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ส�วนที่ 1 
 

บทนํา 
 

1. การวิเคราะห�ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค�กร  
 การวิเคราะห�ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค�กรขององค�การบริหารส�วนตําบลโพนแพง   มี
วัตถุประสงค�เพ่ือต&องการบ�งชี้ความเสี่ยงของการทุจริตท่ีมีอยู�ในองค�กรโดยการประเมินโอกาสของการทุจริตท่ีอาจ
เกิดข้ึน ตลอดจนบุคคลหรือหน�วยงานท่ีอาจเก่ียวข&องกับการกระทําทุจริต เพ่ือพิจารณาว�าการควบคุมและการ
ป,องกันการทุจริตท่ีมีอยู�ในป-จจุบันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม�  

การทุจริตในระดับท!องถ่ิน พบว�าป-จจัยท่ีมีผลต�อการขยายตัวของการทุจริตในระดับท&องถ่ิน ได&แก� การ
กระจายอํานาจลงสู�องค�กรปกครองส�วนท&องถ่ิน แม&ว�าโดยหลักการแล&วการกระจายอํานาจมีวัตถุประสงค�สําคัญ
เพ่ือให&บริการต�าง ๆ ของรัฐสามารถตอบสนองต�อความต&องการของชุมชนมากข้ึน มีประสิทธิภาพมากข้ึน แต�
ในทางปฏิบัติทําให&แนวโน&มของการทุจริตในท&องถ่ินเพ่ิมมากยิ่งข้ึนเช�นเดียวกัน 

ลักษณะการทุจริตในส�วนขององค�กรปกครองส�วนท!องถ่ิน จําแนกเป6น 7 ประเภท ดังนี้ 
1) การทุจริตด&านงบประมาณ การทําบัญชี การจัดซ้ือจัดจ&าง และการเงินการคลัง ส�วนใหญ�เกิดจาก

     การละเลยขององค�กรปกครองส�วนท&องถ่ิน 
2) สภาพหรือป-ญหาท่ีเกิดจากตัวบุคคล 
3) สภาพการทุจริตอันเกิดจากช�องว�างของกฎระเบียบและกฎหมาย 
4) สภาพหรือลักษณะป-ญหาของการทุจริตท่ีเกิดจากการขาดความรู&ความเข&าใจและขาดคุณธรรมจริยธรรม 
5) สภาพหรือลักษณะป-ญหาท่ีเกิดจากการขาดประชาสัมพันธ�ให&ประชาชนทราบ 
6) สภาพหรือลักษณะป-ญหาของการทุจริตท่ีเกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายในการตรวจสอบ

    จากภาคส�วนต�างๆ 
7) สภาพหรือลักษณะป-ญหาของการทุจริตท่ีเกิดจากอํานาจ บารมี และอิทธิพลท&องถ่ิน 

สาเหตุและป)จจัยท่ีนําไปสู�การทุจริตขององค�กรปกครองส�วนท!องถ่ินสามารถสรุปเป,นประเด็นได! ดังนี้ 
1) โอกาส แม&ว�าในป-จจุบันมีหน�วยงานและกฎหมายท่ีเก่ียวข&องกับการป,องกันและปราบปรามการทุจริต

แต�พบว�า ยังคงมีช�องว�างท่ีทําให&เกิดโอกาสของการทุจริต ซ่ึงโอกาสดังกล�าวเกิดข้ึนจากการบังคับใช&กฎหมายท่ีไม�
เข&มแข็ง กฎหมาย กฎระเบียบไม�รัดกุม และอํานาจหน&าท่ีโดยเฉพาะข&าราชการระดับสูงก็เป6นอีกโอกาสหนึ่งท่ีทําให&
เกิดการทุจริต 

2) ส่ิงจูงใจ เป6นท่ียอมรับว�าสภาวะทางเศรษฐกิจท่ีมุ�งเน&นเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม ทําให&คนใน
ป-จจุบันมุ�งเน&นท่ีการสร&างความร่ํารวย ด&วยเหตุนี้จึงเป6นแรงจูงใจให&เจ&าหน&าท่ีมีแนวโน&มท่ีจะทําพฤติกรรมการทุจริต
มากยิ่งข้ึน 

3) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปร�งใส การทุจริตในป-จจุบันมีรูปแบบท่ีซับซ&อนข้ึน โดยเฉพาะ
การทุจริตในเชิงนโยบายท่ีทําให&การทุจริตกลายเป6นความชอบธรรมในสายตาของประชาชน ขาดกลไกการ
ตรวจสอบความโปร�งใสท่ีมีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเป6นการยากท่ีจะเข&าไปตรวจสอบการทุจริตของบุคคลเหล�านี้ 
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4) การผูกขาด ในบางกรณีการดําเนินงานของภาครัฐ ได&แก� การจัดซ้ือ-จัดจ&าง เป6นเรื่องของการผูกขาด 
ดังนั้นจึงมีความเก่ียวข&องเป6นห�วงโซ�ผลประโยชน�ทางธุรกิจ ในบางครั้งพบบริษัทมีการให&สินบนแก�เจ&าหน&าท่ีเพ่ือให&
ตนเองได&รับสิทธิในการดําเนินงานโครงการของภาครัฐ รูปแบบของการผูกขาด ได&แก� การผูกขาดในโครงการ
ก�อสร&างและโครงสร&างพ้ืนฐานภาครัฐ 

5) การได!รับค�าตอบแทนท่ีไม�เหมาะสม รายได&ไม�เพียงพอต�อรายจ�าย ความยากจนถือเป6นป-จจัยหนึ่งท่ีทํา
ให&ข&าราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความต&องการท่ีจะมีสภาพความเป6นอยู�ท่ีดีข้ึน ทําให&เจ&าหน&าท่ีต&อง
แสวงหาช�องทางเพ่ือเพ่ิม “รายได&พิเศษ” ให&กับตนเองและครอบครัว 

6) การขาดจริยธรรม คุณธรรม ในสมัยโบราณ ความซ่ือสัตย�สุจริตเป6นคุณธรรมท่ีได&รับการเน&นเป6นพิเศษ
ถือว�าเป6นเครื่องวัดความดีของคน แต�ในป-จจุบัน พบว�า คนมีความละอายต�อบาปและเกรงกลัวบาปน&อยลง และมี
ความเห็นแก�ตัวมากยิ่งข้ึน มองแต�ประโยชน�ส�วนตนเป6นท่ีตั้งมากกว�าท่ีจะยึดผลประโยชน�ส�วนรวม 

7) มีค�านิยมท่ีผิด ป-จจุบันค�านิยมของสังคมได&เปลี่ยนจากยกย�องคนดี คนท่ีมีความซ่ือสัตย�สุจริตเป6นยก
ย�องคนท่ีมีเงิน คนท่ีเป6นเศรษฐี มหาเศรษฐี คนท่ีมีตําแหน�งหน&าท่ีการงานสูง ด&วยเหตุนี้ ผู&ท่ีมีค�านิยมท่ีผิดเห็นว�า
การทุจริตเป6นวิถีชีวิตเป6นเรื่องปกติธรรมดา เห็นคนซ่ือเป6นคนเซ�อ เห็นคนโกงเป6นคนฉลาด ย�อมจะทําการทุจริตฉ&อ
ราษฎร�บังหลวง โดยไม�มีความละอายต�อบุญและบาป และไม�เกรงกลัวต�อกฎหมายของบ&านเมือง 
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2. หลักการและเหตุผล  
           

