ์

  3.1 เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของสภาเด็กและเยาวชนให้สามารถจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพเด็ก
และเยาวชนในพื้นท่ีให้เป็นไปตามมาตรฐานการส่งเสริมสวัสดิภาพและคุ้มครองพิทักษ์สิทธิเยาวชน 

  3.2  เพ่ือส่งเสริมให้เครือข่ายมีส่วนร่วมในการพัฒนาเด็กและเยาวชน จัดให้มีพ้ืนที่สร้างสรรค์ส าหรับเด็ก
และเยาวชน 

 4. กลุ่มเป้าหมาย 
สภาเด็กและเยาวชน แกนน ากลุ่มเด็กและเยาวชน และกลุ่มเป้าหมายเด็กและเยาวชนในพ้ืนท่ี จ านวน ๒1 คน  

5. วิธีการด าเนินงาน 

  5.๑ ประสานงานเครือข่ายภาคประชาชน และหน่วยงานภาครัฐ   
  ๕.๒ วางแผนการด าเนินงาน 

๕.๓ จัดกิจกรรม  ตามรายละเอียดก าหนดการที่แนบ 
๕.๔ สรุปประเมินผลการจัดกิจกรรม 
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๖. งบประมาณ 

งบประมาณด าเนินการ จ านวน  1๕,๐๐๐ บาท (-หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน-) 

๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
7.1 สภาเด็กและเยาวชนสามารถจัดกิจกรรมพัฒนาเด็กและเยาวชนในพ้ืนที่ให้เป็นไปตามมาตรฐานการ

ส่งเสริมสวัสดิภาพและคุ้มครองพิทักษ์สิทธิเยาวชน 
7.2 เครือข่ายมีส่วนร่วมในการพัฒนาเด็กและเยาวชน จัดให้มีพ้ืนที่สร่างสรรค์ส าหรับเด็กและเยาวชน 
7.3  ได้แนวทางในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม เพ่ือพัฒนาศักยภาพเยาวชน 

๘. หน่วยงานรับผิดชอบ 
กองสวัสดิการสังคม  องค์การบริหารส่วนต าบลสระโพนทอง 

_____________________________________________ 

 



-34- 
 

มิติที่ 1 โครงการที่  1.3.1 (2) 
1  ชื่อโครงการ 
 โครงการ ”สร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชน (กิจกรรม โตไปไม่โกง) 
2.  หลักการและเหตุผล 

ปัจจุบันการทุจริตเป็นปัญหาที่ท าลายสังคมอย่างรุนแรงและฝังรากลึก เป็นปัญหาที่สะท้อนวิกฤตการณ์
ด้านคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคม ซึ่งการที่จะแก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืนนั้นคนในสังคมต้องมีค่านิยมในการรัก
ความดีและรู้สึกไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตและการโกงทุกรูปแบบ โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชน ตาม
พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พุทธศักราช 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6 ) 
พ.ศ. 2552 มาตรา 66 องค์การบริหารส่วนต าบล มีอ านาจหน้าที่ในการพัฒนาต าบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม
และวัฒนธรรม และมาตรา 67 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนต าบลมีหน้าที่ต้องท าในเขตองค์การ
บริหารส่วนต าบล (5) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และ (6) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ 
และผู้พิการ พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
มาตรา 16 ให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนต าบล มีอ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการ
สาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ดังนี้ (9) จัดการศึกษา (10) การสังคมสงเคราะห์และ
การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 
2542 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 6 ที่ต้องการพัฒนาคนไทยให้เป็นคนที่สมบูรณ์ทั้งด้าน
ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา ความรู้ มีคุณธรรมและจริยธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับ
ผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข และมาตรา 25 ก าหนดให้รัฐต้องส่งเสริมการด าเนินงานและจัดตั้งแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต
ทุกรูปแบบ นั้น 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาเห็นความส าคัญของปัญหาดังกล่าว จึงได้จัดโครงการสร้างภูมิคุ้มกัน
ทางสังคมให้เด็กและเยาวชน (กิจกรรม “โตไปไม่โกง”) ขึ้น เพ่ือเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันและค่านิยมที่ถูกต้องซึ่งจะ
เป็นรากฐานที่ส าคัญ ที่ท าให้เด็กและเยาวชนเติบโตขึ้นเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ และเป็นการปูองกันแก้ไขปัญหา
ทุจริตที่ได้ผลที่สุด โดยการปลูกฝังจิตส านึกให้เด็กและเยาวชนรักความถูกต้อง มีความซื่อสัตย์สุจริต การยึดมั่นใน
ความสัตย์จริงรู้จักแยกแยะถูกผิด ปฏิบัติต่อตนเองและผู้อ่ืนโดยชอบ ไม่คดโกง มีจิตสาธารณะ มีจิตส านึกเพ่ือ
ส่วนรวม ตระหนักรู้และค านึงถึงสังคมส่วนรวม มีความรับผิดชอบต่อตัวเองในการกระท าใดๆ และพร้อมที่จะ
เสียสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวม 

3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือส่งเสริมและปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนเป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์ สุจริต 
 3.2 เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชน ไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตและการโกงทุกรูปแบบ 
 3.3 เพ่ือส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะ และพร้อมที่จะเสียสละประโยชน์ส่วนตน เพ่ือรักษา
ประโยชน์ส่วนรวม 

4. เป้าหมาย 
 เด็กและเยาวชนในชุมชน 
 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลสระโพนทอง 
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6. วิธีการด าเนินการ 
 1. ประชุมวางแผน/มอบนโยบาย 

2. แต่งตั้งคณะท างานพิจารณาน าหลักสูตรโตไปไม่โกงมาปรับใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หรือสถานศึกษาใน
สังกัดของอปท. หรือ ที่ อปท. ให้การอุดหนุน  

 3. ด าเนินกิจกรรมตามแนวทางของคณะท างานฯ  
4. ติดตามการด าเนินการ 

 4. สรุปผลการด าเนินการ 

7. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561– 2564 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลสระโพนทอง 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1.มีการน าหลักสูตรโตไปไม่โกงมาปรับใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หรือสถานศึกษาในสังกัดของ อปท. หรือ ที่ 
อปท. ให้การอุดหนุน  

2. เด็กและเยาวชนได้รับการปลูกฝังให้เป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์ สุจริตมีภูมิคุ้มกันทาง
สังคม ไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตและการโกงทุกรูปแบบ 

3. เด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะ และพร้อมที่จะเสียสละประโยชน์ส่วนตน เพ่ือรักษาประโยชน์ส่วนรวม 
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มิติที่ 1 โครงการที่  1.3.2 (1) สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการต่อต้านการทุจริต 
 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมส่งเสริมสภาเด็กเยาวชนต่อต้านการทุจริต 

2. หลักการและเหตุผล 

 การทุจริตเป็นปัญหาส าคัญที่มีผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อประเทศ  ดังนั้นการปลูกจิตส านึกของคนในชาติ
ให้มีจิตส านึกในการต่อต้านการทุจริต โดยมุ่งที่เด็กและเยาวชนที่จะต้องสร้างชาติในอนาคต โดยส่งเสริมให้เยาวชนมี
ความตระหนักในปัญหาการทุจริต และเกิดจิตส านึกในการต่อต้านการทุจริต องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงจัดให้มี
กิจกรรมส่งเสริมสภาเด็กเยาวชนต่อต้านการทุจริต เพ่ือสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการต่อต้านการทุจริตให้
เกิดข้ึนในสภาเด็กเยาวชนของชุมชนและเกิดการขยายผลไปสู่กลุ่มเด็กและเยาวชนในชุมชนต่อไป  

3. วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อให้สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการต่อต้านการทุจริตให้กับเด็กและเยาวชน 
 2. เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีความซื่อสัตย์ สุจริต และเสียสละเพ่ือส่วนรวม 
  
4. เป้าหมาย 
 เด็กและเยาวชน 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 ศูนย์เยาวชนในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

6. วิธีการด าเนินการ 
 1.จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานส่งเสริมสภาเด็กในการต่อต้านการทุจริต เพ่ือก าหนดรูปแบบกิจกรรม 
แนวทางในการด าเนินการ  
 2.จัดประชุมคณะท างานฯ 
 3.ด าเนินการตามกิจกรรม และรูปแบบที่ก าหนด 
 4 สรุปติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานตามโครงการ 

7. ระยะเวลาด าเนินงาน 
 ปีงบประมาณ 2561– 2564 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 .......................บาท 

9. ผู้รับผิดชอบ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลสระโพนทอง 
 
10. ตัวช้ีวัด/ผลสัมฤทธิ์ 
 1. สภาเด็กและเยาวชนเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 
 2. สภาเด็กและเยาวชนเกิดจิตส านึกในความซื่อสัตย์ สุจริต และมีความตระหนักในการต่อต้านการทุจริต 
และเสียสละเพ่ือส่วนรวมเกิดการขยายผลไปสู่กลุ่มเด็กและเยาวชนในชุมชนต่อไป  
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มิติที่ 1 โครงการที่  1.3.3 (1)  สร้างจิตส านึกและความตระหนักให้มีจิตสาธารณะ 
 
1. ชื่อโครงการ : โครงการค่ายเยาวชนอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

2. หลักการและเหตุผล 

ทรัพยากรธรรมชาติเป็นสิ่งที่ส าคัญต่อการด ารงชีวิตของมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็น น้ า ปุาไม้ แร่ธาตุ ซึ่งนับวันจะ
หมดลงเนื่องจากมนุษย์ไม่ได้ตระหนักถึงคุณค่าและการบ ารุงรักษา จะเห็นได้จากปัจจุบันปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อมมี
มากขึ้น ท าให้น้ าเสีย อากาศเป็นพิษ ขยะล้นเมือง อันเนื่องมาจากการขาดจิตส านึกของมนุษย์ที่มีต่อการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เด็กและเยาวชนเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีความส าคัญ และต้องได้รับการพัฒนา
ทุกๆ ด้าน ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ให้เจริญเติบโตเป็นพลเมืองดีที่จะเป็นก าลังใน
การพัฒนาท้องถิ่น และประเทศชาติต่อไป 

 ดังนั้น เพ่ือเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
และปัญหาที่จะได้รับผลกระทบจากการท าลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงได้จัดท าโครงการเยาวชน
สัมพันธ์ เพ่ืออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขึ้น 

3. วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือเป็นการปลูกและปลุกจิตส านึกให้แก่ เด็กและเยาวชน มีความตระหนักถึงความส าคัญของ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และมีจิตส านึกที่จะอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เป็นสมบัติ
ของชาติ 
 2. เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีจิตส านึกสาธารณะรู้จักเสียสละ และรู้จักแบ่งปัน 

4. เป้าหมาย 
 เด็กและเยาวชนในชุมชน 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 แหล่งเรียนรู้ธรรมชาติที่ก าหนดตามความเหมาะสม 

6. วิธีด าเนินการ 
 1. จัดประชุมเพ่ือก าหนดแนวทางการด าเนินงาน 
 6.3 ประสานงานวิทยากรที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 6.4 ประสานงานสถานที่จัดอบรม และสถานที่จัดกิจกรรม 
 6.5 ด าเนินโครงการจัดกิจกรรมตามแผนที่ก าหนดไว้ 
 6.7 สรุปรายงานติดตามและประเมินผลโครงการ 

7. ระยะเวลาการด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564 

8. งบประมาณด าเนินการ 
50,000.-บาท 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลสระโพนทอง 
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10. ตัวช้ีวัด/ผลสัมฤทธิ์ 
 1. เด็กและเยาวชนกลุ่มเปูาหมายเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  
 2. เด็กและเยาวชนมีความตระหนักถึงความส าคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเกิด
จิตส านึกท่ีจะอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เป็นสมบัติของชาติ 
 3. เด็กและเยาวชนเกิดจิตส านึกสาธารณะรู้จักเสียสละ และรู้จักแบ่งปัน 
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มิติที่ 2  โครงการที่  2.1.1 (1)  สร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามหลักคุณธรรม  ทั้ง
ในเรื่องอการบรรจุแต่งตั้งโยกย้าย โอน เลื่อนต าแหน่ง/เงินเดือน และการมอบหมายงาน 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมประกาศเจตจ านงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

2. หลักการและเหตุผล 
 คณะกรรมการ ป.ป.ช  ได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริตมาแล้ว  3  
ฉบับ ปัจจุบันที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ 3  เริ่มจากปี พ.ศ.2560  จนถึงปี พ.ศ.2564  ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศท่ีมี
มาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมเป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ  โดยได้รับความ
ร่วมมือจากฝุายการเมือง  หน่วยงานของรัฐตลอดจนประชาชนในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติ และ
ประชนเพื่อให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ  โดยก าหนด
วิสัยทัศน์  “ประเทศไทยใสสะอาด  ไทยทั้งชาติต้านทุจริต”  มีเปูาหมายหลักเพ่ือให้ประเทศไทยได้รับการประเมิน
ดัชนีการรับรู้การทุจริต  (Corruption  Perception  Index  :  CPI)  ไม่น้อยกว่าร้อยละ  50  ในปี พ.ศ.2564  
ซ่ึงการที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้นได้นั้น  การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น  เจ้าหน้าที่ของรัฐและ
ประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่างจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน  ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ  โดย
ได้ก าหนดยุทธศาสตร์การด าเนินงานออกเป็น  6  ยุทธศาสตร์  ดังนี้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1  สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2  ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3  สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4  พัฒนาระบบปูองกันการทุจริตเชิงรุก 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5  ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6  ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต  (Corruption Perception Index  :  CPI)   
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานของรัฐภายใต้โครงสร้างการจัดระเบียบบริหารราชการตาม
หลักการกระจายอ านาจการปกครอง  ที่มุ่งเน้นการกระจายอ านาจจากส่วนกลางลงสู่ท้องถิ่นและเป็นกลไกหนึ่งใน
การส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย  เป็นหน่วยงานหลักในการจัดท าบริการสาธารณะและกิจกรรม
สาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น  การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิดความยั่งยืนรัฐ
จะต้องให้ความเป็นอิสระแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยยึดหลักแห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของ
ประชาชนในท้องถิ่น  และส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการจัดท าสาธารณะรวมทั้งมี
ส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในระดับพ้ืนที่  ส่วนการก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะท าได้เท่าที่
จ าเป็นตามกรอบกฎหมายก าหนด  และต้องเป็นไปเพ่ือการคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนมนท้องถิ่น 
 ดังนั้น  จึงมีความจ าเป็นที่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการ
ต่อต้านการทุจริตอย่างเห็นชัดเป็นรูปธรรมส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบริหารงานด้วยความโปร่งใส  มี
ความเข้มแข็งในการบริหารราชการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาลบังเกิด
ผลประโยชน์สุขแก่ประชาชน  และยกระดับมาตรฐานในการปูองกันการทุจริตขององค์กรตนเองต่อไป 
3.  วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
4.  เป้าหมาย/ผลผลิต 
 4.1 ประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร  อย่างน้อย 1 ฉบับ 
 4.2  มีการประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชน  อย่างน้อย 1 ครั้ง 
5.  พื้นที่ด าเนินการ 
 ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลสระโพนทอง 
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6.  วิธีด าเนินการ 
 6.1  จัดท าประกาศประกาศเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
 6.2  ประกาศเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อ
สาธารณะชนภายในเขตพ้ืนที่ 
 6.3  รายงานผลการด าเนินงาน 
7.  ระยะเวลาด าเนินการ  
 ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2561  -  2564 
8.  งบประมาณ  
 ไม่ใช้งบประมาณ 
9.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลสระโพนทอง 
10.  ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1  ผลผลิต 
  -  มีประกาศเจตจ านงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร  อย่างน้อย 1  ฉบับ 
  -  มีการประกาศเจตจ านงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชน  อย่างน้อย 1 ครั้ง 
 10.2  ผลลัพธ ์
  -  การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความโปร่งใส  สามารถปูองกันการทุจริต
ของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  -  ลดข้อร้องเรียนการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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มิติที่ 2  โครงการที่  2.2.1 (1)  สร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามหลักคุณธรรม ทั้งใน
เรื่องการบรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อนต าแหน่ง/เงินเดือน และการมอบหมายงาน 
 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล 
 
