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ค าน าค าน า  
  

  การทุจริตเป็นปัญหาใหญ่ของสังคมไทยมาเป็นเวลานาน และฉุดรั้งความเจริญก้าวหน้า
การพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ซึ่งในปัจจุบันได้ทวีความรุนแรงขึ้น
อย่างต่อเนื่อง ท าให้เกิดความเสียหายในวงกว้าง โดยส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ ระบบสังคม ระบบ
การเมืองการปกครองและการบริหารราชการเป็นอย่างมาก การแก้ปัญหาการทุจริตจึงเป็นสิ่งส าคัญที่
หน่วยงานในภาครัฐ ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนประเทศไทยให้มีความเจริญก้าวหน้าสามารถ
แข่งขันกับต่างประเทศได้อย่างทัดเทียมนานาอารยประเทศ ที่จะต้องประสานความร่วมมือทั้งภาครัฐ 
ภาคเอกชน และภาคประชาชนเพื่อร่วมกันพัฒนาปรับปรุงระบบการบริหารจัดการ และการพัฒนาบุคลากร
ควบคู่ไปพร้อมๆกัน โดยการปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบ มีวินัย ตลอดจนค่านิยมอ่ืนๆ ที่ถูกต้อง 
รวมทั้งเข้าใจวิถีด าเนินชีวิตที่สมควรและมีคุณค่า  

 

 ประกอบกับคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้มีค าสั่งที่ ๖๙/๒๕๕๗ เรื่องมาตรการ
ปูองกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยทุกส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐ ก าหนด
มาตรการหรือแนวทางแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบโดยมุ่งเน้นการสร้าง ธรรมาภิบาลในการ
บริหารงานและส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝูาระวัง เพ่ือสกัดกั้นเพ่ือมิให้เกิด
การทุจริตได้   

 

  เพ่ือให้การด าเนินงานดังกล่าว บรรลุผลได้อย่างเป็นรูปธรรม องค์การบริหารส่วนต าบล
สระโพนทอง      จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต ประจ าปี พ.ศ.2565  และองค์การบริหาร
ส่วนต าบลสระโพนทองได้รับแจ้งจากอ าเภอเกษตรสมบูรณ์  เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจการจัดท าแผนปฏิบัติ
การปูองกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นแจ้งขยายกรอบเวลาแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะ
สิ้นสุดปีงบประมาณ พ.ศ.2564   เป็นสิ้นสุดปีงบประมาณ พ.ศ.2565  เพ่ือให้ทุกหน่วยงานในองค์การ
บริหารส่วนต าบลสระโพนทอง   ใช้เป็นกรอบแนวทางในการด าเนินการปูองกันและปราบปรามการทุจริต
ขององค์การบริหารส่วนต าบลสระโพนทอง    และเพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์  กลยุทธ์ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลสระโพนทอง  ให้บรรลุเปูาหมายและเป็นการถือปฏิบัติตามค าสั่ง คสช. เรื่อง มาตรการปูองกัน
และแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบซึ่งเป็นนโยบายชาติต่อไป  
      
 

                           องค์การบริหารส่วนต าบลสระโพนทอง 
                     กุมภาพันธ์  ๒๕65 
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1. การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กร 
  การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กร มีวัตถุประสงค์เพ่ือต้องการบ่งชี้
ความเสี่ยงของการทุจริตที่มีอยู่ในองค์กรโดยการประเมินโอกาสของการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น ตลอดจนบุคคล
หรือหน่วยงานที่อาจเกี่ยวข้องกับการกระท าทุจริต เพ่ือพิจารณาว่าการควบคุมและการปูองกันการทุจริตที่มี
อยู่ในปัจจุบันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่  

 การทุจริตในระดับท้องถิ่น พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการขยายตัวของการทุจริตในระดับ
ท้องถิ่น ได้แก่ การกระจายอ านาจลงสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แม้ว่าโดยหลักการแล้วการกระจาย
อ านาจมีวัตถุประสงค์ส าคัญเพ่ือให้บริการต่าง ๆ ของรัฐสามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนมาก
ขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้น แต่ในทางปฏิบัติท าให้แนวโน้มของการทุจริตในท้องถิ่นเพ่ิมมากยิ่งขึ้น
เช่นเดียวกัน 

 ลักษณะการทุจริตในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ าแนกเป็น 7 ประเภท ดังนี้ 
 1) การทุจริตด้านงบประมาณ การท าบัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง และการเงินการคลัง ส่วน

ใหญ่เกิดจากการละเลยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 2) สภาพหรือปัญหาที่เกิดจากตัวบุคคล 
 3) สภาพการทุจริตอันเกิดจากช่องว่างของกฎระเบียบและกฎหมาย 
 4) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการขาดความรู้ความเข้าใจและขาด

คุณธรรมจริยธรรม 
 5) สภาพหรือลักษณะปัญหาที่เกิดจากการขาดประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
 6) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายใน

การตรวจสอบจากภาคส่วนต่างๆ 
 7) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากอ านาจ บารมี และอิทธิพลท้องถิ่น 

 สาเหตุและปัจจัยที่น าไปสู่การทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถสรุปเป็น
ประเด็นได้ ดังนี้ 

 1) โอกาส แม้ว่าในปัจจุบันมีหน่วยงานและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแต่พบว่า ยังคงมีช่องว่างที่ท าให้เกิดโอกาสของการทุจริต ซึ่งโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นจาก
การบังคับใช้กฎหมายที่ไม่เข้มแข็ง กฎหมาย กฎระเบียบไม่รัดกุม และอ านาจหน้าที่โดยเฉพาะข้าราชการ
ระดับสูงก็เป็นอีกโอกาสหนึ่งที่ท าให้เกิดการทุจริต 

 2) สิ่งจูงใจ เป็นที่ยอมรับว่าสภาวะทางเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุน
นิยม ท าให้คนในปัจจุบันมุ่งเน้นที่การสร้างความร่ ารวย ด้วยเหตุนี้จึงเป็นแรงจูงใจให้ เจ้าหน้าที่มีแนวโน้มที่
จะท าพฤติกรรมการทุจริตมากยิ่งขึ้น 

 3) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปร่งใส การทุจริตในปัจจุบันมีรูปแบบที่ซับซ้อน
ขึ้น โดยเฉพาะการทุจริตในเชิงนโยบายที่ท าให้การทุจริตกลายเป็นความชอบธรรมในสายตาของประชาชน 
ขาดกลไกการตรวจสอบความโปร่งใสที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเป็นการยากที่จะเข้าไปตรวจสอบการทุจริต
ของบุคคลเหล่านี้ 

 
 

ส่วนที่ 1 บทน า 
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 4) การผูกขาด ในบางกรณีการด าเนินงานของภาครัฐ ได้แก่ การจัดซื้อ/จัดจ้าง เป็นเรื่อง
ของการผูกขาด ดังนั้นจึงมีความเกี่ยวข้องเป็นห่วงโซ่ผลประโยชน์ทางธุรกิจ ในบางครั้งพบบริษัทมีการให้
สินบนแก่เจ้าหน้าที่เพ่ือให้ตนเองได้รับสิทธิในการด าเนินงานโครงการของภาครัฐ รูปแบบของการผูกขาด 
ได้แก่การผูกขาดในโครงการก่อสร้างและโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ 

 5) การได้รับค่าตอบแทนที่ไม่เหมาะสม รายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย ความยากจนถือ
เป็นปัจจัยหนึ่งที่ท าให้ข้าราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความต้องการที่จะมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 
ท าให้เจ้าหน้าที่ต้องแสวงหาช่องทางเพ่ือเพ่ิม “รายได้พิเศษ” ให้กับตนเองและครอบครัว 

 6) การขาดจริยธรรม คุณธรรม ในสมัยโบราณ ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคุณธรรมที่ได้รับ
การเน้นเป็นพิเศษถือว่าเป็นเครื่องวัดความดีของคน แต่ในปัจจุบัน พบว่า คนมีความละอายต่อบาปและเกรง
กลัวบาปน้อยลง และมีความเห็นแก่ตัวมากยิ่งขึ้น มองแต่ประโยชน์ส่วนตนเป็นที่ตั้งมากกว่าที่จะยึด
ผลประโยชน์ส่วนรวม 

 7) มีค่านิยมที่ผิด ปัจจุบันค่านิยมของสังคมได้เปลี่ยนจากยกย่องคนดี คนที่มีความ
ซื่อสัตย์สุจริตเป็นยกย่องคนท่ีมีเงิน คนที่เป็นเศรษฐี มหาเศรษฐี คนที่มีต าแหน่งหน้าที่การงานสูง ด้วยเหตุนี้ 
ผู้ที่มีค่านิยมที่ผิดเห็นว่าการทุจริตเป็นวิถีชีวิตเป็นเรื่องปกติธรรมดา เห็นคนซื่อเป็นคนเซ่อ เห็นคนโกงเป็น
คนฉลาด ย่อมจะท าการทุจริตฉ้อราษฎร์บังหลวง โดยไม่มีความละอายต่อบุญและบาป และไม่เกรงกลัวต่อ
กฎหมายของบ้านเมือง 
 

2. หลักการและเหตุผล  
           

  รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันบัญญัติให้รัฐจะต้องให้ความเป็นอิสระ แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นโดยยึดหลักแห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น และส่งเสริมให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการจัดท าบริการสาธารณะ รวมทั้งมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
แก้ไขปัญหาในระดับพ้ืนที่ส่วนการก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะท าได้เท่าที่จ าเป็นตามกรอบที่
กฎหมายก าหนด และต้องเป็นไปเพ่ือคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นหรือประโยชน์สุขของ
ประเทศโดยรวม 
 

  นอกจากนี้ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริการราชการแผ่นดิน ก าหนดให้การบริหาร
ราชการซึ่งรวมทั้งราชการบริหารส่วนท้องถิ่นต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน ตามหลักการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 

  เมื่อพิจารณาจากบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่เกี่ยวข้องดังกล่าวจะเห็นได้ว่า
การบริหารราชการแผ่นดินที่มีองค์กรปกครองท้องถิ่น ซึ่งเป็นองค์กรหลักในการจัดการบริการสาธารณะและ
แก้ไขปัญหาในระดับท้องถิ่นยังมีปัญหาหลายประการ ที่ส าคัญคือปัญหาด้านการบริหารราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเอง และปัญหาการก ากับดูแลโดยองค์กรที่มี อ านาจหน้าที่ ตามกฎหมาย และด้วยเหตุ
ที่ว่านี้ ได้มีส่วนท าให้การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ส่วนหนึ่งไม่เป็นไปเพ่ือก่อให้เกิด
ประโยชน์สุขแก่ประชาชนในท้องถิ่นอย่างแท้จริง คณะผู้บริหารหรือพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
บางส่วนมีพฤติการณ์ส่อไปในทางที่เอ้ือประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้องโดยไม่ชอบมีการกระท าในลักษะที่
เป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์ ฝุาฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรม 
 

  จากสภาพปัญหาที่พบในองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นตามสื่ อสิ่ ง พิมพ์ หรือสื่ อ
ประชาสัมพันธ์ จะพบว่าภาพลักษณ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการทุจริตคอรัปชั่นเป็นจ านวนมาก 
และมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ประชาชนเกิดความไม่ไว้วางใจการบริหารงานของ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นตามมา 
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  ปัจจุบันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นในประเทศไทยถือเป็นปัญหาเรื้อรังที่นับวันยิ่งจะทวี
ความรุนแรงและสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นและส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของ
ชาติ เป็นปัญหาล าดับต้น ๆ ที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจาก
เกิดขึ้นทุกภาคส่วนในสังคมไทย ไม่ว่าจะเป็นภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมักถูกมองจากภายนอกสังคมว่าเป็นองค์กรที่เอ้ือต่อการทุจริตคอร์รัปชั่นและมักจะปรากฏข่าวการ
ทุจริตตามสื่อและรายงานของทางราชการอยู่เสมอ ซึ่งได้ส่งผลสะเทือนต่อกระแสการกระจายอ านาจและ
ความศรัทธาต่อระบบการปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างยิ่ง ส่งผลให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยเรื่องการทุจริต
คอร์รัปชั่นมีผลในเชิงลบ สอดคล้องกับการจัดอันดับดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชั่น ( Corruption 
Perception Index – CPI) ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้ประเมินการทุจริตคอร์รัปชั่นทั่วโลกที่จัดโดยองค์กรเพ่ือ
ความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International – IT) พบว่า ผลคะแนนของประเทศไทยระหว่างปี 
2555 – 2558 อยู่ที่ 35 - 38 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 โดยในปี 2558 อยู่อันดับที่ 76 จาก 168 
ประเทศทั่วโลก และเป็นอันดับที่ 3 ในประเทศอาเซียนรองจากประเทศสิงคโปร์และประเทศมาเลเซีย และล่าสุด
พบว่าผลคะแนนของประเทศไทยปี 2559 ลดลง 3 คะแนน จากปี 2558  ได้ล าดับที่ 101 จาก 168 
ประเทศ ซึ่งสามารถสะท้อนให้เห็นว่าประเทศไทย  เป็นประเทศที่มีปัญหาการคอร์รัปชั่นอยู่ในระดับสูง  
 

  แม้ว่าในช่วงระยะท่ีผ่านมา ประเทศไทยได้แสดงให้เห็นถึงความพยายามในการปราบปราม
การปูองกันการทุจริต ไม่ว่าจะเป็น การเป็นประเทศภาคีภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้าน
การทุจริต (United Nations Convention Against Corruption-UNCAC) พ.ศ. 2546 การจัดตั้งองค์กร
ตามรัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะกรรมการปูองกันปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้จัดท า
ยุทธศาสตร์ชาติ     ว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริตมาแล้ว 3 ฉบับ แต่ปัญหาการทุจริตใน
ประเทศไทยไม่ได้มีแนวโน้มที่ลดน้อยถอยลง สาเหตุที่ท าให้การทุจริตเป็นปัญหาที่ส าคัญของสังคมไทย
ประกอบด้วยปัจจัยทางด้านพ้ืนฐานโครงสร้างสังคม ซึ่งเป็นสังคมที่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานความสัมพันธ์แนวดิ่ง 
(Vertical Relation) หรืออีกนัยหนึ่งคือ พ้ืนฐานของสังคมอุปถัมภ์ที่ท าให้สังคมไทยยึดติดกับการช่วยเหลือ
เกื้อกูลกัน โดยเฉพาะในหมู่ญาติพ่ีน้องและพวกพ้อง ยึดติดกับกระแสบริโภคนิยม วัตถุนิยม ติดความสบาย 
ยกย่องคนที่มีเงินและมีอ านาจ คนไทยบางส่วนมองว่าการทุจริตคอรัปชั่นเป็นเรื่องปกติที่ยอมรับได้ ซึ่งนับได้
ว่าเป็นปัญหาที่ฝังรากลึกในสังคมไทยมาตั้งแต่อดีตหรือกล่าวได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของค่านิยมและวัฒนธรรม
ไทยไปแล้ว ผนวกกับปัจจัยทางด้านการท างานที่ไม่ได้บูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนไว้ด้วยกัน จึง
ส่งผลให้การท างานของกลไกหรือความพยายามที่ได้กล่าวมาข้างต้นไม่สามารถท าได้อย่างเต็มศักยภาพ ขาด
ความเข้มแข็ง 
 

  ปัจจุบันยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริตที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ 3    
เริ่มจากปี พ.ศ. 2560 จนถึงปี พ.ศ. 2564 ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม 
เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝุายการเมือง 
หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพ่ือให้
ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยก าหนดวิสัยทัศน์ 
“ประเทศไทยใสสะอาด     ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” มีเปูาหมายหลักเพ่ือให้ประเทศไทยได้รับการประเมิน
ดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2564 
ซ่ึงการที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้นได้นั้น การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจ้าหน้าที่ของ
รัฐและประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่างจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่ในทางทุจริต
ประพฤติมิชอบ โดยได้ก าหนดยุทธศาสตร์การด าเนินงานหลักออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
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  ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบปูองกันการทุจริตเชิงรุก 
  ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
  ยุทธศาสตร์ที่  6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception 

Index:CPI) 
 

  ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการขับเคลื่อนด้านการปูองกันและปราบปรามการทุจริตบังเกิดผลเป็น
รูปธรรมในทางปฏิบัติ เป็นไปตามเจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์ว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต
ระยะ ที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) องค์การบริหารส่วนต าบลสระโพนทอง จึงได้ตระหนักและให้
ความส าคัญกับการบริหารจัดการที่มีความโปร่งใส สร้างค่านิยม วัฒนธรรมสุจริตให้เกิดในสังคมอย่างยั่งยืน
จึงได้ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต ประจ าปี พ.ศ.2565  เพ่ือก าหนดแนวทางการ
ขับเคลื่อนด้านการปูองกันและปราบปรามการทุจริตผ่านโครงการ/กิจกรรม/มาตรการต่าง ๆ ที่เป็นรูปธรรม
อย่างชัดเจน อันจะน าไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์และเปูาหมายของการปูองกัน
และปราบปรามการทุจริตอย่างแท้จริง 
 

  องค์การบริหารส่วนต าบลสระโพนทอง  ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญและตระหนักถึงปัญหา
การทุจริตคอรัปชั่น ปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อน และการพัฒนาคุณธรรมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติ
ราชการ จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติการด้านการปูองกันการทุจริต ประจ าปี พ.ศ.2565  เพ่ือเป็นแผนปฏิบัติ
การในการด าเนินการเรื่องโปร่งใสในการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (Integrity and 
Transparency Assessment-ITA) อันจะเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพในองค์กร ให้สามารถท างานด้วยความ
โปร่งใส ตามหลักนิติธรรม หลักคุณธรรม โดยประชาชนมีส่วนร่วม สามารถใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และ
รับผิดชอบ ตลอดจนสามารถตรวจสอบได้  
 

วิสัยทัศน์ (Vision) 
   “ท้องถิ่นคุณภาพด้านการเกษตร คุณภาพชีวิตที่ดี ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง  ประชาชน
เข้มแข็ง และก้าวน าวัฒนธรรมประเพณีประชาคมอาเซียน” 
                             

พันธกิจ (Mission) 
   

1. ส่งเสริมการพัฒนาภาคการเกษตรให้มีประสิทธิภาพและยั่งยืนรองรับเข้าสู่ประชาคม 
อาเซียน 

2. พัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดียิ่งขึ้นและพ่ึงพาตนเองได้ตาม 
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

3. พัฒนาคุณภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ให้คุณภาพและอนุรักษ์ 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

4. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพื่อเพ่ิมขีดความสามารถและรองรับความเติบโตของท้องถิ่น 
5. ส่งเสริมการพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อ 

ก้าวสู่ประชาคมอาเซียน 
6. บริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี มีประสิทธิภาพ 
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3. วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผน 
   1) เพ่ือยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์การ
บริหารส่วนต าบลสระโพนทอง 
   2) เพ่ือยกระดับจิตส านึกรับผิดชอบในผลประโยชน์ของสาธารณะของข้าราชการฝุาย
การเมืองข้าราชการฝุายบริหาร บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลสระโพนทองรวมถึงประชาชนใน
พ้ืนที ่
   3) เพ่ือให้การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลสระโพนทองเป็นไปตามหลัก
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance)  
   4) เพ่ือส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วม (people's participation) และตรวจสอบ 
(People’s audit) ของภาคประชาชนในการบริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนต าบลสระโพนทอง 
   5) เพื่อพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ           
ขององค์การบริหารส่วนต าบลสระโพนทอง 
   6) ข้าราชการทั้งฝุายการเมืองและฝุายประจ าขององค์การบริหารส่วนต าบลสระโพนทอง
ตลอดจนประชาชน มีจิตส านึกในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส เป็นธรรม ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่ไปในทางที่
มิชอบ     ทุกฝุาย 
   7) องค์การบริหารส่วนต าบลสระโพนทอง มีระบบการปฏิบัติงานที่สามารถปูองกันปัญหา
เกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของราชการ เจ้าที่สามารถจัดการกับกรณีการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบอย่างรวดเร็ว โปร่งใส มิให้ข้าราชการอ่ืนใช้เป็นเยี่ยงอย่าง 
  8) หน่วยงานสามารถประสานความร่วมมือในองค์กรและภายนอกองค์กรในการปูองกัน 
และ ปราบปรามการทุจริต ภาครัฐ 
   9) องค์การบริหารส่วนต าบลสระโพนทอ สามารถพัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ 
ควบคุม และถ่วงดุลการใช้อ านาจให้เหมาะสม 
   10) องค์การบริหารส่วนต าบลสระโพนทอง พัฒนาบุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริต 
   11) สนับสนุนให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและตรวจสอบการปฏิบัติหรือบริหาร
ราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลสระโพนทอง 
 
 

4. เป้าหมาย 
   1) ข้าราชการฝุายการเมือง ข้าราชการฝุายบริหาร บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบล
สระโพนทองรวมถึงประชาชนในพ้ืนที่มีจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้บังเกิด
ประโยชน์สุขแก่ประชาชนท้องถิ่น ปราศจากการก่อให้เกิดข้อสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการ
จริยธรรม การขัดกันแห่งผลประโยชน์และแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ 
  2) เครื่องมือ/มาตรการการปฏิบัติงานที่สามารถปูองกันปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตและ
ประพฤติ มิชอบของข้าราชการ 
   3) โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่สนับสนุนให้สาธารณะและภาคประชาชนเข้ามามีส่วน
ร่วมและตรวจสอบการปฏิบัติหรือบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลสระโพนทอง 
   4) กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์การ
บริหารส่วนต าบลสระโพนทองที่มีเข้มแข็งในการตรวจสอบ ควบคุมและถ่วงดุลการใช้อ านาจอย่างเหมาะสม 
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   5) องค์การบริหารส่วนต าบลสระโพนทอง มีแผนงานที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการ
กระท าการทุจริตและประพฤติมิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วน 
 

 

5. ประโยชน์ของการจัดท าแผนฯ 
   1) ข้าราชการฝุายการเมือง ข้าราชการฝุายบริหาร บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบล
สระโพนทองรวมถึงประชาชนในท้องถิ่นมีจิตส านึกรักท้องถิ่นของตนเอง อันจะน ามาซึ่งการสร้างค่านิยม 
และอุดมการณ์ในการต่อต้านการทุจริต (Anti-Corruption) จากการปลูกฝังหลักคุณธรรม จริยธรรม หลัก
ธรรมาภิบาล รวมถึงหลักเศรษฐกิจพอเพียงที่สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการท างานและชีวิตประจ าวัน 
   2) องค์การบริหารส่วนต าบลสระโพนทองสามารถบริหารราชการเป็นไปตามหลักบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ด ี(Good Governance) มีความโปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้ 
   3) ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตั้งแต่ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมตัดสินใจรวมถึงร่วมตรวจสอบใน
ฐานะพลเมืองที่มีจิตส านึกรักท้องถิ่น อันจะน ามาซึ่งการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนที่มีความเข้มแข็งใน
การเฝูาระวังการทุจริต 
   4) สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติ
ราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลสระโพนทองทั้งจากภายในและภายนอกองค์กรที่มีความเข้มแข็งใน
การเฝูาระวังการทุจริต 
   5) องค์การบริหารส่วนต าบลสระโพนทองมีแนวทางการบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพ 
ลดโอกาสในการกระท าการทุจริตและประพฤติมิชอบ ด้านการปูองกันการทุจริต อันจะส่งผลให้ประชาชน
ในพ้ืนที่เกิดความภาคภูมิใจและให้ความร่วมมือกันเป็นเครือข่ายในการเฝูาระวังการทุจริตที่เข้มแข็งอย่าง
ยั่งยืน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ห น้ า  | 10 

 

 
 
 
 
 
 
๑. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต   ประจ าปี พ.ศ.2565   มีรายละเอียดกรอบการจัดท า
แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต (ภาพรวม)  แยกเป็นรายมิติได้ดังนี้ 
 

มิต ิ ภารกจิตามมิต ิ
โครงการ/กจิกรรม/

มาตรการ 

ประจ าปี พ.ศ.2565 หมาย
เหตุ งบประมาณ 

(บาท) 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 

2 
ไตรมาสที่  

3 
ไตรมาสที่  

4 
1. การ
สร้างสังคม
ที่ไม่ทนต่อ
การทุจริต 

1.1 การสร้าง
จิตส านึกและ
ความตระหนัก
แก่บุคลากรทั้ง
ข้าราชการ 
การเมืองฝุาย
บริหาร 
ข้าราชการ
การเมือง ฝุาย
สภาท้องถิ่น และ
ฝุายประจ าของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

1) โครงการฝึกอบรม
เพื่อพัฒนาศักยภาพ
บุคลากร 

300,000      

 
     

สป. 

2) มาตรการ”ส่งเสรมิ
การปฏิบัติงานตาม
ประมวลจริยธรรมของ 
อบต.สระโพนทอง 
 

 - 

 

   

 
สป. 

3) มาตรการปูองกัน
การขัดแย้งระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์สว่นรวม 

 - 

 

   

 
 

สป. 

4) กิจกรรมให้ความรู้
เรื่องผลประโยชน์ทับ
ซ้อน 

 - 
 

   
 

สป. 

5)มาตรการจดัท าคู่มือ
การปูองกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

 - 
 

   
สป. 

1.2 การสร้าง
จิตส านึกและ
ความตระหนัก
แก่ประชาชนทุก
ภาคส่วนใน
ท้องถิ่น 

1) มาตรการ”
เสรมิสร้างองค์ความรู้
ด้านการต่อต้านการ
ทุจริต 

    
 

 - 

     
 
สป. 

 

      

 

ส่วนที่ 2 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  
ประจ าปี พ.ศ.2565 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลสระโพนทอง 
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2) โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
จัดเก็บภาษีของ อบต.
สระโพนทอง 

 - 

 

   

กค. 

3)กิจกรรมปลูกต้นไม้
เพื่อเพ่ิมพื้นท่ีสีเขียว 
ลดภาวะโลกร้อนในเขต
พื้นที่ต าบลสระโพน
ทอง 

 
- 

    กสก. 

       
1) โครงการส่งเสริม
การเรยีนรู้ตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

 
 
 
40,000 

     
 
 
กสก. 

       

1.3 การสร้าง
จิตส านึกและ
ความตระหนัก
แก่เด็กและ
เยาวชน 

1)กิจกรรมพาน้องท่อง
ธรรมมะ 

 
- 
 

     
กศ. 