 ป-จจุบันป-ญหาการทุจริตคอร�รัปชันในประเทศไทยถือเป6นป-ญหาเรื้อรังท่ีนับวันยิ่งจะทวีความรุนแรงและ
สลับซับซ&อนมากยิ่งข้ึนและส�งผลกระทบในวงกว&าง โดยเฉพาะอย�างยิ่งต�อความม่ันคงของชาติ เป6นป-ญหาลําดับต&น 
ๆ ท่ีขัดขวางการพัฒนาประเทศท้ังในด&านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดข้ึนทุกภาคส�วนในสังคมไทย 
ไม�ว�าจะเป6นภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองค�กรปกครองส�วนท&องถ่ินมักถูกมองจากภายนอกสังคมว�าเป6น
องค�กรท่ีเอ้ือต�อการทุจริตคอร�รัปชันและมักจะปรากฏข�าวการทุจริตตามสื่อและรายงานของทางราชการอยู�เสมอ 
ซ่ึงได&ส�งผลสะเทือนต�อกระแสการกระจายอํานาจและความศรัทธาต�อระบบการปกครองส�วนท&องถ่ินอย�างยิ่ง ส�งผล
ให&ภาพลักษณ�ของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอร�รัปชันมีผลในเชิงลบ สอดคล&องกับการจัดอันดับดัชนีชี้วัด
ภาพลักษณ�คอร�รัปชัน (Corruption Perception Index – CPI) ซ่ึงเป6นเครื่องมือท่ีใช&ประเมินการทุจริตคอร�รัปชัน
ท่ัวโลกท่ีจัดโดยองค�กรเพ่ือความโปร�งใสนานาชาติ (Transparency International – IT) พบว�า ผลคะแนนของประเทศ
ไทยระหว�างป_ 2555 – 2558 อยู�ท่ี 35 - 38 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 โดยในป_ 2558 อยู�อันดับท่ี 76 จาก 168 
ประเทศท่ัวโลก และเป6นอันดับท่ี 3 ในประเทศอาเซียนรองจากประเทศสิงคโปร�และประเทศมาเลเซีย และล�าสุดพบว�า
ผลคะแนนของประเทศไทยป_ 2559 ลดลง 3 คะแนน จากป_ 2558  ได&ลําดับท่ี 101 จาก 168 ประเทศ ซ่ึงสามารถ
สะท&อนให&เห็นว�าประเทศไทย  เป6นประเทศท่ีมีป-ญหาการคอร�รัปชันอยู�ในระดับสูง  
 แม&ว�าในช�วงระยะท่ีผ�านมา ประเทศไทยได&แสดงให&เห็นถึงความพยายามในการปราบปรามการป,องกันการ
ทุจริต ไม�ว�าจะเป6น การเป6นประเทศภาคีภายใต&อนุสัญญาสหประชาชาติว�าด&วยการต�อต&านการทุจริต (United 
Nations Convention Against Corruption-UNCAC) พ.ศ. 2546 การจัดต้ังองค�กรตามรัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะ
อย�างยิ่งคณะกรรมการป,องกันปราบปรามการทุจริตแห�งชาติได&จัดทํายุทธศาสตร�ชาติ     ว�าด&วยการป,องกันและ
ปราบปรามการทุจริตมาแล&ว 3 ฉบับ แต�ป-ญหาการทุจริตในประเทศไทยไม�ได&มีแนวโน&มท่ีลดน&อยถอยลง สาเหตุท่ี
ทําให&การทุจริตเป6นป-ญหาท่ีสําคัญของสังคมไทยประกอบด&วยป-จจัยทางด&านพ้ืนฐานโครงสร&างสังคม ซ่ึงเป6นสังคมท่ี
ต้ังอยู�บนพ้ืนฐานความสัมพันธ�แนวด่ิง (Vertical Relation) หรืออีกนัยหนึ่งคือ พ้ืนฐานของสังคมอุปถัมภ�ท่ีทําให&
สังคมไทยยึดติดกับการช�วยเหลือเก้ือกูลกัน โดยเฉพาะในหมู�ญาติพ่ีน&องและพวกพ&อง ยึดติดกับกระแสบริโภคนิยม 
วัตถุนิยม ติดความสบาย ยกย�องคนท่ีมีเงินและมีอํานาจ คนไทยบางส�วนมองว�าการทุจริตคอรัปชันเป6นเรื่องปกติท่ี
ยอมรับได& ซ่ึงนับได&ว�าเป6นป-ญหาท่ีฝ-งรากลึกในสังคมไทยมาต้ังแต�อดีตหรือกล�าวได&ว�าเป6นส�วนหนึ่งของค�านิยมและ
วัฒนธรรมไทยไปแล&ว ผนวกกับป-จจัยทางด&านการทํางานท่ีไม�ได&บูรณาการความร�วมมือของทุกภาคส�วนไว&ด&วยกัน จึง
ส�งผลให&การทํางานของกลไกหรือความพยายามท่ีได&กล�าวมาข&างต&นไม�สามารถทําได&อย�างเต็มศักยภาพ ขาดความ
เข&มแข็ง 