2.  หลักการและเหตุผล 
 พนักงานส่วนต าบล  พนักงานจ้าง  ขององค์การบริหารส่วนต าบลสระโพนทอง  เป็นบุคลากรที่มี
ความส าคัญต่อองค์กร  โดยการขับเคลื่อนการพัฒนางานขององค์การบริหารส่วนต าบลให้มีศักยภาพ  โดยมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์ของงานให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร  และประชาชนการพัฒนางานขององค์กรจะบรรลุผลได้ต้องเริ่มมา
จากบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน  ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญในการพัฒนางานให้มีคุณภาพจะต้องมีมาตรฐานในการท างานที่เป็น
รูปธรรมชัดเจน  และมีมาตรการในการท างานที่โปร่งใส  สามารถตรวจสอบการท างนได้  ด้านการพัฒนาระบบ
บริหารมีประสิทธิภาพ  เป็นธรรม เพ่ือน าไปสู่การสร้างมาตรฐานความโปร่งใส  และการให้บริการที่เป็นธรรม
ตรวจสอบได้อย่างแท้จริงต่อไป 
   เพ่ือประโยชน์สุขประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 และมาตรา 37 ที่ก าหนดให้การบริหาร
ราชการเพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนและเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกิน
ความจ าเป็น ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ การบริหารงาน มี
ประสิทธิภาพ คุ้มค่า นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีอ านาจหน้าที่ในการสั่ง อนุญาต และอนุมัติ เกี่ยวกับ
ราชการ และมีอ านาจมอบหมายการปฏิบัติราชการให้แก่รององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      ที่ได้รับแต่งตั้งในการ
สั่งหรือการปฏิบัติราชการดังนั้น เพ่ือให้การบริหารราชการเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
ตอบสนองความต้องการของประชาชน ลดขั้นตอนการให้บริการและไม่สร้างเงื่อนไขขั้นตอนที่มีความยุ่งยาก จึง
จ าเป็นต้องมีมาตรการออกค าสั่งมอบหมายของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหัวหน้าส่วนราชการ 
  ดังนั้น เพ่ือเป็นการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามหลัก 
คุณธรรมจริยธรรมในการท างาน มีความโปร่งใส และตรวจสอบการท างานได้ จึงได้จัดให้มีมาตรการสร้างความ 
โปร่งใสในการบริหารงานบุคคลขึ้น  
3.  วัตถุประสงค์ 
 ๓.๑ เพ่ือสร้างมาตรการด้านความโปร่งใสในการบริหารบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล           
 ๓.๒ เพ่ือให้การปฏิบัติงานบุคลากรมีรูปแบบ ขั้นตอนที่ถูกต้อง โปร่งใสสามารถตรวจสอบได้          
 ๓.๓ เพ่ือเป็นการปูองกันการทุจริตในการแสวงหาประโยชน์จากการปฏิบัติงานด้านบริหารงานบุคคล          
 ๓.๔ เพ่ือปรับปรุงกลไกการปฏิบัติราชการด้านบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ 
4.  เป้าหมาย/ผลผลิต 
 มาตรการด้านการบริหารบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลสระโพนทอง 
5.  พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลสระโพนทอง 
6.  วิธีด าเนินการ 
 ๖.๑ น าหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลมาก าหนดเป็นมาตรการในการปฏิบัติงานบุคคล            
 ๖.๒ ประกาศเผยแพร่มาตรการการบริหารงานบุคคล  
 ๖.๓ ด าเนินการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาล  
 ๖.๔ สรุปผลการด าเนินการบริหารงาน  
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7.  ระยะเวลาด าเนินการ  
 ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2561  -  2564 
8.  งบประมาณ  
 ไม่ใช้งบประมาณ 
9.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลสระโพนทอง 
10.  ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
   ๑๐.๑ ผลผลิต                     
  - มีมาตรการด าเนินงานด้านบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล                     
  - เจ้าหน้าที่งานบริหารงานบุคคลสามารถปฏิบัติงานเป็นไปตามาตรฐานและหลักธรรมาภิบาล           
 ๑๐.๒ ผลลัพธ์                    
   - ลดข้อร้องเรียนในการด าเนินการด้านบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล                    
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐                       
  - การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล  มีความโปร่งใส สามารถปูองกันการทุจริต
ของเจ้าหน้าที่ได้ 
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มิติที่ 2  โครงการที่  2.2.2 (1)  สร้างความโปร่งใสในการบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดการพัสดุ การใช้
ประโยชน์ในทรัพย์สินของทางราชการ โดยยึดถือและปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑ์ที่
เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 
 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
 
2.  หลักการและเหตุผล 
 เพ่ือให้การบันทึกบัญชี การจัดท าทะเบียนคุมเงินรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นแนวทาง 
เดียวกันและสอดคล้องกับการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงมีกิจกรรม 
ควบคุมให้บุคลากรด้านการเงินและบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลสระโพนทอง จัดท าทะเบียนคุมเงิน
รายจ่ายให้ความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติ ท าให้เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพลดข้อผิดพลาดในการเบิก
จ่ายเงินตาม         ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี และด าเนินงานตามข้ันตอนของระเบียบประกาศ
กระทรวงมหาดไทยและ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ซึ่งถือเป็นเรื่องส าคัญที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องท าตาม
กฎหมาย ระเบียบ และ มีความจ าเป็นต่อการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลสระโพนทอง 
3.  วัตถุประสงค์ 
 ๓.๑ เพ่ือให้บุคลากรด้านการเงินและบัญชี กองคลัง มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบ 
ประกาศ และหนังสือที่เกี่ยวข้อง             
 ๓.๒ เพ่ือลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ที่อาจจะท าให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ  
4.  เป้าหมาย/ผลผลิต 
 บุคลากรด้านการเงินและบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลสระโพนทอง 
5.  พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลสระโพนทอง 
6.  วิธีด าเนินการ 
 จัดท าทะเบียนคุมเงินรายจ่ายตามงบประมาณแยกหมวดรายจ่าย แยกแผนงาน แยกประเภทรายจ่ายตาม 
งบประมาณท่ีตั้งไว้  
7.  ระยะเวลาด าเนินการ  
 ทุกปีงบประมาณ 
8.  งบประมาณ  
 ไม่ใช้งบประมาณ 
9.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กองคลัง  องค์การบริหารส่วนต าบลสระโพนทอง 
10.  ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 ๑๐.๑ บุคลากรด้านการเงินและบัญชี กองคลัง มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศ 
และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง     
 ๑๐.๒ ลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ที่อาจจะท าให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ และเป็นไปใน 
ทิศทางเดียวกัน           

๑๐.๓ เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพในการบริหารงบงบประมาณ  
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มิติที่ 2  โครงการที่  2.2.2 (2) 
 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการพัฒนาแผนและกระบวนการการจัดหาพัสดุ” 
2.  หลักการและเหตุผล 
 ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีซึ่งก าหนดให้มีการบริหาร 
ราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐและเกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนและการ 
ปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุปี ๒๕๓๕ และแก้ไขเพ่ิมเติมและกฎหมายอื่นๆที่ 
เกี่ยวข้อง  
3.  วัตถุประสงค์ 
 ๓.๑ เพ่ือปรับปรุงการด าเนินงานด้านจัดซื้อจัดจ้าง  
 ๓.๒ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการรายงานผู้บริหาร  
 ๓.๓ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน  
 ๓.๔ เพ่ือให้ทราบปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน  
 ๓.๕ เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดหาพัสดุ  
 ๓.๖ เพ่ือเป็นข้อมูลให้กับประชาชนสามารถตรวจสอบได้  
4.  เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ๔.๑ หัวหน้าฝุายและผู้อ านวยการกองคลัง  
 ๔.๒ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ 
5.  พื้นที่ด าเนินการ 
 กองคลัง  องค์การบริหารส่วนต าบลสระโพนทอง 
6.  วิธีด าเนินการ 
 ๖.๑ จัดเก็บข้อมูลในการจัดซื้อจัดจ้าง  
 ๖.๒ จ าแนกวิธีการจัดซื้อจัดจ้างและคิดเป็นร้อยละของจ านวนโครงการและร้อยละของจ านวนงบประมาณ  
 ๖.๓  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง  
 ๖.๔  สรุปปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน  
 ๖.๕  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี 
  ๖.๖  รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี  
 ๖.๗  เผยแพรข้อมูลให้ประชาชนได้รับทราบ  
8.  ระยะเวลาด าเนินการ  
 ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 -2564 
9.  งบประมาณ  
 ไม่ใช้งบประมาณ 
9.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กองคลัง  องค์การบริหารส่วนต าบลสระโพนทอง 
10.  ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 ๑๐.๑ ประชาชนได้รับทราบข้อมูลในการบริหารงานของหน่วยงานด้วยความโปร่งใสมีประสิทธิภาพ 
 ๑๐.๒ ผู้บริหารมีข้อมูลในการวางแผนการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ  
 ๑๐.๓ ผู้ปฏิบัติงานมีข้อมูลในการพัฒนาแผนและกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างให้มีประสิทธิภาพและเกิด 
ความคุ้มค่าเป็นประโยชน์กับประชาชน  
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มิติที่ 2  โครงการที่  2.2.2 (3)  
 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ให้และเปิดเผยข้อมูลในการจัดซื้อจัดจ้าง” 
 
2.หลักการและเหตุผล 
 เนื่องจากองค์การบริหารส่วนต าบลสระโพนทอง มีฐานะเป็นนิติบุคคล มีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าบริการ
สาธารณะด้วย ตนเอง ทั้งในเรื่องการจัดหารายได้และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่างๆ ตามภารกิจและการ
จัดท าบริการ สาธารณะ แต่ต้องเป็นไปตามอ านาจหน้าที่และกฎหมายที่ก าหนดไว้ ดังนั้น การทีอ่งค์การบริหารส่วน
ต าบลจะบริหารงานให้มปีระสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนจะต้องบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ 
สุจริต มีความโปร่งใส และ สามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล       เพ่ือให้เป็นไปตาม พ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา 
๕๐ วรรคท้าย ที่ก าหนดให้การปฏิบัติงาน ตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์
สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดซื้อ 
จัดจ้าง และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ประกอบกับ มาตรา ๕๐ (๙) ที่ก าหนดให้เองค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจ
หน้าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล ทั้งนี้ ตาม พระราชบัญญัติข้อมูล
ข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร กิจการบ้านเมืองที่ดี 
พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๒๓ ที่ก าหนดให้การจัดซื้อจัดจ้างให้ส่วนราชการด าเนินการโดยเปิดเผย และเที่ยงธรรม โดย
พิจารณาถึงประโยชน์ และผลเสียทางสังคม ภาระต่อประชาชน คุณภาพ วัตถุประสงค์ท่ีจะใช้ ราคา และประโยชน์
ระยะยาวที่จะได้รับประกอบกัน       ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลเป็นไป
อย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ เกิดประสิทธิภาพและ เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถิ่น จึงมีความจ าเป็นต้อง
จัดโครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ –จัดจ้าง เพ่ือให้ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการ
จัดซื้อ–จัดจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลทุกโครงการและกิจกรรม 
3.  วัตถุประสงค์ 
 ๓.๑ เพ่ือให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจ้างตามโครงการและกิจกรรม 
ต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบล          
 ๓.๒ เพ่ือเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ สามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล      
  ๓.๓ เพ่ือปูองกันการทุจริตในหน่วยงาน  
4.  เป้าหมาย/ผลผลิต 
 เผยแพร่ข้อมูล การจัดซื้อ – จัดจ้าง ตามแผนงาน/โครงการต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลที่ 
ด าเนินการตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๕๓ จ านวน  ๔ ช่องทาง ได้แก่ ทางเว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ หนังสือ ระบบ
กระจายเสียงไร้สาย  
5.  พื้นที่ด าเนินการ 
 กองคลัง  องค์การบริหารส่วนต าบลสระโพนทอง 
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6.  วิธีด าเนินการ 
 ๖.๑ รวบรวมข้อมูลกระบวนการจัดหาพัสดุเพื่อจัดท าประกาศ ดังนี้                       
  - ประกาศการจัดซื้อ – จัดจ้าง                       
  - ประกาศการก าหนดราคากลางในการจัดซื้อ – จัดจ้าง                      
  - ประกาศก าหนดวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน                       
  - ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน                      
  - ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพร้อมวงเงินการจัดซื้อ – จัดจ้าง                       
  - ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน   
    ๖.๒ น าส่งประกาศไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตามช่องทางการประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
ได้แก่ ทาง เว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ ระบบกระจายเสียงไร้สาย หน่วยงานราชการ เป็นต้น  
7.  ระยะเวลาด าเนินการ  
 ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 -2564 
8.  งบประมาณ  
 ไม่ใช้งบประมาณ 
9.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กองคลัง  องค์การบริหารส่วนต าบลสระโพนทอง 
10.  ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 ๑๐.๑ ผลผลิต                     
  เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไม่น้อยกว่า ๓ ช่องทาง    
 ๑๐.๒ ผลลัพธ์                     
  - ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด                     
  - การจัดหาพัสดุเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ทุกข้ันตอน                     
  - สามารถลดปัญหาการร้องเรียนการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างได้    
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มิติที่ 2  โครงการที่  2.2.3 (1)  สร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะ/บริการประชาชน เพื่อให้เกิด
ความพึงพอใจแก่ประชาชนโดยทัดเทียมกันและโดยไม่เลือกปฏิบัติ 
 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ยกระดับคุณภาพการบริการประชาชน” 
 
2.หลักการและเหตุผล 
 ด้วย องค์การบริหารส่วนต าบลสระโพนทอง  จึงได้ให้ความส าคัญในการสร้างความเป็นธรรม/ไม่เลือก
ปฏิบัติในการ ให้บริการสาธารณะ/บริการประชาชนให้เกิดขึ้นในพ้ืนที่มากท่ีสุด โดยน าแนวทางตามหลักการบริหาร
จัดการตาม หลักธรรมมาภิบาล (Good Governance) หรือหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีมาประยุกต์ใช้ 
โดยเฉพาะหลัก ความโปร่งใส (Transparency) และหลักเสมอภาค (Equity) โดยไม่แบ่งแยกด้าน เพศ ก าหนด เชื้อ
ชาติ ภาษา อายุ ความพิการ สภาพทางกายภาพหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม 
ความเชื่อทาง ศาสนา การศึกษา การฝึกอบรมและอ่ืนๆ สอดคล้องกับมาตรา ๘ แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และ วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ที่ได้ก าหนดให้ส่วนราชการจะต้องด าเนินการโดย
ถือว่าประชาชน เป็นศูนย์กลางที่จะได้รับการบริการจากรัฐและการปฏิบัติภาคกิจของส่วนราชการต้องเป็นไปโดย
ความซื่อสัตย์ สุจริตสามารถตรวจสอบได้      ดังนั้น เพื่อให้หน่วยงานมีการใช้ระบบหรือเกณฑ์ที่ชัดเจน องค์การ
บริหารส่วนต าบลสระโพนทอง  มีการแสดงขั้นตอนการ ให้บริการแก่ประชาชนอย่างชัดเจน มีระบบการปูองกัน
หรือการตรวจสอบเพ่ือปูองกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ ในการให้บริการ รวมถึงการอ านวยความสะดวกและการ
ตอบสนองความต้องการของประชาชน เพ่ือให้เกิดความ พึงพอใจแก่ประชาชนโดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ 
ซึ่งจะช่วยให้การบริการของหน่วยงานมีความเป็นธรรม โปร่งใสยิ่งขึ้น  
3.  วัตถุประสงค์ 
 ๓.๑ เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในภารกิจตามที่กฎหมายก าหนดของหน่วยงานให้บริการอย่างมีความ 
เป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ     
 ๓.๒ เพ่ือให้ประชาชนผู้มารับบริการเกิดความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ 
4.  เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ความพึงพอใจเฉลี่ยของประชาชนผู้รับบริการ ร้อยละ ๘๐  
5.  พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลสระโพนทอง 
6.  วิธีด าเนินการ 
 ๖.๑ จัดให้มีระบบเกณฑ์หรือเครื่องมือการปฏิบัติงานที่มีความเป็นธรรม/ไม่เลือกปฏิบัติเป็นมาตรฐาน 
เดียวกันโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ ได้แก่ ระบบบัตรคิวในการให้บริการ เป็นต้น  
 ๖.๒ จัดให้มีการแสดงขั้น ตอนการปฏิบัติงาน อัตราค่าบริการ (ถ้ามี) และระยะเวลาที่ใช้ในการด าเนินการ 
ให้ผู้ใช้บริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบอย่างชัดเจน             
 ๖.๓ จัดให้มีระบบการปูองกันหรือการตรวจสอบเพ่ือปูองกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ ได้แก่ จัดให้มี 
กล้องวงจรปิดภายในสถานที่ให้บริการ             
 ๖.๔ จัดให้มีสถานที่ส าหรับผู้สูงอายุและผู้พิการโดยไม่เลือกปฏิบัติ ได้แก่ ทางลาดชันห้องน้ าส าหรับ       ผู้
พิการ             
 ๖.๕ จัดให้มีปูายสามภาษา ได้แก่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษามาลายูกลาง  
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7.  ระยะเวลาด าเนินการ  
 ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 -2564 
8.  งบประมาณ  
 ไม่ใช้งบประมาณ 
9.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลสระโพนทอง 
10.  ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
   ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ 
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มิติที่ 2  โครงการที่  2.3.1 (1)  มีการจัดท าแผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาการด าเนินการเกี่ยวกับการบริการ
ประชาชนรายละเอียดที่เกี่ยวข้องในแต่ละขั้นตอน เปิดเผย ณ ที่ท าการและในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
1. ชื่อโครงการ : โครงการการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
 