       
 1)กิจกรรมสร้าง
ภูมิคุ้มกันทางสังคมให้
เด็กและเยาวชน 
(กิจกรรมโตไปไมโ่กง 

 
 
 

- 

     
 
 
กศ. 

       
3)กิจกรรมสร้าง
ภูมิคุ้มกันทางสังคมให้
เด็กและเยาวชนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
(กิจกรรมส่งเสริมการ
เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง) 

- 

 

   

กศ. 
กสก. 

มิติท่ี 1 รวม จ านวน 3 โครงการ 
          4 มาตรการ 
          5 กิจกรรม 

340,000     
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มิต ิ ภารกจิตามมิต ิ
โครงการ/กจิกรรม/

มาตรการ 

ประจ าปี พ.ศ.2565 หมาย
เหตุ งบประมาณ 

(บาท) 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 

2 
ไตรมาสที่  

3 
ไตรมาสที่  

4 
 
2. การ
บริหาร
ราชการ
เพ่ือป้องกัน
การทุจริต 
 

2.1 แสดง
เจตจ านงทาง
การเมืองในการ
ต่อต้านการทุจริต
ของผู้บริหาร 

1) กิจกรรมประกาศ
เจตจ านงต่อตา้นการ
ทุจริตของผู้บริหาร
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

 - 

 

   

สป. 

2.2 มาตรการ
สร้างความ
โปร่งใสในการ
ปฏิบัติราชการ 

       
1) มาตรการสร้าง
ความโปร่งใสในการ
บริหารงานบุคคล 

 -  
 

  
 

สป. 

2) มาตรการออกค าสั่ง
มอบหมายของนายก
องค์การบริหารส่วน
ต าบล ปลัด อบต. และ
หัวหน้าส่วนราชการ 

 - 

 

   

 
 

สป. 

 1)กิจกรรม “ควบคุม
การเบิกจ่ายเงินตาม
ข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าป ี

 
 

- 

     
 
สป. 

       
2) กิจกรรมการพัฒนา
แผนและกระบวนการ
จัดหาพัสด ุ

 - 
 

   
สป. 

3)กิจกรรมเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารด้านการ
จัดซื้อ-จัดจ้าง 

- 
 

   
สป. 

2.3 มาตรการ
การใช้ดุลยพินิจ
และใช้อ านาจ
หน้าท่ีให้เป็นไป
ตามหลักการ
บริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ด ี

1)โครงการจ้างที่
ปรึกษาส ารวจความพึง
พอใจของผู้รับบริการ 

 
20,000 

     
 
กค. 

       
1) มาตรการมอบ
อ านาจของนายก
องค์การบริหารส่วน
ต าบล 

 
 

- 

     
 
กสก 

      . 
 2) มาตรการออกค าสั่ง

มอบหมายของนายก 
อบต. ปลัด อบต. และ
หัวหน้าส่วนราชการ 

 - 

 

   

 
สป. 
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2.4 การเชิดชู
เกียรติแก่
หน่วยงาน บุคคล
ในการด าเนิน
กิจการการ
ประพฤติปฏบิัติ
ตนให้เป็นท่ี
ประจักษ ์

1) โครงการเชิดชู
เกียรติพนักงานส่วน
ต าบลและพนักงานจ้าง
ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลสระโพนทอง 

 
 
 

- 

     
 
 
 
สป. 

 

 
 

 
 

  
 

 

  
 2) กิจกรรมเชิดชู

เกียรติประชาชนผูม้ีจิต
สาธารณะ 

 
 

- 

     
 
กสก. 

        
 

 2.5 มาตรการ
จัดการในกรณีได้
รับทราบ หรือรับ
แจ้งหรือตรวจ
หรือตรวจพบการ
ทุจริต 

       

1),มาตรการ”จัดการ
ข้อตกลงการปฏิบตัิ
ราชการ” 

 
- 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
สป. 
 

 
2)กิจกรรม”การจัดท า
ข้อตกลงการปฏิบตัิ
ราชการขององค์การ
บริหารส่วนต าบล 

 
- 

 
 

    
สป. 

 

1)มาตรการ”ให้ความ
ร่วมมือกับหน่วยงาน
ตรวจสอบท้ังภาครัฐ
และองค์กรอิสระ” 

 
 

 - 

     
 

กค 

       
1)มาตรการ”แต่งตั้ง
ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับ
เรื่องร้องเรียน” 

 
- 

     
 
สป. 

       
2)มาตรการ”จัดท า
คู่มือการร้องเรียน” 
 

 
- 

    สป 
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3)มาตรการ”
ด าเนินการเกี่ยวกับ
เรื่องร้องเรียน กรณี
บุคคลภายนอกหรือ
ประชาชนกล่าวหา
เจ้าหน้าท่ีขององค์การ
บริหารส่วนต าบลว่า
ทุจริต และปฏิบัติ
ราชการตามอ านาจ
หน้าท่ีโดยมิชอบ 

 
 
 
- 
 

 
 
 

    
 
 

สป. 

มิติท่ี 2 รวม จ านวน  3   โครงการ 
           8  มาตรการ 
           4   กิจกรรม 
 

20,000 
- 
- 
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มิต ิ ภารกจิตามมิต ิ
โครงการ/กจิกรรม/

มาตรการ 

ประจ าปี พ.ศ.2565 

หมาย
เหตุ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ไตร
มาส
ที่  
1 

ไตร
มาส
ที่ 2 

ไตร
มาส
ที่  
3 

ไตร
มาส
ที่  
4 

3. การ
ส่งเสริม
การมสี่วน
ร่วมของ
ประชาชน 

3.1 จดัให้มีและเผยแพร่ข้อมลูข่าวสารในช่องทาง
ที่เป็นการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนไดม้ี
ส่วนร่วมตรวจ การปฏิบัตริาชการตามอ านาจ
หน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทุก
ขั้นตอน 
3.2 มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติ
ราชการ 

1) มาตรการ 
“ปรับปรุงศูนย์ข้อมูล
ข่ า ว ส า ร ข อ ง อ บ ต .
ต า บ ล ใ ห้ มี
ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ม า ก
ยิ่งข้ึน” 

      
- 

     
สป. 

       
2) มาตรการ “ออก
ระเบียบการจดัตั้งศูนย์
ข้อมูลข่าวสารของ
องค์การบริหารส่วน
ต าบล” 

 
 - 

     
สป. 

 3) มาตรการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารที่
หลากหลาย 
 

 
- 

     
 
 สป. 

       
4) กิจกรรม “การ
เผยแพร่ข้อมลูขา่วสาร
ดา้นการเงิน การคลัง 
พัสด ุและทรัพย์สิน
ของอบต. และการรับ
เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับ
การเงินการคลัง” 

 
 
- 

     
 

สป. 

1)มาตรการ”โครงการ
จั ด ท า ว า ร ส า ร
ประชาสัมพันธ์ กา ร
ด าเนินงานขององค์กร 

 
- 

 
 

     
สป 

 3.2 การรับฟังความคดิเห็นการรบัและตอบสนอง
เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน 

1.)มาตรการ”
ด าเนินงานศูนย์รบั
เรื่องราวร้องทุกข์ 

 
- 
 

     
สป. 

  
  องค์การบริหารส่วน

ต าบลสระโพนทอง 
 
 

   
 

  

 
 

 
 

 
 

 
 

      

มิต ิ ภารกจิตามมิต ิ โครงการ/กจิกรรม/ ประจ าปี พ.ศ.2565 หมาย
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มาตรการ งบประมาณ 
(บาท) 

ไตร
มาส
ที่  
1 

ไตร
มาส
ที่ 2 

ไตร
มาส
ที่  
3 

ไตร
มาส
ที่  
4 

เหตุ 

3. การ
ส่งเสริม
การมสี่วน
ร่วมของ
ประชาชน 

3.2 การรับฟังความคดิเห็นการรบัและตอบสนอง
เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน (ต่อ) 

       

2.)โครงการออก
ประชุมประชาคม
หมู่บ้านเพื่อจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

 
5,000 

     
สป. 

       

1)มาตรการ”จัดให้มี
ช่องทางที่ให้ประชาชน
เข้าถึงข้อมูลข่าวสาร
ของ อบต.สระโพน
ทอง
(website/Facebook) 

  
- 

 
 
 

    
สป. 

1)มาตรการ”ก าหนด/
ขั้นตอน/กระบวนการ
เรื่องร้องทุกข์/
ร้องเรียน อบต.สระ
โพนทอง 

 
 
- 

     
 

สป. 

2)มาตรการ”จัดท า
คู่มือ การร้องเรยีน/
ร้องทุกข ์
 

 
- 

     
สป. 

1)มาตรการ”ก าหนด/
ขั้นตอน/กระบวนการ
เรื่องร้องทุกข์/
ร้องเรียน อบต.สระ
โพนทอง 

 
 

- 

     
 
สป. 

       
มิติท่ี 3 รวม จ านวน  1  โครงการ 

         9   มาตรการ 
         1   กิจกรรม 

5,000 
- 
- 
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มิติ 
ภารกจิตาม

มิต ิ
โครงการ/กจิกรรม/

มาตรการ 

ประจ าปี พ.ศ.2565 
หมายเหตุ งบประมาณ 

(บาท) 
ไตรมาสที่ 

1 
ไตรมาสที่ 

2 
ไตรมาสที่ 

3 
ไตรมาสที่ 

4 
4. การ
เสริมสร้าง
และ
ปรับปรุง
กลไกใน
การ
ตรวจสอบ
การปฏิบัติ
ราชการ
ของ
องค์กร
ปกครอง
ส่วน
ท้องถิ่น 

4.1 มีการจดั
วางระบบและ
รายงานการ
ควบคุมภายใน
ตามที่
คณะกรรมการ
ตรวจเงิน
แผ่นดิน
ก าหนด 

1) โครงการจัดท า
แผนการตรวจ 
สอบภายในประจ าป ี

  
- 

     
ตรวจสอบ 

        
2) โครงการจัดท า
รายงานการควบคมุ
ภายใน  
 
 

 
- 

 
 

    
ตรวจสอบ 

1)กิจกรรมตดิตาม
ประเมินผลการควบคมุ
ภายใน 

 
- 

     
ตรวจสอบ 

   
 

   
 

4.2 การ
สนับสนุนให้
ภาคประชาชน
มีส่วนร่วม
ตรวจสอบการ
ปฏิบัติหรือการ
บริหาร
ราชการ ตาม
ช่องทางที่
สามารถ
ด าเนินการได ้

1) มาตรการเปดิเผย
ข้อมูลข่าวสารเพื่อการ
ตรวจสอบก ากับ ดูแล
การบริหารงานบุคคล
เกี่ยวกับการบรรจุ 
แต่งตั้ง การโอน การย้าย 
ทางwebsite อบต. 

 
 
- 

     
 

สป. 

       
1)กิจกรรมการรายงาน
ผลการใช้จ่ายเงินให้
ประชาชนไดร้ับทราบ 

      
 

กค. 
       
2)มาตรการแต่งตั้ง
ประชาชนเป็น
คณะกรรมการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น /
ติดตามแผน/การใช้
จ่ายเงินงบประมาณ 

 
 
- 

    

สป. 

3)มาตรการแต่งตั้งเป็น
คณะกรรมช่วยเหลือ
ประชาชน 

 
- 

    
สป. 
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มิติ ภารกจิตามมิต ิ
โครงการ/
กิจกรรม/
มาตรการ 

ปี 2561 
งบประมาณ 

(บาท) 

ปี 2562 
งบประมาณ 

(บาท) 

ปี 2563 
งบประมาณ 

(บาท) 

ปี 2564 
งบประมาณ 

(บาท) 

ปี 2565 
งบประมาณ 

(บาท) 
หมาย
เหตุ 

4. การ
เสริมสร้าง
และปรับปรุง
กลไกในการ
ตรวจสอบ
การปฏิบัติ
ราชการของ
องค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

4.3การส่งเสรมิ
บทบาทการ
ตรวจสอบของ
สภาท้องถิ่น 

1)มาตรการ”
แต่งตั้งสมาชิกสภา 
อบต.เปูนคณะ
กรรมการพัฒนา
แผนฯและตดิตาม
แผน 

 
 
- 

     
 
สป. 

       
2) มาตรการ 
แต่งตั้งสมาชิกสภา 
อบต.เป็น
คณะกรรมการ 
สปสช. 

 
- 

     
 
สป 

1) กิจกรรม
ส่งเสริมสมาชิก
สภาท้องถิ่นให้มี
บทบาทในการ
ตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานของฝุาย
บริหาร 

 
 

- 

     
 
สป. 

       
2)กิจกรรมการมี
ส่วนร่วมในการ
ปฏิบัติงานของ
สมาชิกสภาอบต. 

 
 
- 

    

สป. 

4.4 เสรมิพลัง
การมีสว่นรว่ม
ของชุมชน
Community 
และบรูณาการทุก
ภาคส่วนเพื่อ
ต่อต้านการทจุรติ 

1) มาตรการเฝูา
ระวังการคอรัปชั่น
โดยภาคประชาชน 

 
 

- 

     
 
สป. 

       
2)กิจกรรม
ประชาสมัพันธ์การ
ต่อต้านการทุจริต 

 
- 

    
สป. 

มิติท่ี 4 รวม 
  2 โครงการ 
 6  มาตรการ 
5 กิจกรรม 

- - - - 
 
-  

มิติท่ี 1  
ถึง มิติท่ี 4 

รวม 
10 โครงการ 
27 มาตรการ 
15 กิจกรรม 

505,000    
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มิติที่ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
 1.1 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร 
ข้าราชการการเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่น และฝา่ยประจ าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
โครงการที่ 1 
1. ชื่อโครงการ :  โครงการฝึกกอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากร 

2. หลักการและเหตุผล 
 ปัจจุบันการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Development-HRD) เป็นหัวใจส าคัญ
ต่อการเปลี่ยนแปลงองค์กร  มนุษย์จึงจ าเป็นที่จะต้องได้รับการพัฒนาตลอดเวลาเพ่ือให้มนุษย์มีความคิดสร้างสรรค์ 
(initiative)    และสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ  การที่มนุษย์ได้ท าสิ่งใหม่จะเป็นบ่อเกิดท าให้เศรษฐกิจและสังคมเกิด
การเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นการน าศักยภาพของแต่ละบุคคลมาใช้ไม่ว่าจะ
เป็นการน าเอาความรู้  ความสามารถที่ใช้ในการปฏิบัติราชการ กฎหมายและระเบียบต่างๆ ที่จ าเป็นในการ
ปฏิบัติราชการ และสมรรถนะเพ่ือให้การปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด และสร้างให้แต่ละบุคคล  เกิด
ทัศนคติที่ดีต่อองค์การ ตลอดจนเกิดความตระหนักในคุณค่าของตนเอง เพ่ือน มีเป้าประสงค์เพ่ือพัฒนาและ
เพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ และสมรรถนะของข้าราชการทุกระดับให้ปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ เกิดผลสัมฤทธิ์ 
คุ้มค่า เป็นที่เชื่อถือศรัทธาของประชาชนซึ่งก าหนดยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาคุณภาพข้าราชการในการ
ปฏิบัติงานบนพ้ืนฐานสมรรถนะ  นอกจากนี้องค์ประกอบที่มีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาองค์การ  

ประกอบด้วย  ๒  ด้านคือ  การพัฒนาระบบในการท างาน  และการพัฒนาศักยภาพบุคลากร  เพียงแต่มีความ
แตกต่างกันคือระบบในการท างานเมื่อมีการปรับเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้วมีการปฏิบัติงานไปตามระบบ แต่
ศักยภาพของบุคลากรจะต้องมีการพัฒนาและปรับให้มีความเหมาะสมกับยุคสมัยทีมีการเปลี่ยนแปลงไป
ตลอดเวลา การพัฒนาประสิทธิภาพในการท างานรวมถึงความรู้ในด้านต่างๆของบุคลากรเป็นเรื่องที่จะต้อง
มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งนอกจากเป็นการเสริมสร้างความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานได้อย่างดี  แล้ว
ยังเป็นการสร้างขวัญก าลังในการท างาน ที่นับว่าเป็นสวัสดิการอันดีให้กับบุคลากรในองค์กรซึ่งจะท าให้
บุคลากรได้รับความรู้เพ่ือน าไปใช้ในการท างานอย่างมีประสิทธิภาพ  ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นที่บุคลากรของ
องค์การบริหารส่วนต าบลเขาปู่ จะต้องได้รับได้รับพัฒนาสมรรถนะหลักด้านมุ่งผลสัมฤทธิ์ (Achievement 
Motivation) และการบริการที่ดี (Service Mind) จึงเห็นสมควรจัดการฝึกอบรม หลักสูตร “การพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิผล ในการปฏิบัติงาน” (Human Potential Development for 
Increasing Effective Work)                                                                      
                   
๒. วัตถุประสงค์ 

ส่วนที่ 3 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ตามแผนปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริตห้าปี (พ.ศ.2561 – 2565) ขององค์การบริหารส่วนต าบล 

สระโพนทอง 
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๑. เพ่ือให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลเขาปู่ได้รับพัฒนาสมรรถนะหลักด้านมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
(Achievement Motivation) และการบริการที่ดี (Service Mind)  

๒. เพ่ือให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลเขาปู่ ได้รับพัฒนาสมรรถนะอย่างต่อเนื่อง และ
ให้เห็นถึงศักยภาพ และสามารถดึงศักยภาพของตนเองมาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

   

๔. คุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

   คณะผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ทุกประเภท                                                                                                                                  
 

๕. ระยะเวลาการฝึกอบรมและสถานที่จัดการฝึกอบรม  
5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565) 
 

๖.  งบประมาณ 
 -300,000.-บาท 
       

๗. การประเมินผลโครงการฝึกอบรม 
   แบบประเมินโครงการ เพื่อวัดความพึงพอใจที่มีต่อการบริหารโครงการ และการประเมิน
ปฏิกิริยา โดยการสังเกตพฤติกรรมการให้ความร่วมมือของผู้เข้ารับการฝึกอบรม เช่น การมีส่วนร่วมใน
การอภิปราย การซักถามปัญหา การตอบค าถามในชั้นเรียน  
 

๘. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๑. ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล  ได้รับพัฒนาสมรรถนะหลักด้านมุ่งผลสัมฤทธิ์ (Achievement 
Motivation) และการบริการที่ดี (Service Mind)  

๒. ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล ที่เข้ารับการฝึกอบรม ร้อยละ 7๐ มีสมรรถนะหลัก
ด้านการมุ่งผลสัมฤทธิ์ (Achievement Motivation) และการบริการที่ดี (Service Mind) ตามเกณฑ์ที่
ก าหนดและสามารถดึงศักยภาพของตนเองมาใช้ในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ 

 

๙.  สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ 
 สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล ขององค์การบริหารส่วนต าบล ยุทธศาสตร์ที่ 
๖ สนับสนุนให้ข้าราชการมีการพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง มีการแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้และพัฒนา
องค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
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1.1.2 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรม 

โครงการที ่2 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนต าบล
  สระโพนทอง 

2. หลักการและเหตุผล 
   ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลสระโพนทองได้ประกาศใช้ประมวลจริยธรรมขององค์การ
บริหารส่วนต าบลสระโพนทอง โดยก าหนดกลไกและระบบในการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ การฝุา
ฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าว ให้ถือว่าเป็นการกระท าผิดทางวินัย ซึ่งมีการก าหนด
ขั้นตอนการลงโทษตามความร้ายแรงแห่งการกระท า ประกอบกับได้มีประกาศคณะกรรมการพนักงาน
องค์การบริหารส่วนต าบลสระโพนทอง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานอบต. 
ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างก าหนดให้พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้าง ประจ า และพนักงานจ้างของอบต. มี
หน้าที่ด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายเพ่ือรักษาประโยชน์ส่วนรวมและประเทศชาติ อ านวยความสะดวก
และให้บริการแก่ประชาชนตามหลักธรรมมาภิบาล โดยจะต้องยึดมั่นในค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรม 
9 ประการ ได้แก่ ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม , มีจิตส านึกที่ดี ซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ,ยึดถือ
ประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มีประโยชน์ทับซ้อน,ยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง 
เป็นธรรม และถูกกฎหมาย, ให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็วมีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ , ให้
ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง,มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษา
มาตรฐานมีคุณภาพโปร่งใส และตรวจสอบได้, ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข และยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร นอกจากนี้ ส านักงาน ก .พ. ได้ก าหนดแนวทางการ
ด าเนินการตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนกรณีการเรี่ยไร และกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือ
ประโยชน์อ่ืนใด โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือก าหนดให้ข้าราชการต้องละเว้นจากการแสวงหาประโยชน์ที่มิชอบ 
โดยอาศัยต าแหน่งหน้าที่และไม่กระท าการอันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์
ส่วนรวม ตามนัยหนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร 1013.7/ว 11 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2557 ซึ่งองค์การ
บริหารส่วนต าบลสระโพนทอง  ควรน าแนวทางการด าเนินการดังกล่าวมาปรับใช้เป็นแนวทางในการถือ
ปฏิบัติโดยอนุโลม 
   ดังนั้น เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติงานและเป็นที่เชื่อถือไว้วางใจของประชาชน 
องค์การบริหารส่วนต าบลสระโพนทองได้จัดท ามาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรม
ขององค์การบริหารส่วนต าบลสระโพนทอง” ขึ้น เพ่ือให้บุคลากรทั้งฝุายการเมืองและฝุายประจ าทุกระดับ
น าไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ไม่กระท าการอันเป็นการขัดกัน
แห่งผลประโยชน์หรือการมีผลประโยชน์ทับซ้อน 

3. วัตถุประสงค์ 
   3.1 เพ่ือเป็นเครื่องมือก ากับความประพฤติของข้าราชการที่สร้างความโปร่งใส มี
มาตรฐานในการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นสากล 
   3.2 เพ่ือยึดถือเป็นหลักการและแนวทางการปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอ ทั้งในระดับองค์กร
และระดับบุคคลและเป็นเครื่องมือการตรวจสอบการท างานด้านต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลสระ
โพนทองเพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
   3.3 เพ่ือท าให้เกิดรูปแบบองค์กรอันเป็นที่ยอมรับ เพ่ิมความน่าเชื่อถือ เกิดความมั่นใจแก่
ผู้รับบริการและประชาชนทั่วไป ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย 
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  3.4 เพ่ือให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างองค์กรและข้าราชการในทุกระดับ โดยให้ฝุายบริหาร
ใช้อ านาจในขอบเขต สร้างระบบความรับผิดชอบของข้าราชการต่อตนเอง ต่อองค์กร ต่อผู้บังคับบัญชาติ
ของประชาชนและต่อสังคมตามล าดับ 
   3.5 เพ่ือปูองกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจ
เกิดข้ึน รวมทั้งเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
   คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนต าบล พนักงานจา้ง และคนงานจ้างเหมาบริการ 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
   องค์การบริหารส่วนต าบลสระโพนทอง 

6. วิธีด าเนินการ 
   1. เผยแพร่ประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลสระโพนทอง เพ่ือใช้เป็น
ค่านิยมส าหรับองค์กร ข้าราชการทุกคนพึงยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่ไปกับระเบียบและกฎข้อบังคับ
อ่ืนๆ อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 
   2. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลสระ
โพนทองเปิดเผยเป็นการทั่วไปแก่สาธารณชนให้มีส่วนร่วมรับรูปและร่วมติดตามตรวจสอบตามประกาศ
คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง ก าหนดให้ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใส
และตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตาม  
มาตรา 9   วรรคหนึ่ง (8) 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
   5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
   ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
   ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลสระโพนทอง 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
   คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนต าบล  ลูกจ้างประจ า พนักงานปฏิบัติงานตาม
ประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลสระโพนทอง 
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โครงการที่ 3 

1. ชื่อโครงการ :  มาตรการป้องกันการขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 

2. หลักการและเหตุผล 
   ด้วยสถานการณ์หรือการกระท าของบุคคลมีผลประโยชน์ส่วนตนเข้ามาเกี่ยวข้องจนส่งผล
กระทบตอ่การตัดสินใจหรือการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่ง การกระท าดังกล่าวอาจเกิดขึ้นโดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว 
ทั้งเจตนาหรือไม่เจตนาหรือหรือบางเรื่องเป็นการปฏิบัติสืบต่อกันมาจนไม่เห็นว่าจะเป็นสิ่งผิดแต่อย่างใด 
พฤติกรรมเหล่านี้เป็นการกระท าความผิดทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ต้องค านึงถึงผลประโยชน์
สาธารณะ(ประโยชน์ของส่วนรวม) แต่กลับตัดสินใจปฏิบัติหน้าที่โดยค านึงถึงประโยชน์ของตนเองหรือพวก
พ้อง 
   “ผลประโยชน์ทับซอ้น” หมายถึง สถานการณท์ี่เจ้าหน้าที่ของรัฐมีผลประโยชน์ส่วนตนอยู่ 
และมีการใช้อิทธิพลตามอ านาจหน้าที่ละความรับผิดชอบเพ่ือให้เกิดประโยชน์ส่วนตัว โดยก่อให้เกิดผลเสีย
ต่อผลประโยชน์ส่วนรวม ผลประโยชน์ทับซ้อนมีหลากหลายรูปแบบ ไม่จ ากัดอยู่ในรูปของตัวเงินหรือ
ทรัพย์สินเท่านั้น แต่รวมถึงผลประโยชน์อ่ืนๆ ที่ไม่ใช่รูปตัวเงินหรือทรัพย์สินก็ได้ อาทิการแต่งตั้งพรรคพวก
เข้าไปด ารงต าแหน่งในองค์กรต่างๆ ทั้งในหน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทจ ากัด หรือการที่บุคคลผู้มี
อ านาจที่ตัดสินใจให้ญาติพ่ีน้องหรือบริษัทที่ตนมีส่วนได้ส่วนเสียได้รับสัมปทานหรือผลประโยชน์จากทาง
ราชการโดยมิชอบ ทั้งนี้หมายรวมถึงความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม 
ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2565 หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานต้องเข้ารับการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ โดยก าหนดให้หน่วยงานควรมีการประชุมหรือ
สัมมนาภายในองค์กร เพ่ือให้ความรู้เรื่องการปูองกัน ผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่ เพ่ือปูองกัน
ผลประโยชน์ทับซอ้น 
   ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลสระโพนทอง จึงได้จัดกิจกรรมให้ความรู้ ความเข้าใจการ
ปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่บุคลากรในเทศบาลต าบลพอกน้อย เพ่ือปูองกันการทุจริตในการปฏิบัติ
ราชการ จึงได้จัดกิจกรรมปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน ผ่านการประชุมผู้บริหารกับพนักงานส่วนต าบลสระ
โพนทอง เพ่ือให้พนักงานทุกคนท างานโดยยึดถือระเบียบ กฎหมายคุณธรรม จริยธรรม เพ่ือเป็นเครื่องก ากับ
ความประพฤติของตน เพ่ือไม่ให้เกิดผลประโยชน์ทับซอ้น 