2.หลักการและเหตุผล 
 ในมาตรา ๓/๑ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ ซึ่งเป็น 
กฎหมายที่เป็นที่มาของการปฏิรูประบบราชการ เพื่อวางกรอบแนวทางการบริหารราชการไว้ว่า “การบริหาร 
ราชการต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ  ความ 
คุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จ าเป็น การ 
กระจายอ านาจตัดสินใจ การอ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน” และเพ่ือให้การ 
ด าเนินการดังกล่าวเป็นไปตามกรอบรวมทั้งทิศทางและแนวทางการบริหารราชการดังกล่าว จึงได้มีการประกาศใช้ 
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ โดยก าหนดให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามแนวทางพระราชกฤษฎีกานี้ โดยอย่างน้อย
ต้องมีหลักเกณฑ์เก่ียวกับการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและการอ านวยความสะดวกในการตอบสนองต่อความ
ต้องการของประชาชน   
 องค์การบริหารส่วนต าบลสระโพนทอง เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง ปฏิบัติงานตามอ านาจ
หน้าที่ของ  องค์การบริหารส่วนต าบลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์ของประชาชน ดังนั้นงานให้บริการจึงเป็นงานบริการ
แบบหนึ่งของระบบการบริการสาธารณะ ที่ผู้บริหารและพนักงานทุกท่านจะต้องร่วมกันปรับปรุงและแก้ไข
กระบวนการท างาน                เพ่ือสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้มากท่ีสุด เมื่อประชาชนมา
รับบริการแล้วเกิดความประทับใจ และพึงพอใจ รวมถึงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ ท าให้เกิด
ความรวดเร็วในการตอบสนอง ความต้องการของประชาชน อ านวยความสะดวกเพ่ืองานบริการที่มีคุณภาพทั่วถึง
และแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น ในองค์การบริหารส่วนต าบลสระโพนทองให้กับประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล  
3.  วัตถุประสงค์ 
 ๓.๑ เพ่ือให้ประชาชนได้รับการบริการได้อย่างสะดวกรวดเร็วและถูกต้อง   
 ๓.๒ เพ่ือให้สามารถตรวจสอบความต้องการของประชาชน รับรู้สภาพปัญหาและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้   
 ๓.๓ เพ่ือปรับทัศนคติ วิธีการคิดวิธีการท างานของบุคลากรให้ค านึงถึงผลลัพธ์ในด้านการบริการประชาชน 
ผู้มาติดต่อขอรับบริการ   
 ๓.๔ เพ่ือให้การปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะที่ชัดเจน มีความโปร่งใสสามารถวัดผลการ 
ด าเนินงานได้  
4.  เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลสระโพนทอง และผู้ที่มาติดต่อราชการกับองค์การบริหารส่วน
ต าบลสระโพนทอง 
5.  พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลสระโพนทอง 
6.  วิธีด าเนินการ 
 ๖.๑ จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติ   
 ๖.๒ จัดให้มีการประชุมคณะท างานปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ   
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 ๖.๓ จัดท าประกาศกระบวนงานบริการปรับลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการและประกาศให้ประชาชน 
ทราบโดยทั่วกัน     
 ๖.๔ ด าเนินการจัดท ากิจกรรมอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน         
  ๖.๔.๑ ปรับปรุงแผนผังก าหนดผู้รับผิดชอบให้เป็นปัจจุบัน         
  ๖.๔.๒ ปรับปรุงปูายแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการแก่ประชาชน             
  ๖.๔.๓ จัดท าเอกสาร/แผ่นพับประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ           
  ๖.๔.๔ จดัให้มีกล่อง/ตู้รับความคิดเห็นของประชาชน         
  ๖.๔.๕ จัดท า/เตรียมแบบฟอร์มค าร้องต่างๆ พร้อมตัวอย่างกรอกแบบฟอร์มทุกงานบริการ  
  ๖.๔.๖ จัดท าค าสั่งการให้บริการประชาชนนอกเวลาราชการ โดยจัดให้มีการให้บริการแก่
ประชาชน ทั้งเวลาท าการ ช่วงพักกลางวันและในวันหยุดราชการ        
   ๖.๔.๗ การมอบอ านาจการตัดสินใจ การอนุญาต การอนุมัติ การรักษาราชการแทน   
 ๖.๕ มีการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ  
 ๖.๖ มีการติดตามประเมินผลโครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ เพ่ือน าจุดบกพร่อง                 
ในการจัดท าโครงการมาปรับปรุงแก้ไขวิธีการ ขั้นตอนหรือระยะเวลาในการให้บริการให้ดียิ่งขึ้น                 อย่าง
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป  
7.  ระยะเวลาด าเนินการ  
 ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 -2564 
8.  งบประมาณ  
 ไม่ใช้งบประมาณ 
9.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลสระโพนทอง 
10.  ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 ๑๐.๑ ประชาชนได้รับการบริการได้อย่างสะดวกรวดเร็วและถูกต้อง   

๑๐.๒ สามารถตรวจสอบความต้องการของประชาชน รับรู้สภาพปัญหาและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้        
๑๐.๓ มีทัศนคติ วิธีคิด วิธีการท างานของบุคลากรค านึงถึงผลลัพธ์ ในด้านการบริการประชาชนผู้มาติดต่อ 

ขอรับบริการ   
 ๑๐.๔ การปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะที่ชัดเจน มีความโปร่งใสสามารถวัดผลการ 
ด าเนินงานได้    
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มิติที่ 2  โครงการที่  2.3.2 (1)  มีการกระจายอ านาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติ
ราชการแทนหรือการด าเนินการอ่ืนใดของผู้มีอ านาจในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ  การมอบอ านาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ   
 
2.หลักการและเหตุผล 
 การมอบหมายอ านาจหน้าที่ให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาในการบริหารงานในด้านต่าง ๆภายในองค์กรนั้น             
ก็เพ่ือเป็นการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานให้เกิดความคล่องตัว รวดเร็ว ซึ่งการพิจารณาเลือก/ 
มอบหมายภารกิจและขอบข่ายของความรับผิดชอบที่มอบหมายให้ผู้ใต้บังคับบัญชา จะพิจารณาถึงความส าคัญ  
คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถในการที่จะด าเนินการเรื่องนั้นเป็นอย่างดี ด้วยความรอบคอบและเหมาะสม  
เพ่ือให้การบริหารงานก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ  ดังนั้น  การด าเนินการของหน่วยงานต้องมีการปรับให้
เข้ากับสภาพสังคมและทันต่อสถานการณ์ที่การบริหารราชการต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน เกิด
ผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ  ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
การกระจายอ านาจการตัดสินใจ การอ านวยความ สะดวก และการตอบสนองความต้องการของประชาชน แต่ทั้งนี้
ต้องมีผู้รับผิดชอบต่อผลของงานซึ่งเป็นหลักการ บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  
3.  วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือให้การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลสระโพนทอง ภายใต้กรอบอ านาจหน้าที่ตามที่
กฎหมายก าหนดให้ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพรวดเร็วและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ  
4.  เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลสระโพนทอง และผู้ที่มาติดต่อราชการกับองค์การบริหารส่วน
ต าบลสระโพนทอง 
5.  พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลสระโพนทอง 
6.  วิธีด าเนินการ 
 ๖.๑ จัดท าบันทึกเสนอเพ่ือพิจารณาขออนุมัติ  อนุญาต สั่งการ แต่งตั้ง  มอบหมาย  คณะผู้บริหาร  ปลัด
อบต. หรือหัวหน้าส่วนราชการ  เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ   
 ๖.๒ ด าเนินการออกค าสั่งฯ   
 ๖.๓ ส าเนาค าสั่งฯ แจ้งคณะผู้บริหาร  ปลัด  หรือหัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน  ที่ได้รับมอบหมายทราบ  
7.  ระยะเวลาด าเนินการ  
 ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 -2564 
8.  งบประมาณ  
 ไม่ใช้งบประมาณ 
9.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ทุกส่วนราชการองค์การบริหารส่วนต าบลสระโพนทอง 
10.  ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
   การบริหารราชการ/การด าเนินงาน การปฏิบัติงานเกิดความคล่องตัวและรวดเร็ว ตลอดจนการอ านวย 
ความสะดวกและการให้บริการของประชาชน/ บริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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มิติที่ 2  โครงการที่  2.3.2 (2)   
1. ชื่อโครงการ : มาตรการการออกค าสั่งมอบหมายของนายก อบต. ปลัด และหัวหน้าส่วนราชการ 
 
2.หลักการและเหตุผล 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  รูปแบบหนึ่งที่มี
อ านาจหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น  หน้าที่ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2542  และหน้าที่ตามกฎหมายอื่นที่ก าหนดให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ต้องท าอีกมากมายในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน  ผู้มารับบริการ
ติดต่อกับหน่วยงานต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลนั้น  มักจะประสบปัญหาด้านการอ านวยความสะดวกใน
การติดต่อราชการเนื่องจากภารกิจมีมากมาย  ไปรวมอยู่กับฝุายบริหาร  ไม่มีการกระจายอ านาจหรือมอบหมาย
อ านาจหน้าที่ในการสั่งการ  อนุมัติ อนุญาต ไปยังหัวหน้าหน่วยงาน  ระดับส านัก  กอง  ฝุายต่างๆ  ซึ่งเป็นอุปสรรค
อย่างยิ่งต่อการให้บริการ  ท าให้บริการเกิดความล่าช้า  ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกอันอาจเป็นสาเหตุหนึ่งของ
การกระท าการทุจริตประพฤติชอบในการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่  ส่งผลให้ระบบการให้บริการภาครัฐเสื่อม
ประสิทธิภาพ 
 เพ่ือประโยชน์สุขประชาชน  โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์  และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ.2546  มาตรา  6  และมาตรา 37  ที่ก าหนดให้การ
บริหารราชการเพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนและเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ  ไม่มีขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานเกินความจ าเป็น  ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ  การ
บริหารมีประสิทธิภาพ  คุ้มค่า  นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มีอ านาจหน้าที่ในการสั่ง  อนุญาต  และอนุมัติ  
เกี่ยวกับราชการ  และมีอ านาจมอบหมายการปฏิบัติราชการให้แก่หัวหน้าส่วนราชการที่ได้รับการแต่งตั้งในการสั่ง
หรือการปฏิบัติราชการดังนั้น  เพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน  ลดขั้นตอนการให้บริการและไม่สร้างเงื่อนไขขั้นตอนที่มีความยุ่งยาก  จึงจ าเป็นต้องมี
มาตรการออกค าสั่งมอบหมายของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และหัวหน้าส่วนราชการ 
3.  วัตถุประสงค์ 
 ๓.๑ เพ่ือเป็นการลดขั้นตอนการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม ตอบสนอง 
ความต้องการของประชาชน   
 ๓.๒ เพ่ือให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการให้บริการจากหน่วยงาน   
 ๓.๓ เพ่ือเป็นการกระจายอ านาจการตัดสินใจในการสั่ง  อนุญาต  อนุมัติของผู้บริหารทุกระดับ   
 ๓.๔ เพ่ือปูองกันการผูกขาดอ านาจหน้าที่ในการใช้ดุลยพินิจอันอาจเป็นเหตุแห่งการทุจริตและประพฤติ   
มิชอบในต าแหน่งหน้าที่ราชการ 
4.  เป้าหมาย/ผลผลิต 
 จัดท าค าสั่งมอบหมายงานของนายก อบต. ปลัด อบต. และหัวหน้าส่วนราชการ จ านวน ๔ ฉบับ  
ประกอบด้วย นายก นายก อบต. มอบหมายให้รองนายก อบต. นายก อบต. มอบหมายให้ปลัด อบต.             
และหัวหน้าส่วนราชการ และปลัด อบต. มอบหมายให้หัวหน้าส่วนราชการ  
5.  พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลสระโพนทอง 
6.  วิธีด าเนินการ 
 ๖.๑ ออกค าสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ข้อบังคับและหนังสือ  สั่ง
การ   
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๖.๒ จัดท าหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการและผู้รับมอบอ านาจให้ปฏิบัติราชการแทนรับทราบและ  ถือ
ปฏิบัติ   
 ๖.๓ จดัท าประกาศประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ   
 ๖.๔ ให้ผู้รับมอบหมายงานตามค าสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามค าสั่งที่ได้รับมอบหมายในทุกเดือน  
7.  ระยะเวลาด าเนินการ  
 ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 -2564 
8.  งบประมาณ  
 ไม่ใช้งบประมาณ 
9.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลสระโพนทอง 
10.  ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
   ๑๐.๑ ผลผลิต     
   มีค าสั่งมอบหมายงานให้ผู้ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติราชการแทน จ านวนไม่น้อยกว่า ๔ ฉบับ   
   ๑๐.๒ ผลลัพธ์   
   -ประชาชนได้รับความสะดวกและลดการผูกขาดอ านาจหน้าที่อันเป็นช่องทางแห่งการทุจริต 
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มิติที่ 2  โครงการที่  2.4.1 (1), 2.4.2 (1), 2.4.3 (1)  ยกย่องเชิดชูเกียรติที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต มี
คุณธรรม จริยธรรม, ยกย่องเชิดชูเกียรติให้ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะหรือจิตสาธารณะ ,ยกย่องเชิดชู
เกียรติที่ด ารงตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 
1. ชื่อโครงการ   :   โครงการเชิดชูเกียรติพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล 

สระโพนทองผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชน
ดีเด่น    

2. หลักการและเหตุผล  :  
 ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ที่มีบทบาทส าคัญและเป็น 

กลไกหลักของประเทศในการให้บริการสาธารณะ เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น ทั้งยังมี 
หน้าที่และความรับผิดชอบส าคัญในอันที่จะบ าบัดทุกข์บ ารุงสุข และสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น
โดยให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและท้องถิ่น       ดังนั้นการที่ประชาชนในแต่ละท้องถิ่นจะมีความเป็นอยู่ที่
ดีมีความสุขหรือไม่ จึงขึ้นอยู่กับการประพฤติปฏิบัติของข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นทุกคน หากข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้มีคุณธรรม ปฏิบัติตนอยู่
ในกรอบจริยธรรม เป็นผู้มีจิตส านึกที่จะตอบสนองคุณแผ่นดินด้วยการกระท าทุกสิ่ง เพ่ือคุณประโยชน์ของ
ประชาชนและประเทศชาติ โดยน้อมน าพระราชจริยวัตร พระราชกรณียกิจ และอัญเชิญพระบรมราโชวาทของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวใส่เกล้าฯ เป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่เพ่ือให้เกิดผลดีอย่างเต็มก าลังความสามารถ
แล้ว ย่อมส่งผลดีสู่ประชาชนโดยตรงซึ่งพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช  ได้พระราชทานคุณธรรม  ๔  ประการ  แก่ข้าราชการและประชาชนในคราวสมโภชน์กรุงรัตนโกสินทร์  
200  ปี  ดังนี้ 
   ประการที่ 1  คือ  การรักษาความสัจ  ความจริงใจต่อตัวเอง  รู้จักสละประโยชน์ส่วนน้อยของตน
เพ่ือประโยชน์ส่วนใหญ่ของบ้านเมือง  ที่จะประพฤติปฏิบัติแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์และเป็นธรรม 
   ประการที่ 2   คือ  การรู้จักข่มใจตนเอง  ฝึกใจตนเองให้ประพฤติปฏิบัติอยู่ในความสัจความดีนั้น 
   ประการที่ 3   คือ  การอดทน  อดกลั้น  และอดออม  ไม่ประพฤติล่วงความสัตย์สุจริตไม่ว่าจะ
ด้วยเหตุประการใด 
   ประการที่ 4   คือ  การรู้จักละวางความชั่ว  ความทุจริต  และรู้จักเสียสละประโยชน์ส่วนน้อย
ของตน  เพ่ือประโยชน์ส่วนใหญ่ของบ้านเมือง 
   คุณธรรม  4  ประการนี้  ถ้าแต่ละคนพยายามปลูกฝังและบ ารุงให้เจริญงอกงามขึ้นโดยทั่วกันแล้ว  
จะช่วยให้ประเทศชาติบังเกิดความสุข  ความร่มเย็น  และมีโอกาสที่จะปรับปรุงพัฒนาให้มั่นคงก้าวหน้าต่อไปได้ดัง
ประสงค ์  

คุณธรรมและจริยธรรมจึงเป็นเครื่องมืออันส าคัญยิ่งท่ีจะช่วยให้ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้มีหลักการและแนวทางประพฤติปฏิบัติตนไปในทางที่ถูกต้องเหมาะสมน ามาซึ่ง
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความพอใจ ความผาสุกของประชาชน ความเจริญรุ่งเรืองของประเทศชาติ และส่งผลให้
เกิดความสุขความเจริญย้อนกลับมาสู่ตัวผู้ประพฤติปฏิบัติเองทุกคนและตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น   เรื่อง   มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   ได้แจ้งแนวทางด าเนินการเพ่ือให้มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมบังเกิดผล
ในทางปฏิบัติ 