3. วัตถุประสงค์ 
   3.1 เพ่ือให้ความรู้ ความเขา้ใจแกพ่นักงานส่วนต าบล พนักงานจ้างเก่ียวกับการปูองกัน
ผลประโยชน์ทับซอ้น 
   3.2 เพ่ือเสริมสร้างพฤติกรรมและวิธีการท างานที่สุจริตโปร่งใสของขา้ราชการและ
เจ้าหน้าที่ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลสระโพนทอง 
    3.3 เพ่ือเสริมสร้างใหข้้าราชการและเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลสระโพนทอง 
มีจิตส านึก ค่านิยม และวัฒนธรรม เรื่องความซื่อสัตย์ สุจรติ มุง่มั่นท างานอยา่งมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรม
อันมั่นคง ส่งผลให้หนว่ยงานปลอดจากการทุจริตคอรัปชั่น มุง่สู่การเปน็ข้าราชการท้องถิ่นไทยใสสะอาด 

4. เป้าหมาย 
   พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนต าบลสระโพนทอง 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
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   องค์การบริหารส่วนต าบลสระโพนทอง 

6. วิธีการด าเนินการ 
   จัดประชุมประจ าเดือน และให้ความรู้เรื่องมาตรการปูองกันการขัดแย้งระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 

7. ระยะเวลาการด าเนินการ 
   5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565) 

8. งบประมาณในการด าเนินโครงการ 
   ไมใ่ช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
   ส านักปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลสระโพนทอง 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  ตัวชี้วัด 
   พนักงาน อบต.และพนักงานจ้างมีความเข้าใจเรื่องมาตรการปูองกันการขัดแย้งระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
  ผลลัพธ์ 
   พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างมีความรู้เกี่ยวกับมาตรการปูองกันการขัดแย้งระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมและมีความประพฤติปฏิบัติงานไม่ยุ่งเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับ
ซ้อน 
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1.1.3 สร้างจิตส านึกและความตระหนักที่จะไม่กระท าการอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์
หรือการมีผลประโยชน์ทับซ้อน 
 
โครงการที่ 4 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมให้ความรู้ผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างของ
องค์การบริหารส่วนต าบลสระโพนทอง 

2. หลักการและเหตุผล 
 ด้วยสถานการณ์หรือการกระท าของบุคคลมีผลประโยชน์ส่วนตนเข้ามาเกี่ยวข้องจนส่งผลกระทบ
ต่อการตัดสินใจหรือการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่ง การกระท าดังกล่าวอาจเกิดขึ้นโดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว ทั้ง
เจตนาหรือไม่เจตนาหรือบางเรื่องเป็นการปฏิบัติสืบต่อกันมาจนไม่เห็นว่าจะเป็นสิ่งผิดแต่อย่างใด พฤติกรรม
เหล่านี้เป็นการกระท าความผิดทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ต้องค านึงถึงผลประโยชน์สาธารณะ 
(ประโยชน์ของส่วนรวม) แต่กลับตัดสินใจปฏิบัติหน้าที่โดยค านึงถึงประโยชน์ของตนเองหรือพวกพ้อง 
 “ผลประโยชน์ทับซ้อน” หมายถึง สถานการณ์ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐมีผลประโยชน์ส่วนตนอยู่ และมี
การใช้อิทธิพลตามอ านาจหน้าที่ละความรับผิดชอบเพ่ือให้เกิดประโยชน์ส่วนตัว โดยก่อให้เกิดผลเสียต่อ
ผลประโยชน์ส่วนรวม ผลประโยชน์  ทับซ้อนมีหลากหลายรูปแบบ ไม่จ ากัดอยู่ในรูปของตัวเงินหรือ
ทรัพย์สินเท่านั้น แต่รวมถึงผลประโยชน์อ่ืนๆ ที่ไม่ใช่รูปตัวเงินหรือทรัพย์สินก็ได้ อาทิการแต่งตั้งพรรคพวก
เข้าไปด ารงต าแหน่งในองค์กรต่างๆ ทั้งในหน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทจ ากัด หรือการที่บุคคลผู้มี
อ านาจที่ตัดสินใจให้ญาติพ่ีน้องหรือบริษัทที่ตนมีส่วนได้ส่วนเสียได้รับสัมปทานหรือผลประโยชน์จากทาง
ราชการโดยมิชอบ ทั้งนี้หมายรวมถึงความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม 
ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2560 หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานต้องเข้ารับการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ โดยก าหนดให้หน่วยงานควรมีการประชุมหรือ
สัมมนาภายในองค์กร เพ่ือให้ความรู้เรื่องการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่ เพ่ือปูองกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน 
 ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลสระโพนทอง จึงได้จัดกิจกรรมให้ความรู้ ความเข้าใจการปูองกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน  แก่บุคลากรในองค์การบริหารส่วนต าบลดงบัง  เพ่ือปูองกันการทุจริตในการปฏิบัติ
ราชการ จึงได้จัดกิจกรรมปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน ผ่านการประชุมผู้บริหารกับพนักงานส่วนต าบลดงบัง  
เพ่ือให้พนักงานทุกคนท างานโดยยึดถือระเบียบ กฎหมาย คุณธรรม จริยธรรม เพ่ือเป็นเครื่องก ากับความ
ประพฤติของตน เพ่ือไม่ให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 

3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือให้ความรู้  ความเข้าใจแก่พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้างเกี่ยวกับการปูองกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน 
 3.2 เพ่ือเสริมสร้างพฤติกรรมและวิธีการท างานที่สุจริตโปร่งใสของข้าราชการและเจ้าหน้ าที่ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลสระโพนทอง 
 3.3 เพ่ือเสริมสร้างให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลสระโพนทอง มี
จิตส านึก ค่านิยม และวัฒนธรรมเรื่องความซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งมั่นท างานอย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรมอัน
มั่นคง ส่งผลให้หน่วยงานปลอดจากการทุจริตคอร์รัปชั่น มุ่งสู่การเป็นข้าราชการท้องถิ่นไทยใสสะอาด 
 

4. เป้าหมาย 
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 พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนต าบลสระโพนทอง 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลสระโพนทอง 

6. วิธีการด าเนินการ 
 จัดประชุมประจ าเดือน และให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน 

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

8. งบประมาณในการด าเนินโครงการ 
 ใช้งบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลสระโพนทอง 
 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลสระโพนทอง 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ตัวชี้วัด 
 พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างมีความเข้าใจเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน 
 ผลลัพธ์ 
 พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างมีความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน และมีความประพฤติ
ปฏิบัติงานไม่ยุ่งเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน 
 

 



ห น้ า  | 27 

 

โครงการที ่5 
1. ชื่อโครงการ : “มาตรการจัดท าคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน” 

2. หลักการและเหตุผล 
   รัฐบาลภายใต้การน าของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้ให้ความส าคัญกับการผลักดันให้
การปูองกันและปราบปรามการทุจริตเป็นวาระแห่งชาติ และรัฐบาลได้แถลงนโยบาย 11 ด้าน อันรวมถึง
ประเด็นเรื่องการส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมมาภิบาลและการปูองกันและปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ โดยจัดระบบอัตราก าลังและปรับปรุงค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐให้
เหมาะสมและเป็นธรรมยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นวางใจในระบบ
ราชการเสริมสร้างระบบคุณธรรม รวมทั้งปรับปรุงและจัดให้มีกฎหมายที่ครอบคลุมการปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริตและการมีผลประโยชน์ทับซอ้นในภาครัฐทุกระดับ 
   ปัจจุบันหน่วยงานต่างๆ เช่น ส านักงาน ก.พ. จึงได้เผยแพร่องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการ
ปูองกันและปราบปรามการทุจริต โดยเฉพาะเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest) ส านักงาน
คณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ร่วมกับส านักงานคณะกรรมการปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ และองคก์รตามรัฐธรรมนูญ ไดจ้ัดท ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริตระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560-2564) และพัฒนาเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครอบคลุมประเด็นการประเมิน 5 ด้าน อันรวมถึง การต่อต้านการทุจริตใน
องค์กร ซึ่งสนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐด าเนินการเรื่องเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ผ่านกิจกรรมต่างๆ 
อันรวมถึงการให้ความรู้ตามคู่มือหรือประมวลจริยธรรม เกี่ยวกับการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่
เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานด้วย 
   เพ่ือตอบสนองนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการ
ทุจริตข้างต้น และเพ่ือน าเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐการปฏิบัติให้เป็นกลไกส าคัญที่จะปูองกันการทุจริต โดยเฉพาะการกระท าที่เอ้ือต่อการมี
ผลประโยชน์ทับซอ้นของเจ้าหน้าที่ในภาครัฐ เทศบาลต าบลพอกน้อยจึงได้ตระหนักและเห็นถึงความส าคัญ
ของการจัดหาคู่มือการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อนขึ้น เพ่ือเป็นประโยชน์ในการเสริมสร้างความรู้ความ
เขา้ใจแก่บุคลากรใหเ้กิดความตระหนักถึงปัญหาในเรื่องดังกล่าว รวมทั้ง เป็นข้อมูลให้ประชาชนและผู้สนใจ
ได้ศึกษา เพ่ือเป็นพ้ืนฐานการปฏิบัติตนในการร่วมกันรณรงค์สร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมที่ใสสะอาด ลด
ระดับการทุจริตประพฤติมิชอบในสังคมไทยให้เทียบเทา่ระดับมาตรฐานสากลได้ต่อไป 

3. วัตถุประสงค์ 
   3.1 เพ่ือผลิตคู่มือการปอูงกันผลประโยชน์ทับซอ้นของเทศบาลต าบลพอกน้อยให้บุคลากร
ผู้ปฏิบัติงานน าเป็นองคค์วามรู้ในการท างานใหเ้ป็นไปดว้ยความถูกต้อง 
   3.2 เพ่ือเป็นประโยชน์ในการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่บุคลากรให้เกิดความ
ตระหนักถึงปญัหาการทุจริตคอรัปชั่น 
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 4. เป้าหมายผลผลิต 
   บุคลากรมีคู่มือการปฏิบัติงานเพ่ือปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วน
ต าบลสระโพนทอง 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
   องค์การบริหารส่วนต าบลสระโพนทอง 
 

6. วิธีด าเนินการ 
   1. ศึกษาและรวบรวมข้อมูล 
   2. จัดท า (รา่ง) คูม่ือการปูองกันผลประโยชน์ทับซอ้น 
   3. ตรวจสอบความถูกต้อง 
   4. จัดท าคู่มือการปูองกันผลประโยชน์ทับซอ้น 
   5. แจกจ่ายให้บุคลากร 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
   5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
   ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
   องค์การบริหารส่วนต าบลสระโพนทอง 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
   มีการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
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1.2 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น 
 
โครงการที ่1 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริต 

2. หลักการและเหตุผล 
   ด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและพนักงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นผู้ที่มีบทบาทส าคัญและเป็นกลไกหลักของประเทศในการให้บริการสาธารณะเพ่ือ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นทั้งยังมีหน้าที่และความรับผิดชอบส าคัญในอันที่จะบ าบัด
ทุกข์บ ารุงสุขและสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นโดยให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล
และท้องถิ่น ดังนั้น การที่ประชาชนในแต่ละท้องถิ่นจะมีความเป็นอยู่ที่ดีมีความสุขหรือไม่ จึงขึ้นอยู่กับการ
ประพฤติปฏิบัติของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และพนักงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นทุกคนเป็นผู้มีคุณธรรม ปฏิบัติตนอยู่ในกรอบจริยธรรม เป็นผู้มีจิตส านึกที่จะตอบสนองคุณ
แผ่นดินด้วยการกระท าทุกสิ่ง เพ่ือคุณประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติ 
   คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2551 มีมติเห็นชอบในหลักการ
เกี่ยวกับยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในภาครัฐไว้ 5 ยุทธศาสตร์ โดยในยุทธศาสตร์ที่ 4 การ
ส่งเสริมคุณธรรมในองค์กรเพ่ือเป็นแบบให้ข้าราชการได้เรียนรู้และปฏิบัติตาม โดยได้ก าหนดแนวทางการ
พัฒนาข้าราชการทุกระดับอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ให้ตระหนักในการเป็นข้าราชการที่มีเกียรติ ศักดิ์ศรี 
รู้จักความพอเพียงเป็นตัวอย่างที่ดีของสังคม ยึดมั่นในคุณธรรม ยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้องตระหนักในคุณความ
ดีและกฎแห่งกรรม ซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการมี
คุณธรรม จริยธรรม การตัดสินใจที่จะกระท าหรือไม่กระท าการใดได้อย่างเหมาะสม อันรวมถึงการปูองกัน
การกระท าทุจริตในระบบราชการด้วย 
   ดังนั้น เพ่ือเป็นการเสริมสร้างความซื่อสัตย์ สุจริต ปลูกฝังทัศนคติและวัฒนธรรมที่ดีในการ
ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ เทศบาลต าบลพอกน้อยจึงได้จัดท าโครงการเสริมสร้างความซื่อสัตย์ 
สุจริต และปลูกฝังทัศนคติวัฒนธรรมที่ดีในการต่อต้านการทุจริตขึ้น 

3. วัตถุประสงค์ 
   1. เพ่ือปรับเปลี่ยนฐานความคิดของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานส่วน
ต าบล พนักงานครู ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลสระโพนทองให้มีจิต
สาธารณะและเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน 
   2. เพ่ือปลูกฝังจิตส านึกและค่านิยมที่ดีในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบให้แก่
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต. พนักงานอบต. พนักงานครู ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้างขององค์การ
บริหารส่วนต าบลสระโพนทอง    
  3. เพ่ือให้ความรู้แก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต. พนักงานส่วนต าบล พนักงานครู 
ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการส่วนท้องถิ่นเพ่ือปูองกันผลประโยชน์ทับ
ซ้อน 
   4. เพ่ือให้คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต. พนักงานส่วนต าบล พนักงานครู ลูกจ้างประจ า
และพนักงานจ้างได้รับการพัฒนาจิตใจ และพัฒนาตนเองให้มีจิตสาธารณะเกิดความส านึกร่วมในการ
เสริมสร้างสังคมแห่งคุณธรรมและสมานฉันท์ ประพฤติตน เป็นพลเมืองดี สร้างประโยชน์ให้แก่ครอบครัว 
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ประชาชน และประเทศชาติ สร้างจิตส านึกในการกระท าความดี รู้จักการให้ การเสียสละและการบ าเพ็ญ
สาธารณะประโยชน์รว่มกัน 

4. กลุ่มเป้าหมาย 
   คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนต าบล  ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วน
ต าบลสระโพนทอง 

5. ระยะเวลาด าเนินการ 
   5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565) 

6. งบประมาณด าเนินการ 
   ไม่ใช้งบประมาณ 

7. วิธีการด าเนินงาน  
   7.1 บรรยายเรื่อง การปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อนเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน และการ
ปรับเปลี่ยนฐานความคิดของเจ้าหน้าที่รัฐในการรักษาผลประโยชน์สาธารณะเพ่ือการต่อต้านการทุจริต 
   7.2 บรรยายเรื่อง การปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝุาย
บริหารและฝุายสภาท้องถิ่นและประมวลจริยธรรมข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
   7.3 แบ่งกลุ่มท ากิจกรรมเกี่ยวกับการเสริมสร้างความซื่อสัตย์ สุจริต และปลูกฝังทัศนคติ
และวัฒนธรรมที่ดีให้แก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานส่วนต าบล พนักงานครู  ลูกจ้างประจ า
และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลสระโพนทอง 
   7.4 ทดสอบก่อนและหลังการฟงับรรยาย 

8. สถานที่ด าเนินการ 
   องค์การบริหารส่วนต าบลสระโพนทอง 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
   ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลสระโพนทอง 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
   1. ระดับความรู้ ความเขา้ใจของผู้เขา้ร่วมโครงการ ไมน่้อยกว่าร้อยละ 75 
   2. จ านวนผู้เขา้ร่วมโครงการ ไมน่้อยกว่าร้อยละ 80 
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โครงการที ่2 
1. ชื่อโครงการ :  โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีของ อบต.สระโพนทอง 
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โครงการที่ 3 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวลดภาวะโลกร้อนในเขพื้นที่ต าบลสระโพนทอง 

2. หลักการและเหตุผล 

 ปัจจุบันทรัพยากรปุาไม้ของประเทศมีจ านวนลดน้อยลง ซึ่งส่งผลกระทบต่อธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม และวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน ก่อให้เกิดปัญหาภาวะโลกร้อน ซึ่ง เป็นปัญหาส าคัญที่
ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งในระดับ ท้องถิ่น ภูมิภาคและระดับประทศ การอนุรักษ์
ทรัพยากรปุาไม้ สามารถช่วยให้ธรรมชาติมามีความสมดุลเพ่ิมมากข้ึน รวมทั้งเป็นการลดภาวะโลกร้อน   

“ดินและน้ า ลมและฟูา ปุาและเขา รวมกันเข้า คือทรัพย์สิน แผ่นดินแม่ ฝากลูกไทย รวมใจภักดิ์ 
รักดูแล เ พ่ือมอบแก่หลานเหลนไทย ไปชั่ วกาล” ค าขวัญพระราชทานที่สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯพระราชการแก่ประชาชนชาวไทย ได้สะท้อนเป็นอย่างดีถึง
ความเป็น “นักอนุรักษ์” ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พระองค์ทรงแสดงถึงพระปณิธานอันแน่วแน่
ในการอนุรักษ์ผืนปุาให้คนไทย 

อาศัยอ านาจพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม ถึงฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 มาตรา 67 (7) โดยก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลหน้าที่ต้อง
คุ้มครอง ดูแล และบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   
 องค์การบริหารส่วนต าบลสระโพนทอง ตระหนังถึงความส าคัญ เกี่ยวกับปัญหาภาวะโลกร้อนและ
ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นการสนองพระราบปณิธานของสมเด็จพระ
นางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลดงบัง  ได้จัดท า “โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ”  เพ่ืออบรมให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
 
3.  วัตถุประสงค์                         

1 เพ่ือให้เยาชนและประชาชนได้รับรู้ถึงสาเหตุของการเกิดภาวะโลกร้อนและผลกระทบต่อคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน 

2  เพ่ือสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั้งบรรเทา
ปัญหาสภาวะโลกร้อนในพ้ืนที่ 

3  เพ่ือปลูกจิตส านึกในการอนุรักษ์และหวงแหนทรัพยากรปุาไม้ 
4  เพ่ือเป็นการสนองพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติ 
 
3. กลุ่มเป้าหมาย                  

เยาวชนและประชาชนในพื้นที่    
 

4. วิธีการด าเนินการ 
 ประสานงานกับหน่วยงานราชการ องค์กรปกระชาชน  และร่วมกันปลูกต้นไม้  

  
5. ระยะเวลาด าเนินการ    
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 4 ปี (ปีงบประมาณ 2561-2564) 
   

6. สถานทีจ่ัดกิจกรรมฝึกอบรม 
           องค์การบริหารส่วนต าบลสระโพนทอง 
  
7. งบประมาณด าเนินการ 
          ใช้งบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลสระโพนทอง  20,000.-บาท 

 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
           ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลสระโพนทอง 
  
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ                                    

1  เยาชนและประชาชนได้รับรู้ถึงสาเหตุของการเกิดภาวะโลกร้อนและผลกระทบต่อคุณภาพชีวิต
ของประชาชน 

2  เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั้งบรรเทา
ปัญหาสภาวะโลกร้อนในพ้ืนที่ 

3  เยาวชนและประชาชนมีจิตส านึกในการอนุรักษ์และหวงแหนทรัพยากรปุาไม้ 
4  เป็นการสนองพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติ 
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โครงการที่ 4 
1. ชื่อโครงการ : โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 
โครงการอบรมส่งเสริมเก่ียวกับเศรษฐกิจพอเพียงเป็นการอบรมให้ความรู้สร้างอาชีพ สร้าง

รายได้ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงเป็นโครงการตามแนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 
ได้ทรงเล็งเห็นสภาพความเป็นอยู่ที่ยากจนของราษฎร พร้อมทั้งได้พระราชทานแนวทางการด าเนินงานให้
หน่วยงานต่างๆ น าไปวางแผนปฏิบัติงานให้ความช่วยเหลือแก้ไขปัญหาให้กับราษฎรผู้ประสบความทุกข์ยาก 
ด้อยโอกาสและยากจนตามภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ โดยเน้นให้ผลการด าเนินงานตกถึงมือราษฎรโดยตรง
เป็นเบื้องแรก ให้สามารถพ่ึงพาตนเองได้อย่าง “พออยู่ พอกิน” และขณะเดียวกันก็เป็นการปูพ้ืนฐานไว้
ส าหรับ “ความกินดี อยู่ดี ในอนาคต” ด้วย ดังนั้น โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริจึงเป็นโครงการที่มุ่ง
พัฒนาราษฎรผู้ยากไร้ให้มีฐานะ ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยเฉพาะประชาชนในชนบทที่อยู่ห่างไกล ทุรกันดาร
และยากจนอย่างแท้จริง โดยมีหลักการส าคัญคือ การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า เป็นขั้นตอนตามล าดับความ
จ าเป็น ประหยัด การพึ่งพาตนเอง ส่งเสริมความรู้ และเทคนิควิชาการสมัยใหม่ที่เหมาะสม นอกจากนั้น ยัง
มุ่งเน้นการสร้างกระบวนการเรียนรู้เพ่ือให้ชุมชนสามารถวิเคราะห์ปัญหา และความต้องการของชุมชน 
สามารถวางแผนการผลิตที่สอดคล้องกับศักยภาพของพ้ืนที่ และความพร้อมของเกษตรกรได้ด้วยตนเอง โดย
ใช้กระบวนการแบบมีส่วนร่วมของเกษตรกร 

องค์การบริหารส่วนต าบลสระโพนทอง  โครงการอบรมส่งเสริมเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง 
โดยมีแนวทางตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  มา
ประยุกต์เผยแพร่ให้กับผู้มีรายได้น้อย ด้อยโอกาสทางสังคมและประชาชนทั่วไปที่สนใจ 
3. วัตถุประสงค์ 
      3.1 ส่งเสริมอาชีพให้กับคนยากจนในองค์การบริหารส่วนต าบลสระโพนทอง   
  3.2 ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในการเพาะเห็ดให้กับคนยากจนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล
สระโพนทอง   
  3.3 สามารถน าความรู้ไปสร้างรายได้ให้กับตนเอง 
  3.4 สามารถน าเห็ดไปแปรรูปเป็นสินค้าต่างๆ 
  3.5 สร้างแนวคิดตามแนวทางทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
   ประชาชนและผู้ที่มีความสนใจในการสร้างอาชีพในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลสระโพน
ทอง   
 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
   องค์การบริหารส่วนต าบลสระโพนทอง   

6. วิธีด าเนินการ 
   6.1 ประชาสัมพันธ์โครงการในกลุ่มเปูาหมายรับทราบ 
  6.2 จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการเพาะเห็ดให้กับผู้ร่วมโครงการ 
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  6.3 ฝึกปฏิบัติงานอย่างจริงจัง 

7. ระยะเวลาในการด าเนินการ 
   5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565) 

8. งบประมาณในการด าเนินการ 
   เป็นเงินทั้งสิ้น  40,000  บาท 

9. ผู้รับผิดชอบ 
   องค์การบริหารส่วนต าบลสระโพนทอง   

10. ตัวช้ีวัดผลลัพธ์ 
   10.1 ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการท าการเกษตรต่างๆ 
  10.2 ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปลูกพืช 
  10.3 ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถน าไปประกอบอาชีพได้ 
  10.4 มีรายได้เพ่ิมข้ึน ลดรายจ่าย เกิดความพอเพียง 
  10.5 เกิดการเรียนรู้และเข้าใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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1.3 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน 

โครงการที่ 1 

1.ชื่อโครงการ  กิจกรรมพาน้องท่องธรรมมะ 

 เนื่องจากสภาพสังคมปัจจุบัน บุคคลตั้งแต่เด็ก เยาวชน นักศึกษา รวมถึงประชาชนทั่วไป ทั้งระดับ
ครอบครัว ล้วนแต่เกิดปัญหาในการด าเนินชีวิตมากมาย ต่างใช้ชีวิตโดยความประมาท ไม่ได้ยึด หลักธรรม
ทางศาสนา ทั้งที่เราทุกคนสามารถท่ีจะน าหลักคุณธรรมจริยธรรมไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ หลักค า 
สอนทางพระพุทธศาสนา ยังสามารถน ามาใช้ในการด ารงตนหรือแก้ปัญหาต่างๆ ท าให้เรามีสติ มีความ 
รอบคอบในการตัดสินใจ และสามารถแก้ปัญหาทั้งจากผลกระทบจากภายนอกโดยเฉพาะทางด้านเศรษฐกิจ 
แม้กระทั่งการรับเอาวัฒนธรรมตะวันตก หรือปัญหาทางด้านยาเสพติด ปัญหาเกี่ยวกับการฆ่าตัวตาย และที่ 
ส าคัญท่ีสุดคือ ความเป็นปัจเจกบุคคลในสังคมสูงขึ้น ผู้คนเห็นแก่ตัว เอารัดเอาเปรียบ เห็นแต่ประโยชน์ 
ส่วนตนฝุายเดียว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคก เป็นศูนย์ที่สามารถสนับสนุน ส่งเสริมกิจกรรมทางด้าน 
ศาสนา ประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงาม ได้เล็งเห็นความส าคัญของการน าหลักธรรมค าสอนทางพุทธศาสนามาใช้ 
ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้เด็กเป็นคนดี มีศีลธรรม จึงได้จัดท าโครงการน านักเรียนเข้าวัดทุกวันพระ 
เพ่ือให้ เด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกได้ร่วมปฏิบัติธรรม เข้าวัด ฟังธรรม ทุกวันพระ เพื่อช่วยฝึกให้
เด็ก เยาวชน และประชาชนได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของวัด เล็งเห็นประโยชน์ของการเข้าวัด การฟังพระ
ธรรมเทศนา รวมถึง ร่วมกันท านุบ ารงุพุทธศาสนาให้เจริญงอกงามสืบต่อไป 