1. เป็นเครื่องมือก ากับความประพฤติของข้าราชการ และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วน 
ต าบลสระโพนทอง  ที่สร้างความโปร่งใส มีมาตรฐานในการปฏิบัติงานที่ชัดเจน และเป็นสากล 
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  2. ยึดถือเป็นหลักการและแนวทางปฏิบัติอย่างสม่ าเสมอ  ทั้งในระดับองค์กรและระดับบุคคลและ
เป็นเครื่องมือการตรวจสอบการท างานด้านต่างๆ  
  3. ท าให้เกิดรูปแบบองค์กรอันเป็นที่ยอมรับ เพ่ิมความน่าเชื่อถือ เกิดความเชื่อมั่นแก่ผู้รับบริการ
และประชาชนทั่วไป ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย 
  4. ให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างองค์กรและข้าราชการองค์การบริหารส่วนต าบลสระโพนทอง  ใน
ทุกระดับ  โดยฝุายบริหารใช้อ านาจในขอบเขต สร้างระบบความรับผิดชอบของข้าราชการ และพนักงานจ้าง ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลสระโพนทอง  ต่อตนเอง ต่อองค์กร ผู้บังคับบัญชา ประชาชน และสังคม ตามล าดับ 
  5. ปูองกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น 
รวมทั้งสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 

น าหลักธรรมหรือค าสอนของศาสนาต่างๆ มาใช้กับข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  จากความส าคัญของคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบ
กับองค์การบริหารส่วนต าบลสระโพนทอง   ผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการ
ประชาชนดีเด่นเพ่ือเป็นขวัญก าลังใจในการปฏิบัติราชการซึ่งจะช่วยให้ผู้ได้รับการชมเชยหรือยกย่องเชิดชูเกียรติมี
ขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานและรู้สึกว่างานหรือผลของการกระท านั้นเกิดความคุ้มค่าและสร้างความภูมิใจ
ให้กับตนเอง   จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้นเพ่ือเสนอนายกองค์การบริหารส่วนต าบลสระโพนทอง  ได้พิจารณาอนุมัติ
ต่อไป 
3. วัตถุประสงค์   :     

3.1  เพ่ือการยกย่อง   เชิดชูเกียรติพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วน 
ต าบลสระโพนทอง  ผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น    

3.2  เพื่อเป็นขวัญก าลังใจในการปฏิบัติราชการ 
3.3  เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับพนักงานส่วนต าบล 
3.4  เพื่อเป็นเกียรติและศักดิ์ศรีให้แก่ตัวเอง และบุคคลรอบข้าง 
3.5  เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช   

2550  มาตรา  279 
3.6  เพ่ือเป็นการส่งเสริมคุณธรรมของข้าราชการตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการ 

ส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ   พ.ศ.  2550 

4. เป้าหมาย   :     
4.1  คัดเลือกพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลสระโพนทอง  ผู้ 

มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น   
4.2  คัดเลือกพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลสระโพนทอง  ผู้ 

มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการตัวดีเด่น  ปีละ  1  ครั้ง 
  4.3  จัดท าประกาศนียบัตรยกย่องและเชิดชูเกียรติ   

5.  วิธีการด าเนินการ   : 
5.1  เสนอโครงการ  เพื่อพิจารณาขออนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่น 
5.2  เพื่อให้ พนักงานส่วนต าบลและลูกจ้าง ในสังกัดรับทราบในโครงการและ 

วัตถุประสงค์ของโครงการ 
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5.3  แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างขององค์การ 
บริหารส่วนต าบลสระโพนทอง  ผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น    

5.4  ประชุมคณะกรรมการฯ และผู้เกี่ยวข้องเพ่ือก าหนดหลักเกณฑ์คัดเลือกพนักงานส่วนต าบล 
และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลสระโพนทอง  ผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการ 

5.6  ด าเนินการตามโครงการ 
5.7  ประเมินผลและสรุปผลการจัดท าโครงการเสนอต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 

6.   ระยะเวลาด าเนินการ  
           เป็นประจ าทุกปี   

7.  สถานที่ด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลสระโพนทอง  อ าเภอเกษตรสมบูรณ์   จังหวัดชัยภูมิ 
8.  งบประมาณ   
  ไม่ใช้งบประมาณ 
9.   ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ส านักงานปลัด    องค์การบริหารส่วนต าบลสระโพนทอง  อ าเภอเกษตรสมบูรณ์   จังหวัดชัยภูมิ 
 
10.  ประโยชน์ที่จะได้รับ 
  10.1  พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลสระโพนทอง  มีความ
ภาคภูมิใจในการได้รับการเชิดชูเกียรติ 
  10.2  พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลสระโพนทอง  มีขวัญ
และก าลังใจในการปฏิบัติราชการเพ่ิมมากขึ้น 
 
 

  
 
 

 



-57- 
มิติที่ 2  โครงการที่  2.5.1 (1)  ข้อตกลงหรือวิธีการอื่นใดระหว่างบุคลากรในองค์กรให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม และการบริหารราชการกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ” 
2.หลักการและเหตุผล 
 จากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานหน่วยงานภาครัฐได้ก าหนดดัชนีในการ 
ประเมินที่ค านึงหลักธรรมาภิบาล  จรรยาบรรณสากล  และวัฒนธรรมของประเทศไทยเป็นหลักรวมถึงข้อเท็จจริง 
ของการทุจริตที่เกิดขึ้นภายในหน่วยงานของภาครัฐ  สาเหตุส่วนมากเกิดจากการด าเนินงานของระดับบุคคล  หรือ 
เกิดจากปัจจัยทางวัฒนธรรมขององค์กร หรือจากลักษณะงานและการรับสิ่งของต่างๆ ที่เอ้ือให้เกิดการทุจริต  
ดังนั้น วิธีการบริหารจัดการภายในองค์กรที่น าไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  ค่านิยมและวัฒนธรรมขององค์กรให้ 
กลายเป็นสิ่งที่ยอมรับได้ของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ภายในองค์กร โดยการสร้างความตระหนักถึงความรับผิดชอบ 
และการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตภายในองค์กร ของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ถึงแม้จะเป็นสิ่งที่ยากต่อการ 
ด าเนินงานก็ตาม แต่เป็นสิ่งส าคัญท่ีที่หน่วยงานต้องสร้างให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเพ่ือน าไปสู่องค์กรที่มีคุณธรรม 
และความโปร่งใส่ในการด าเนินงาน ตลอดจนเป็นการสร้างแนวร่วมในการต่อต้านการทุจริตอันจะส่งผลต่อสังคม  
ชุมชน  และประเทศชาติเกิดความตะหนักถึงภัยจากการทุจริตและปฏิเสธการทจริตในทุกรูปแบบ  ดังนั้น องค์การ
บริหารส่วนต าบลสระโพนทอง จึงได้จัดท ามาตรการ “จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ” ที่ก าหนด     ดัชนีในการ
ประเมินการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขึ้น  เพ่ือเป็นการ
พัฒนาวิธีการด าเนินงานภายในองค์กรที่จะน าไปสู่การยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการ ด าเนินงานให้
สูงขึ้น  
๓. วัตถุประสงค์   
 ๓.๑ เพ่ือให้บุคลากรปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม ตามแนวทางการบริหารกิจการ 
บ้านเมืองที่ดี   
 ๓.๒ เพ่ือให้ทุกส่วนราชการ (ส านัก/กอง) น าไปยึดถือปฏิบัติ  
 ๓.๓ เพ่ือสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มีความโปร่งใส่  มีคุณธรรม ๔ 
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต   
 บุคลากรในองค์กรปฏิบัติตามเกณฑ์ตัวชี้วัดข้อตกลงการปฏิบัติราชการ  
๕. พื้นที่ด าเนินการ   
 องค์การบริหารส่วนต าบลสระโพนทอง  
๖. วิธีการด าเนินการ   
 ๖.๑ จัดท าข้อตกลงในการปฏิบัติของส่วนราชการทุกส่วนราชการระหว่างราชการกับผู้บริหารท้องถิ่นที่มี 
ดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี   
 ๖.๒ รวบรวมรายงานข้อตกลงการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการเสนอผู้บริหารทราบ   
 ๖.๓ ประชาสัมพันธ์พร้อมแจ้งให้ทุกส่วนราชการถือปฏิบัติ  
๗. ระยะเวลาด าเนินการ   
  เป็นประจ าทุกปี  
๘. งบประมาณด าเนินการ  
  ไม่ใช้งบประมาณ 
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ   
 ทุกส านัก/กอง องค์การบริหารส่วนต าบลสระโพนทอง  
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์   
 มีการจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ     
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มิติที่ 2  โครงการที่  2.5.2 (1)  มีการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการ จังหวัด อ าเภอ ที่ได้ด าเนินการ
ตามอ านาจหน้าที่เพื่อการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้งภาครัฐและองค์กรอิสระ” 
 
2.หลักการและเหตุผล 

กลไกการก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทได้ 
ให้อ านาจข้าราชการในหน่วยงานกระทรวงมหาดไทย ทั้งผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอ าเภอก ากับดูแลให้องค์กร  
ปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินกิจการเป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดและมีประสิทธิภาพตามอ านาจหน้าที่ที่  
ก าหนดไว้ในกฎหมาย กลไกองค์กรอิสระเพ่ือตรวจสอบการใช้อ านาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งในแง่ของ
การทุจริตจะ เกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายเงินไปโดยชอบด้วยกฎหมายระเบียบข้อบังคับหรือไม่ หรือตรวจสอบเพ่ือให้
นักการเมือง ท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินกิจการต่างๆ อย่างโปร่งใสและสุจริต ซึ่งหน่วยงานทั้ง
ส านักงาน คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) และคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
(ป.ป.ช.) เป็นองค์กรที่มีหน้าที่ส าคัญ ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลสระโพนทองจึงได้จัดท ามาตรการ “ให้ความ
ร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบ” ขึ้น เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กร
อิสระที่มีหน้าที่ตรวจสอบองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ 
๓. วัตถุประสงค ์ 

เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระที่มีหน้าที่ตรวจสอบ  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ 
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต  

การตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลสระโพนทองจากหน่วยงาน
ภาครัฐและ องค์กรอิสระ ตามแผนปฏิบัติการปูองกันและปราบปรามการทุจริตเป็นอย่างมีประสิทธิภาพ  
๕. พื้นที่ด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลสระโพนทอง 
 ๖. วิธีด าเนินการ  

ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้งจากผู้ก ากับดูแลและองค์กรอิสระ อาทิ - การรับการตรวจจาก
ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน - การรับการตรวจจากคณะท างาน LPA จังหวัด - การรับการตรวจจากส านักงาน 
ป.ป.ท. ตามโครงการ ITA  
๗. ระยะเวลาด าเนินการ  

ปีงบประมาณ (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖4)  
๘. งบประมาณด าเนินการ  

ไม่ใช้งบประมาณ  
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 ส านัก/ทุกกอง ขององค์การบริหารส่วนต าบลสระโพนทอง  
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  

องค์การบริหารส่วนต าบลสระโพนทองให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการ
ขององค์การบริหารส่วนต าบลสระโพนทองจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระ 
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มิติที่ 2  โครงการที่  2.5.3 (1)  ด าเนินการให้มีเจ้าหน้าที่ทีร่ับผิดชอบด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย กรณี
มีเรื่องร้องเรียนกล่าวหาบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่โดยมิชอบ 
 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ แต่งตั้งผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน” 
 
2.หลักการและเหตุผล 
 ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลสระโพนทอง  มีนโยบายใช้หลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ภาคประชาชนเข้ามา
มีส่วนร่วมโดย เปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเสนอเรื่องร้องเรียนแจ้งเบาะแสเสนอข้อคิดเห็นซึ่งสามารถยื่นค า
ร้องเรียนผ่าน ช่องทางต่างๆ ได้แก่ ระบบอินเตอร์เน็ต ทางโทรศัพท์ หรือแจ้งเบาะแสด้วยตนเอง ฉะนั้น เพ่ือให้การ
ด าเนินการรับเรื่องร้องเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถแก้ไขความเดือดร้อนของ  ประชาชนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพจึงได้แต่งตั้งผู้รับผิดชอบการรับเรื่องร้องเรียนประจ าองค์การบริหารส่วนต าบลสระโพนทอง  ขึ้น เพ่ือ
ด าเนินการมาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆเจ้าหน้าที่รับผิดชอบได้ถือปฏิบัติ  ให้
เป็นแนวทางเดียวกัน  
๓. วัตถุประสงค ์ 

๓.๑ เพ่ือจัดให้มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด าเนินการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆ  
๓.๒ เพ่ือจัดให้มีมาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริตเป็นไปตาม  

ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง  
๔. เปูาหมาย/ผลผลิต  
การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน  
๕. พื้นที่ด าเนินการ  

องค์การบริหารส่วนต าบลสระโพนทอง   
๖. วิธีด าเนินการ  

๖.๑ ก าหนดผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน  
๖.๒ จัดประชุมให้ความรู้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนเพ่ือใช้เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงานและ  

ด าเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนที่ได้รับจากช่องทางการร้องเรียนต่างๆ โดยโปร่งใสและเป็นธรรม  
๖.๓ เผยแพร่กระบวนการและขั้นตอนในการด าเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วน

ต าบลสระโพนทอง   ให้ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้เสีย คู่สัญญา ประชาชนทั่วไป หน่วยงานภายนอกตลอดจนบุคลากร
ภายในหน่วยงาน สามารถเข้าใจและใช้ประโยชน์จากกระบวนการและข้ันตอนดังกล่าวได้ตรงกับความต้องการ  
๗. ระยะเวลาด าเนินการ  

ปีงบประมาณ (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖4)  
๘. งบประมาณด าเนินการ  

ไม่ใช้งบประมาณ  
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ  

องค์การบริหารส่วนต าบลสระโพนทอง   
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  

เจ้าหน้าที่รับผิดชอบด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนด าเนินการจัดการเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลสระโพนทอง  โดยปฏิบัติตามขั้นตอนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์
อย่างถูกต้อง 



-60- 
 
มิติที่ 2  โครงการที่  2.5.3 (2) 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ ด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน  กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชนกล่าวหา
เจ้าหน้าที่ของ อบต.สระโพนทองทุจริตและปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่โดยมิชอบ” 
 
2.หลักการและเหตุผล 

ตามค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๖๙/๒๕๕๗ เรื่อง มาตรการปูองกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต 
ประพฤติมิชอบได้ก าหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ ก าหนดมาตรการหรือแนวทางปูองกันและแก้ไข 
ปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมมาภิบาลในการ 
บริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบเฝูาระวัง เพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริต 
ประพฤติมิชอบได้ ประกอบกับนโยบายของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้แถลงนโยบายของ 
รัฐบาลต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ ก็ได้ก าหนดให้มีการบริหารราชการแผ่นดินที่มี 
ธรรมาภิบาลและการปูองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ เป็นนโยบายส าคัญของรัฐบาล 
เพ่ือให้การขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ในการปูองกันและแก้ไขปัญหาการ 
ทุจริตประพฤติมิชอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นองค์การบริหารส่วนต าบลสระโพนทอง จึงได้จัดท ามาตรการ
การด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน กรณีมี บุคคลภายนอกหรือประชาชนกล่าวหาเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบล ว่าปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่โดย มิชอบข้ึน ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้เสียได้ทราบช่อง
ทางการร้องเรียนแนวทางการพิจารณารับเรื่อง ร้องเรียน และการตอบสนองต่อข้อร้องเรียนในเรื่องการทุจริตหรือ
ประพฤติมิชอบของข้าราชการ และเป็นการสร้าง เครือข่ายภาคประชาชนในการช่วยสอดส่องและเฝูาระวังมิให้
เจ้าหน้าที่กระท าการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ นอกเหนืออ านาจที่ตนมีได้อีกทางหนึ่งด้วย  

3.  วัตถุประสงค์ 
๓.๑ เพ่ือสร้างจิตส านึกให้แก่ข้าราชการ พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลสระโพนทอง ยึดมั่นใน

คุณธรรม จริยธรรมที่ดีและตระหนักถึงความส าคัญของภัยของการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
๓.๒ เพ่ือให้การตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ เป็นไปอย่างรวดเร็ว โปร่งใส 

เป็นธรรม 
4.  เป้าหมาย 

ข้าราชการและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลสระโพนทอง 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลสระโพนทอง 
๖. วิธีด าเนินการ  

๖.๑ ด าเนินการก าหนดหลักเกณฑ์และแนวทางในการพิจารณาเรื่องร้องเรียนว่ามีมูลและเข้าองค์ประกอบ 
ความผิดการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือไม่  