 

2. วัตถุประสงค์  

 2.1 เพ่ือให้เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกได้ร่วมปฏิบัติธรรม เข้าวัด ฟังธรรม  

 2.2 เพ่ือเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เด็ก เยาวชน และประชาชนในชุมชน ในการท านุบ างศาสนา 

  2.3 เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน ให้ความส าคัญของ “วัด” ในการเป็นฐานในการน าหลักธรรมไป
พัฒนา คุณธรรมจริยธรรมแก่เด็ก เยาวชนและประชาชน  

 2.4 เพ่ือประสานความร่วมมือระหว่างบ้าน วัด และโรงเรียน ในการส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรม
จริยธรรม  

3. เปูาหมาย  

 เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  

4. วิธีด าเนินการ  

 4.1 ประสานกับทางวัดในต าบล  

 4.2 ประสานผู้ปกครองให้เตรียมอาหารให้เด็ก  

 4.3 ด าเนินงานพาเด็กไปท าบุญใส่บาตร 

5. สถานที่และระยะเวลาด าเนินการ  

6. ระยะเวลาด าเนินการ 

 วันส าคัญทาง  
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6. ผู้รับผิดชอบ  

 กองการศึกษาฯ 

7. งบประมาณ  

 ไมใ่ช้งบประมาณ  

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

 8.1 เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกได้ร่วมปฏิบัติธรรม เข้าวัด ฟังธรรม คิดเป็นร้อยละ 100  

 8.2 เด็กศูนย์พฒันาเด็กเล็กบ้านโคกเห็นถึงความส าคัญของการเข้าวัด และการฟังพระธรรมเทศนา 
 8.3 เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกให้ความส าคัญของ “วัด” ในการเป็นฐานในการรับเอา
หลักธรรมค าสอน ไปพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม  

9. การวัดและประเมินผล   

 การสังเกตพฤติกรรมเด็ก 
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โครงการที ่3 
1. ชื่อโครงการ :  มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต  
2. หลักการและเหตุผล 
    ด้วยยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2556 
– 2560) มุง่สู่การเปน็ประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหมท่ี่ประชาชนไม่เพิกเฉย
ต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝุายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ใน
การพิทักษร์ักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพื่อให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความ
โปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” 
มีเปูาหมายหลักเพ่ือให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions 
Index : CPI) ไมน่้อยกว่าร้อยละ 50 ปี พ.ศ. 2564 
   ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารงานในพ้ืนที่สามารถตอบสนองต่อแผนยุทธศาสตร์ฯ ข้างต้น 
เทศบาลต าบลพอกน้อยจึงได้ก าหนดแนวทาง/มาตรการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการทุจริตขึ้น เพ่ือให้
สามารถแปลงแผนยุทธศาสตร์ว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2556 – 
2560) ไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมและเกิดความยั่งยืนในการปฏิบัติ 
3. วัตถุประสงค์ 
   3.1 เพ่ือเสริมสร้างองคค์วามรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตแก่คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิก
สภาทอ้งถิ่น ข้าราชการฝุายประจ า ลูกจ้างประจ า ตลอดจนพนักงานจ้าง 
   3.2 เพ่ือสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรมแก่คณะ
ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการฝุายประจ า ลูกจ้างประจ า ตลอดจนพนักงานจ้าง 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
   ข้อมูล/องค์กรความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตที่น ามาเผยแพร่มากกว่า 5 เรื่องข้ึนไป 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
   องค์การบริหารส่วนต าบลสระโพนทอง  

6. วิธีด าเนินการ 
   1. รวบรวมและเรียบเรียงฐานข้อมูล/องค์ความรู้เกี่ยวข้องกับการปลูกจิตส านึกด้านการ
ต่อต้านการทุจริต อาท ิกฎหมาย ป.ป.ช. มาตรา 100 มาตรา 103 มาตรา 103/7 สื่อประชาสัมพันธ์
ต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการปลูกจิตส านึก 
   2. เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์และสร้างเสริมองคค์วามรู้ ให้บุคลากรในสังกัดได้รับทราบและ
ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดผ่านโครงการ/กิจกรรม และสื่อช่องทางต่างๆ 

7. ระยะ เวลาด าเนินการ 
   5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
   ไมใ่ช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
   องค์การบริหารส่วนต าบลสระโพนทอง 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
   จ านวนข้อมูล/องค์กรความรู้ด้านการตอ่ต้านการทุจริตที่น ามาเผยแพร่ 
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2.1 แสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร 

โครงการที่ 1 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

 กิจกรรม “ประกาศเจตจ านงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลสระโพน
ทอง” 

2. หลักการและเหตุผล 
 คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริตมาแล้ว 
3 ฉบับ ปัจจุบันที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ 3 เริ่มจากปี พ.ศ. 2560 จนถึงปี พ.ศ. 2564 ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มี
มาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ท่ีประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับ
ความร่วมมือจากฝุายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของ
ชาติและประชาชนเพ่ือให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานา
อารยประเทศ โดยก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” มีเปูาหมายหลักเพ่ือให้
ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2564 ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้นได้นั้น การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับ
ธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่างจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้
ต าแหน่งหน้าที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได้ก าหนดยุทธศาสตร์ การด าเนินงานออกเป็น 6 
ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบปูองกันการทุจริตเชิงรุก 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : 

CPI) 
องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานของรัฐภายใต้โครงสร้างการจัดระเบียบบริหารราชการ

ตามหลักการกระจายอ านาจการปกครอง ที่มุ่งเน้นการกระจายอ านาจจากส่วนกลางลงสู่ท้องถิ่นและเป็น
กลไกหนึ่งในการส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เป็นหน่วยงานหลักในการจัดท าบริการ
สาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น การพัฒนาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นให้เกิดความยั่งยืนรัฐจะต้องให้ความเป็นอิสระแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยยึดหลักแห่งการ
ปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น และส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็น
หน่วยงานหลักในการจัดท าบริการสาธารณะ รวมทั้งมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในระดับพ้ืนที่  
ส่วนการก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะท าได้เท่าที่จ าเป็นตามกรอบกฎหมายก าหนด และต้อง
เป็นไปเพ่ือการคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น 

ทั้งนี้ ต้องยอมรับว่าปัญหาการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเรื่องที่มีค าครหา ที่ได้สร้าง
ความขมขื่นใจให้แก่คนท างานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาเป็นเวลาช้านาน ซึ่งหากพิจารณาจ านวนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบกับมีปัจจัยนานัปการที่คอยยั่วยวนใจ บั่นทอนความมีคุณธรรม 
จริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริต ของคนท างานราชการส่วนท้องถิ่นส่วนให้เหือดหายไป และหากจะว่ากันไปแล้ว 
เรื่องในท านองเดียวกันนี้ก็สามารถเกิดขึ้นกับคนท างานในหน่วยงานราชการอ่ืนได้เช่นเดียวกัน เพียงแต่
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คนท างานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีจ านวนมาก และมากกว่าคนท างานในหน่วยราชการอ่ืน ๆ จึงมี
โอกาสหรือความเป็นไปได้สูงที่คนท างานในท้องถิ่น อาจต้องถูกครหาในเรื่องการใช้อ านาจหน้าที่โดยมิชอบ
มากกว่า  

แม้ว่าโอกาสหรือช่องทางที่คนท างานในท้องถิ่นจะใช้อ านาจให้ออกนอกลู่นอกทาง จะมีได้ไม่มาก
เท่ากับที่คนท างานในหน่วยงานราชการอ่ืน และมูลค่าของความเสียหายของรัฐ ที่ คนท างานในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก่อให้เกิดขึ้นก็อาจเป็นแค่เศษผงธุลีของความเสียหายที่เกิดจากการทุจริตของคน
นอกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นที่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องแสดงเจตจ านงทางการเมืองใน
การต่อต้านการทุจริตอย่างเห็นชัดเป็นรูปธรรม ด้วยการจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต ส่งเสริมให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบริหารงานด้วยความโปร่งใส มีความเข้มแข็งในการบริหารราชการตามหลักการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาล บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน และยกระดับมาตรฐาน
ในการปูองกันการทุจริตขององค์กรตนเองต่อไปให้ครอบคลุมพ้ืนที่ทั่วประเทศต่อไป  
 
3. วัตถุประสงค ์
 เพ่ือแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต  ของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล    
ดงบัง  ด้วยการจัดท าแผนปูองกันการทุจริตในองค์กรที่บริหาร 
 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 4.1 ประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย 1 ฉบับ  
 4.2 มีการประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชน อย่างน้อย 1 ครั้ง 
 4.2 แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลสระโพนทอง 

6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 ประกาศเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล 
 6.2 ประชุมหน่วยงาน/บุคคลที่เก่ียวข้อง 
 6.3 จัดตั้งคณะท างานการจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 
 6.4 ประชุมคณะท างานจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 
 6.5 จัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 
 6.6 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 
 6.7 ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 
 6.8 รายงานผลการด าเนินงาน 

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

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ  
 ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลสระโพนทอง 
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10. ตังช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 ผลผลิต 
  - มีประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย 1 ฉบับ  
  - มีการประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชน อย่างน้อย  
1 ครั้ง 
  - มีแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี จ านวน 1 ฉบบั 
 10.2 ผลลัพธ์ 
  - การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลดงบังมีความโปร่งใส สามารถปูองกัน
การทุจริตของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ 
  - ลดข้อร้องเรียนการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลสระโพนทอง 
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2.2 มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 
 
โครงการที่ 1 

 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
มาตรการการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล   

2. หลักการและเหตุผล 
 พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลสระโพนทอง เป็น
บุคลากรที่มีความส าคัญต่อองค์กร โดยการขับเคลื่อนการพัฒนางานขององค์กรให้มีศักยภาพ โดยมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์ของงานให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร และประชาชน การพัฒนางานขององค์กรจะบรรลุผลได้ต้อง
เริ่มมาจากบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญในการพัฒนางานให้มีคุณภาพ จะต้องมีมาตรฐานในการ
ท างานที่เป็นรูปธรรมชัดเจน และมีมาตรการในการท างานที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบการท างานได้ ด้าน
การพัฒนาระบบบริหารให้มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม เพ่ือน าไปสู่การสร้างมาตรฐานความโปร่งใส และการ
ให้บริการที่เป็นธรรมตรวจสอบได้อย่างแท้จริงต่อไป 
 เพ่ือให้เป็นไปตาม พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 
2556 มาตรา 6 ที่ก าหนดให้การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีนั้น ต้องก่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน 
เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ มีประสิทธิภาพเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ   
 ดังนั้น เพ่ือเป็นการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ เป็นไปตาม
หลักคุณธรรม จริยธรรมในการท างาน มีความโปร่งใส และตรวจสอบการท างานได้ จึงได้จัดให้มีมาตรการ
สร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลขึ้น 

3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือก าหนดมาตรการด้านความโปร่งใสในการบริหารบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลสระ
โพนทอง 
 3.2 เพ่ือให้การปฏิบัติงานบุคลากรมีรูปแบบ ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง โปร่งใสสามารถ
ตรวจสอบได้ 
 3.3 เพ่ือเป็นการปูองกันการทุจริตในการแสวงหาประโยชน์จากการปฏิบัติงานด้านบริหารงาน
บุคคล 
 3.4 เพ่ือปรับปรุงกลไกการปฏิบัติราชการด้านบริหารงานบุคคลของอบต.ให้มีประสิทธิภาพได้คนดี 
คนเก่งเข้ามาท างาน 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 จัดท ามาตรการด้านการบริหารบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลสระโพนทอง จ านวน 1 
มาตรการ 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลสระโพนทอง 
 
6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 ก าหนดหลักเกณฑ์ การบริหารงานบุคคลในเรื่องการบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย โอนเลื่อน
ต าแหน่ง/เงินเดือน ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล   
 6.2 น าหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลมาก าหนดเป็นมาตรการในการปฏิบัติงานบุคคล 
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 6.3 ประกาศเผยแพร่มาตรการการบริหารงานบุคคล 
 6.4 ด าเนินการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาล 
 6.5 สรุปผลการด าเนินการบริหารงาน 

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

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ  
 ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลสระโพนทอง 

10. ตังช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 ผลผลิต 
  - มีมาตรการด าเนินงานด้านบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล    
จ านวน 1 มาตรการ 
  - เจ้าหน้าที่งานบริหารงานบุคคลสามารถปฏิบัติงานเป็นไปตามาตรฐานและหลักธรรมาภิ
บาล 
 10.2 ผลลัพธ์ 
  - ลดข้อร้องเรียนในการด าเนินการด้านบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล ไม่
น้อยกว่า 90 % 
  - บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลมีความพึงพอใจต่อระบบและมาตรฐานการ
บริหารงานบุคคลไม่ต่ ากว่าระดับ 3 
  - การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลมีความโปร่งใส สามารถปูองกัน       
การทุจริตของเจ้าหน้าที่ได้ 
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โครงการที่ 2 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 มาตรการออกค าสั่งมอบหมายของนายก ปลัด และหัวหน้าส่วนราชการ ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลสระโพนทอง  
2. หลักการและเหตุผล 
 องค์การบริหารส่วนต าบลสระโพนทอง เป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รูปแบบหนึ่งที่มีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ตามอ านาจหน้าที่ 
ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
และหน้าที่ตามกฎหมายอ่ืนที่ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบล มีหน้าที่ต้องท าอีกมากมายในการ
ให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน ผู้มารับบริการติดต่อกับหน่วยงานต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
นั้น มักจะประสบปัญหาด้านการอ านวยความสะดวกในการติดต่อราชการเนื่องจากภารกิจมีมากมาย ไป
รวมอยู่กับฝุายผู้บริหาร ไม่มีการกระจายอ านาจ หรือมอบหมายอ านาจหน้าที่ในการสั่งการ อนุมัติ อนุญาต 
ไปยังหัวหน้าหน่วยงาน ระดับส านัก กอง   ซึ่งเป็นอุปสรรคอย่างยิ่งต่อการให้บริการ ท าให้การบริการเกิด
ความล่าช้า ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกอันอาจเป็นสาเหตุหนึ่งของการกระท าการทุจริตประพฤติมิชอบ
ในการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ ส่งผลให้ระบบการให้บริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ 
 เพ่ือให้เป็นไปตามการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และ
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 และมาตรา 37 ที่ก าหนดให้การบริหารราชการ
เพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนและเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกิน
ความจ าเป็น ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ การบริหารงาน
มีประสิทธิภาพ คุ้มค่า   
 ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารราชการเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน ลดขั้นตอนการให้บริการและไม่สร้างเงื่อนไขขั้นตอนที่มีความยุ่งยาก จึงจ าเป็นต้องมี
มาตรการ การมอบหมายอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลดงบัง ขึ้น  

3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือเป็นการลดขั้นตอนการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม
ตอบสนองความต้องการของประชาชน 
 3.2 เพ่ือให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการจากหน่วยงาน 
 3.3 เพ่ือเป็นการกระจายอ านาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผู้บริหารทุกระดับ 
 3.4 เพ่ือปูองกันการผูกขาดอ านาจหน้าที่ในการใช้ดุลพินิจอันอาจเป็นเหตุแห่งการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในต าแหน่งหน้าที่ราชการ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 จัดท าค าสั่งมอบหมายงานของนายก  ปลัด  และหัวหน้าส่วนราชการ ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลสระโพนทอง จ านวน 3 ฉบับ ประกอบด้วย  
 (1) นายก มอบหมายให้รองนายก   
 (2) นายก มอบหมายให้ปลัดและหัวหน้าส่วนราชการ  
 (3) ปลัด  มอบหมายให้หัวหน้าส่วนราชการ 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลสระโพนทอง 
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6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 ออกค าสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ข้อบังคับและ
หนังสือสั่งการ 
 6.2 จัดท าหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการและผู้รับมอบอ านาจให้ปฏิบัติราชการแทนรับทราบ
และถือปฏิบัติ 
 6.3 จัดท าประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
 6.4 ให้ผู้รับมอบหมายงานตามค าสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามค าสั่งที่ได้รับมอบหมายในทุก
เดือน 

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

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ  
 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลสระโพนทอง 

10. ตังชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 ผลผลิต 
  มีค าสั่งมอบหมายงานให้ผู้ที่เก่ียวข้องปฏิบัติราชการแทน จ านวนไม่น้อยกว่า 4 ฉบับ 
 10.2 ผลลัพธ์ 
  - ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการที่ได้รับอยู่ในระดับดี 
  - ประชาชนได้รับความสะดวก และลดการผูกขาดอ านาจหน้าที่อันเป็นช่องทางแห่งการ
ทุจริต 
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โครงการที่ 3 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 กิจกรรม “ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี” 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 เพ่ือให้การบันทึกบัญชี การจัดท าทะเบียนคุมเงินรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็น
แนวทางเดียวกันและสอดคล้องกับการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จึงมีกิจกรรมควบคุมให้บุคลากรฝุายบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลดงบัง จัดท าทะเบียนคุมเงิน
รายจ่ายให้ความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติ ท าให้เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพลดข้อผิดพลาดในการ
เบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี และด าเนินงานตามขั้นตอนของระเบียบประกาศ
กระทรวงมหาดไทยและหนังสือสั่งการท่ีเกี่ยวข้อง ซึ่งถือเป็นเรื่องส าคัญที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้อง
ท าตามกฎหมาย ระเบียบ และมีความจ าเป็นต่อการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลดงบัง 

3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือให้บุคลากรฝุายบัญชี กองคลัง มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศ 
และหนังสือที่เก่ียวข้อง 
 3.2 เพ่ือลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ที่อาจจะท าให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
   กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลสระโพนทอง 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลสระโพนทอง 

6. วิธีด าเนินการ 
 จัดท าทะเบียนคุมเงินรายจ่ายตามงบประมาณแยกหมวดรายจ่าย แยกแผนงาน แยกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณท่ีตั้งไว้ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ  
 กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลสระโพนทอง 
 
 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 บุคลากรฝุายบัญชี กองคลัง มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศและ
หนังสือสั่งการที่เก่ียวข้อง 
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 10.2 ลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ที่อาจจะท าให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ และเป็นไป
ในทิศทางเดียวกัน 
 10.3 เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพในการบริหารงบงบประมาณ 
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โครงการที่ 4 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 กิจกรรม “การพัฒนาแผนและกระบวนการจัดหาพัสดุ” 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ซึ่งก าหนดให้มีการ
บริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ และเกิดประโยชน์สูงสุดกับ
ประชาชนและการปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุ ปี 2535 และแก้ไข
เพ่ิมเติมและกฎหมายอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 

3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือปรับปรุงการด าเนินงานด้านจัดซื้อจัดจ้าง 
 3.2 เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการรายงานผู้บริหาร 
 3.3 เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน 
 3.4 เพ่ือให้ทราบปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
 3.5 เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดหาพัสดุ 
 3.6 เพ่ือเป็นข้อมูลให้กับประชาชนสามารถตรวจสอบได้ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 4.1  ผู้อ านวยการกองคลัง 
 4.2 เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลสระโพนทอง 

6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 จัดเก็บข้อมูลในการจัดซื้อจัดจ้าง 
 6.2 จ าแนกวิธีการจัดซื้อจัดจ้างและคิดเป็นร้อยละของจ านวนโครงการและร้อยละของจ านวน
งบประมาณ 
 6.3 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
 6.4 สรุปปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
 6.5 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี 
 6.6 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี 
 6.7 เผยแพร่ข้อมูลให้ประชาชนได้รับทราบ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
 
8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
 กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลสระโพนทอง 



ห น้ า  | 49 

 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 ประชาชนได้รับทราบข้อมูลในการบริหารงานของหน่วยงานด้วยความโปร่งใสมี
ประสิทธิภาพ 
 10.2 ผู้บริหารมีข้อมูลในการวางแผนการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ 
 10.3 ผู้ปฏิบัติงานมีข้อมูลในการพัฒนาแผนและกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างให้มีประสิทธิภาพและ
เกิดความคุ้มค่าเป็นประโยชน์กับประชาชน 
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โครงการที่ 5 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 โครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ – จัดจ้าง 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 เนื่องจากองค์การบริหารส่วนต าบลดงบัง มีฐานะเป็นนิติบุคคล มีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าบริการ
สาธารณะด้วยตนเอง ทั้งในเรื่องการจัดหารายได้และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่างๆ ตามภารกิจ
และการจัดท าบริการสาธารณะ แต่ต้องเป็นไปตามอ านาจหน้าที่และกฎหมายที่ก าหนดไว้ ดังนั้น การที่
องค์การบริหารส่วนต าบลดงบัง จะบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน 
จะต้องบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 
 เพ่ือให้เป็นไป ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และพระราชกฤษฎีกาว่า
ด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 23 ที่ก าหนดให้การจัดซื้อจัด
จ้าง ให้ส่วนราชการด าเนินการโดยเปิดเผยและเที่ยงธรรม โดยพิจารณาถึงประโยชน์และผลเสียทางสังคม 
ภาระต่อประชาชน คุณภาพ วัตถุประสงค์ที่จะใช้ ราคา และประโยชน์ระยะยาวที่จะได้รับประกอบกัน 
 ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลดงบัง เป็นไปอย่างโปร่งใส 
ตรวจสอบได้ เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถิ่น จึงมีความจ า เป็นต้องจัด
โครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ – จัดจ้าง เพ่ือให้ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
การจัดซื้อ – จัดจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลดงบัง ทุกโครงการและกิจกรรม 

3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจ้างตามโครงการและ
กิจกรรมต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลสระโพนทอง 
 3.2 เพ่ือเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ สามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 
 3.3 เพ่ือปูองกันการทุจริตในหน่วยงาน 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 เผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อ – จัดจ้าง ตามแผนงาน/โครงการต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลสระ
โพนทองที่ด าเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2535 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2553 จ านวน 4 ช่องทาง ได้แก่ ทางเว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ 
หนังสือ ระบบกระจายเสียงไร้สาย 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลสระโพนทอง และชุมชนต่างๆ ภายในพ้ืนที่ต าบลสระโพนทอง 

6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 รวบรวมข้อมูลกระบวนการจัดหาพัสดุเพื่อจัดท าประกาศ ดังนี้ 
  - ประกาศการจัดซื้อ – จัดจ้าง 
  - ประกาศการก าหนดราคากลางในการจัดซื้อ – จัดจ้าง 
  - ประกาศก าหนดวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน 
  - ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน 
  - ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพร้อมวงเงินการจัดซื้อ – จัดจ้าง 
  - ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน 
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 6.2 น าส่งประกาศไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตามช่องทางการประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลสระโพนทอง  ได้แก่ ทางเว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ ระบบกระจายเสียงไร้สาย หน่วยงาน
ราชการ เป็นต้น  

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

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ  
 กองคลังองค์การบริหารส่วนต าบลสระโพนทอง 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 ผลผลิต 
  เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไม่น้อยกว่า 3 ช่องทาง 
 10.2 ผลลัพธ์ 
  - ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของ
โครงการที่จัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด 
  - การจัดหาพัสดุเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ทุกข้ันตอน 
  - สามารถลดปัญหาการร้องเรียนการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างได้ 
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2. 3 มาตรการการใช้ดุลยพินิจและใช้อ านาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 

โครงการที่ 1 

1. ชือ่โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 โครงการจ้างส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลสระโพนทอง มีหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนใน
ท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่  และหน้าที่ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และหน้าที่อ่ืนตามที่กฎหมายก าหนดให้เป็นหน้าที่ของอบต.และ
ในการปฏิบัติหน้าที่นั้นต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน โดยค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น การจัดท างบประมาณการจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ จากภารกิจหน้าที่ใน
การจัดท าบริการ    สารธารณะให้แก่ประชาชนในพ้ืนที่ นั้น องค์การบริหารส่วนต าบลในฐานะผู้ให้บริการก็
จะไม่ทราบว่าภารกิจที่ให้บริการไปนั้น ประชาชนได้รับประโยชน์ หรือเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนมาก
น้อยเพียงใด การให้บริการมีคุณภาพเพียงใด ตอบสนองความต้องการผู้รับบริการหรือไม่ การที่จะทราบถึง
ความพึงพอใจจากผู้รับบริการ จึงต้องมีโครงการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
 เพ่ือให้เป็นไปตามวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน การ
ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติราชการ และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 ที่ก าหนดให้การบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีนั้น จะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐมีประสิทธิภาพ
และเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวก และได้รับการตอบสนอง
ความต้องการ ประกอบกับจังหวัด แจ้งให้องค์การบริหารส่วนต าบลด าเนินการส ารวจความพึงพอใจจาก
ประชาชน ผู้มาขอรับบริการสาธารณะจากองค์การบริหารส่วนต าบลดงบัง ของตัวชี้วัดที่ 1 มิติที่ 2 มิติด้าน
คุณภาพการให้บริการ เพ่ือประโยชน์ในท้องถิ่น ลูกจ้างและพนักงานจ้าง อีกทั้งเพ่ือเป็นการสร้างความ
โปร่งใสในการให้บริการสาธารณะประโยชน์ให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจ จึงจ าเป็นต้องมีโครงการนี้ขึ้นมา  

3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือเป็นการสร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะการให้บริการประชาชนให้เกิดความ
พึงพอใจ 
 3.2 เพ่ือเป็นการสร้างจิตส านึกความตระหนักให้แก่บุคลากรผู้ให้บริการ ปฏิบัติหน้าที่ในการ
ให้บริการ โดยยึดประโยชน์สุขของประชาชน 
 3.3 เพ่ือเป็นการปรับปรุงและพัฒนางานด้านบริการให้มีคุณภาพ และประสิทธิภาพ 
 3.4 เพ่ือเป็นการปูองกันปัญหาร้องเรียน การทุจริตประพฤติมิชอบในหน่วยงาน 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 จัดจ้างสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของรัฐที่มีการสอนในระดับปริญญาตรีขึ้นไปภายในเขต
จังหวัดหรือนอกเขตจังหวัด ท าการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลดง
บัง จ านวน 1 ครั้ง ต่อปี 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 พ้ืนที่ในเขตต าบลสระโพนทอง 
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6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 ขออนุมัติด าเนินการตามโครงการ และด าเนินการจัดจ้างสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในเขตพ้ืนที่
จังหวัดหรือนอกเขตจังหวัดตามระเบียบพัสดุฯ 
 6.2 ด าเนินการส ารวจความพึงพอใจจากประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลตามรูปแบบที่
ก าหนด 
 6.3 สรุปประมวลผลการส ารวจความพึงพอใจแจ้งให้องค์การบริหารส่วนต าบลทราบ 
 6.4 ด าเนินการเบิกจ่ายเงินให้แก่สถาบันผู้ท าการประเมิน 
 6.5 ปิดประกาศผลส ารวจความพึงพอใจให้ประชาชนทราบ 
 6.6 น าผลการประเมินมาปรับปรุงการท างานด้านบริการสาธารณะ เพ่ือประโยชน์สุขแก่ประชาชน  

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 เบิกจ่ายตามงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหาร ทั่วไป 
งบด าเนินการ หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอ่ืนๆ โครงการจ้างส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ   

9. ผู้รับผิดชอบ  
 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลสระโพนทอง 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 ผลผลิต 
  ผลการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการบริหารงานขององค์การบริหารส่วน
ต าบลสระโพนทองจ านวน 1 ฉบับ 
 10.2 ผลผลิต 
  - ประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 
  - การให้บริการสาธารณะมีความโปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน  
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โครงการที่ 2 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ การมอบอ านาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ 

2. หลักการและเหตุผล 
 การมอบหมายอ านาจหน้าที่ให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาในการบริหารงานในด้านต่างๆ ภายในองค์กรนั้น 
ก็เพ่ือเป็นการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานให้เกิดความคล่องตัว รวดเร็ว ซึ่งการพิจารณาเลือก/
มอบหมายภารกิจและขอบข่ายของความรับผิดชอบที่จะมอบหมายให้ผู้ใต้บังคับบัญชา จะพิจารณาถึง
ความส าคัญ คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถในการที่จะด าเนินการเรื่องนั้นเป็นอย่างดี ด้วยความรอบคอบ
และเหมาะสม เพ่ือให้การบริหารงานก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ 
 ดังนั้น การด าเนินการของหน่วยงานต้องมีการปรับให้เข้ากับสภาพสังคมและทันต่อสถานการณ์ที่
การบริหารราชการต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมี
ประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การกระจายอ านาจการ
ตัดสินใจ การอ านวยความสะดวก และการตอบสนองความต้องการของประชาชน แต่ทั้งนี้ต้องมี
ผู้รับผิดชอบต่อผลของงานซึ่งเป็นหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

3. วัตถุประสงค ์
 เพ่ือให้การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลดงบัง ภายใต้กรอบอ านาจหน้าที่ตามที่
กฎหมายก าหนดให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็วและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ 

4. เป้าหมาย 
 คณะผู้บริหาร  ปลัด   หรือหัวหน้าส่วนราชการ 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลดงบัง 

6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 จัดท าบันทึกเสนอเพ่ือพิจารณาขออนุมัติ อนุญาต สั่งการ แต่งตั้ง มอบหมาย คณะผู้บริหาร 
ปลัด    หรือหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ 
 6.2 ด าเนินการออกค าสั่งฯ 
 6.3 ส าเนาค าสั่งฯ แจ้งคณะผู้บริหาร  ปลัด  หรือหัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน ที่ได้รับมอบหมาย
ทราบ 

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

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส่วนราชการทุกส่วน 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
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 การบริหารราชการ การด าเนินงาน การปฏิบัติงานเกิดความคล่องตัวและรวดเร็ว ตลอดจนการ
อ านวยความสะดวกและการให้บริการประชาชน/บริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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โครงการที่ 3 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการการออกค าสั่งมอบหมายของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ปลัดอบต.และ
หัวหน้าส่วนราชการ 

2. หลักการและเหตุผล 
 องค์การบริหารส่วนต าบลดงบัง เป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบ
หนึ่งที่มีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น  ตามพระราชบัญญัติสภาต าบล
และองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 และหน้าที่ตาม
พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
และหน้าที่ตามกฎหมายอ่ืนที่ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลมีหน้าที่ต้องท าอีกมากมาย ในการ
ให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน ผู้มารับบริการติดต่อกับหน่วยงานต่างๆ  นั้น มักจะประสบปัญหาด้านการ
อ านวยความสะดวกในการติดต่อราชการเนื่องจากภารกิจมีมากมายไปรวมอยู่กับฝุายบริหาร ไม่มีการ
กระจายอ านาจ หรือมอบหมายอ านาจหน้าที่ในการสั่งการ อนุมัติ อนุญาต ไปยังหัวหน้าหน่วยงานระดับ
ส านัก กอง และฝุายต่างๆ ซึ่งเป็นอุปสรรคอย่างยิ่งต่อการให้บริการ ท าให้การบริการเกิดความล่าช้า 
ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกอันอาจเป็นสาเหตุหนึ่งของการกระท าการทุจริต ประพฤติมิชอบในการ
ปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ ส่งผลให้ระบบการให้บริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ 
 เพ่ือให้เป็นไป ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 ที่ก าหนดให้การปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลดงบัง ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตามพระ
ราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองทีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 และมาตรา 
37 ที่ก าหนดให้การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนและเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของ
รัฐ ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจ าเป็น ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวกและได้รับการ
ตอบสนองความต้องการ การบริหารงานมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า   
 ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารราชการเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน ลดขั้นตอนการให้บริการและไม่สร้างเงื่อนไขขั้นตอนที่มีความยุ่งยาก จึงจ าเป็นต้องมี
มาตรการ การมอบหมายอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลดงบัง ขึ้น 

3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือเป็นการลดขั้นตอนการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม 
ตอบสนองความต้องการของประชาชน 
 3.2 เพ่ือให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการให้บริการจากหน่วยงาน 
 3.3 เพ่ือเป็นการกระจายอ านาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผู้บริหารทุกระดับ 
 3.4 เพ่ือปูองกันการผูกขาดอ านาจหน้าที่ในการใช้ดุลยพินิจอันอาจเป็นเหตุแห่งการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในต าแหน่งหน้าที่ราชการ 

4. เป้าหมาย 
 จัดท าค าสั่งมอบหมายงานของนายก ปลัด  และหัวหน้าส่วนราชการ   

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลดงบัง 

6. วิธีด าเนินการ 
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 6.1 ออกค าสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ข้อบังคับและ
หนังสือ  สั่งการ 
 6.2 จัดท าหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการและผู้รับมอบอ านาจให้ปฏิบัติราชการแทนรับทราบ
และถือปฏิบัติ 
 6.3 จัดท าประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
 6.4 ให้ผู้รับมอบหมายงานตามค าสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามค าสั่งที่ได้รับมอบหมายในทุก
เดือน 

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

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 หัวหน้าส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลดงบัง 
 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 ผลผลิต 
  มีค าสั่งมอบหมายงานให้ผู้ที่เก่ียวข้องปฏิบัติราชการแทน   
 10.2 ผลลัพธ์ 
  - ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการที่ได้รับอยู่ในระดับดี 
  - ประชาชนได้รับความสะดวก และลดการผูกขาดอ านาจหน้าที่อันเป็นช่องทางแห่งการ
ทุจริต 
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2.4 การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลในการด าเนินกิจการ การประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่
ประจักษ ์
 
โครงการที ่1 
1. ชื่อโครงการ :  โครงการเชิดชูเกียรติพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วน 
  ต าบลสระโพนทอง 
2. หลักการและเหตุผล 
   สังคมในปัจจุบันอยู่ด้วยความเร่งรีบ แก่งแย่งแข่งขัน  เพ่ือความอยู่รอดในเชิงเศรษฐกิจ
แบบทุนนิยม ท าให้การมีคุณธรรม จริยธรรมของผู้คนเกิดความเสื่อมถอย เกิดปัญหามากมายในปัจจุบัน ไม่
ว่าจะเป็นเรื่องการทุจริตทุกระดับทุกภาคส่วนรวมถึงปัญหาการก่ออาชญากรรมและอ่ืนๆ เพ่ือเป็นการ
ส่งเสริมให้คนดีมีที่ยืนในสังคม สร้างแบบอย่างที่ดีแก่คนรุ่นหลัง เทศบาลต าบลพอกน้อย จึงจัดให้มีการยก
ย่อง เชิดชูเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์และมอบรางวัลหรือประกาศเกียรติคุณแก่ผู้กระท าความดี เพ่ือส่งเสริม
สร้างขวัญและก าลังใจแก่คนดีเหล่านั้นให้ร่วมกันสร้างสรรค์สังคมที่มีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนเป็น
แบบอย่าง เพ่ือปลุกกระแสการสร้างสังคมแห่งความดีอย่างเป็นรูปธรรม เนื่องจากความดีและคุณธรรม เป็น
รากฐานอันส าคัญในการพัฒนาสังคม สู่ความอยู่เย็นเป็นสุข 
3. วัตถุประสงค์ 
   3.1 เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติแก่หนว่ยงาน/บุคคลที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม 
จริยธรรม 
   3.2 เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติแก่หนว่ยงาน/บุคคลที่ให้ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะของ
ท้องถิ่น 
   3.3 เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติแก่หนว่ยงาน/บุคคลที่ด ารงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
   3.4 เพ่ือสร้างขวัญ ก าลังใจ ตลอดจนปลุกจิตส านึกและกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนได้มี
แบบอย่างที่ด ีในการปลูกจิตส านึกให้สังคมตระหนักถึงคุณค่าแห่งความดีมากยิ่งขึ้น 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
   มีการยกย่องเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี
จ านวนไม่น้อยกว่า 2 คน/ปี 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
   องค์การบริหารส่วนต าบลสระโพนทอง 
6. วิธีด าเนินการ 
   จัดให้มีการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/บุคคล ที่ประพฤติปฏิบัติ
ตนให้เป็นที่ประจักษ์ผ่านทางสื่อช่องทางต่างๆ ไดแ้ก่ วารสารเทศบาลต าบลพอกน้อย เว็บไซต์องค์การ
บริหารส่วนต าบลสระโพนทอง สื่อสังคม (Social Media) เป็นต้น 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
   5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565) 
8. งบประมาณด าเนินการ 
   ไมใ่ช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
   องค์การบริหารส่วนต าบลสระโพนทอง 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
   จ านวนหน่วยงาน/บุคคลที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ 
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โครงการที่ 1 
 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ 

2. หลักการและเหตุผล 
 ในปัจจุบันสังคมไทยให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนและการบริการสาธารณะแบบมี
ส่วนร่วมตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย นอกจากนี้ยังเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติ
บุคคล เด็ก เยาวชนและองค์กรที่ให้การสนับสนุนการด าเนินกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ที่
เป็นประโยชน์แก่ชุมชน สังคมและประเทศชาติ เพ่ือเป็นขวัญก าลังใจให้บุคคลหรือองค์กรมีความมุ่งมั่น 
ตั้งใจ ร่วมเป็นแกนน าในการส่งเสริม สนับสนุน และอนุรักษ์มรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติสืบไป 
 งานการศึกษา จัดท ากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ เพ่ือน าผู้ ที่ได้รับการคัดเลือก
ระดับหมู่บ้านเข้ารับใบประกาศเชิดชูเกียรติและเนื่องในวันสืบสานประเพณี วันสงกรานต์ และวันผู้สูงอายุใน
ทุกปีงบประมาณ เพ่ือเป็นขวัญก าลังใจ ให้ประชาชนมีความมุ่งมั่น ช่วยเหลือสังคม และเป็นแบบอย่างต่อ
บุคคลอื่นในชุมชน 

3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือยกย่องบุคคล เด็กและเยาวชน ที่ให้การสนับสนุนการด าเนินการกิจกรรมด้านศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม ที่เป็นประโยชน์แก่ชุมชน สังคม และประเทศชาติอย่างต่อเนื่องให้สังคมได้รับรู้ 
 3.2 เพ่ือประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานของผู้ที่ได้รับรางวัลให้เป็นตัวอย่างที่ดีแก่สาธารณชน
ต่อไป 
 3.3 เพ่ือเป็นขวัญและก าลังใจให้บุคคล เด็กและเยาวชน ร่วมสนับสนุนและส่งเสริมการด าเนินงาน
ด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่องและกว้างขวางยิ่งขึ้น 
4. เป้าหมาย 
 เด็ก เยาวชน และประชาชนในพื้นท่ีต าบลสระโพนทอง 

5. สถานที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลสระโพนทอง 

6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ 
 6.2 ประสานก านัน ผู้ใหญ่บ้าน และสมาชิก อบต. เพ่ือคัดเลือกบุคคลผู้เข้าร่วมกิจกรรมเชิดชู
เกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ 
 6.3 จัดท าเอกสารผู้ท าคุณประโยชน์ด้านต่างๆ เพ่ือเสนอผู้บังคับบัญชา   
 6.4 ด าเนินการจัดท ากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ 
 6.5 สรุปผลการจัดท ากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะเพ่ือเสนอผู้บังคับบัญชา 
 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ใช้งบประมาณองค์การบริหารส่วนต าบลสระโพนทอง 
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9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัด 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ผู้ท าคุณประโยชน์ได้รับการเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ เพ่ือให้เป็นแบบอย่างกับประช 
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2.5  มาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบ หรือรับแจ้งหรือตรวจหรือตรวจพบการทุจริต 

โครงการที่ 1 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้งภาครัฐและองค์กรอิสระ” 

2. หลักการและเหตุผล 
 กลไกการก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎหมาย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละ
ประเภทได้ให้อ านาจข้าราชการในหน่วยงานกระทรวงมหาดไทย ทั้งผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอ าเภอ
ก ากับดูแลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินกิจการเป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดและมี
ประสิทธิภาพตามอ านาจหน้าที่ที่ก าหนดไว้ในกฎหมาย 
 กลไกองค์กรอิสระเพื่อตรวจสอบการใช้อ านาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งในแง่ของการ
ทุจริตจะเก่ียวข้องกับการใช้จ่ายเงินไปโดยชอบด้วยกฎหมายระเบียบข้อบังคับหรือไม่ หรือตรวจสอบเพ่ือให้
นักการเมืองท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินกิจการต่างๆ อย่างโปร่งใสและสุจริต ซึ่ง
หน่วยงานทั้งส านักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) และคณะกรรมการปูองกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เป็นองค์กรที่มีหน้าที่ส าคัญ 
 ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลสระโพนทอง จึงได้มาตรการ “ให้ความร่วมมือกับหน่วยงาน
ตรวจสอบ” ขึ้น เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระที่มีหน้าที่
ตรวจสอบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ 

3. วัตถุประสงค ์
 เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระที่มีหน้าที่
ตรวจสอบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 การตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลสระโพนทอง จาก
หน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระเป็นอย่างมีประสิทธิภาพ 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลสระโพนทอง 

6. วิธีด าเนินการ 
 ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้งจากผู้ก ากับดูแลและองค์กรอิสระ อาทิ 
 - การรับการตรวจจากส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน 
 - การรับการตรวจจากคณะท างานตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการประจ าปี หรือ
คณะท างาน LPA จังหวัด 
 - การรับการตรวจจากส านักงาน ป.ป.ท. ตามโครงการ ITA 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2565 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
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 ทุกส านัก/กอง องค์การบริหารส่วนต าบลสระโพนทอง 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลดงบัง ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการ
ขององค์การบริหารส่วนต าบลสระโพนทอง จากหน่วยงานภาครัฐ และองค์กรอิสระ 
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โครงการที่ 2 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “แต่งตั้งผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน” 

2. หลักการและเหตุผล 
 ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลสระโพนทอง มีนโยบายใช้หลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ภาคประชาชน
เข้ามามีส่วนร่วมโดยเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเสนอเรื่องร้องเรียน แจ้งเบาะแส เสนอข้อคิดเห็น ซึ่ง
สามารถยื่นค าร้องเรียนผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ ระบบอินเตอร์เน็ต ทางโทรศัพท์ หรือแจ้งเบาะแสด้วย
ตนเอง 
 ฉะนั้น เพ่ือให้การด าเนินการรับเรื่องร้องเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  สามารถแก้ไขความ
เดือดร้อนของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้แต่งตั้งคณะท างานรับผิดชอบการรับเรื่องร้องเรียน
ประจ าองค์การบริหารส่วนต าบลสระโพนทอง รวมถึงจัดท าคู่มือด าเนินการเรื่องร้องเรียนขององค์การ
บริหารส่วนต าบลสระโพนทอง ขึ้น เพ่ือด าเนินการมาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งเรื่อง
ร้องเรียนต่างๆ เจ้าหน้าที่รับผิดชอบได้ถือปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกัน 

3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือจัดให้มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด าเนินการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆ  
 3.2 เพ่ือจัดให้มีมาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริตเป็นไป
ตามข้ันตอนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 มีการมอบหมายแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลสระโพนทอง 

6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 ก าหนดผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน 
 6.2 จัดท าคู่มือด าเนินการเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนต าบลสระโพนทอง 
 6.3 จัดประชุมให้ความรู้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนเพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงาน
และด าเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนที่ได้รับจากช่องทางการร้องเรียนต่างๆ ให้เป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน โดยโปร่งใสและเป็นธรรม 
 6.4 เผยแพร่กระบวนการและขั้นตอนในการด าเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วน
ต าบลสระโพนทอง ให้ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้เสีย คู่สัญญา ประชาชนทั่วไป หน่วยงานภายนอกตลอดจน
บุคลากรภายในหน่วยงาน สามารถเข้าใจและใช้ประโยชน์จากกระบวนการและขั้นตอนดังกล่าวได้ตรงกับ
ความต้องการ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565 
 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
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9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลสระโพนทอง 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 เจ้าหน้าที่รับผิดชอบด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนด าเนินการจัดการเรื่องร้องเรียนขององค์การ
บริหารส่วนต าบลสระโพนทอง 



ห น้ า  | 65 

 

โครงการที ่2 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชน
กล่าวหาเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลดสระโพนทอง  ว่าทุจริตและปฏิบัติราชการตามอ านาจ
หน้าที ่โดยมิชอบ” 

2. หลักการและเหตุผล 
 สืบเนื่องจากค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 69/2557 เรื่อง มาตรการปูองกันและแก้ไข
ปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบได้ก าหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ  ก าหนดมาตรการหรือ
แนวทางปูองกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้น
การสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบเฝูา
ระวัง เพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้ ประกอบกับนโยบายของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรี ได้แถลงนโยบายของรัฐบาลต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 ก็ได้
ก าหนดให้มีการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการปูองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบในภาครัฐ เป็นนโยบายส าคัญของรัฐบาล เพ่ือให้การขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและคณะรักษาความ
สงบแห่งชาติ ในการปูองกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ในการนี้
องค์การบริหารส่วนต าบลสระโพนทอง จึงได้จัดท ามาตรการการด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน กรณีมี
บุคคลภายนอกหรือประชาชนกล่าวหาเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลสระโพนทอง ว่าปฏิบัติ
ราชการตามอ านาจหน้าที่โดยมิชอบขึ้น ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้เสียได้ทราบ ช่องทางการ
ร้องเรียนแนวทางการพิจารณารับเรื่องร้องเรียน และการตอบสนองต่อข้อร้องเรียนในเรื่องการทุจริตหรือ
ประพฤติมิชอบของข้าราชการ และเป็นการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนในการช่วยสอดส่องและเฝูาระวังมิ
ให้เจ้าหน้าที่กระท าการทุจริตหรือประพฤติมิชอบนอกเหนืออ านาจที่ตนมีได้อีกทางหนึ่งด้วย 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือสร้างจิตส านึกให้แก่พนักงานส่วนต าบล  พนักงานจ้างตามภารกิจและลูกจ้างขององค์การ
บริหารส่วนต าบลสระโพนทอง ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมที่ดีและตระหนักถึงความส าคัญของภัยของการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 3.2 เพ่ือให้การตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ เป็นไปอย่างรวดเร็ว 
โปร่งใส เป็นธรรม 

4. เป้าหมาย 
   พนักงานส่วนต าบล   พนักงานจ้างตามภารกิจ และลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลสระโพน
ทอง 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลสระโพนทอง 

6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 ด าเนินการก าหนดหลักเกณฑ์และแนวทางในการพิจารณาเรื่องร้องเรียนว่ามีมูลและเข้า
องค์ประกอบความผิดการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือไม่ 
 6.2 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง กรณีมีเจ้าหน้าที่ทุจริตและปฏิบัติราชการตามอ านาจ
หน้าที่โดยมิชอบ 
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 6.3 ก าหนดช่องทางการร้องเรียน แจ้งเบาะแสข้อมูลเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบและ
พัฒนาช่องทางการร้องเรียนให้ง่าย สะดวกและวิธีการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล เพ่ือเป็นหลักประกันและสร้าง
ความมัน่ใจแก่ผู้ให้ข้อมูล ในการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่หน่วยงาน 
 6.4 แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ร้องเรียนทราบผลและความคืบหน้าของการด าเนินการ ภายใน 5 วัน  

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
   ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลสระโพนทอง 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ตัวช้ีวัด 
 ร้อยละของเรื่องร้องเรียนของเจ้าหน้าที่ที่มีการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 ผลลัพธ์ 
 ภาคประชาชนมีบทบาทในการเฝูาระวัง และติดตาม ตรวจสอบการท างานของเจ้าหน้าที่ 
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มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
 3.1 จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางท่ีเป็นการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน
ได้มีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทุก
ขั้นตอน 
  
โครงการที่ 1 
 มาตรการ “ปรับปรุงศูนย์ข้อมูลขา่วสารขององค์การบริหารส่วนต าบลสระโพนทองใหมี้ประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น” 

2. หลักการและเหตุผล 
   ตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 บัญญัติให้
หนว่ยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยตามที่กฎหมายก าหนดไว้ให้ประชาชนเข้า
ตรวจดูได ้ณ ที่ท าการของหน่วยงานของรัฐโดยเรียกสถานที่ท่ีจัดเก็บรวบรวมข้อมูลข่าวสารและให้บริการว่า 
“ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร” โดยมีเจตนารมณ์ให้ประชาชนมีโอกาสอย่างกว้างขวางในการได้รับข่าวสารเกี่ยวกับ
การด าเนินการต่างๆ ของรัฐ 
   ดังนั้น  เพ่ือให้การด าเนินการดังกล่าวเป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด องค์การบริหารส่วน
ต าบลสระโพนทอง  จึงไดใ้ห้มีสถานที่ส าหรับประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูลขา่วสารซึ่งได้รวบรวมไว้ โดยจัดเป็น
ศูนยข้์อมูลขา่วสารองค์การบริหารส่วนต าบลสระโพนทองให้บริการ ณ ศูนย์บริการร่วมองค์การบริหารส่วน
ต าบลสระโพนทองโดย             มีส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลสระโพนทองเป็นผู้รับผิดชอบข้อมูล
ข่าวสารต่างๆ ที่ประชาชนสามารถเข้าตรวจดูได้ เพ่ือประชาชนจะได้สามารถรับรู้สิทธิและหน้าที่ของตน
อย่างเต็มที่ในการแสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิทางการเมืองได้โดยถูกต้องตรงกับความเป็นจริง ในการ
รักษาประโยชน์ของตนต่อไป 

3. วัตถุประสงค์ 
   3.1 เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลขา่วสารอันเป็นประโยชน์แก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้องและ
ไมบ่ิดเบือนข้อเท็จจริง 
   3.2 เพ่ือเพ่ิมช่องทางให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของ
องค์การบริหารส่วนต าบลสระโพนทอง 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
   ศูนยข้์อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนต าบลสระโพนทองจ านวน  1  แห่ง 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
   ณ ศูนยข้์อมูลขา่วสารขององค์การบริหารส่วนต าบลสระโพนทอง 

6. วิธีด าเนินการ 
   6.1 มีการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารและจัดสถานที่ให้ประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูล 
   6.2 มีการแต่งตั้งเจา้หน้าที่ผู้รับผิดชอบเป็นปจัจุบัน 
   6.3 มีการจัดวางเอกสารข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหาร
งบประมาณ การเงิน การจัดหาพัสดุ การค านวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงานเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการที่กฎหมาย ระเบียบ กฎข้อบังคับที่ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเผยแพร่ให้
ประชาชนทราบและตรวจสอบได้ ข้อมูลครบตามรายการที่ก าหนด 
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   6.4 มีการจัดประชุมให้ความรู้แก่บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกี่ยวกับการ
ปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
   6.5 มีการให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับ พ.ร.บ. ข้อมูลขา่วสารของราชการ พ.ศ. 2540 
   6.6 มีบริการอินเตอร์เน็ตส าหรับให้บริการประชาชนทั่วไป 
   6.7 มีการจัดเก็บสถิติผู้มารับบริการและสรุปผลเสนอผู้บริหาร 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
   5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
   ไมใ่ช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
   ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลสระโพนทอง 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
   จ านวนศูนย์ข้อมูลขา่วสารขององค์การบริหารส่วนต าบลสระโพนทอง 
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โครงการที่ 2 
 มาตรการ “กิจกรรม การออกระเบียบการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลขา่วสารขององค์การบริหารสว่นต าบลสระโพนทอง” 

2. หลักการและเหตุผล 
 อาศัยอ านาจตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ซึ่งบัญญัติ
ไว้ว่าภายใต้บังคับมาตรา 14 และมาตรา 15 หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการอย่าง
น้อยดังต่อไปนี้ไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการก าหนด 
 และเพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการบริหาราชการที่ดี พ.ศ. 2546 เรื่องหลักธรรมาภิบาล 
ความโปร่งใส การมีส่วนร่วม สามารถตรวจสอบได้ 

3. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมาย จึงจัดท าระเบียบองค์การบริหารส่วนต าบลสระโพนทอง ว่าด้วย
ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2556 และประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลสระโพนทอง เรื่อง 
ค่าธรรมเนียมการท าส าเนาและการรับรองส าเนาข้อมูลข่าวสารของศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วน
ต าบลสระโพนทอง ขึ้น 
 2. เพ่ือให้บริการข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดู ศึกษา ค้นคว้า ตลอดจน
เผยแพร่ จ าหน่าย   จ่ายแจก รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 
 3. เพื่ออ านวยความสะดวกให้กับประชาชนในการจัดระบบข้อมูลข่าวสาร ดังนี้ 
  3.1 ข้อมูลข่าวสารที่ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา 
  3.2 ข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ 
  3.3 ข้อมูลข่าวสารอื่น 
  3.4 ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล 