๖.๒ แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง กรณีมีเจ้าหน้าที่ทุจริตและปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่โดย 
มิชอบ  

๖.๓ ก าหนดช่องทางการร้องเรียน แจ้งเบาะแสข้อมูลเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบและพัฒนา 
ช่องทางการร้องเรียนให้ง่าย สะดวกและวิธีการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล เพ่ือเป็นหลักประกันและสร้างความมั่นใจแก่ 
ผู้ให้ข้อมูล ในการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่หน่วยงาน  

๖.๔ แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ร้องเรียนทราบผลและความคืบหน้าของการด าเนินการ ภายใน ๕ วัน 
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๗. ระยะเวลาด าเนินการ  
ปีงบประมาณ (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖4)  

๘. งบประมาณด าเนินการ  
ไม่ใช้งบประมาณ  

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
องค์การบริหารส่วนต าบลสระโพนทอง   

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
ตัวชี้วัด  
ร้อยละของเรื่องร้องเรียนของเจ้าหน้าที่ที่มีการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ผลลัพธ์  
ภาคประชาชนมีบทบาทในการเฝูาระวัง และติดตาม ตรวจสอบการท างานของเจ้าหน้าที่ 
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มิติที่ 3  โครงการที่  3.1.1 (1)  การจัดให้มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทาง
ราชการ 
 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ ปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ อบต.ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น” 
2.หลักการและเหตุผล 

ตามมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐ 
ต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยตามที่กฎหมายก าหนดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ณ ที่ท าการ  
ของหน่วยงานของรัฐโดยเรียกสถานที่ที่จัดเก็บรวบรวมข้อมูลข่าวสารและให้บริการว่า “ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร” โดยมี 
เจตนารมณ์ให้ประชาชนมีโอกาสอย่างกว้างขวางในการได้รับข่าวสารเกี่ยวกับการด าเนินการต่างๆ ของรัฐ  ดังนั้น 
เพ่ือให้การด าเนินการดังกล่าวเป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด องค์การบริหารส่วนต าบลสระโพนทอง  จึงได้ให้มี 
สถานที่ส าหรับประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสารซึ่งได้รวบรวมไว้ โดยจัดเป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหาร
ส่วนต าบล ให้บริการ ณ ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลสระโพนทอง ชั้น ๑ โดยมีงานประชาสัมพันธ์ ส านัก
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล เป็น ผู้รับผิดชอบข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่ประชาชนสามารถเข้าตรวจดูได้ เพ่ือ
ประชาชนจะได้สามารถรับรู้สิทธิและหน้าที่ ของตนอย่างเต็มที่ในการแสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิทางการเมืองได้
โดยถูกต้องตรงกับความเป็นจริง ในการ รักษาประโยชน์ของตนต่อไป  
๓. วัตถุประสงค ์ 

๓.๑ เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์แก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้องและไม่บิดเบือน 
ข้อเท็จจริง 
  ๓.๒ เพ่ือเพ่ิมช่องทางให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วน
ต าบล 
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต  

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนต าบลสระโพนทอง  
๕. พื้นที่ด าเนินการ  

ณ ศูนย์ข้อมลูข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลสระโพนทอง 
๖. วิธีด าเนินการ  

๖.๑ มีการจัดสถานที่ให้ประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูล  
๖.๒ มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเป็นปัจจุบัน  
๖.๓ มีการจัดวางเอกสารข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน การ

จัดหาพัสดุ การค านวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่กฎหมาย ระเบียบ  กฎ
ข้อบังคับท่ีก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเผยแพร่ให้ประชาชนทราบและตรวจสอบได้  

๖.๔ มีบริการอินเตอร์เน็ตส าหรับให้บริการประชาชนทั่วไป  
๖.๕ มีการจัดเก็บสถิติผู้มารับบริการและสรุปผลเสนอผู้บริหาร  

๗. ระยะเวลาด าเนินการ  
 (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖4)  

๘. งบประมาณด าเนินการ  
ไม่ใช้งบประมาณ  

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
งานประชาสัมพันธ์ ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
ข้อมูลข่าวสารครบถ้วน ถูกต้อง ตรวจสอบ 
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มิติที่ 3  โครงการที่  3.1.2 (1)  มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหาร
งบประมาณ การเงิน การจัดหาพัสดุ การค านวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงาน เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
วิธีการที่กฎหมาย ระเบียบ กฎข้อบังคับ ที่ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเผยแพร่ให้ประชาชนทราบ
และตรวจสอบได้ 
 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญและหลากหลาย” 
2.หลักการและเหตุผล 

ด้วยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๗ และมาตรา๙ ก าหนดให้หน่วยงาน 
ของรัฐจะต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่ส าคัญๆ ของหน่วยงาน เช่น โครงสร้างและการจัดองค์กร อ านาจหน้าที่  
แผนงาน โครงการและอ่ืนๆ ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลสระโพนทอง  จึงได้จัดท ามาตรการ “เผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารที่ส าคัญและหลากหลาย” ขึ้น เพ่ือให้ประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่และ
เข้าถึงข้อมูลตามภารกิจหลักของ องค์การบริหารส่วนต าบลสระโพนทอง  ได้ง่ายและสะดวกมากข้ึน  
๓. วัตถุประสงค ์ 

๓.๑ เพ่ือให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญและเข้าถึงง่าย  
๓.๒ เพ่ือให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่หลากหลาย  
๓.๓ เพ่ือให้ประชาชนหรือผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกมากยิ่งข้ึน  

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต  
มีข้อมูลประเภทต่างๆ เผยแพร่ต่อประชาชนในพ้ืนที่ และเข้าถึงได้โดยสะดวกมากกว่า ๑๐ ประเภทขึ้นไป 

๕. พื้นที่ด าเนินการ  
องค์การบริหารส่วนต าบลสระโพนทอง   

๖. วิธีด าเนินการ  
จัดให้มีข้อมูลข่าวสารประเภทต่างๆ เผยแพร่ให้ประชาชนทั้งในและนอกพ้ืนที่ ได้แก่  
- แผนพัฒนาท้องถิ่น  
- งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
- แผนการด าเนินงาน  
- แผนอัตราก าลัง  
- แผนการจัดหาพัสดุ  
- ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา  
- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง  
- ข้อมูลรายรับและรายจ่าย  
- งบแสดงฐานะทางการเงิน 
- รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น  
- รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปี  
- รายงานผลคะแนนการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการ  
- ผลส ารวจความพึงพอใจของประชาชน  

๗. ระยะเวลาด าเนินการ  
 เป็นประจ าทุกปี  

๘. งบประมาณด าเนินการ  
ไม่ใช้งบประมาณ 
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๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
งานประชาสัมพันธ์ ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลสระโพนทอง  

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
จ านวนข้อมูลข่าวสารที่ได้รับการเผยแพร่ 
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มิติที่ 3  โครงการที่  3.1.3 (1)  มีการปิดประกาศ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่เป็น
ประโยชน์กับการมีส่วนร่วมตรวจสอบของประชาชน 
 
๑. ชื่อโครงการ : มาตรการ “จัดให้มีช่องทางที่ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลสระโพน
ทอง”  
๒. หลักการและเหตุผล  
ด้วยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๗ และมาตรา ๙ ก าหนดให้หน่วยงาน ของรัฐ
จะต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่ส าคัญๆ ของหน่วยงาน เช่น โครงสร้างและการจัดองค์กร อ านาจหน้าที่ แผนงาน 
โครงการและอ่ืนๆ ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลสระโพนทอง” จึงได้ตระหนักและเห็นความส าคัญของการ
เผยแพร่ข้อมูลที่ส าคัญๆ ของ หน่วยงานผ่านทางช่องทางที่หลากหลาย เพ่ือให้การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารครอบคลุม
ทุกกลุ่มเปูาหมาย ได้แก่ หน่วยประชาสัมพันธ์ ณ ที่ท าการของหน่วยงาน เว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสังคม 
(Social Media) หมายเลข โทรศัพท์เฉพาะ การเผยแพร่ข้อมูลทางสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ โทรทัศน์ วิทยุ สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์อ่ืนๆ ทั้งนี้ เพ่ือให้ ประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่และเข้าถึงข้อมูล
ตามภารกิจหลักขององค์การบริหารส่วนต าบลสระโพนทอง” ได้ง่ายและสะดวกมากข้ึน  
๓. วัตถุประสงค์  

๓.๑ เพ่ือให้มีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานที่หลากหลาย  
๓.๒ เพ่ือให้ประชาชนหรือผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกมากยิ่งขึ้น  
๓.๓ เพ่ือให้มีช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนที่เข้าถึงประชาชนได้ง่าย  

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต  
ช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน จ านวนไม่น้อยกว่า ๗ ช่องทาง  

๕. พื้นที่ด าเนินการ  
พ้ืนที่ทั้งในและนอกเขตองค์การบริหารส่วนต าบล  

๖. วิธีด าเนินการ  
จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน ได้แก่  
- บอร์ดหน้าส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลสระโพนทอง  
- บอร์ดประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนต าบลสระโพนทอง ร้านค้าชุมชนตามชุมชน/หมู่บ้าน  
- ประกาศเสียงตามสาย/วิทยุชุมชน/หอกระจายข่าว/รถกระจายเสียง/หน่วยประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่  
- ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีเจ้าหน้าที่ให้บริการประจ าและให้ประชาชนสืบค้น 

ได้เอง  
- จัดส่งเอกสารเผยแพร่รายงานประจ าปี  
- ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านสื่อมวลชน/การจัดแถลงข่าว  
- หนังสือพิมพ์หรือวิทยุท้องถิ่น  
- ประกาศผ่านเว็บไซต์/เว็บบอร์ด/เฟสบุ๊ค ที่มีข้อมูลผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

๗. ระยะเวลาด าเนินการ  
 (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖0 – ๒๕๖4)  

๘. งบประมาณด าเนินการ  
ไม่ใช้งบประมาณ 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
งานประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนต าบลสระโพนทอง  

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
จ านวนช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน 
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มิติที่ 3 โครงการที่ 3.2.1 (1)  มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในการด าเนินกิจการ
ตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะการด าเนินกิจการที่จะมีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ 
และสุขอนามัยของประชาชนในท้องถิ่น 
 
1. ชื่อโครงการ 

 โครงการ “โครงการฝึกอบรมสัมมนาการจัดกิจกรรมเวทีประชาคม เพ่ือจัดท าแผนชุมชนและแผนพัฒนา” 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของมาตรการ 
 การพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวหน้าประชาชนมีความสุขอย่างยั่งยืนตามการให้บริการสาธารณะ  และสามารถ
ก้าวพ้นทุกวิกฤตที่มากับกระแสโลกาภิวัตน์  มีรากฐานที่ส าคัญจากการแผนชุมชนและแผนพัฒนา  ที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของชุมชนและประชาชนอย่างแท้จริง มีการจัดการทรัพยากรของชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
ประชาชนและต่อประเทศชาติ 
 จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว  จึงเล็งเห็นความส าคัญในการจัดกิจกรรมเวทีประชาคม เพ่ือจัดท าแผน
ชุมชนและแผนพัฒนา  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและประโยชน์สุขของประชาชน 
3.  วัตถุประสงค์. 
 3.1 เพ่ือเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการประชาคม เพ่ือจัดท าแผนชุมชนและแผนพัฒนา แก่คณะกรรมการ
จัดท าแผน ผู้น าชุมชนและประชาชนทั่วไป 
 3.2 เพ่ือสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการจัดท าแผนชุมชนและแผนพัฒนา แก่คณะกรรมการจัดท า
แผน ผู้น าชุมชนและประชาชนทั่วไป 
4.  เป้าหมาย/ผลผลิต 
 โครงการที่บรรจุในแผนชุมชนและแผนพัฒนา 
5.  พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลสระโพนทอง 
6.  วิธีด าเนินการ 
 ขั้นตอนที่ 1  รวบรวมและเรียบเรียงฐานข้อมูล/องค์ความรู้เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมเวทีประชาคม เพ่ือ
จัดท าแผนชุมชนและแผนพัฒนา 
 ขั้นตอนที่ 2 จัดกิจกรรมเวทีประชาคม เพ่ือจัดท าแผนชุมชนและแผนพัฒนา 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561-2564 
8. งบประมาณด าเนินการ 
 30,000 
9. ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลสระโพนทอง 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 จ านวนโครงการที่สอดคล้องกับการท าประชาคม  
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มิติที่ 3 โครงการที่ 3.2.2 (1)  มีช่องทางให้ประชาชนในท้องถิ่นสามารถร้องเรียน/ร้องทุกข์ได้โดยสะดวก 
 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการก าหนดขั้นตอน/กระบวนการเรื่องร้องเรียน  
๒. หลักการและเหตุผล  

องค์การบริหารส่วนต าบลสระโพนทอง  เป็นหน่วยให้บริการแก่ประชาชนแบบองค์รวมผสมผสานและ
ต่อเนื่อง สามารถ ตอบสนองความต้องการของประชาชนในทุกด้าน เพ่ือมุ่งเน้นให้ประชาชนได้รับบริการที่มี
มาตรฐานอย่างเท่าเทียม กันทั่วถึงเสมอภาคตามรัฐธรรมนูญของประเทศไทย การแสดงความคิดเห็นของประชาชน 
เป็นกลไกหนึ่งในการ น ามาพัฒนาปรับปรุงบริการให้ดียิ่งขึ้น รวมทั้งเป็นช่องทางที่เปิดให้ประชาชนได้มีส่วนร่วม 
และได้รับบริการที่มี ความเท่าเทียมและโปร่งใส  
๓. วัตถุประสงค์  

๓.๑ เพ่ือเป็นช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียน หรือรับความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากประชาชน  
๓.๒ เพ่ือให้ประชาชนได้ทราบขั้นตอน และกระบวนการในการร้องเรียน  

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต  
มีช่องทางและก าหนดขั้นตอนกระบวนการในการร้องเรียน  

๕. พื้นที่ด าเนินการ  
องค์การบริหารส่วนต าบลสระโพนทอง 
๖. วิธีด าเนินการ  

จัดท าขั้นตอนกระบวนการ และช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนจากประชาชน ได้แก่ - กล่องรับความ
คิดเห็นติดตั้งไว้ ณ บริเวณจุดให้บริการองค์การบริหารส่วนต าบลสระโพนทอง  

- ผ่านเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนต าบลสระโพนทอง 
๗. ระยะเวลาด าเนินการ  

๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖4)  
๘. งบประมาณด าเนินการ  

ไม่ใช้งบประมาณ  
๙. ผู้รับผิดชอบ  

องค์การบริหารส่วนต าบลสระโพนทอง 
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  

ประชาชนได้รับทราบขั้นตอน กระบวนการ และแสดงความคิดเห็นผ่านช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียน  
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มิติที่ 3 โครงการที่ 3.2.3 (1)  มีรายงานหรือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ประชาชนผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ได้
ทราบถึงการได้รับเรื่อง ระยะเวลา และผลการด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
 
1. ชื่อโครงการ : ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

2. หลักการและเหตุผล 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะ ทั้งในเรื่องการจัดหารายได้และ
การใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่างๆ ตามภารกิจและการจัดท าบริการสาธารณะ การที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจะบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน จะต้องบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ 
สุจริต มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 
 เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้
สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมในการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น  การจัดท างบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และร่วมด าเนินการโครงการ รวมทั้ง
ติดตามโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นส่งผลให้เกิดการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่
ประชาชนต่อไป 
 
3. วัตถุประสงค ์
 1.เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอข้อคิดเห็นในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตน 
 2.เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการติดตามการจัดท าแผน/โครงการต่างๆ ของตน 
 3. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการติดตามการปฏิบัติราชการ ให้มีความถูกต้อง โปร่งใส 
 4. เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนเข้าใจถึงบทบาทที่ตนในการสนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรม/
มาตรการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นของตน 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลสระโพนทอง 

6. วิธีด าเนินการ 
 1. จัดประชุมคณะกรรมการชุมชน เพ่ือคัดเลือกผู้แทนประชาคมในการเป็นคณะกรรม การจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น 
 2. จัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น  
 3. เผยแพร่ ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนในแต่ละชุมชน เสนอข้อคิดเห็นในปรับปรุงการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น 
 4. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรับปรุงแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้สอดรับกับความต้องการของประชาชน 
 5. เสนอแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามข้ันตอนต่อไป 
 6. เผยแพร่แผนพัฒนาท้องถิ่น ต่อสาธารณชน 
 7. รายงานผลการด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ต่อคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ผู้บริหาร 
และสาธารณชน ทราบ เพ่ือเป็นข้อมูลในการปรับปรุงแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป 
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7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ 2561 - 2564   