4. เป้าหมาย 
 1. จัดเตรียมสถานที่จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ จ านวน 1 แห่ง 
 2. ระเบียบองค์การบริหารส่วนต าบลสระโพนทอง ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2561 
 จ านวน 1 ชุด 
 3. ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลสระโพนทอง เรื่องค่าธรรมเนียมการท าส าเนาและการับรอง
ส าเนาข้อมูลข่าวสารของศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนต าบลสระโพนทอง จ านวน 1 ฉบับ 
 4. แบบค าร้องขอตรวจดูข้อมูลข่าวสาร จ านวน 1 ฉบับ 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 ภายในองค์การบริหารส่วนต าบลสระโพนทอง 

6. วิธีการด าเนินงานโครงการ 
 6.1 จัดท าบันทึกขออนุมัติจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ 
 6.2 เมื่ออนุมัติแล้ว แจ้งเวียนทราบภายในทุกส่วนราชการ 
 6.3 จัดท าร่างระเบียบฯ ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2561 เสนอต่อผู้บริหารเพ่ือ
พิจารณาอนุมัต ิ
 6.4 จัดท าร่างประกาศฯ เรื่องค่าธรรมเนียมการท าส าเนาและการรับรองส าเนาข้อมูลข่าวสาร 
เสนอต่อผู้บริหารเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
 6.5 จัดท าร่างแบบค าร้องขอตรวจดูข้อมูลข่าวสาร เสนอต่อผู้บริหารเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
 6.6 จัดเตรียมสถานที่ โต๊ะ ตู้เอกสาร และจัดวางเอกสารตามกฎหมายก าหนด 
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7. ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 – พ.ศ.2565  

8. งบประมาณ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
 ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลสระโพนทอง 

10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1. มีการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ องค์การบริหารส่วนต าบลสระโพนทอง ณ ที่ท าการ
องค์การบริหารส่วนต าบลสระโพนทอง 
 2. มีการจัดระบบข้อมูลข่าวสารที่ครบถ้วน ไว้ส าหรับอ านวยความสะดวกให้กับประชาชน 
 3. มีประชาชนขอตรวจดูข้อมูลข่าวสารทางราชการ 
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โครงการที ่3 
1. ชื่อโครงการ :  มาตรการ“เผยแพร่การด าเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตเปิดเผยข้อมูล
ข่าวสารที่ส าคัญและหลากหลาย”  

2. หลักการและเหตุผล 
   ด้วยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 
ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐจะต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่ส าคัญๆ ของหน่วยงาน เช่น โครงสร้างและ
การจัดองคก์ร อ านาจหน้าที่ แผนงาน โครงการและอ่ืนๆ 
   ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลสระโพนทองจึงได้จัดท ามาตรการ “เผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารที่ส าคัญและหลากหลาย” ขึ้น เพ่ือให้ประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอ านาจ
หนา้ที่และเขา้ถึงขอ้มูลตามภารกิจหลักของเทศบาลต าบลพอกน้อย ไดง่้ายและสะดวกมากข้ึน 

3. วัตถุประสงค์ 
   3.1 เพ่ือให้มีการเผยแพร่ข้อมูลขา่วสารที่ส าคัญและเข้าถึงง่าย 
   3.2 เพ่ือให้มีการเผยแพร่ข้อมูลขา่วสารที่หลากหลาย 
   3.3 เพ่ือให้ประชาชนหรือผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลขา่วสารได้สะดวกมากยิ่งขึ้น 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
   มีข้อมูลประเภทต่างๆ เผยแพร่ต่อประชาชนในพ้ืนที่ และเข้าถึงไดโ้ดยสะดวกมากกว่า 10 
ประเภทขึ้นไป 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
   พ้ืนที่ทั้งในและนอกเขตองค์การบริหารส่วนต าบลสระโพนทอง 

6. วิธีด าเนินการ 
   จัดให้มีข้อมูลขา่วสารประเภทต่างๆ เผยแพร่ให้ประชาชนทั้งในและนอกพ้ืนที่ ไดแ้ก่ 

- แผนพัฒนาท้องถิ่น 
- งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
- แผนการด าเนินงาน 
- แผนอัตราก าลัง 
- แผนการจัดหาพัสดุ 
- ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา 
- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
- ข้อมูลรายรับและรายจ่าย 
- งบแสดงฐานะทางการเงิน 
- รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น 
- รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปี 
- รายงานผลคะแนนการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการ 
- ผลส ารวจความพึงพอใจของประชาชน 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
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   5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
   ไมใ่ช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
   องค์การบริหารส่วนต าบลสระโพนทอง 

10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
   จ านวนข้อมูลขา่วสารที่ได้รับการเผยแพร่ 
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โครงการที่ 4 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการเงิน การคลัง พัสดุ และทรัพย์สินของ
องค์การบริหารส่วนต าบลสระโพนทอง และการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเงินการคลัง” 

2. หลักการและเหตุผล 
 การบริหารงานราชการในปัจจุบัน ภาคประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมและมีบทบาทอย่างมากในการ
บริหารงานของราชการส่วนท้องถิ่นในด้านต่างๆ การบริหารงานราชการส่วนท้องถิ่นต้องสามารถตรวจสอบ
ได้ ต้องมีความโปร่งใส ต้องให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูล ข่าวสาร ในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ เพ่ือเป็น
การปูองกันมิให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ภาครัฐและภาคประชาชน 

3. วัตถุประสงค ์
 เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในการปฏิบัติงานให้ประชาชนได้รับรู้ เพ่ือประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงาน
ของภาครัฐเพ่ือส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริตประพฤติ
มิชอบในภาครัฐเสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายในการติดตามและตรวจสอบการทุจริตและประพฤติมิชอบใน
ภาครัฐให้มีความเข้มแข็งเพ่ือให้มีระบบ และกลไกในการปูองกันและตรวจสอบมิให้เกิดการทุจริต หรือการ
ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบในภาครัฐ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนภายในต าบลสระโพนทอง 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลสระโพนทอง 

6. วิธีด าเนินการ 
 เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงบประมาณ รายการบัญชีรับจ่ายเงินประจ าปี และการจัดซื้อจัดจ้าง 
จัดหาพัสดุต่างๆ รวมถึงการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการช าระภาษีท้องถิ่น และการรับเรื่องร้องเรียนทางด้าน
การเงินการคลัง ผ่านทางเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนต าบลสระโพนทอง และปิดประกาศข้อมูลดังกล่าว
ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนต าบลสระโพนทอง 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 
 
 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลสระโพนทอง 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
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 ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญของทางราชการ ประชาชนมีโอกาสได้ตรวจสอบการ
บริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลสระโพนทอง ท าให้ลดการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีความ
โปร่งใสในการปฏิบัติงาน 
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โครงการที่ 5 
1. ชื่อโครงการ : โครงการจัดท าวารสารประชาสัมพันธ์การด าเนินงานขององค์กร 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของมาตรการ 
 ในภาวะสังคมปัจจุบัน ความเจริญก้าวหน้าด้านวิชาการ และเทคโนโลยีต่างๆ ก้าวหน้าไปมาก
เครื่องมือสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ที่ทันสมัย และมีประสิทธิภาพสูง การน าเอาเทคโนโลยีต่างๆ เข้ามาใช้
ในการด าเนินงานผ่านสื่อการประชาสัมพันธ์ เพ่ือให้บรรลุผลส าเร็จ และรวดเร็วยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการสรุป
เพ่ือให้ความรู้ความเข้าใจได้ง่ายในช่วงระยะเวลาสั้นๆ หรือช่วงระยะเวลาอันจ ากัดนั้นเป็นเรื่องที่ต้องปู
พ้ืนฐาน สร้างความน่าเชื่อถือ และน่าสนใจให้กับกิจกรรม/โครงการขององค์การบริหารส่วนต าบล ให้
สามารถมองเห็นภาพหรือเห็นความเกี่ยวโยงกันของกิจกรรม/โครงการต่างๆ ได้ชัดเจนถูกต้อง ฉะนั้นการ
สร้างความสัมพันธ์กับประชาชนต้องการให้ประชาชนเข้าถึงและมีส่วนร่วมรับรู้ในภารกิจขององค์การบริหาร
ส่วนต าบล จึงจ าเป็นต้องพิจารณาในการเลือกสื่อให้เหมาะสมกับสภาวการณ์นั้นๆ การใช้สื่อเทคนิคและ
วิธีการเป็นอย่างไรบ้าง ในแต่ละขั้นตอนที่ต่างกันเป็นสิ่งส าคัญ ทั้งนี้เพ่ือให้ประชาชนยอมรับและให้ความ
ร่วมมือสนับสนุน ซึ่งจะมีผลต่อการพัฒนาตามภารกิจ บทบาท หน้าที่ อย่างโปร่งใสและยุติธรรม 

3. วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อประชาสัมพันธ์การด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลสระโพนทองให้ประชาชนได้รับ
ทราบ  
 2. เพื่อสร้างจิตส านึกให้เกิดการเรียนรู้ รับรู้และเข้าใจในภารกิจการปฏิบัติงานขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลอย่างถูกต้องและโปร่งใส 
 3. เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมและรับผิดชอบในภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลสระ
โพนทอง 
 4. เพื่อให้เกิดความหวงแหนและภาคภูมิใจในท้องถิ่นของตน 
 5. เพื่อน าเสนอผลงาน/โครงการโดดเด่น ให้เป็นที่ทราบกันอย่างแพร่หลาย 
 6. เพื่อความสัมพันธ์ที่ดีและเชื่อมความสามัคคีระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบลและประชาชน 

4. เป้าหมาย 
 จดัท าวารสารรายงานประจ าปี   

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลสระโพนทอง 
 
6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 เสนออนุมัติโครงการ 
 6.2 ด าเนินการประชุม 
 6.3 มอบหมายงาน/จัดท าการร่วมน าเสนอร่างรูปแบบ 
 6.4 ผลิตสื่อ  
 6.5 ติดตามและประเมินผลโครงการ 
 
 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
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 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – พ.ศ.2565 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่มี 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลสระโพนทอง 
 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ใช้แบบสอบถามความพึงพอใจในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลสระโพนทอง ซึ่ง
ออกแบบโดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นตัวชี้วัด โดยก าหนดตัวชี้วัด ดังนี้ 
 - ประชาชนได้รับทราบเข้าใจถึงบทบาท ภารกิจของอบต.และมีความพึงพอใจในสื่อเอกสารในการ
ประชาสัมพันธ์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 
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โครงการที่ 6 
1. ชื่อโครงการ : การด าเนินงานศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ขององค์การบริหารส่วนต าบลสระโพนทอง 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลสระโพนทอง เป็นหน่วยงานภาครัฐที่เน้นการให้บริการประชาชน และมี
เปูาหมายให้มีการบริการประชาชนในด้านต่างๆ ที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ด้วยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และ
เกิดประโยชน์ต่อประชาชนผู้รับบริการโดยตรง โดยถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะได้รับการบริการอย่าง
สะดวกรวดเร็ว และลดภาระของประชาชนเป็นส าคัญ 
 ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินงานด้านบริการเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเป็นการอ านวยความสะดวกและ
ตอบสนองความต้องการของประชาชน องค์การบริหารส่วนต าบลสระโพนทอง จึงมีการจัดตั้งศูนย์รับ
เรื่องราวร้องทุกข์เพ่ือไว้ส าหรับรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์  จากประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนต่างๆ 

3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพ้ืนที่ และจะได้แก้ไขปัญหาได้อย่าง
ถูกต้องหรือน ามาเป็นข้อมูลในการท าแผนงานโครงการแก้ไขปัญหาต่อไป 
 3.2 เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาติดต่อราชการ ณ องค์การบริหารส่วนต าบลสระ
โพนทอง 
 3.3 เพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลสระโพนทองกับ
ประชาชนในพื้นท่ี 

4. เป้าหมาย 
 ให้บริการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ จากประชาชนในพ้ืนที่ที่ได้รับความเดือดร้อนร าคาญหรือผู้มี
ส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง โดยการปฏิบัติราชการต้องสามารถให้บริการได้อย่างมีคุณภาพ สามารถด าเนินการ
แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด สร้างความเชื่อมั่นไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองตามความคาดหวัง/ความ
ต้องการของประชาชนผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความหลากหลายและมีความแตกต่างกันได้
อย่างเหมาะสมและมีการจัดเตรียมระบบการแก้ไขหรือบรรเทาปัญหาและผลกระทบใดๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น
ตามมาได ้

5. วิธีด าเนินการ 
 5.1 จัดท าค าสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข ์
 5.2 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบช่องทางในการร้องทุกข์/ร้องเรียน 
 5.3 น าเรื่องเสนอคณะผู้บริหารพิจารณาสั่งการเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือแก้ไขปัญหาตามความ
จ าเป็นและเร่งด่วน 
 5.4 แจ้งผลการปฏิบัติงานให้ผู้ร้องทราบ 

6. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ให้บริการในวัน เวลาราชการวันจันทร์ – วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น. โดยช่องทาง
ร้องทุกข์/ร้องเรียน ดังนี้ 
 6.1 ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลสระโพนทอง 
 6.2 ทางโทรศัพท์หมายเลข 044-056145 ทางโทรสารหมายเลข 044-056144  
 6.3 ทางเว็บไซต์  
 6.4 ทางไปรษณีย์ 
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7. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลสระโพนทอง 

9. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 9.1 มีสถิติจ านวนเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน ประจ าสัปดาห์/ประจ าเดือน ท าให้เห็นว่าประชาชนได้มี
ส่วนร่วมในการสอดส่องดูแลสังคมและการอยู่ร่วมกัน แสดงให้เห็นถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลสระโพนทอง 
 9.2 สามารถด าเนินการแก้ไขปรับปรุงตามเรื่องที่ประชาชนร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
 9.3 แจ้งผลการด าเนินการให้ผู้ร้องเรียนทราบภายใน 15 วัน 
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โครงการที่ 1 
1. ชื่อโครงการ : การด าเนินงานศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ขององค์การบริหารส่วนต าบลสระโพนทอง 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลสระโพนทอง เป็นหน่วยงานภาครัฐที่เน้นการให้บริการประชาชน และมี
เปูาหมายให้มีการบริการประชาชนในด้านต่างๆ ที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ด้วยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และ
เกิดประโยชน์ต่อประชาชนผู้รับบริการโดยตรง โดยถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะได้รับการบริการอย่าง
สะดวกรวดเร็ว และลดภาระของประชาชนเป็นส าคัญ 
 ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินงานด้านบริการเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเป็นการอ านวยความสะดวกและ
ตอบสนองความต้องการของประชาชน องค์การบริหารส่วนต าบลสระโพนทอง จึงมีการจัดตั้งศูนย์รับ
เรื่องราวร้องทุกข์เพ่ือไว้ส าหรับรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์  จากประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนต่างๆ 

3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพ้ืนที่ และจะได้แก้ไขปัญหาได้อย่าง
ถูกต้องหรือน ามาเป็นข้อมูลในการท าแผนงานโครงการแก้ไขปัญหาต่อไป 
 3.2 เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาติดต่อราชการ ณ องค์การบริหารส่วนต าบลสระ
โพนทอง 
 3.3 เพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลสระโพนทอง 
กับประชาชนในพื้นท่ี 

4. เป้าหมาย 
 ให้บริการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ จากประชาชนในพ้ืนที่ที่ได้รับความเดือดร้อนร าคาญหรือผู้มี
ส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง โดยการปฏิบัติราชการต้องสามารถให้บริการได้อย่างมีคุณภาพ สามารถด าเนินการ
แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด สร้างความเชื่อมั่นไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองตามความคาดหวัง/ความ
ต้องการของประชาชนผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความหลากหลายและมีความแตกต่างกันได้
อย่างเหมาะสมและมีการจัดเตรียมระบบการแก้ไขหรือบรรเทาปัญหาและผลกระทบใดๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น
ตามมาได ้

5. วิธีด าเนินการ 
 5.1 จัดท าค าสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
 5.2 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบช่องทางในการร้องทุกข์/ร้องเรียน 
 5.3 น าเรื่องเสนอคณะผู้บริหารพิจารณาสั่งการเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือแก้ไขปัญหาตามความ
จ าเป็นและเร่งด่วน 
 5.4 แจ้งผลการปฏิบัติงานให้ผู้ร้องทราบ 

6. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ให้บริการในวัน เวลาราชการวันจันทร์ – วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น. โดยช่องทาง
ร้องทุกข์/ร้องเรียน ดังนี้ 
 6.1 ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลสระโพนทอง 
 6.2 ทางโทรศัพท์หมายเลข 044-056145 ทางโทรสารหมายเลข 044-056144  
 6.3 ทางเว็บไซต์  
 6.4 ทางไปรษณีย์ 
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7. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลสระโพนทอง 

9. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 9.1 มีสถิติจ านวนเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน ประจ าสัปดาห์/ประจ าเดือน ท าให้เห็นว่าประชาชนได้มี
ส่วนร่วมในการสอดส่องดูแลสังคมและการอยู่ร่วมกัน แสดงให้เห็นถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลสระโพนทอง 
 9.2 สามารถด าเนินการแก้ไขปรับปรุงตามเรื่องที่ประชาชนร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
 9.3 แจ้งผลการด าเนินการให้ผู้ร้องเรียนทราบภายใน 15 วัน 
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โครงการที่ 8 
1.  ชื่อโครงการ   โครงการออกประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 

2. หลักการและเหตุผล 
   องค์การบริหารส่วนต าบล มีหน้าที่ในการพัฒนาต าบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 
ตามมาตรา 66  แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่ 6 )พ.ศ. 2552 โดยใช้แผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบล เป็นเครื่องมือน าสู่การปฏิบัติและ
เป็นกรอบในการท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี และงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม โดยอาศัยอ านาจ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.
2559  ข้อ 7 (1) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น  ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ
ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือจ้างแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น รับทราบปัญหา ความต้องการ ประเด็น การพัฒนาและ
ประเด็นที่เก่ียวข้องตลอดจนความช่วยเหลือทางวิชาการ และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่เพ่ือ
น ามาก าหนดแนวทางการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี โดยให้น าข้อมูลพ้ืนฐานในการพัฒนาจากหน่วยงาน
ต่างๆ และข้อมูลในแผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
 ดังนั้น เพ่ือให้เกิดธรรมาภิบาลในการพัฒนาท้องถิ่น โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนใน
สังคม หมู่บ้าน ชุมชน ให้มากที่สุด อีกทั้งเป็นการเสริมสร้างกระบวนการ การเรียนรู้ในเรื่องของการจัดท า
แผนพัฒนาชุมชน ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบล โดย
แผนพัฒนาชุมชนได้สนองตอบปัญหาความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง และยังเป็นการลดขั้นตอน
กระบวนการและความซ้ าซ้อนในการจัดท าแผนขององค์การบริหารส่วนต าบล ที่อาจเชิญคณะกรรมการ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล มาเข้าร่วมประชุมประชาคมท้องถิ่น
ในการจัดท าแผนชุมชน พร้อมกันทีเดียว และเพ่ือให้เป็นไปตามที่กระทรวงมหาดไทยได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด 
ที่มท 0810.2/0600 ลงวันที่ 29 มกราคม 2559 ก าหนดแนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและ
ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 องค์การบริการส่วนต าบลดงบัง จึงได้จัดท า “โครงการออกประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น”  ขึ้น 
 
3. วัตถุประสงค ์

1. เพ่ือรับทราบ ความต้องการ สภาพปัญหาของชุมชน ระดมความคิดพร้อมทั้งแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นจากหลายฝุาย ล าดับความส าคัญ และน าข้อสรุปประกอบการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
ขององค์การบริหารส่วนต าบลสระโพนทอง 
2. เพื่อให้องค์การบริหารส่วนต าบลดงบังน าแผนพัฒนาชุมชน ที่สอดคล้องเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์
และแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลสระโพนทองน าไปสู่การจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปีที่มีประสิทธิภาพ และใช้เป็นกรอบในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลสระ
โพนทองภายใต้การบริหารงาน โดยใช้หลักธรรมาภิบาล 
3. เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชนของตนเองและเรียนรู้ขั้นตอน
กระบวนการจัดท าแผนพัฒนาชุมชน 
 

4. เป้าหมาย 
๑.  คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลสระโพนทอง 
2.  ผู้น าชุมชน (ก านัน,ผู้ใหญ่บ้าน,กรรมการหมู่บ้าน และสมาชิกสภา อบต.) 
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3.  ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ  
 4.  ผู้แทนกลุ่มประชาชนและประชาชนในพื้นท่ี 
 5.  เจ้าหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่   

  
5. ระยะเวลาการด าเนินการ 
     ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 –พ.ศ. 2565   
  
6. วิธีการด าเนินการ 

1. จัดท าหนังสือแจ้งกลุ่มเปูาหมาย 
2. แจ้งประสานขอความร่วมมือจากก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาสัมพันธ์โครงการ 
3. ประชุมประชาคมต าบล เพ่ือน าปัญหาความต้องการจากประชุมประชาคมหมู่บ้านจัดล าดับ 
    ความส าคัญและลงมติเห็นชอบพิจารณาบรรจุลงในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
4. ประเมินผลโครงการ 

 
7. งบประมาณ 

 ใช้งบประมาณองค์การบริหารส่วนต าบลสระโพนทอง 5,000.- บาท 
 

8. สถานที่ด าเนินการ 
หอ้งประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสระโพนทอง 
 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
- ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลสระโพนทอง’ 
 

10. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1. สามารถรับทราบ ความต้องการ สภาพปัญหาของชุมชน ระดมความคิดพร้อมทั้งแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นจากหลายฝุาย ล าดับความส าคัญ และน าข้อสรุปประกอบการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปีขององค์การบริหารส่วนต าบลสระโพนทอง 
2. องค์การบริหารส่วนต าบลสระโพนทอง สามารถน าแผนพัฒนาชุมชน ที่สอดคล้องเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลสระโพนทองน าไปสู่การจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่มีประสิทธิภาพ และใช้เป็นกรอบในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วน
ต าบลสระโพนทองภายใต้การบริหารงาน โดยใช้หลักธรรมาภิบาล 
3. สามารถส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชนของตนเองและเรียนรู้ขั้นตอน
กระบวนการจัดท าแผนพัฒนาชุมชน 
 

11. การติดตามและประเมินผล 
 1. จ านวนผู้เข้าร่วมประชุมตามประกาศสัดส่วนประชาคมต าบล ไม่น้อยกว่าร้อยละ60   
  2. แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลโครงการ โดยใช้แบบติดตามประเมินผล  
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โครงการที ่9 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการก าหนดขั้นตอน/กระบวนการเรื่องร้องเรียน  

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
   ศูนย์บริการสาธารณสุของค์การบริหารส่วนต าบลสระโพนทอง เป็นหน่วยบริการด้าน
สาธารณสุข ในการให้บริการแก่ประชาชนแบบองค์รวมผสมผสานและต่อเนื่อง สามารถตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนทั้งในด้านการรักษาพยาบาลและการส่งเสริมสุขภาพและการปูองกันโรค เพ่ือมุ่งเน้น
ให้ประชาชนได้รับบริการที่มีมาตรฐานอย่างเท่าเทียมกัน ทั่วถึงเสมอภาคตามรัฐธรรมนูญของประเทศไทย
การแสดงความคิดเห็นของประชาชน เป็นกลไกหนึ่งในการน ามาพัฒนาปรับปรุงบริการให้ดียิ่งขึ้น รวมทั้ง
เป็นช่องทางที่เปดิให้ประชาชนได้มีส่วนร่วม และได้รับบริการที่มีความเทา่เทียมและโปร่งใส 

3. วัตถุประสงค์ 
   3.1 เพ่ือเป็นช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียน หรือรับความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจาก
ประชาชน 
   3.2 เพ่ือให้ประชาชนได้ทราบขั้นตอน และกระบวนการในการร้องเรียน 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
   มีช่องทางและก าหนดขั้นตอนกระบวนการในการร้องเรียน 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
   องค์การบริหารส่วนต าบลสระโพนทอง 
6. วิธีด าเนินการ 
   จัดท าขั้นตอนกระบวนการ และช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนจากประชาชน ไดแ้ก่ 
   - กลอ่งรับความคิดเห็นติดตั้งไว้ ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลสระโพนทอง 
   - ผ่านเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนต าบลสระโพนทอง 
   - ผ่าน facebook องค์การบริหารส่วนต าบลสระโพนทอง 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
   5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565)  

8. งบประมาณด าเนินการ 
   ไมใ่ช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
   องค์การบริหารส่วนต าบลสระโพนทอง 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
   ประชาชนได้รับทราบขั้นตอน กระบวนการ และแสดงความคิดเห็นผ่านช่องทางในการรับ
เรื่องรอ้งเรียน 
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โครงการที่ 10 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์รับทราบ 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ในการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ เป็นสิ่งส าคัญเพราะการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ทุกครั้งจะต้องมีการตรวจสอบ กลั่นกรองการใช้อ านาจ โดยการเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้รับทราบ
ข้อเท็จจริง ข้อกฎหมายที่ถูกต้อง และต้องเป็นธรรมกับทุกฝุาย เมื่อด าเนินการตามขั้นตอนเรื่องการ
ร้องเรียนร้องทุกข์เสร็จแล้วให้แจ้งผู้ร้องรับทราบโดยเร็วไม่เกิน 15 วัน 

3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดลดปัญหาทุจริต 
 3.2 เพ่ือให้เกิดการปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างถูกต้องโดยการน าข้อเสนอแนะจากหน่วยตรวจสอบ
มาปฏิบัติ 
 3.3 เพ่ือให้ผู้ร้องได้รับทราบขั้นตอนของการด าเนินการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์และส่งเสริมภาค
ประชาชนร่วมตรวจสอบการด าเนินงานของทางราชการ 

4. เป้าหมายการด าเนินการ 
 ผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ทุกราย 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลสระโพนทอง 

6. วิธีการด าเนินการ 
 ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วเสร็จแจ้งผู้ร้องโดยเร็วไม่เกิน 15 วันท าการ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ 2561 – 2565 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลสระโพนทอง 

9. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 การปฏิบัติหน้าที่ราชการถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย เป็นธรรมกับทุกฝุาย 
 10.2 ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติงานด้านการร้องเรียนร้องทุกข์ 
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โครงการที่ 11. 