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ………………………. 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานวิเคราะห์นโยบายและแผน ฝุายแผนงานและงบประมาณ กองวิชาการและแผนงาน องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1. มีการจัดเวทีให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอข้อคิดเห็นในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นและมีช่องทาง
ให้ประชาชนสามารถติดตามการจัดท าแผน/โครงการต่างๆ  
 2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการแต่งตั้งภาคประชาชนร่วมเป็นกรรมการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
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มิติที่ 3 โครงการที่ 3.2.3 (2) 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

2. หลักการและเหตุผล 
 ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องด าเนินการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ ซึ่งเป็นกระบวนการวัดผลการบริหารและปฏิบัติราชการว่าสัมฤทธิ์ผลตามเปูาหมายหรือไม่ ตลอดจน
เป็นการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือน าผลที่ได้จากการประเมินมาใช้ในการ
ปรับปรุง แก้ไข ส่งเสริม พัฒนา ขยายหรือยุติการด าเนินภารกิจต่างๆ ต่อไป 

 เพ่ือให้การประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการขับเคลื่อนอย่างเป็น
รูปธรรม ซึ่งจะส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีมาตรฐานในการปฏิบัติราชการ ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
และการอ านวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนโดยใช้
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจึงด าเนินการกิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

3. วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการ และร่วมปรับปรุง
แก้ไขโครงการต่าง ๆ ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 2. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้  
 3. เพื่อเป็นการเฝูาระวังการทุจริตในการบริหารจัดการตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

5. พืน้ที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลสระโพนทอง 

6. วิธีด าเนินการ 
 1. ประสานกับส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือรวบรวมข้อมูล 
 2. จัดท าโครงการและขออนุมัติโครงการ 
 3. จัดท าประกาศประชาสัมพันธ์การด าเนินโครงการ 
 4. จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 
  (1) ผู้แทนชุมชนองค์กรภาคประชาชน ภาคเอกชน  2  คน 
  (2) ผู้แทนสมาชิกสภา     2  คน 
  (3) ผู้ทรงคุณวุฒิ      2  คน 
  (4) ปลัด (อบจ./เทศบาล/อบต.)    เป็นกรรมการและเลขานุการ 
  (5) หัวหน้าส านักปลัด     เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 
  (6) หัวหน้าฝุายบริหารทั่วไป     เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 
ให้คณะกรรมการฯ ด าเนินการดังนี้ 

1) ประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
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2) ประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปีละ 2 ครั้งเป็นอย่าง
น้อยแล้วเสนอผลการประเมินให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบ เพ่ือน าผลที่ได้จากการประเมินมาใช้ในการ
ปรับปรุงแก้ไข ส่งเสริม พัฒนา ขยายหรือยุติการด าเนินภารกิจต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

3) จัดท าแบบประเมินผลและแบบรายงานผลการประเมินการปฏิบัติราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นส าหรับผลการปฏิบัติราชการประจ าปี 

4) ด าเนินการเรื่องอ่ืนๆ ตามท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมอบหมาย 
 5.ประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 
 6. การจัดท าแผนการด าเนินงาน 
 7. การด าเนินโครงการให้เป็นไปตามแผนการด าเนินงาน 
 8. การติดตามและประเมินผล 
 9. การจัดท าสรุปรายงานผลการด าเนินโครงการฯ แล้วรายงานให้ผู้บริหารพิจารณา เพ่ือปรับปรุง
ด าเนินการแก้ไขต่อไป 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 .............................  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ...................................องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ๑. มีแต่งตั้งภาคประชาชนร่วมเป็นคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 
 ๒.ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการ และร่วมปรับปรุงแก้ไขโครงการต่าง 
ๆ ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
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มิติที่ 3 โครงการที่ 3.3.1 (1)  3.3.1 ด าเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนา การ

จัดท างบประมาณ 
๑. ชื่อโครงการ : มาตรการแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลสระฯ 
๒. หลักการและเหตุผล  

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ 
(แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๙) หมวด ๑ องค์กรจัดท าแผนพัฒนา ข้อ ๗(๒) และข้อ ๙ ก าหนดให้มีองค์กร 
และโครงสร้างขององค์กรจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปแบบของคณะกรรมการ  ดังนั้น 
เพ่ือใหต้ าบลสระโพนทอง การจัดท า แผนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ (แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๙) องค์การบริหารส่วนต าบลสระโพนทอง 
โดยงานวิเคราะห์นโยบายและแผนฝุายแผนงานและ งบประมาณ ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลสระโพนทอง 
จึงแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลสระโพนทอง ขึ้น  
๓. วัตถุประสงค ์ 

เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลสระโพนทอง และตัวแทนประชาชนจากทุกภาคส่วน
ได้มีส่วนร่วมและ แสดงความคิดเห็นในการจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์การบริหารส่วนต าบลสระโพน
ทอง ให้สอดคล้องกับประเด็น หลักการพัฒนาที่ประชาคมองค์การบริหารส่วนต าบลสระโพนทอง และ
คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลสระโพนทอง ก าหนดด้วย ความถูกต้อง โปร่งใส และสุจริต  
๔. เป้าหมาย  

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลสระโพนทอง จ านวน ๑๑ คน  
๕. พื้นที่ด าเนินการ  

องค์การบริหารส่วนต าบลสระโพนทอง 
๖. วิธีด าเนินการ  

จัดประชุมคณะกรรมการชุมชน เพ่ือคัดเลือกผู้แทนประชาคมองค์การบริหารส่วนต าบลสระโพนทอง 
๗. ระยะเวลาในการด าเนินการ  

ต าแหน่งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลสระโพนทอง  บาง
ต าแหน่งในปัจจุบันจะครบ วาระการด ารงต าแหน่ง ๒ ปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ (แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๙) ในวันที่ ๑๙ ตุลาคม 
๒๕๖๑ องค์การบริหารส่วนต าบลสระโพนทอง จึงต้องด าเนินการคัดเลือกบุคคลในต าแหน่งดังกล่าวมาด ารง
ต าแหน่งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนา ต าบลสระโพนทอง แทนกรรมการฯ ที่ครบวาระการด ารง
ต าแหน่ง ภายในวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ เพ่ือให้ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ (แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๙) หมวด ๑ องค์กรจัดท า
แผนพัฒนา ข้อ ๗(๒) และข้อ ๙ ก าหนด  
๙. งบประมาณด าเนินการ  

ไม่ใช้งบประมาณ  
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ  

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  

องค์การบริหารส่วนต าบลสระโพนทอง   มีคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลสระโพนทอง  เพ่ือเป็นองค์กรในการจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีและร่างแผนการด าเนินงานเพ่ือใช้
เป็นแผนพัฒนาในการพัฒนา องค์การบริหารส่วนต าบลสระโพนทอง ตามความต้องการของประชาคมและชุมชนใน
เขตองค์การบริหารส่วนต าบลสระโพนทอง ด้วยความถูกต้อง โปร่งใส สุจริต และให้ความส าคัญในการต่อต้านการ
ทุจริต 
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มิติที่ 3 โครงการที่ 3.3.2 (1)  ด าเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ และการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 
๑. ชื่อโครงการ :มาตรการแต่งตั้งตัวแทนประชาคมเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง  
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  

ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลสระโพนทอง ได้ด าเนินการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีใน
ด้านการจัดซื้อ จัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรอบปีงบประมาณและส่งเสริมให้ภาคประชาชน 
(ประชาคม) ให้มีส่วน ร่วมอย่างแข็งขันกับมาตรการการปูองกันการทุจริตในองค์การบริหารส่วนต าบลสระโพนทอง 
๓.วัตถุประสงค์  

เพ่ือเป็นกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผ่านการประชาคม) ในการมีส่วนร่วมกับองค์การบริหารส่วนต าบลสระ
โพนทอง อย่างแข็งขันส าหรับการท างานขององค์การบริหารส่วนต าบลสระโพนทอง ได้มีกฎหมายระเบียบข้อบังคับ
ก าหนดให้ภาคประชาชน และส่งเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผ่านการประชาคม) ให้มีส่วนร่วมอย่างแข็งขันกับ
มาตรการการปูองกันการ ทุจริตในองค์การบริหารส่วนต าบลสระโพนทอง นั่นคือได้ท าหน้าที่อย่างถูกต้อง  
๔. เป้าหมาย  

ตัวแทนประชาคมหมู่บ้านทั้ง ๑2 หมู่บ้าน  
๕. วิธีการด าเนินการ  

๕.๑ ส่งเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยผ่านการประชาคม) ให้มีส่วนร่วมกับองค์การบริหารส่วนต าบลสระ
โพนทอง อย่าง แข็งขันส าหรับการท างานขององค์การบริหารส่วนต าบลสระโพนทอง ได้มีกฎหมายระเบียบ
ข้อบังคับก าหนดให้ภาคประชาสังคม (ตัวแทนประชาคม) ต้องไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับองค์การบริหารส่วนต าบลสระ
โพนทอง  ในหลายๆส่วนเช่นให้ตัวแทนประชาคมมีส่วน ร่วมเป็นกรรมการตามระเบียบฯว่าด้วยการพัสดุเช่นเป็น
กรรมการเปิดซองสอบราคาเป็นกรรมการพิจารณาผลการ ประกวดราคาเป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเป็น
กรรมการตรวจการจ้างฯลฯ  

๕.๒ มีการชี้แจงให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องระเบียบฯว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วน 
ท้องถิ่นจะได้ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้อง  
๖. ระยะเวลาการด าเนินการ  

ด าเนินการทุกปีงบประมาณ  
๗. งบประมาณด าเนินการ  

ไม่ใช้งบประมาณ  
๘. ผู้รับผิดชอบโครงการ  

ฝุายพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลสระโพนทอง  
๙. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  

๙.๑ ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการด าเนินงานและตรวจสอบการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วน
ต าบลสระโพนทอง  

๙.๒ ภาคประชาชนทราบและตระหนักถึงสิทธิหน้าที่และบทบาทในการมีส่วนร่วมและตรวจสอบการ 
ด าเนินงานของหน่วยงานท้องถิ่นของตนเอง 
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มิติที่ 3 โครงการที่ 3.3.2 (2)   
 
๑. ชื่อโครงการ : มาตรการแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคืการบริหารส่วนต าบลสระ
โพนทอง  
๒. หลักการและเหตุผล  

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ 
(แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๙) หมวด ๖ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ข้อ ๒๘ และข้อ ๒๙ 
ก าหนดให้มีองค์กรและโครงสร้างขององค์กรติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาในรูปแบบของคณะกรรมการ ดังนั้น 
เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลสระโพนทอง  ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบเทศบาลมีองค์กรติดตาม 
และประเมินผลแผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง ส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ (แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๙) องค์การบริหารส่วนต าบลสระโพนทอง โดยงาน
วิเคราะห์ นโยบายและแผน ฝุายแผนงานและงบประมาณ ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลสระโพนทอง จึง
แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลสระโพนทอง ขึ้น  
3. วัตถุประสงค์  

เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลสระโพนทอง และตัวแทนประชาชนจากทุกภาคส่วน
ได้มีส่วนร่วมและ แสดงความคิดเห็น การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์การบริหารส่วน
ต าบลสระโพนทอง ให้สอดคล้องกับ แนวนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย ยุทธศาสตร์จังหวัด และ
งบประมาณมีความสอดคล้องกับเปูาหมาย ถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ  
๔. เป้าหมาย  

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลสระโพนทอง จ านวน ๑๑ คน  
๕. พื้นที่ด าเนินการ  
องค์การบริหารส่วนต าบลสระโพนทอง  
๖. วิธีด าเนินการ  

๖.๑ จัดประชุมคณะกรรมการชุมชน เพื่อคัดเลือกผู้แทนประชาคมองค์การบริหารส่วนต าบลสระโพนทอง 
๗. ระยะเวลาในการด าเนินการ  

ต าแหน่งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลสระโพนทอง บาง
ต าแหน่งในปัจจุบัน จะครบวาระการด ารงต าแหน่ง ๒ ปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ (แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๙) ในวันที่ ๑๙ ตุลาคม 
๒๕๖๑ องค์การบริหารส่วนต าบลสระโพนทอง ง่ามจึงต้องด าเนินการคัดเลือกบุคคลในต าแหน่งดังกล่าวมาด ารง
ต าแหน่งคณะกรรมการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลสระโพนทอง แทนกรรมการฯ 
ที่ครบวาระการด ารงต าแหน่ง ภายในวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ (แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๙) หมวด ๖ 
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ข้อ ๒๘ และข้อ ๒๙ ก าหนด  
๘. งบประมาณด าเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ  
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ  

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน ฝุายแผนงานและงบประมาณ ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลสระโพน
ทอง 
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มิติที่ 4 โครงการที่ 4.1.1 (1)  มีการจัดท าและรายงานการจัดท าระบบตรวจสอบภายใน 
 
๑. ชื่อโครงการ : โครงการจัดท าแผนการตรวจสอบภายในประจ าปี  
 
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  

การตรวจสอบภายในเป็นปัจจัยส าคัญท่ีจะช่วยให้การด าเนินงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบล
สระโพนทอง เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทั้งยังช่วยปูองกันหรือลดความเสี่ยงจากการด าเนินงาน
ผิดพลาดและ ลดความเสียหายที่อาจเกิดข้ึน ซึ่งการตรวจสอบภายในนั้นยังถือเป็นส่วนประกอบส าคัญที่แทรกอยู่ใน
การ ปฏิบัติงานตามปกติ ซึ่งจะต้องมีการกระท าอย่างเป็นขั้นตอนที่ถูกต้องตามระเบียบ และกฎหมายที่ก าหนด โดย
ผู้บริหารสามารถน าแผนการตรวจสอบภายในมาใช้โดยรวมเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหาร เพ่ือให้สามารถ
บรรลุวัตถุประสงค์ของการด าเนินงานอีกทั้งยังเป็นแนวทางการปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นแนวทาง การตรวจสอบภายในที่
ชัดเจน ดังนั้น การจัดท าแผนการตรวจสอบภายในอย่างมีมาตรฐานประกอบกับ มีระเบียบ ข้อบังคับ ตลอดจน
กฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องจะท าให้การปฏิบัติงานองค์การบริหารส่วนต าบลสระโพนทอง เป็นไปอย่างถูกต้องและ
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของทางราชการ  
๓. วัตถุประสงค์  

๓.๑ เพ่ือจัดวางระบบการควบคุมภายในตามระเบียบ คตง. ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานควบคุมภายใน 
พ.ศ.๒๕๔๔ 

 ๓.๒ เพ่ือพิสูจน์ความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆ ทางด้านการบัญชี และด้านอ่ืนๆ ที่
เกี่ยวข้อง  

๓.๓ เพ่ือตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจว่าเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง มติ
คณะรัฐมนตรี และนโยบายที่ก าหนด  

๓.๔ เพ่ือตรวจสอบหาระบบการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจว่าเพียงพอ และเหมาะสม  
๓.๕ เพ่ือเป็นหลักประกันการใช้และระวังทรัพย์สินต่างๆ ของส่วนราชการเป็นไปอย่างเหมาะสม  

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต  
พนักงานอบตทุกหน่วยงาน ขององค์การบริหารส่วนต าบลสระโพนทอง 

๕. พื้นที่ด าเนินการ  
ส่วนราชการทุกหน่วยงาน ขององค์การบริหารส่วนต าบลสระโพนทอง 

๖. วิธีการด าเนินการ  
๖.๑ จัดท าแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน  
๖.๒ ตรวจสอบความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆ ด้วยเทคนิค และวิธีการตรวจสอบที่ 

ยอมรับโดยทั่วไป ปริมาณมากน้อยตามความจ าเป็นและเหมาะสม โดยค านึงถึงประสิทธิภาพของระบบการควบคุม 
ภายในและความส าคัญของเรื่องที่ตรวจสอบ รวมทั้งวิเคราะห์และประเมินผลการบริหารและการปฏิบัติงานของ 
หน่วยรับตรวจ  

๖.๓ ตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน การพัสดุและทรัพย์สิน รวมทั้งการ 
บริหารงานด้านอื่นๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง 
และมติคณะรัฐมนตรีตลอดจนตรวจสอบระบบการดูแลรักษา และความปลอดภัยของทรัพย์สิน และการใช้ 
ทรัพยากรทุกประเภท ว่าเป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด  

๖.๔ สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน และ/หรือ ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่งที่ทางราชการ 
ก าหนด เพื่อให้มั่นใจได้ว่าสามารถน าไปสู่การปฏิบัติงานที่ตรงตามวัตถุประสงค์และสอดคล้องกับนโยบาย  

๖.๕ รายงานผลการตรวจสอบและติดตามประเมินผล  
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๗. ระยะเวลาการด าเนินการ  
๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖4)  

๘. งบประมาณด าเนินการ  
ไม่ใช้งบประมาณ  

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
หน่วยงานตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนต าบลสระโพนทอง  