 ชื่อโครงการ : มาตรการแต่งตั้งคณะกรรมการการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล
สระโพนทอง 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2548 หมวด 1 องค์กรจัดท าแผนพัฒนา ข้อ 7  - ข้อ 12 ก าหนดให้มีองค์กรและโครงสร้างขององค์กร
จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปของคณะกรรมการ 
 ดังนั้น เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลสระโพนทอง  ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบ
องค์การบริหารส่วนต าบล มีองค์กรในการจัดท าแผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548   จึงแต่งตั้งคณะกรรมการการจัดท า
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลสระโพนทอง ขึ้น 

3. วัตถุประสงค ์
 เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลสระโพนทองและตัวแทนประชาชนจากทุก
ภาคส่วนได้มีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็นในการจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ให้สอดคล้องกับ
ประเด็นหลักการพัฒนาที่ประชาคมองค์การบริหารส่วนต าบลสระโพนทอง และคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น ก าหนดด้วยความถูกต้อง โปร่งใส และสุจริต 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 2. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลสระโพนทอง 

6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 จัดประชุมคณะกรรมการชุมชน เพ่ือคัดเลือกผู้แทนประชาคม  

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2565 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลสระโพนทอง   

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลสระโพนทอง มีคณะกรรมการการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  
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โครงการที่ 12 
1. ชื่อโครงการ : การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดท าแผนชุมชน 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 การพัฒนาและสร้างการเรียนรู้ เพ่ือมุ่งเน้นยกระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการพัฒนา
ท้องถิ่นเป็นส าคัญ  จึงควรให้คณะกรรมการชุมชนซึ่งถือว่าเป็นประชาชนกลุ่มหนึ่งในชุมชน สร้างแผนชุมชน
ขึ้นมาด้วยตนเอง ดังความหมายของแผนแม่บทชุมชนที่ว่า “แผนชุมชนเป็นการท างานเพ่ือต้องการให้ชุมชน
สามารถบริหารจัดการเอง ก าหนดทิศทางของตนเอง”  การสร้างภูมิคุ้มกัน ปูองกันเงื่อนไขจากภายนอกเข้า
ไปท าให้ชุมชนเปลี่ยนแนวคิดวัฒนธรรมดั้งเดิม และวิ่งตามกระแสเงิน ท าให้ชุมชนได้รับการเรียนรู้ รู้ จัก
ชุมชนของตนเองสามารถค้นหาทรัพยากรและศักยภาพของตนเอง ตลอดจนการท าโครงการแก้ไขปัญหาใน
อนาคตได้ และการประสานกับหน่วยงานทุกภาคส่วน เพ่ือให้เกิดความร่วมมือเป็นพลังส าคัญในการแก้ไข
ปัญหาที่ตอบมนองความต้องการของชุมชน ในปัจจุบันและปูองกันปัญหาที่จะเกิดข้ึนในอนาคตได้ 

3. วัตถุประสงค ์
 เพ่ือให้คนในชุมชนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันได้เห็นข้อเด่น ข้อดี โอกาสและข้อจ ากัดของชุมชน
ในการพัฒนาอย่างมีเปูาหมายมีช่องทางในการแก้ไขปัญหาของชุมชนได้อย่างเหมาะสมและครอบคลุม
สามารถก าหนดกิจกรรมที่ตอบสนองความต้องการของชุมชนได้คิดเป็นและกล้าที่จะตัดสินใจด้วยตนเองได้ 

4. เป้าหมาย 
 ทุกหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลสระโพนทอง 

5. วิธีด าเนินการ 
 5.1 ประชุมผู้บริหาร ก านันผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องเพ่ือวางแผนการด าเนินงาน 
 5.2 ประชาสัมพันธ์โครงการพร้อมให้ความรู้แก่ประชาชนในพ้ืนที่ โดยใช้หอกระจายข่าวและเสียง
ตามสายในหมู่บ้าน 
 5.3 ด าเนินการจัดท าแผนชุมชนของทุกหมู่บ้านตามก าหนดการ 
 5.4 ส่งแผนชุมชนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

6. ระยะเวลาการด าเนินการ 
 5 ปี (ปีงบประมาณ 2561 - 2565)  

7. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลสระโพนทอง 

9. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ชุมชนสามารถวางแผนจัดการกับทรัพยากรหรือทุนในชุมชน ทั้งทุนบุคคลและทุนสังคมที่มีอยู่ได้
อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพชุมชนคนในชุมชนได้รับผลประโยชน์ร่วมกันอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม
ความร่วมมือกันของคนในชุมชนจะก่อให้เกิดทัศนคติที่ดี เอ้ืออาทรต่อกันได้ รวมทั้งปลูกฝังทัศนคติ ค่านิยม
ที่ดีให้กับลูกหลานสามารถหาแนวร่วมในการท างานเพ่ือพัฒนาชุมชนท้องถิ่นของตนเองได้ 
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มิติที่ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

โครงการที่ 1 
1. ชื่อโครงการ : โครงการจัดท าแผนการตรวจสอบภายในประจ าปี   

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 การตรวจสอบภายในเป็นปัจจัยส าคัญที่จะช่วยให้การด าเนินงานตามภารกิจขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลสระโพนทอง เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทั้งยังช่วยปูองกันหรือลดความเสี่ยง
จากการด าเนินงานผิดพลาดและลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งการตรวจสอบภายในนั้นยังถือเป็น
ส่วนประกอบส าคัญที่แทรกอยู่ในการปฏิบัติงานตามปกติ ซึ่งจะต้องมีการกระท าอย่างเป็นขั้นตอนที่ถูกต้อง
ตามระเบียบ และกฎหมายที่ก าหนด โดยผู้บริหารสามารถน าแผนการตรวจสอบภายในมาใช้โดยรวมเป็น
ส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหาร เพ่ือให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการด าเนินงานอีกทั้งยังเป็นแนว
ทางการปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นแนวทางการตรวจสอบภายในที่ชัดเจน ดังนั้น การจัดท าแผนการตรวจสอบ
ภายในอย่างมีมาตรฐานประกอบกับมีระเบียบ ข้อบังคับ ตลอดจนกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องจะท าให้การ
ปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบลสระโพนทอง เป็นไปอย่างถูกต้องและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ
ทางราชการ 

3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือจัดวางระบบการควบคุมภายในตามระเบียบ สตง. ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานควบคุม
ภายใน พ.ศ. 2544 
 3.2 เพ่ือพิสูจน์ความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆ ทางด้านการบัญชี และด้าน
อ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 
 3.3 เพ่ือตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจว่าเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
ค าสั่ง มติคณะรัฐมนตรี และนโยบายที่ก าหนด 
 3.4 เพ่ือตรวจสอบหาระบบการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจว่าเพียงพอ และเหมาะสม 
 3.5 เพ่ือเป็นหลักประกันการใช้และระวังทรัพย์สินต่างๆ ของส่วนราชการเป็นไปอย่างเหมาะสม 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 พนักงานส่วนต าบลทุกหน่วยงาน ขององค์การบริหารส่วนต าบลสระโพนทอง 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลสระโพนทอง 

6. วิธีการด าเนินการ 
 6.1 จัดท าแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
 6.2 ตรวจสอบความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆ ด้วยเทคนิค และวิธีการ
ตรวจสอบที่ยอมรับโดยทั่วไป ปริมาณมากน้อยตามความจ าเป็นและเหมาะสม โดยค านึงถึงประสิทธิภาพ
ของระบบการควบคุมภายในและความส าคัญของเรื่องที่ตรวจสอบ รวมทั้งวิเคราะห์และประเมินผลการ
บริหารและการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ 
 6.3 ตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน การพัสดุและทรัพย์สิน 
รวมทั้งการบริหารงานด้านอ่ืนๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ 
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ข้อบังคับ ค าสั่ง และมติคณะรัฐมนตรี ตลอดจนตรวจสอบระบบการดูแลรักษา และความปลอดภัยของ
ทรัพย์สิน และการใช้ทรัพยากรทุกประเภท ว่าเป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด 
 6.4 สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน และ/หรือ ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่งที่ทางราชการ
ก าหนด เพื่อให้มั่นใจได้ว่าสามารถน าไปสู่การปฏิบัติงานที่ตรงตามวัตถุประสงค์และสอดคล้องกับนโยบาย 
 6.5 รายงานผลการตรวจสอบและติดตามประเมินผล 

7. ระยะเวลาการด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – พ.ศ.2565 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 หน่วยงานตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนต าบลสระโพนทอง 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 บุคลากรมีความเข้าใจและปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน
มากขึ้น 
 10.2 ความเสี่ยงในการเบิกจ่ายเงินลดน้อยลง 
 10.3 การใช้ทรัพยากรของส านัก/กอง/หน่วยงาน ที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า ประหยัด 
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โครงการที่ 2 
 

1. ชื่อโครงการ : โครงการจัดท ารายงานการควบคุมภายใน 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 
2544 ก าหนดให้หน่วยรับตรวจติดตามประเมินผลการควบคุมภายในที่ได้ก าหนดไว้ รายงานต่อผู้ก ากับ
ดูแลและคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้น
ปีงบประมาณ 
 ดังนั้น เพ่ือให้การปฏิบัติถูกต้องและเป็นไปตามที่ระเบียบฯ ก าหนด องค์การบริหารส่วนต าบลสระ
โพนทอง  จึงได้มีการจัดท าและรายงานการควบคุมภายในตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินก าหนด 
เป็นประจ าทุกป ี

3. วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค์กรขององค์การบริหารส่วนต าบลสระ
โพนทอง 
 2. เพ่ือสรุปรายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายในให้นายกทราบตามแบบที่ระเบียบฯ 
ก าหนด 
 3. เพ่ือรายงานการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในต่อผู้ก ากับดูแลและคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดิน ตามก าหนด 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ส่วนราชการทุกหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนต าบลสระโพนทอง 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 ส่วนราชการทุกหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนต าบลสระโพนทอง 

6. วิธีด าเนินการ 
 1. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค์กร 
 2. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย 
 3. ผู้บริหารมีหนังสือแจ้งให้ทุกส่วนราชการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน 
 4. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย ด าเนินการ
ประเมินองค์ประกอบ ตามแบบ ปย.1 และประเมินผลการปรับปรุงการควบคุมภายในตามแบบ ปย.2 
 5. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับองค์กร ด าเนินการรวบรวม เพ่ือ
จัดท ารายงานการควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ข้อ 6 ระดับองค์กร และน าเสนอผู้บริหาร พร้อมจัดส่ง
รายงานให้ผู้ก ากับดูแลและคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 
 

7. ระยะเวลาการด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – พ.ศ.2565 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณด าเนินการ 
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9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลสระโพนทอง 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1. บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
 2. ลดโอกาสความผิดพลาด ปูองกันและลดความเสี่ยงต่อการปฏิบัติงาน 
 3. เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรและประชาชนโดยรวม 
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โครงการที่ 3 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ระบบการควบคุมภายในเป็นกลไกที่ส าคัญและเป็นเครื่องมือในการบริหารงานในหน่วยงานไม่ว่าจะ
เป็นในภาครัฐ หรือเอกชนทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ระบบการควบคุมภายในจะช่วยควบคุมหรือลดความ
เสี่ยงของหน่วยงานให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ซึ่งจะท าให้ปฏิบัติงานและการจัดการของหน่วยงานบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ ในอดีตที่ผ่านมาการบริหารงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้มีการควบคุมภายในตามที่
กระทรวงการคลังประกาศให้ใช้เป็นเรื่องๆ ไป ซึ่งอาจอยู่ในรูปของกฎหมาย ระเบียบ ระบบบัญชี หนังสือสั่ง
การ และหนังสือตอบข้อหารือต่างๆ โดยส่วนใหญ่ จะเน้นไปที่การควบคุมด้านการเงินและบัญชีและการ
ปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบหรือกฎเกณฑ์ที่ทางราชการก าหนดไว้ ซึ่งไม่ครอบคลุมถึงการจัดการด้านอ่ืนๆ 
นอกเหนือจากด้านการเงินและบัญชีในหน่วยงาน จึงไม่สามารถสะท้อนภาพถึงผลการด าเนินงานในภาพรวม
ของหน่วยงานได้ ระบบการควบคุมภายในที่ดี ควรเป็นระบบการควบคุมที่ครอบคลุมงานทุกด้านและ
สามารถสะท้อนภาพให้เห็นเป็นองค์รวมของหน่วยงานนั้นๆ ว่ามีการด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลหรือไม่เพียงใด การที่ระบบการควบคุมภายในของรัฐยังไม่ครอบคลุมทุกระบบงาน อาจเป็น
ช่องทางรั่วไหลท าให้เกิดความเสียหายในหน่วยงานและการด าเนินงานไม่สัมฤทธิ์ผล ทั้งนี้ สาเหตุส่วนหนึ่ง
อาจเกิดจากการก าหนดหน้าที่และมอบหมายงานในหน่วยงานไม่เหมาะสม การมอบหมายการปฏิบัติงานทั้ง
กระบวนการให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งเพียงคนเดียว การควบคุมสอบทานและการตรวจสอบยังไม่มี
ประสิทธิภาพเพียงพอตลอดจนขาดการประเมินและการบริหารความเสี่ยงการควบคุมภายในของหน่วยงาน
ที่ก าหนดขึ้น และพัฒนาให้ระบบการควบคุมภายในดังกล่าวทันสมัยอยู่เสมอ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลสระโพนทองพิจารณาแล้วเห็นว่าเพ่ือให้องค์กรมีแนวทางในการก าหนด
ระบบการควบคุมภายใน    ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน่วยงานจึงได้
ก าหนดกิจกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนต าบลสระโพนทองขึ้น 

3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ท าให้การใช้ทรัพยากร
เป็นไปอย่างประหยัดและคุ้มค่า โดยลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ซ้ าซ้อนหรือไม่จ าเป็น ลดความเสี่ยงหรือผล
เสียหายด้านการเงินหรือด้านอ่ืนๆ ที่อาจมีขึ้น 
 3.2 เพ่ือให้มีข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้องครบถ้วนและเชื่อถือได้ สร้างความมั่นใจแก่
ผู้บริหารในการตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารและการปฏิบัติงาน และบุคคลภายนอกที่เก่ียวข้อง 
 3.3 เพ่ือให้บุคลากรมีการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย เงื่อนไขสัญญา ข้อตกลง ระเบียบข้อบังคับ
ต่างๆ ของหน่วยงานอย่างถูกต้องและครบถ้วน 

4. เป้าหมาย 
 เพ่ือให้การควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนต าบลสระโพนทองเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน่วยงาน อีกทั้งยังเป็นการควบคุมหรือลดความเสี่ยงของหน่วยงานให้
อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งจะท าให้การปฏิบัติงานและการจัดงานของหน่วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ 

5. วิธีด าเนินการ 
 5.1 แต่งตั้งคณะท างานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดินว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ข้อ 6 
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 5.2 ประชุมคณะท างานเพ่ือปรับปรุงพัฒนาระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้การ
ปฏิบัติตามภารกิจและตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ต าบล  ดงบังเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 5.3 การรวบรวมผลการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในให้คณะท างานฯ เพ่ือสรุปข้อมูล 
 5.4 รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคต่างๆ ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบล
และผู้บริหารทราบ 

6. สถานที่/ระยะเวลาด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลสระโพนทองระยะเวลา 5ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565) 

7. หน่วยงานรับผิดชอบ 
 ทุกกอง/ส านัก ขององค์การบริหารส่วนต าบลสระโพนทอง 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. การด าเนินงานของหน่วยงานบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 2. การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัด และคุ้มค่า 
 3. มีข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้อง ครบถ้วนและเชื่อถือได้ สามารถน าไปใช้ในการ
ตัดสินใจ 
 4. การปฏิบัติในหน่วยงานเป็นไปอย่างมีระบบและอยู่ในกรอบของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่
วางไว้ 
 5. เป็นเครื่องมือช่วยผู้บริหารในการก ากับดูแลการปฏิบัติงานดีอย่างดียิ่ง 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 มีรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามมาตรฐาน ข้อ 6 ที่เสร็จตามก าหนดเวลา 
 10.2 กิจกรรมการควบคุมภายใน ร้อยละ 80 ได้ด าเนินการแก้ไข 
 10.3 ร้อยละของหน่วยงานรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในครบทุกงาน 
 10.4 มีการจัดการความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมภายใน 
 10.5 ระดับความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดท ารายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
(ร้อยละ 80 ในระดับมาก) 
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โครงการที่ 4 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล
เกี่ยวกับการบรรจุแต่งตั้ง การโอน ย้าย 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 การบริหารงานบุคคลเป็นกระบวนการเกี่ยวกับบุคคลถือว่าเป็นสิ่งส าคัญหรือเป็นหัวใจขององค์กร
จึงมักจะก าหนดหน้าที่ของงานเป็นเรื่องๆ การวางนโยบาย การวางแผน การวางระเบียบและข้อบังคับที่
ปฏิบัติงานในองค์กรหรือหน่วยงาน เพ่ือให้มีประสิทธิภาพและเพ่ือให้การปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลดงบัง จึงได้ก าหนดมาตรการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม ตรวจสอบ 
ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล โดยพิจารณาจากประเด็นการบริหารงานบุคคลโดยยึดมั่นในหลักคุณธรรม
ในเรื่องการบรรจุ แต่งตั้ง การโอน ย้าย การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน โดยถือปฏิบัติตาม
กฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการโดยเคร่งครัด เพ่ือให้การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล
ดงบัง เป็นไปอย่างโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได ้

3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วม การตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปด้วย
ความโปร่งใสและเป็นธรรม 
 3.2 เพ่ือให้เป็นแนวทางในการตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุ
แต่งตั้งการโอน ย้าย 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 พนักงานส่วนต าบล พนักงานครูส่วนต าบล พนักงานจ้าง ที่มีการด าเนินการด้านการบริหารงาน
บุคคล 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลสระโพนทอง 

6. วิธีการด าเนินการ 
 ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุแต่งตั้ง การโอน ย้าย 
 - แต่งตั้งกรรมการจากภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลบริหารงานบุคคลในการ
บรรจุแต่งตั้งองค์การบริหารส่วนต าบลสระโพนทองได้ด าเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่
เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 
 - การสรรหาการบรรจุแต่งตั้งได้มีการประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานอ่ืน และ ก.อบต.จังหวัดอ่ืน 
รวมถึงประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนภายในต าบลทราบโดยการประกาศเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน 
 - มีการประชาสัมพันธ์ลงในเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนต าบลสระโพนทอง 
 - มีการติดประกาศประชาสัมพันธ์ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนต าบลสระโพน
ทอง 
 - ในการบรรจุแต่งตั้งได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจากหน่วยงานอ่ืนเป็นกรรมการ รวมถึงมีการ
แต่งตั้งประชาชนเพื่อตรวจสอบขั้นตอนการด าเนินการในการบรรจุแต่งตั้ง 
 - การบรรจุแต่งตั้งจะต้องได้รับการตรวจสอบคุณสมบัติและความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
พนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) ก่อน 
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 - ในการออกค าสั่งการบรรจุแต่งตั้งองค์การบริหารส่วนต าบลดงบัง จะออกค าสั่งแต่งตั้งได้ต้องไม่
ก่อนวันที่องค์การบริหารส่วนต าบลสระโพนทองรับมติ คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) 
 การเลื่อนระดับ/เลื่อนต าแหน่ง 
 - แต่งตั้งกรรมการจากภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลในการ
เลื่อนระดับ/การเลื่อนต าแหน่ง องค์การบริหารส่วนต าบลสระโพนทองได้ด าเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ 
หนังสือสั่งการข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัด 
 - มีการแจ้งผู้ที่มีคุณสมบัติทราบโดยการบันทึกข้อความแจ้งผู้มีคุณสมบัติที่จะเลื่อนระดับ/เลื่อน
ต าแหน่ง 
 - มีการประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานอ่ืน และ ก.อบต.จังหวัดอ่ืน รวมถึงประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนภายในต าบลทราบโดยการประกาศเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน และมีการประชาสัมพันธ์ลงใน
เว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนต าบลสระโพนทอง 
 - มีข้ันตอนการตรวจสอบคุณสมบัติผู้ขอรับการประเมินเพ่ือเลื่อนระดับ/เลื่อนต าแหน่ง 
 - มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจากหน่วยงานอ่ืนเข้าร่วมเป็นกรรมการประเมินผลงานการเลื่อน
ระดับ/การเลื่อนต าแหน่งเพื่อความโปร่งใส 
 - มีการออกค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการในการด าเนินการอย่างชัดเจน 
 - ผู้ขอรับการประเมินสามารถซักถามข้อสงสัยหรือโต้แย้งผลการประเมิน หรือตรวจสอบการ
ด าเนินการที่ตนเองเห็นว่าไม่เป็นธรรมได้ 
 - การเลื่อนระดับ/การเลื่อนต าแหน่ง จะต้องได้รับการตรวจสอบคุณสมบัติและความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) ก่อน 
 - ในการออกค าสั่งการเลื่อนระดับ/การเลื่อนต าแหน่ง องค์การบริหารส่วนต าบลสระโพนทองจะ
ออกค าสั่งแต่งตั้งได้ต้องไม่ก่อนวันที่องค์การบริหารส่วนต าบลสระโพนทองรับมติคณะคณะกรรมการ
พนักงานส่วนต าบลจังหวัด (ก.อบต.จังหวัด) 
 การเลื่อนขั้นเงินเดือน 
 - แต่งตั้งกรรมการจากภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลบริหารงานบุคคล ในการที่
องค์การบริหารส่วนต าบลสระโพนทองได้ด าเนินการเลื่อนขั้นเงินเดือนตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ 
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัด 
 - มีการจัดท าประกาศหลักเกณฑ์หรือแนวทางนากรปฏิบัติงาน และประกาศเผยแพร่หลักเกณฑ์ให้
บุคลากรทราบ 
 - มีการแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานและคณะกรรมการพิจารณา
การเลื่อนข้ันเงินเดือน เพ่ือพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนให้เป็นไปอย่างยุติธรรม 
 - มีการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน และคณะกรรมการพิจารณา
การเลื่อนขั้นเงินเดือน มีการน าข้อมูลมาใช้ประกอบการตัดสินใจ เพ่ือประกอบการพิจารณาความดี
ความชอบ เช่น ข้อมูลประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน ความสามารถและความอุตสาหะ การ
รักษาวินัย การปฏิบัติตนเหมาะสม และข้อมูลการลา เป็นต้น 
 - มีการแจ้งผลการประเมินให้พนักงานทราบ พร้อมเปิดโอกาสให้ซักถาม ตอบข้อสงสัย และโต้แย้ง
ผลการประเมินที่ไม่เป็นธรรม 
 - นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสระโพนทองออกค าสั่ งการเลื่อนขั้นเงินเดือนตามมติ
คณะกรรมการพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือน และมีการติดประกาศผลการเลื่อนขั้นเงินเดือนให้พนักงาน
ทราบโดยทั่วกัน 
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7. ระยะเวลาการด าเนินการ 
 5ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2565) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลสระโพนทอง 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ตัวช้ีวัด 
 ก าหนดเป็นระดับขั้นของความส าเร็จ แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดับ โดยพิจารณาจาก
ความกา้วหน้าของขั้นตอนการด าเนินงานตามเปูาหมายของแต่ละระดับ 
 ผลลัพธ์ 
 ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุ การโอน 
ย้าย ขององค์การบริหารส่วนต าบลสระโพนทองและมีแนวทางในการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน พร้อมทั้ง
เปิดเผยและสามารถอธิบายผลที่เกิดข้ึนดังกล่าวได้ 
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โครงการที ่5   
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี  
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
   การปฏิบัติงานด้านการคลังเป็นการท างานที่ต้องอาศัยระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการ 
ตลอดจนมติคณะรัฐมนตรีวิธีการท างานต้องอยู่ในกรอบ และต้องมีระบบการบริการที่รวดเร็ว ถูกต้อง 
ประชาชนหรือผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจสร้างความสะดวกให้แก่ประชาชนมากที่สุดถูกต้องทั้งระเบียบ
กฎหมาย ข้อเท็จจริง ไม่มีข้อผิดพลาดบริการด้วยความเสมอภาคกันไม่เลือกปฏิบัติเสริมสร้างความโปร่งใส
ในการปฏิบัติงาน การบริหารการเงินการคลังเกิดความโปร่งใสไม่เกิดการทุจริตคอรัปชั่นมีการท างานมี
กระบวนการที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ รายงานการเงินจากหน่วยงานภายในและภายนอกไม่พบ
ข้อบกพร่องมีกระบวนการทางการคลังที่เปิดเผยขอ้มูลอื่นต่อประชาชน 
3. วัตถุประสงค์ 
   3.1 เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ 
   3.2 การใช้งบประมาณอย่างคุม้คา่และเปดิโอกาสให้ประชาชนสามารถซักถามและตรวจสอบได้ 
   3.3 ปฏิบัติงานถูกต้องตามระเบียบที่เก่ียวข้อง 
   3.4 ในการบริหารจัดการต้องท าอย่างเปิดเผยสามารถตรวจสอบได้ จึงต้องมีการปรับปรุง
แก้ไขการท างานขององค์กรให้มีความโปร่งใส สามารถเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร เปิดโอกาสให้ประชาชน
สามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
   ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลสระโพนทอง 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
   องค์การบริหารส่วนต าบลสระโพนทอง  
6. วิธีด าเนินการ 
   จัดท างบแสดงฐานะการเงินและงบอ่ืนๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับ
เงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงินการเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม โดยเปิดเผยเพ่ือให้ประชาชนทราบ ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลสระ
โพนทองภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปี และจัดท ารายงานแสดงผลการด าเนินงานตามที่กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นก าหนด เพ่ือน าเสนอผู้บริหารท้องถิ่น และประกาศส าเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผย
เพ่ือใหป้ระชาชนทราบทุกสามเดือน 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
   5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565) 
8. งบประมาณด าเนินการ 
   ไมใ่ช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
   กองคลัง  องค์การบริหารส่วนต าบลสระโพนทอง 
10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
   10.1 มีการพัฒนาการบริหารด้านการเงินการคลังและงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ 
   10.2 มีการเบิกจ่ายถูกต้อง รวดเร็ว เกิดความประหยัด 
   10.3 มีการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในพ้ืนที่หรือผู้รับบริการ 
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โครงการที่ 6 
1. ชือ่โครงการ :  กิจกรรมจัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี  

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
   เทศบาลต าบลพอกน้อยเห็นถึงประโยชน์จากแนวคิดการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม
ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2556 – 2561) เทศบาลต าบลพอกน้อยจึงได้ด าเนินการส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของประชาชน โดยการก าหนดให้มีการจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างจากตัวแทนชุมชน เพ่ือให้
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมโดยผ่านช่องทางหรือกลไกในการร่วมเป็นคณะกรรมการในการตรวจสอบการ
จัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลทุกขั้นตอน ซึ่งหมายความรวมถึงประชาชนสามารถมีโอกาสใน
การไดร้ับขอ้มูลข่าวสารและแสดงความคิดเห็น ได้เรียนรู้การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมหรือการบริหาร
ราชการในระบบเปิดจากการปฏิบัติจริง ส่วนองค์การบริหารส่วนต าบลสามารถพัฒนาระดับการเปิดโอกาส
ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมกับภาครัฐมากขึ้น เพ่ือกระตุ้นการปรับเปลี่ยนสู่การบริหารราชการที่เปิดเผย 
โปร่งใส เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน และพัฒนาระบบราชการเพ่ือตอบสนองความต้องการและเพ่ือ
ประโยชน์ของประชาชนเป็นส าคัญ 
3. วัตถุประสงค์ 
   3.1 เพ่ือสนับสนุนให้ตัวแทนภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลสระโพนทอง 
   3.2 เพ่ือปูองกันการทุจริตในด้านที่เก่ียวข้องกับงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบล
สระโพนทองให้เกิดการพัฒนาได้อย่างคุม่คา่ 
4. เป้าหมาย 
   ตัวแทนชุมชนในพื้นท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลสระโพนทอง 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
   องค์การบริหารส่วนต าบลสระโพนทอง 
6. วิธีด าเนินการ 
   6.1 คัดเลือกตัวแทนชุมชนจากการประชุมประชาคม เพ่ือเลือกตัวแทนชุมชนเข้าร่วมเป็น
คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ไดแ้ก่ กรรมการตรวจการจ้าง 
   6.2 จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2553 มิได้ก าหนดให้มีการ
แต่งตั้งให้มีผู้แทนชุมชนเข้าร่วมเป็นกรรมการ แต่องค์การบริหารส่วนต าบลสระโพนทองให้ความส าคัญใน
การมีตัวแทนชุมชนเข้าร่วมตรวจสอบเพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างซื่อตรง โปร่งใส โดยตัวแทนชุมชนไม่
ต้องร่วมรับผิดหากเกิดความเสียหาย 
   6.3 จัดประชุมให้ความรู้ความเข้าใจแกค่ณะกรรมการ เมื่อมีการจัดซื้อจัดจ้างทุกครั้ง 
เพ่ือให้เจ้าหน้าที่และตัวแทนชุมชนมีความเข้าใจในบทบาทหน้าที ่และทราบกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและ
ตรวจการจ้างอย่างละเอียดและถูกต้อง 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
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   5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
   ไมใ่ช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผดิชอบโครงการ 
   องค์การบริหารส่วนต าบลสระโพนทอง 
10. ผลลัพธ์ 
   การจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลสระโพนทองมีความโปร่งใส โดยมีตัวแทน
ประชาชนรว่มตรวจสอบและไม่เกิดปญัหาการทุจริตคอรัปชั่น 
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โครงการที ่2 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง  

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
   การตรวจรับพัสดุ การตรวจการจ้างและการควบคุมงานก่อสร้าง เป็นกระบวนการที่มี
ความส าคัญที่จะบริหารสัญญาให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ และเป็นไปตามเงื่อนไขที่ก าหนดในสัญญาอย่างมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้ท าหน้าที่กรรมการตรวจรับ กรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงาน 
จะต้องมีความรู้ความเข้าใจในอ านาจหน้าที่ตามข้อบังคับ อ.อ.ป. ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2548 รวมถึง
ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม และเข้าใจเงื่อนไขข้อก าหนด
ที่ระบุไว้ในสัญญาเป็นอย่างดี เพราะหากไม่เข้าใจหรือเข้าใจคลาดเคลื่อนหรือปฏิบัติไม่ครบถ้วนในหน้าที่
ความรับผิดชอบตามอ านาจหน้าที่ที่ตนเองได้รับการแต่งตั้งให้ท าหน้าที่แล้ว อาจท าให้เกิดความเสียหายต่อ 
อ.อ.ป. หรือบุคคลอ่ืน นอกจากนี้อาจจะต้องรับผิดชอบทางแพ่ง อาญา วินัย หรืออาจถูกฟูองร้องต่อศาล
ปกครองไดเ้ทศบาลต าบลพอกน้อยเห็นถึงความส าคัญของการตรวจรับพัสดุและการตรวจการจ้าง ประกอบ
กับได้มีการเชิญให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจรับงานจ้าง เพ่ือความโปร่งใส จึงได้จัดโครงการ
อบรมให้ความรู้กรรมการตรวจการจ้าง เพ่ือให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้ท าหน้าที่กรรมการตรวจการจ้างมีความรู้ 
ความเขา้ใจ ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายไดอ้ย่างถูกต้อง 

3. วัตถุประสงค์ 
   เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้ไดร้ับการแตง่ตั้งให้เป็นกรรมการตรวจการจ้าง ท าหน้าที่ตรวจ
งานจ้างอย่างถูกต้องสอดคล้องกับข้อบังคับหรือระเบียบที่เกี่ยวขอ้ง 
4. เป้าหมาย 

คณะกรรมการตรวจการจ้าง 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
   เทศบาลต าบลพอกน้อย 
6. วิธีด าเนินการ 
   6.1 เสนอโครงการให้ผู้บริหารอนุมัติ 

6.2 จัดอบรมให้ความรู้แกค่ณะกรรมการตรวจการจ้าง 
6.3 ท าหนังสือเชิญคณะกรรมการตรวจงานจ้างใหเ้ขา้ร่วมอบรม 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
   5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
   6,000  บาท 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
   เทศบาลต าบลพอกน้อย 
10. ผลลัพธ์ 
   คณะกรรมการตรวจการจ้างท าหน้าที่ตรวจงานจ้างอย่างถูกต้องสอดคล้องกับข้อบังคับ
หรือระเบียบที่เก่ียวข้อง  
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4.3 การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถิ่น 
4.3.1 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติ

หน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบท่ีเกี่ยวข้องได้ก าหนดไว้ 
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โครงการที่ 8 
 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่น 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทความส าคัญยิ่งต่อการพัฒนาทางการเมือง เศรษฐกิจ และ
สังคม ด้วยเหตุผลดังกล่าวการพัฒนาศักยภาพทักษะและความรู้ของสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความพร้อมที่จะ
รับภารกิจและการจัดบริการให้แก่ชุมชนจึงเป็นเรื่องที่ส าคัญอย่างยิ่ง ประกอบกับการให้การศึกษาอบรมเป็น
สิ่งส าคัญประการหนึ่งที่องค์การบริหารส่วนต าบลสระโพนทอง ได้ด าเนินการ เพ่ือให้สมาชิกสภาท้องถิ่นมี
ความรู้และทักษะด้านการปกครองส่วนท้องถิ่น มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ รวมถึงมีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบข้อกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่นด้วย เพ่ือพัฒนาตนเองและสามารถน า
ความรู้ไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 
 ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลสระโพนทอง จึงได้มีการจัดส่งสมาชิกสภาท้องถิ่นให้เข้ารับการ
ฝึกอบรมและศึกษาดงูานอยู่เสมอ เพ่ือเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและสามารถน ามาพัฒนา
องค์กร พัฒนาท้องถิ่น ให้ท้องถิ่นมีความเจริญก้าวหน้า 

3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือสร้างการเรียนรู้และประสบการณ์การท างานให้กับสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความเข้าใจใน
การท างานตามบทบาทและอ านาจหน้าที ่
 3.2 เพ่ือให้สมาชิกสภาท้องถิ่นได้มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง เป็นไปตาม
ระเบียบ กฎหมาย 
 3.3 เพ่ือส่งเสริมให้สมาชิกสภาท้องถิ่นได้เพ่ิมศักยภาพในการพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างถูกต้อง 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสระโพนทอง จ านวน 12 คน 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 ทั้งในองค์การบริหารส่วนต าบลสระโพนทอง และหน่วยงานที่จัดฝึกอบรม 

6. วิธีการด าเนินการ 
 6.1 ฝุายบริหารงานบุคคลตรวจสอบหลักสูตรการฝึกอบรมทั้งภายในองค์การบริหารส่วนต าบลและ
หน่วยงานภายนอก เพ่ือเป็นข้อมูลในการจัดส่งสมาชิกสภาท้องถิ่นเข้ารับการอบรมหรือร่วมประชุมสัมมนา
แล้วแต่กรณี 
 6.2 เมื่อพิจารณาความเหมาะสมของหลักสูตรเรียบร้อยแล้ว ด าเนินการเสนอผู้บังคับบัญชาเพ่ือส่ง
สมาชิกสภาท้องถิ่นเข้ารับการฝึกอบรม หรือเข้าร่วมประชุม หรือด าเนินการจัดฝึกอบรมเองโดยส านัก/กอง
งานที่รับผิดชอบ 
 6.3 แจ้งให้สมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ผ่านการฝึกอบรมจัดท ารายงานสรุปผลการฝึกอบรมเสนอ
ประธานสภา โดยผ่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลสระโพนทอง 
 6.4 ฝุายบริหารงานบุคคลด าเนินการประเมินผลการฝึกอบรมของสมาชิกสภาท้องถิ่น และรายงาน
เสนอนายกองค์การบริหารส่วนต าบลสระโพนทอง ทราบ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565) 
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8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลสระโพนทอง 

10. ผลลัพธ์ 
 10.1 สมาชิกสภาท้องถิ่นมีความรู้ความเข้าใจในการท างานตามบทบาทและอ านาจหน้าที่ 
 10.2 สมาชิกสภาท้องถิ่นได้รับการเรียนรู้และประสบการณ์การท างานใหม่ๆ 
 10.3 การปฏิบัติงานของสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย 

11. ตัวช้ีวัด 
 จ านวนสมาชิกสภาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลสระโพนทอง จ านวน 12 ราย ได้รับการ
ฝึกอบรม  
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โครงการที่ 2 
1. ชือ่โครงการ : มาตรการป้องกันการรับสินบน  

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
   องคก์รปกครองส่วนท่องถิ่นมีบทบาทความส าคัญยิ่งต่อการพัฒนาทางการเมือง เศรษฐกิจ 
และสังคม ด้วยเหตุผลดังกล่าวการพัฒนาศักยภาพทักษะและความรู้ของสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความพร้อม
ที่จะรับภารกิจและการจัดบริการให้แก่ชุมชนจึงเป็นเรื่องที่ส าคัญอย่างยิ่ง ประกอบกับการให้การศึกษา
อบรมเป็นสิ่งส าคัญประการหนึ่งที่องค์การบริหารส่วนต าบลสระโพนทองได้ด าเนินการ เพ่ือให้สมาชิกสภา
ท้องถิ่นมีความรู้และทักษะด้านการปกครองส่วนท้องถิ่น มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ รวมถึงมี
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบข้อกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่นด้วย เพ่ือพัฒนาตนเองและ
สามารถน าความรู้ไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลดังนั้น 
เทศบาลต าบลพอกน้อยจึงได้มีการจัดส่งสมาชิกสภาท้องถิ่นให้เข้ารับการฝึกอบรมและศึกษาดูงานอยู่เสมอ 
เพ่ือเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและสามารถน ามาพัฒนาองค์กร พัฒนาท้องถิ่น ให้ท้องถิ่นมี
ความเจริญกา้วหน้า 
3. วัตถุประสงค์ 
   3.1 เพ่ือสร้างการเรียนรู้และประสบการณ์การท างานใหก้ับสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความ
เขา้ใจในการท างานตามบทบาทและอ านาจหน้าที่ 
   3.2 เพ่ือให้สมาชิกสภาท้องถิ่นไดม้ีความรู้ความเขา้ใจในการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง เป็นไป
ตามระเบียบ กฎหมาย 
   3.3 เพ่ือส่งเสริมให้สมาชิกสภาท้องถิ่นได้เพ่ิมศักยภาพในการพัฒนาท้องถิ่นได้อย่าง
ถูกต้อง 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสระโพนทองและคณะผู้บริหาร 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
   ทั้งในองค์การบริหารส่วนต าบลสระโพนทองและหน่วยงานที่จัดฝึกอบรม 
6. วิธีการด าเนินการ 
   6.1 ฝุายบริหารงานบุคคลตรวจสอบหลักสูตรการฝึกอบรมทั้งภายในองค์การบริหารส่วน
ต าบลและหน่วยงานภายนอก เพ่ือเป็นขอ้มูลในการจัดส่งสมาชิกสภาท้องถิ่นเข้ารับการอบรมหรือร่วม
ประชุมสัมมนาแล้วแต่กรณี 
   6.2 เมื่อพิจารณาความเหมาะสมของหลักสูตรเรียบร้อยแล้ว ด าเนินการเสนอ
ผู้บังคับบัญชาเพื่อส่งสมาชิกสภาท้องถิ่นเขา้รับการฝึกอบรม หรือเขา้ร่วมประชุม หรือด าเนินการจัด
ฝึกอบรมเองโดยส านัก/กองงานที่รับผิดชอบ 
   6.3 แจ้งให้สมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ผ่านการฝึกอบรมจัดท ารายงานสรุปผลการฝึกอบรมเสนอ
ประธานสภา โดยผ่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลสระโพนทอง 
   6.4 ฝุายบริหารงานบุคคลด าเนินการประเมินผลการฝึกอบรมของสมาชิกสภาท้องถิ่น 
และรายงานเสนอนายกองค์การบริหารส่วนต าบลสระโพนทองทราบ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
   5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565) 
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8. งบประมาณด าเนินการ 
   ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
   ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลสระโพนทอง 

10. ผลลัพธ์ 
   10.1 สมาชิกสภาท้องถิ่นมีความรู้ความเขา้ใจในการท างานตามบทบาทและอ านาจหน้าที ่
   10.2 สมาชิกสภาท้องถิ่นได้รับการเรียนรู้และประสบการณ์การท างานใหม่ๆ 
   10.3 การปฏิบัติงานของสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย 
11. ตัวช้ีวัด 
   จ านวนสมาชิกสภาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลพอกน้อย ไดร้ับการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน 
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4.3.2 ส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร
ตามกระบวนการ และวิธีการที่กฎหมาย ระเบียบท่ีเกี่ยวข้องได้ก าหนดไว้ โดยไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด  

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 การส่งเสริมและการพัฒนาความเข้มแข็งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกี่ยวข้องกับหลาย
องค์ประกอบ และหลายฝุายโดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคลากรท้องถิ่น อันได้แก่ ฝุายบริหารและฝุายสภาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มาจากการเลือกตั้ง ฝุายข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บุคลากร
เหล่านี้มีบทบาทและต้องท าหน้าที่ของตนอย่างเข้มแข็ง เพ่ือเสริมสร้างแนวคิดประชาธิปไตยและการมีส่วน
ร่วมโดยให้มีกระบวนการสอดคล้องกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย ให้มีการกระจายอ านาจการ
ตัดสินใจ และแก้ไขปัญหาภายในต าบลและตอบสนองความต้องการของประชาชน ตลอดจนมีการถ่วงดุล
อ านาจระหว่างฝุายสภากับฝุายบริหาร และท่ีส าคัญส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการเสนอแก้ปัญหา รวมถึงการ
ตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบล 
 องค์การบริหารส่วนต าบลสระโพนทอง เล็งเห็นถึงความส าคัญของบทบาทของสภาท้องถิ่น 
เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน จึงได้ด าเนินกิจกรรมการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของสมาชิก
สภาท้องถิ่นในเรื่องต่างๆ เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้สมาชิกสภาท้องถิ่นมีความเข้มแข็งในการใช้อ านาจหรือ
ปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดความสมดุลในการบริหารงาน 

3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล มีบทบาทในการปฏิบัติงาน และการมี
ส่วนร่วมในการท างาน 
 3.2 เพ่ือเป็นการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝุายบริหาร 
 3.3 เพ่ือเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน 

4. เป้าหมาย 
 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสระโพนทอง จ านวน 12 คน 

5. พื้นที่ด าเนินงาน 
 องค์การบริหารส่วนต าบลสระโพนทอง 

6. วิธีด าเนินงาน 
 6.1 แต่งตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นคณะกรรมการร่วมในการปฏิบัติงานในเรื่อง
ต่างๆ   
 6.2 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลที่ได้รับการแต่งตั้ง เข้าร่วมปฏิบัติหน้าที่น าข้อมูลแจ้งในที่
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล เพ่ือท าการปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานในส่วนที่ประชาชนได้รับความ
เดือดร้อนและต้องการของประชาชน 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
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9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
   ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลสระโพนทอง 

10. ผลลัพธ์ 
 การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลสระโพนทอง เป็นไปอย่างต่อเนื่อง ตอบสนองความต้องการ
ของประชาชน เกิดทัศนคติที่ดี 
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โครงการที่ 11 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ  

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
   คอรัปชั่น หมายถึง การใช้ต าแหน่งหน้าที่สาธารณะเพ่ือแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวหรือ
ผลประโยชน์ของพวกพ้องโดยมิชอบด้วยกฎหมายและศีลธรรม เจ้าหน้าที่ของรัฐมีหน้าที่รักษาผลประโยชน์
ของส่วนรวม หากใช้ต าแหน่งหน้าที่ที่ไดร้ับมอบหมายกระท าการเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวหรือพวกพ้อง ก็ถือ
ว่ามีการกระท าคอรัปชั่นการปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการพระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และสอดคล้องกับเกณฑ์
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) มุง่เน้นการพัฒนาคุณภาพและธรรมภิบาลของหน่วยงานภาครัฐ 
ทั้งนี้ เพ่ือให้การบริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาลอันจะท าให้ประชาชนเกิด
ความมั่นใจศรัทธา และไว้วางใจในการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล 

3. วัตถุประสงค์ 
   สนับสนุนให้ภาคประชาชนร่วมกันเฝูาระวังการคอรัปชั่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
   คณะกรรมการชุมชนหรือตัวแทนประชาชนในชุมชนองค์การบริหารส่วนต าบลสระโพน
ทอง 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
   องค์การบริหารส่วนต าบลสระโพนทอง 

6. วิธีด าเนินการ 
   6.1 เชิญคณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการ
คอรัปชั่น 
   6.2 เชิญคณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเป็นคณะกรรมการเฝูาระวังการคอรัปชั่น
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
   5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
   ไมใ่ช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
   องค์การบริหารส่วนต าบลสระโพนทอง 
 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
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   10.1 คณะกรรมการชุมชนมีความรู้ ความเขา้ใจเรื่องการคอรัปชั่นและสามารถตรวจสอบ
การคอรัปชั่นได้ 
   10.2 มีการมอบหมายให้คณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเป็นหน่วยเฝูาระวังการ
คอรัปชั่นในระดับ อบต. 
  10.3  คณะกรรมการชุมชนมีส่วนเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณชน ให้ทุกหมู่บ้านได้รับทราบ
และถือปฏิบัติตาม 
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โครงการที ่12 
1. ชื่อโครงการ :  มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมต่อต้านการทุจริต  

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
   ปัญหาการทุจริตที่เกิดขึ้นในหน่วยงานภาครัฐได้ส่งผลเสียหายกับประเทศชาติอย่างมาก 
จ าเป็นที่ทุกภาคส่วนในสังคมจะต้องตระหนักและร่วมกันแก้ไขจัดการปัญหา โดยการเข้าไปมีส่วนร่วมเป็น
เครือข่ายในการขับเคลื่อนต่างๆ ให้เกิดการเฝูาระวัง ปูองปรามการทุจริต ในรูปแบบการกระตุ้นให้ทุกภาค
ส่วนในจังหวัดได้ตระหนักถึงปัญหาการทุจริตคอรัปชั่นและมีส่วนร่วมในการปูองกันและปราบปรามการ
ทุจริต 

3. วัตถุประสงค์ 
   3.1 เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปูองกันการทุจริต 
   3.2 เพ่ือแสดงเจตนารมณ์ในการแก้ไขปญัหาการทุจริต 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
   ประชาชนในเขตต าบลสระโพนทอง 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
   ต าบลสระโพนทอง 

6. วิธีด าเนินการ 
   6.1 ขออนุมัติจัดท าปูายประชาสัมพันธ์ 
   6.2 ปิดประกาศประชาสัมพันธ์  
   6.3 จัดเจ้าหน้าที่รับผิดชอบรับแจ้งเหตุทางโทรศัพท์ 
   6.4 บันทึกเรื่องร้องเรียน รอ้งทุกข์ 
   6.5 เสนอผู้บริหารพิจารณาสั่งการ 
   6.6 ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขเรื่องท่ีได้รับการร้องเรียน 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
   5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
   ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
   ส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลสระโพนทองร่วมกับส่วนราชการอ่ืน 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
   10.1 จ านวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต 
   10.2 น าเรื่องท่ีได้รับการร้องเรียนไปด าเนินการปรับปรุงแก้ไข 
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โครงการที ่13 
1. ชื่อโครงการ :   แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจ าปี  

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
   พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 ก าหนดให้
เทศบาลมีภารกิจหน้าที่ที่ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
และให้ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น การจัดท างบประมาณ การ
จัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงานและการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ทั้งนี้ ให้เป็นไป
ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการนั้น ประกอบกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหาร
กิจการบ้านเมือง           ที่ด ีพ.ศ. 2546 และนโยบายของรัฐบาลในการปูองกันและปราบปรามการทุจริต
ซึ่งมุ่งเน้นในการสร้างจิตส านึก ค่านิยม การบูรณาการ การสร้างความเข้มแข็ง และการพัฒนาศักยภาพ
เจ้าหน้าที่ของรัฐในการปูองกันและปราบปรามการทุจริตปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตคอรัปชั่นสามารถเกิดขึ้น
ไดใ้นทุกวงการ ไม่ว่าจะเป็นวงการระดับท้องถิ่นจนถึงระดับชาติซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลสระโพนทองมี
ภารกิจหน้าที่ในการบริหารราชการท้องถิ่นให้มีความก้าวหน้าภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ รวมถึงภาคประชาชน
ทั่วไปในการร่วมกันพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีเศรษฐกิจที่ดีในท้องถิ่น ดังนั้น การที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะพัฒนาให้เจริญก้าวหน้าได้นั้น จ าเป็นจะต้องมีองค์ประกอบหลายๆ ด้าน ใน
การร่วมกันพัฒนาท้องถิ่น ในการนี้ การมีเครือข่ายที่ดีที่คอยสนับสนุนและร่วมมือกันพัฒนาท้องถิ่น จึงเป็น
สิ่งจ าเป็นโดยเฉพาะเครือข่ายด้านการปูองกันการทุจริตคอรัปชั่น ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้ภาครัฐ 
ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ รวมถึงภาคประชาชนได้มีส่วนร่วมในการเป็นเครือข่ายร่วมกับเทศบาลต าบลพอก
น้อยในการร่วมคิด ร่วมพิจารณา ร่วมตัดสินใจ ร่วมท า ร่วมรับผิดชอบ และร่วมตรวจสอบเพ่ือปูองกันการ
ทุจริตคอรัปชั่นในทอ้งถิ่น 
   องค์การบริหารส่วนต าบลสระโพนทองพิจารณาแล้วเห็นว่า การมีเครือข่ายดังกล่าวเป็น
สิ่งจ าเป็น จึงได้จัดท ามาตรการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายด้านการปูองกันการทุจริตขึ้น เพ่ือส่งเสริมและ
สนับสนุนการด าเนินงานของเครือข่ายด้านการปอูงกันการทุจริตให้มีความเข้มแข็ง 

3. วัตถุประสงค์ 
   1. เพ่ือสร้างแกนน า แนวร่วมและเครือข่ายในการรักษาผลประโยชน์ของท้องถิ่น 
   2. เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ให้กับทุกภาคส่วน ให้เกิดจิตส านึกและตระหนักเก่ียวกับปัญหา
การทุจริต 
   3. เพ่ือให้เกิดความร่วมมือร่วมใจในการปูองกันการทุจริตในพื้นที่องค์การบริหารส่วน
ต าบลสระโพนทอง 

4. เป้าหมาย 
   ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ สถานศึกษา และภาคประชาชน ในเขตองค์การ
บริหารส่วนต าบลสระโพนทองเขา้มามีส่วนร่วมในการเป็นเครือขา่ยด้านการปูองกันการทุจริตร่วมกับองค์การ
บริหารส่วนต าบลสระโพนทอง 
5. สถานที่ด าเนินการ 
   ในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลสระโพนทอง 
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6. วิธีด าเนินงาน 
   1. แตง่ตั้งตัวแทนภาครัฐ ภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ และภาคประชาชน รว่มเป็น
เครือข่ายด้านการปูองกันการทุจริตองค์การบริหารส่วนต าบลสระโพนทอง 
   2. จัดท าฐานข้อมูลบุคคล องคก์ร ส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง
บริเวณใกล้เคียง โดยการลงทะเบียนการเข้าร่วมเป็นเครือข่าย 
   3. เปิดโอกาสให้เครือขา่ยที่ได้รับการแต่งตั้งมีส่วนร่วมในการบริหารราชการขององค์การ
บริหารส่วนต าบลสระโพนทองในการร่วมคิด รว่มพิจารณา รว่มสนับสนุนและอ านวยความสะดวกให้กับ
เครือข่ายในการร่วมตรวจสอบเพื่อปูองกันการทุจริต 
   5. ท าบันทึกข้อตกลง (MOU) รว่มกันระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบลสระโพนทองกับ
บุคคล องคก์ร ส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วมเป็นเครือข่าย 
  6. ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตประจ าปี  

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
   5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
   ไมใ่ช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
   องค์การบริหารส่วนต าบลสระโพนทอง 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
   1. ท าให้เกิดแกนน า แนวร่วมและเครือข่ายในการรักษาผลประโยชน์ของท้องถิ่น 
   2. ท าให้ทุกภาคส่วนมีความรู้ ก่อให้เกิดจิตส านึกและตระหนักเก่ียวกับปัญหาการทุจริต 
   3. ท าให้เกิดความร่วมมือร่วมใจในการปูองกันการทุจริตในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบล
สระโพนทอง 
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