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
๑๐.๑ บุคลากรมีความเข้าใจและปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานมากขึ้น 
๑๐.๒ ความเสี่ยงในการเบิกจ่ายเงินลดน้อยลง  
๑๐.๓ การใช้ทรัพยากรของส านัก/กอง/หน่วยงาน ที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า ประหยัด  

๑๐.๔ ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดินค้างช าระลดน้อยลง 
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มิติที่ 4 โครงการที่ 4.1.2 (1)  มีการจัดท าและรายงานการจัดท าระบบควบคุมภายใน 
 
๑. ชื่อโครงการ : โครงการจัดท ารายงานการควบคุมภายใน  
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  

ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.๒๕๔๔ 
ก าหนดให้หน่วยรับตรวจติดตามประเมินผลการควบคุมภายในที่ได้ก าหนดไว้ รายงานต่อผู้ก ากับดูแลและ 
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินอย่างน้อยปีละครั้ง ภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ ดังนั้น เพ่ือให้การ
ปฏิบัติถูกต้องและเป็นไปตามที่ระเบียบฯก าหนด องค์การบริหารส่วนต าบลสระโพนทอง จึงได้มีการ จัดท าและ
รายงานการควบคุมภายในตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินก าหนด เป็นประจ าทุกปี  
๓. วัตถุประสงค์  

๓.๑ เพ่ือติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค์กรขององค์การบริหารส่วนต าบลสระโพน
ทอง 

๓.๒ เพ่ือสรุปรายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายในให้องค์การบริหารส่วนต าบลสระโพนทอง ทราบ 
ตามแบบท่ีระเบียบฯ ก าหนด  
๓.๓ เพ่ือรายงานการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในต่อผู้ก ากับดูแลและคณะกรรมการตรวจ 

เงินแผ่นดิน  
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต  

พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลสระโพนทอง ทุกหน่วยงาน  
ขององค์การบริหารส่วนต าบลสระโพนทอง 

๕. พื้นที่ด าเนินการ  
ส่วนราชการทุกหน่วยงาน ขององค์การบริหารส่วนต าบลสระโพนทอง 

๖. วิธีการด าเนินการ 
 ๖.๑ แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค์กร  
๖.๒ แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย  
๖.๓ ผู้บริหารมีหนังสือแจ้งให้ทุกส่วนราชการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน  
๖.๔ คณะกรรมการติดตามผลและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย ด าเนินการ 

ประเมินองค์ประกอบ ตามแบบ ปย.๑ และประเมินผลการปรับปรุงการควบคุมภายใน ตามแบบ ปย.๒  
๖.๕ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดังองค์กร ด าเนินการรวบรวม เพื่อจัดท า 

รายงานการควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ข้อ ๖ ระดับองค์กร และน าเสนอผู้บริหาร พร้อมจัดส่งรายงานให้ผู้ก ากับ 
ดูแลและคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน  
๗. ระยะเวลาการด าเนินการ  

๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖1 –๒๕๖4)  
๘. งบประมาณด าเนินการ 

 ไม่ใช้งบประมาณ 
 ๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ  

หน่วยงานตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนต าบลสระโพนทอง 
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

 ๑๐.๑ บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด  
๑๐.๒ ลดโอกาสความผิดพลาด ปูองกันและลดความเสี่ยงต่อการปฏิบัติงาน  
๑๐.๓ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรและประชาชนโดยรวม  
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มิติที่ 4 โครงการที่ 4.1.2 (2) 
๑. ชื่อโครงการ : มาตรการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนต าบลสระโพนทอง  
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  

ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.๒๕๔๔ 
ก าหนดให้เทศบาลต าบล ในฐานะหน่วยรับตรวจจัดวางระบบควบคุมภายใน โดยใช้มาตรฐานการ ควบคุมภายใน
เป็นแนวทางหรือเครื่องมือในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เกิดจากการด าเนินกิจกรรม หรือ โครงการต่างๆ ของ
หน่วยรับตรวจ และรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการตรวจเงิน แผ่นดิน ผู้ก ากับดูแล
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ สร้างความม่ันใจอย่าง
สมเหตุสมผลว่าการด าเนินงานของหน่วยรับตรวจจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม ภายในด้านประสิทธิภาพ
ของการด าเนินงานและการใช้ทรัพยากร ซึ่งรวมถึงการดูแลรักษาทรัพย์สิน การปูองกัน หรือลดความผิดพลาด 
ความเสียหายการรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริตในหน่วยรับตรวจด้านความเชื่อถือได้ ของรายงานทางการ
เงิน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี การด าเนินการจัดวางระบบควบคุม
ภายใน เพื่อน าความเสี่ยงที่มีหรือคาดว่าจะมีและจัดให้มีกิจกรรมการ ควบคุมท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อ
ปูองกันหรือลดความเสียหาย ความผิดพลาดที่อาจเกิดข้ึน และให้ สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ของการควบคุม
ภายใน จึงได้ก าหนดมาตรการการติดตามประเมินผลการควบคุม ภายใน  
๓. วัตถุประสงค์  

๓.๑ เพ่ือให้ส่วนราชการที่รับผิดชอบจัดท าและน าแผนการปรับปรุงหรือบริหารจัดการความเสี่ยง ไป
ด าเนินการเพ่ือควบคุมลดความเสี่ยง ในการปูองกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง 
หรือการทุจริตในหน่วยรับตรวจ  

๓.๒ เพ่ือให้มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงหรือบริหารจัดการความเสี่ยงระบบ 
ควบคุมภายในของส่วนราชการที่รับผิดชอบ และรายงานผลต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้ก ากับดูแลภายใน 
เวลาที่ก าหนด  

๓.๓ เพ่ือเป็นการเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกการควบคุมภายในให้เกิดประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล  
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต  
ทุกส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลสระโพนทอง 
๕. พื้นที่ด าเนินการ  

องค์การบริหารส่วนต าบลสระโพนทอง  
๖. วิธีการด าเนินการ  

๖.๑ ประธานคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนต าบลสระโพนทอง 
(ระดับองค์กร) จัดส่งรายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.๓) ให้ทุกส่วนราชการไปด าเนินการ 
บริหารจัดการความเสี่ยงในส่วนที่รับผิดชอบและมีการติดตามผลระหว่างปี  

๖.๒ หัวหน้าสว่นราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลสระโพนทอง น าแผนการปรับปรุงการควบคุม
ภายใน (แบบ ปอ.๓) ไปด าเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงภายในเวลาที่ก าหนด และรายงานผลการด าเนินการ 
ต่อที่ประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของส่วนราชการ (ระดับส่วนย่อย)  

๖.๓ หัวหน้าสว่นราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลสระโพนทอง รายงานผลการด าเนินการแผนการ
ปรับปรุงการ ควบคุมภายใน (แบบ ปอ.๓) พร้อมปัญหาอุปสรรคต่อประธานคณะกรรมการติดตามประเมินผลการ
ควบคุมภายใน องค์การบริหารส่วนต าบลสระโพนทอง 
๖.๔ คณะกรรมการติดตามผลการควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนต าบลสระโพนทอง ประชุมพิจารณาและ
ประเมินผล การควบคุมและบริหารจัดการความเสี่ยงของแต่ละส่วนราชการว่ามีความเพียงพอหรือไม่ หรือจะต้อง
ด าเนินการ บริหารจัดการความเสี่ยงต่อไป  
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๖.๕ รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการตรวจเงิน 
แผ่นดิน ผู้ก ากับดูแลอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ  
๗. ระยะเวลาการด าเนินการ  

๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖4)  
๘. งบประมาณด าเนินการ  

ไม่ใช้งบประมาณ  
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ หน่วยงานตรวจสอบภายใน  

องค์การบริหารส่วนต าบลสระโพนทอง  
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  

๑๐.๑ สว่นราชการที่รับผิดชอบมีการน าแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในไปด าเนินการบริหารจัดการ 
ความเสี่ยง 

 ๑๐.๒ มีการติดตามผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน  
๑๐.๓ มีการรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้ก ากับ

ดูแลภายในเวลาที่ก าหนด 
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มิติที่ 4 โครงการที่ 4.2.1 (1)  ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ  ก ากับ  ดูแลการบริหารงานบุคคล 
เกี่ยวกับการบรรจุ แต่งตั้ง โอนย้ายข้าราชการ  พนักงาน ลูกจ้าง 
 
๑. ชื่อโครงการ : มาตรการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารเพื่อการตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับ การ
บรรจุแต่งตั้ง การโอน ย้าย  
๒. หลักการและเหตุผล  

การบริหารงานบุคคลเป็นกระบวนการเกี่ยวกับบุคคลถือว่าเป็นสิ่งส าคัญหรือเป็นหัวใจขององค์กรจึงมักจะ 
ก าหนดหน้าที่ของงานเป็นเรื่องๆ การวางนโยบาย การวางแผน การวางระเบียบและข้อบังคับท่ีปฏิบัติงานใน 
องค์กรหรือหน่วยงานเพ่ือให้มีประสิทธิภาพและเพ่ือให้การปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ องค์การบริหารส่วน
ต าบลสระโพนทอง  จึงได้ก าหนดมาตรการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารเพ่ือการตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการ บริหารงาน
บุคคล โดยพิจารณาจากประเด็นการบริหารงานบุคคลโดยยึดมั่นในหลักคุณธรรมในเรื่องการบรรจุ แต่งตั้ง การ
โอนย้าย การเลื่อนระดับ และการเลื่อนข้ันเงินเดือน โดยถือปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่ง การโดย
เคร่งครัด เพ่ือให้การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลสระโพนทองเป็นไปอย่างโปร่งใส และสามารถ 
ตรวจสอบได้  
๓. วัตถุประสงค์  

๓.๑ เพ่ือเป็นการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ด้านการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปด้วยความโปร่งใสและ เป็น
ธรรม  

๓.๒ เพ่ือให้เป็นแนวทางในการตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุแต่งตั้งการ 
โอน ย้าย  
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 

 การด าเนินการด้านการบริหารงานบุคคล  
๕. พื้นที่ด าเนินการ  

องค์การบริหารส่วนต าบลสระโพนทอง 
๖. วิธีการด าเนินการ  

เปิดเผยข้อมูลเพ่ือการตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุแต่งตั้ง การโอน ย้าย - 
มีการประชาสัมพันธ์ลงในเว็บไซต์ของหน่วยงาน  

- มีการติดประกาศประชาสัมพันธ์ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน  
- การบรรจุแต่งตั้งจะต้องได้รับการตรวจสอบคุณสมบัติและความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงาน 

ส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) ก่อน 
 - ในการออกค าสั่งการบรรจุแต่งตั้ง องค์การบริหารส่วนต าบลสระโพนทอง จะออกค าสั่งแต่งตั้งได้ต้องไม่

ก่อนวันที่รับมติ คณะกรรมการพนักงานอบต. (ก.อบต.จังหวัด) การเลื่อนระดับ/เลื่อนต าแหน่ง  
- มีการแจ้งผู้ที่มีคุณสมบัติทราบโดยการบันทึกข้อความแจ้งผู้มีคุณสมบัติที่จะเลื่อนระดับ/เลื่อนต าแหน่ง  
- มีข้ันตอนการตรวจสอบคุณสมบัติผู้ขอรับการประเมินเพ่ือเลื่อนระดับ/เลื่อนต าแหน่ง  
- มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจากหน่วยงานอื่นเข้าร่วมเป็นกรรมการประเมินผลงานการเลื่อนระดับ/การ 

เลื่อนต าแหน่งเพ่ือความโปร่งใส  
- มีการออกค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการในการด าเนินการอย่างชัดเจน  
- ผู้ขอรับการประเมินสามารถซักถามข้อสงสัยหรือโต้แย้งผลการประเมิน หรือตรวจสอบการดเนินการที่ 

ตนเองเห็นว่าไม่เป็นธรรมได้   
- การเลื่อนระดับ/การเลื่อนต าแหน่ง จะต้องได้รับการตรวจสอบคุณสมบัติและความเห็นชอบจาก 

คณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.อบต.จังหวัด) ก่อน 
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 - ในการออกค าสั่งการเลื่อนระดับ/การเลื่อนต าแหน่ง องค์การบริหารส่วนต าบลสระโพนทอง  จะออก
ค าสั่งแต่งตั้งได้ต้องไม่ ก่อนวันที่รับมติคณะคณะกรรมการพนักงานอบต. (ก.อบต.จังหวัด) การเลื่อนข้ันเงินเดือน  

- มีการจัดท าประกาศหลักเกณฑ์หรือแนวทางนากรปฏิบัติงาน และประกาศเผยแพร่หลักเกณฑ์ให้ 
บุคลากรทราบ 
  - มีการแต่งตัง้คณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานและคณะกรรมการพิจารณาการ 
เลื่อนขั้นเงินเดือน เพ่ือพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนให้เป็นไปอย่างยุติธรรม  

- มีการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน และคณะกรรมการพิจารณาการ 
เลื่อนขั้นเงินเดือน มีการน าข้อมูลมาใช้ประกอบการตัดสินใจ เพื่อประกอบการพิจารณาความดีความชอบ เช่น 
ข้อมูลประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน ความสามารถและความอุตสาหะ การรักษาวินัย การ 
ปฏิบัติตนเหมาะสม และข้อมูลการลา เป็นต้น  

- มีการแจ้งผลการประเมินให้พนักงานทราบ พร้อมเปิดโอกาสให้ซักถาม ตอบข้อสงสัย และโต้แย้งผลการ 
ประเมินที่ไม่เป็นธรรม  

- นายกองค์การบริหารส่วนต าบลออกค าสั่งการเลื่อนขั้นเงินเดือนตามมติคณะกรรมการพิจารณาการเลื่อน
ขั้น เงินเดือน และมีการติดประกาศผลการเลื่อนขั้นเงินเดือนให้พนักงานทราบโดยทั่วกัน  
๗. ระยะเวลาการด าเนินการ 

๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖4)  
๘. งบประมาณด าเนินการ  

ไม่ใช้งบประมาณ  
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ  

งานการเจ้าหน้าที่ ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลสระโพนทอง 
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

 มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารเพ่ือให้สามารถตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุ 
การโอน ย้าย ขององค์การบริหารส่วนต าบลสระโพนทอง และมีแนวทางในการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน 
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มิติที่ 4 โครงการที่ 4.2.2 (1) ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ ก ากับ  ดูแลการบริหารงบประมาณ  
การรับ-จ่ายเงิน  การหาประโยชน์จากทรัพย์สอนทางราชการ 
 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการเผยแพร่ข้อมลูข่าวสารการบริหารงบประมาณ การรับ-จ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

2. หลักการและเหตุผล 
 การเบิกจ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นขั้นตอนหนึ่งของวงจรการบริหารการเงินการคลังขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่จะต้องปฏิบัติตามอ านาจหน้าที่ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยหรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้อง
ครบถ้วนเรียบร้อยจึงจัดท าใบน าฝากเป็นรายรับ จัดท าใบฎีกาเพื่อเป็นรายจ่าย เบิกเงินออกจากคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ได้ ส าหรับการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็เช่นเดียวกันต้องมีการด าเนินงานให้เป็นไปตามระเบียบ
กฎหมายทั้งการเก็บค่าธรรมเนียม ค่าบริการ จะต้องเป็นไปด้วยความโปร่งใส ประชาชนสามารถมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ  
 เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงบประมาณ จึงจัดกิจกรรมการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารการบริหารงบประมาณ การรับ-จ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลการ
บริหารงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่งผลให้เกิดการใช้งบประมาณโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
3. วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ  ก ากับ ดูแลการบริหารงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 2. เพื่อเผยแพร่ข้อมูลการบริหารงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง รายรับ – รายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อ
สาธารณชน 

4. เป้าหมาย 

 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ  ก ากบั ดูแลการบริหารงบประมาณ 

5. พ้ืนที่ด าเนินการ 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

6. วิธีการด าเนินการ 
 - รวบรวมข้อมูลบริหารงบประมาณ เพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณชน  

ประกาศการจัดซื้อ จัดจ้าง 
ประกาศก าหนดราคากลางในการจัดซื้อ - จัดจ้าง 
ประกาศก าหนดวัน เวลา และสถานท่ีด าเนินการจัดหาพัสดุตามระเบียบฯ 
รายรับ – รายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 - มีการแต่งตั้งกรรมการพิจารณางบประมาณ 
 - มีการแต่งตั้งกรรมการติดตามประเมินผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณโดยก าหนดให้มีภาคประชาชนเข้าร่วมสังเกตการณ์ 
 - เปิดโอกาสให้ประชาชนสอบถามข้อสงสัยเกี่ยวกับการรับจ่ายเงิน 
 - สรุปผลการรับ จ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ประชาชนทราบทางช่องทางต่างๆ เช่น ทางเว็บไซต์ ศูนย์
ข้อมูลข่าวสาร และเสียงตามสาย หอกระจายข่าว เมื่อสิ้นปีงบประมาณ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561– 2564 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ........................... 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 1. มีเผยแพร่ข้อมูลการบริหารงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง รายรับ – รายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อ
สาธารณชนและมีช่องทางการให้ข้อมูลดังกล่าวแก่ผู้ร้องขอ 
 2. ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบและได้รับทราบข้อมูลการด าเนินการโครงการ การรับจ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นท าให้เกิดความโปร่งใส  
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มิติที่ 4 โครงการที่ 4.2.3 (1)  ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ  ก ากับ  ดูแลการจัดหาพัสดุ 
 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมส่งเสรมิประชาชนมสี่วนร่วมในการตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการจัดซ้ือจัดจา้ง 
 

2. หลักการและเหตุผล 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยึดหลักการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 
2546 และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2556 – 2561)จึงได้ด าเนินการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน โดยการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าร่วมสังเกตการณ์จัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการ
ขั้นตอนจดัซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารการด าเนินโครงการและการใช้งบประมาณ เพื่อ
ส่งเสริมการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมหรือการบริหารราชการในระบบเปิดจากการปฏิบัติจริง และสามารถพัฒนาระดับการเปิด
โอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมกับภาครัฐมากขึ้น เพื่อกระตุ้นการปรับเปลี่ยนสู่การบริหารราชการที่เปิดเผย โปร่งใส เน้นการมี
ส่วนร่วมของประชาชน และพัฒนาระบบราชการเพื่อตอบสนองความต้องการและเพื่อประโยชน์ของประชาชนเป็นส าคัญ 

3. วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อสนับสนุนให้ตัวแทนภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
 2.เพื่อสร้างองค์ความรู้เกี่ยวข้องกับการพัสดุให้แก่ประชาชน 
 3. เพื่อเผยแพร่ข้อมูลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างทุกข้ันตอนต่อสาธารณชน ผ่านทางเว็บไซด์ และที่ท าการองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

4. เป้าหมาย 
 เผยแพร่ข้อมูลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างทุกข้ันตอนต่อสาธารณชน 
 

5. พ้ืนที่ด าเนินการ 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 คัดเลือกตัวแทนชุมชนจากการประชุมประชาคม เพื่อเลือกตัวแทนชุมชนเข้าร่วมเป็นผู้สังเกตการณ์ในขั้นตอนการ
จัดซื้อจัดจ้าง  
 6.2 จัดประชุมให้ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนท่ัวไปและผู้เข้าร่วมสังเกตการณเ์กี่ยวข้องกับพัสดุ เมื่อมีการจัดซื้อจัดจ้าง
ทุกครั้ง เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีและผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์ตัวแทนชุมชนมีความเข้าใจในบทบาทหน้าท่ี และทราบกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
และตรวจการจ้างอย่างละเอียดและถูกต้อง 
 3. ประกาศรายงานผลการด าเนินการโครงการที่ส าคัญทุกขั้นตอนให้ประชาชนทราบ ผ่านทางเว็บไซด์ และที่ท าการ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561– 2564 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ........................... 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลสระโพนทอง 

10. ผลลัพธ์ 
 ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และไม่เกิดปัญหาการทุจริตการจัดซื้อจัดจ้างในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
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มิติที่ 4 โครงการที่ 4.3.1 (1)  ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความรู้ความเข้าใจในการ
ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย  ระเบียบที่เกี่ยวข้องได้ก าหนดไว้ 
 
1. ชื่อโครงการ : โครงการส่งเสรมิความรู้ด้านกฎ ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องส าหรบัผู้บริหารและสมาชกิสภาท้องถิ่น 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 การบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง เง่ือนไข และหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่
สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นได้รับการเลือกตั้งมาจากประชาชนต้องรู้และยึดเป็นแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ การ
ด าเนินการอย่างเคร่งครัด ปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นประจ าไม่ได้เกิดจากเรื่องขาดความรอบคอบ ความช านาญ ประสบการณ์ หรือขาด
ความรู้ กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง เง่ือนไข และหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่มักมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมเสนอเท่านั้น 
หากแต่เกิดจากความรู้ความเข้าใจหรือการตีความข้อกฎหมาย ระเบียบ หรือกฎเกณฑ์ เง่ือนไขท่ีเกี่ยวข้องอย่างผิดๆ ส่งผลให้สมาชิก
สภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น โดยเฉพาะผู้บริหารท้องถิ่นต้องตกเป็นผู้กระท าผิดกฎหมาย ก่อให้เกิดความเสียหายแก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และท าให้การแก้ไขปัญหาของประชาชนหรือการพัฒนาท้องถิ่นขาดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ส่งผลให้การ
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องล่าช้า เพราะไม่ตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง จากปัญหาดังกล่าว
ข้างต้น จึงจ าเป็นที่สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นต้องมีความรู ้ความเข้าใจระเบียบกฎหมาย ค าสั่ง และหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่
ส าคัญและเกี่ยวข้องกับการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อันมีผลให้เกิดประสิทธิภาพและเกิดผลดีต่อองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น รวมทั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นไม่ต้องเสี่ยงกับการกระท าผิดกฎหมายหรือถูกตรวจสอบ 
 ดังนั้น เพื่อให้ผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เพิ่มพูนความรู้  ความเข้าใจ ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการยื่นบัญชีแสดงรายการ
ทรัพย์สินและหนี้สิน มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมและมี
ความรู้ความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติส าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐเรื่องการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ รวมทั้ง
กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต  และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องจึงได้จัดท าโครงการ
ส่งเสริมความรู้ด้านกฎ ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องส าหรับผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น 
 
3. วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้เพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบกฎหมาย ที่
เกี่ยวข้อง 
 2. เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้มีความพร้อมในองค์ความรู้เกี่ยวกับ
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องเป็นแนวทางการปฏิบัติหน้าที่และบริหารราชการ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

5. พ้ืนที่ด าเนินการ 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
6. วิธีด าเนินการ 
 1. จัดท าโครงการ/แผนงาน  
 2. ก าหนดกรอบเนื้อหาสาระในการส่งเสริมความรู้ด้านกฎ ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องส าหรับผู้บริหารและ 
สมาชิกสภาท้องถิ่น 
 3. อบรมให้ความรู้โดยวิทยากร พร้อมแจกเอกสารประกอบการอบรม 
 4. ประเมินผลและสรุปผลการด าเนินการ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561– 2564 
8. งบประมาณด าเนินการ 
 --------------- บาท 
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9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลสระโพนทอง 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 1. การจัดอบรมความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องส าหรับผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น 
 2. ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีองค์ความรู้ด้านกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง  
เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติหน้าที่และบริหารราชการ 
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มิติที่ 4 โครงการที่ 4.3.2 (1) ส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่าย
บริหารตามกระบวนการและวิธีการที่กฎหมาย  ระเบียบที่เกี่ยวข้องได้ก าหนดไว้  โดยไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด 
 
๑. ชื่อโครงการ : กิจกรรมส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของ  ฝุายบริหาร 
๒. หลักการและเหตุผล  

การส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝุายบริหาร เป็นกลไก  
ส าคัญที่ใช้ส าหรับติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงานของฝุายบริหาร ซึ่งอ านาจในการบริหารปัจจุบัน  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระเต็มที่ในการด าเนินงาน มีงบประมาณเป็นของตนเอง แต่ถึงแม้จะเป็นอิสระ  
ส่วนกลางก็จะคอยควบคุมดูแลการด าเนินงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปโดยความเรียบร้อย 
และถูกต้อง เพ่ือก าหนดแนวทางการพัฒนาร่วมกัน นอกจากจะท าให้องค์การบริหารส่วนต าบลมีบรรยากาศการ  
ท างานแบบมีส่วนร่วมและมีประสิทธิภาพ ยังสร้างความน่าเชื่อถือให้กับองค์กร สามารถน าไปสู่ความโปร่งใสและ  
ลดการทุจริต เทศบาลต าบลสามง่ามจึงได้ด าเนินกิจกรรมส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบ
การ ปฏิบัติงานของฝุายบริหารขึ้น เพ่ือก าหนดบทบาทของสมาชิกสภาท้องถิ่นในการเป็นหน่วยตรวจสอบ โดยให้  
สมาชิกสภาร่วมเป็นคณะกรรมการในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ือให้การปฏิบัติงานโปร่ง ใส 
และสามารถตรวจสอบได้อีกท้ังยังเป็นการช่วยลดปัญหาการทุจริตได้  
๓. วัตถุประสงค ์
  ๓.๑ เพ่ือเป็นกลไกส าหรับตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของฝุายบริหาร 
  ๓.๒ เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสและลดการทุจริต สามารถตรวจสอบได้  

๓.๓ สมาชิกสภาท้องถิ่นเข้าใจบทบาท หน้าที่ของตนเองมากขึ้น  
๔. เป้าหมาย  

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสระโพนทอง 
 ๕. พื้นที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลสระโพนทอง 
๖. วิธีการด าเนินงาน  

๖.๑ จัดท าคู่มือระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้สมาชิกสภาท้องถิ่นใช้ส าหรับการประชุม 
 ๖.๒ แต่งตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการตรวจสอบการด าเนินการต่างๆ เช่น การจัดซื้อจัดจ้าง  

โครงการต่างๆ การแปรญัตติร่างข้องบัญญัติงบประมาณประจ าปี การตรวจรายงานการประชุม การติดตามและ
ประเมินผล แผนพัฒนา ฯลฯ  

๖.๓ สมาชิกสภาท้องถิ่นตั้งกระทู้ถามการบริหารงานในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  
๗. ระยะเวลาด าเนินงาน 

 ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖4)  
๘. งบประมาณด าเนินการ  

ไม่ใช้งบประมาณ  
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 งานกิจการสภา ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลสระโพนทอง  
๑๐. ผลลัพธ์  

๑๐.๑ สมาชิกสภาท้องถิ่นเข้าใจบทบาทหน้าที่ และร่วมตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝุายบริหาร  
๑๐.๒ การปฏิบัติงานต่างๆ มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
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มิติที่ 4 โครงการที่ 4.4.1 (1)  ส่งเสริมให้มีการด าเนินการเฝ้าระวังทุจริต 
 
1. ชื่อโครงการ :กิจกรรมส่งเสรมิชุมชนเฝ้าระวังการทุจริต 

2. หลักการและเหตุผล 
 ค่านิยมและวัฒนธรรมของสังคมไทยในปัจจุบันเป็นปัญหาและอุปสรรคส าคัญในการปูองกันและปราบปรามการทุจริต  
เนื่องจากโครงสร้างทางสังคมเป็นระบบอุปถัมภ์ การเล็งเห็นผลประโยชน์ของตนหรือพวกพ้องดีกว่าส่วนรวม  การยกย่องเชิดชูคน
รวย  การแสวงหาผลประโยชน์จากการเป็นพรรคพวกของนักการเมืองหรือผู้มีอิทธิพล  รวมถึงความเสื่อมของจิตส านึกและค่านิยม
ของประชาชนส่วนหนึ่งที่ลดน้อยถอยลง  และยังมองเห็นว่าการทุจริตเป็นเรื่องปกติทั่วไปท่ีได้รับผลตอบแทนคุ้มค่า หรือในบางกรณี
ก็ละเลย เพิกเฉย และไม่อยากเข้าไปยุ่งเกี่ยว นอกจากนั้นสภาพปัญหาบางส่วนก็มักเกิดจากการใช้อ านาจของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มุ่ง
แสวงหาผลประโยชน์  ปัญหาการทุจริตเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ  สังคม  และความมั่นคงของประเทศ  
กระบวนการแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้สัมฤทธิผลอย่างมีประสิทธิภาพ จึงจ าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการที่จะ
ปูองกันและปราบปรามการทุจริตอย่างจริงจังและต่อเนื่อง โดยเฉพาะภาคประชาชน 
 เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการเฝูาระวัง ติดตาม ตรวจสอบการทุจริต จึงได้จัดท ากิจกรรมส่งเสริม
ชุมชนเฝูาระวังการทุจริต เพื่อส่งเสริมองค์ความรู้การต่อต้านการทุจริตให้กับภาคประชาชนรวมถึงส่งเสริมสิทธิในการรับรู้และเข้าถึง
ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้มีส่วนร่วมในการปูองกันและปราบปรามการทุจริต   
3. วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อส่งเสริมองค์ความรู้ในการต่อต้านการทุจริตให้ภาคประชาชน 
 2. ส่งเสริมการสร้างชุมชนเฝูาระวังการทุจริต 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนในชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

5. พ้ืนที่ด าเนินการ 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
6. วิธีด าเนินการ 
 1.จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับต่อต้านการทุจริต ผ่านช่องทางสื่อประชาสัมพันธ์ของ
หน่วยงาน ได้แก่ บอร์ดประชาสัมพันธ์ ณ ชุมชนต่างๆ  บอร์ดประชาสัมพนัธ์ ณ ท่ีท าการ  เว็บไซต์ของหน่วยงาน 
 2. จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตตามเวทีชาวบ้านในโอกาสต่างๆ หรือกิจกรรมต่างๆ ของหน่วยงาน 
 3. ส่งเสริมให้มีการจัดตั้งชุมชนเฝูาระวัง ติดตาม ตรวจสอบการทุจริตในหน่วยงานของรัฐ 
 4. สนับสนุนการด าเนินการในกิจกรรมของชุมชนเฝูาระวังการทุจริต     
 5. เชิญผู้แทนของชุมชนเฝูาระวังการทุจริต เป็นร่วมสังเกตการณ์ในขั้นตอนต่างๆ ของกระบวนการบริหารงบประมาณ  
การจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564  
8. งบประมาณด าเนินการ 
 .............................. 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลสระโพนทอง 
 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 1. มีการเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับต่อต้านการทุจริตให้ภาคประชาชน ผ่านช่องทางสื่อประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน 
อย่างน้อย 3 แห่ง 
 2. มีชุมชนเฝูาระวังการทุจริตเกิดขึ้น 
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มิติที่ 4 โครงการที่ 4.4.2 (1)  บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต 
 
1. ชื่อโครงการ :กิจกรรมบรูณาการทุกภาคส่วนเพ่ือต่อต้านการทุจริต 

2. หลักการและเหตุผล 
 ปัญหาการทุจริตเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ  สังคม  และความมั่นคงของประเทศ  กระบวนการแก้ไข
ปัญหาดังกล่าวให้สัมฤทธิผลอย่างมีประสิทธิภาพ  จึงจ าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการที่จะปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริตอย่างจริงจังและต่อเนื่อง  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตาม ตรวจสอบ การทุจริต 
 การจะแก้ไขปัญหาการทุจริตได้บรรลุผลต้องเกิดจากการบูรณาการทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมในการปูองกันการทุจริต ร่วม
รับผิดชอบต่อปัญหาการทุจริต องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงได้จัดท ากิจกรรมบูรณาการทุกภาคส่วนเพ่ือต่อต้านการทุจริต เพื่อร่วม
สร้างกลไกให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมกันส่งเสริม สนับสนุน และสร้างค่านิยมในการต่อต้านการทุจริต จนเกิดเครือข่ายและความร่วมมือ
ในการต่อต้านการทุจริตอย่างเข้มแข็งต่อไป 
 

3. วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อสร้างกลไกในการบูรณาการทุกภาคส่วนได้ร่วมกันส่งเสริม สนับสนุน และสร้างค่านิยมในการต่อต้านทุจริต 
 2. เพื่อพัฒนาเครือข่ายและสร้างความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการต่อต้านการทุจริตอย่างเข้มแข็ง 

4. เป้าหมาย 
 ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ สถานศึกษา และภาคประชาชน ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

5. สถานที่ด าเนินการ 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

6. วิธีด าเนินงาน 
 1. จัดตั้งคณะท างานเพื่อบูรณาการทุกภาคสว่นเพ่ือต่อตา้นการทุจรติจากภาครฐั ภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ สถานศึกษา 
และภาคประชาชนในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 2. ก าหนดแนวทาง หรือแผนงานในการบูรณาการเพื่อต่อต้านการทุจริตร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ 
สถานศึกษา และภาคประชาชนในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 3. หน่วยงานบูรณาการต่อต้านการทุจริต จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริม สนับสนุน และสร้างค่านิยมในการต่อต้านทุจริตให้
บุคลากรในหน่วยงานของตน และประชาชน 
 5. หน่วยงานบูรณาการต่อต้านการทุจริต ส่งเสริม และสนับสนุนกันและกันในการขับเคลื่อนตามแนวทา ง แผนงาน
กิจกรรมในการบูรณาการเพื่อต่อต้านการทุจริต 
 6. สรุปรายงานผลต่อผู้บริหาร และเผยแพร่รายงานผลต่อสาธารณชน 
 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ............................... 
  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลสระโพนทอง 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 1. มีการบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อส่งเสริม สนับสนุน และสร้างค่านิยมในการต่อต้านทุจริต 
 2. เกิดเครือข่ายและความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการต่อต้านการทุจริต 
 
 



 
 

ภาคผนวก 