ป-จจุบันยุทธศาสตร�ชาติว�าด&วยการป,องกันและปราบปรามการทุจริตท่ีใช&อยู�เป6นฉบับท่ี 3 เริ่มจากป_ พ.ศ. 
2560 จนถึงป_ พ.ศ. 2564 ซ่ึงมุ�งสู�การเป6นประเทศท่ีมีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป6นสังคมมิติใหม�ท่ี
ประชาชนไม�เพิกเฉยต�อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได&รับความร�วมมือจากฝlายการเมือง หน�วยงานของรัฐ ตลอดจน
ประชาชน ในการพิทักษ�รักษาผลประโยชน�ของชาติและประชาชนเพ่ือให&ประเทศไทยมีศักด์ิศรีและเกียรติภูมิใน
ด&านความโปร�งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยกําหนดวิสัยทัศน� “ประเทศไทยใสสะอาด     ไทยท้ังชาติต&าน
ทุจริต” มีเป,าหมายหลักเพ่ือให&ประเทศไทยได&รับการประเมินดัชนีการรับรู&การทุจริต (Corruption Perceptions 
Index : CPI) ไม�น&อยกว�าร&อยละ 50 ในป_ พ.ศ. 2564 ซ่ึงการท่ีระดับคะแนนจะสูงข้ึนได&นั้น การบริหารงานภาครัฐ
ต&องมีระดับธรรมาภิบาลท่ีสูงข้ึน เจ&าหน&าท่ีของรัฐและประชาชนต&องมีพฤติกรรมแตกต�างจากท่ีเป6นอยู�ในป-จจุบัน 
ไม�ใช&ตําแหน�งหน&าท่ีในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได&กําหนดยุทธศาสตร�การดําเนินงานหลักออกเป6น 6 
ยุทธศาสตร� ดังนี้ 
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 ยุทธศาสตร�ท่ี 1 สร&างสังคมท่ีไม�ทนต�อการทุจริต 
ยุทธศาสตร�ท่ี 2 ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการต�อต&านการทุจริต 
ยุทธศาสตร�ท่ี 3 สกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบาย 

          ยุทธศาสตร�ท่ี 4 พัฒนาระบบป,องกันการทุจริตเชิงรุก 

ยุทธศาสตร�ท่ี 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 

ยุทธศาสตร�ท่ี 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู&การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) 
ดังนั้น เพ่ือให&การดําเนินการขับเคลื่อนด&านการป,องกันและปราบปรามการทุจริตบังเกิดผลเป6นรูปธรรม

ในทางปฏิบัติ เป6นไปตามเจตนารมณ�ของยุทธศาสตร�ว�าด&วยการป,องกันและปราบปรามการทุจริตระยะ ท่ี 3 (พ.ศ. 
2560 - 2564)  องค�การบริหารส�วนตําบลโพนแพง  จึงได&ตระหนักและให&ความสําคัญกับการบริหารจัดการท่ีมี
ความโปร�งใส สร&างค�านิยม วัฒนธรรมสุจริตให&เกิดในสังคมอย�างยั่งยืนจึงได&ดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการป,องกัน
การทุจริต 4 ป_  (พ.ศ. 2561-2564)   เพ่ือกําหนดแนวทางการขับเคลื่อนด&านการป,องกันและปราบปรามการทุจริต
ผ�านโครงการ/กิจกรรม/มาตรการต�าง ๆ ท่ีเป6นรูปธรรมอย�างชัดเจน อันจะนําไปสู�การปฏิบัติอย�างมีประสิทธิภาพ 
บรรลุวัตถุประสงค�และเป,าหมายของการป,องกันและปราบปรามการทุจริตอย�างแท&จริง 

 

3. วัตถุประสงค�ของการจัดทําแผน 
 1) เพ่ือยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการต�อต&านการทุจริตของผู&บริหารองค�กรปกครองส�วน    
     ท&องถ่ิน 
 2) เพ่ือยกระดับจิตสํานึกรับผิดชอบในผลประโยชน�ของสาธารณะของข&าราชการฝlายการเมือง   
     ข&าราชการฝlายบริหาร บุคลากรขององค�การบริหารส�วนตําบลโพนแพง รวมถึงประชาชนในตําบล 
 3) เพ่ือให&การบริหารราชการขององค�การบริหารส�วนตําบลโพนแพง เป6นไปตามหลักบริหารกิจการ       
     บ&านเมืองท่ีดี (Good Governance)  

4) เพ่ือส�งเสริมบทบาทการมีส�วนร�วม (people's participation) และตรวจสอบ (People’s audit) 
      ของภาคประชาชนในการบริหารกิจการขององค�การบริหารส�วนตําบลโพนแพง 

5) เพ่ือพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข� ายในการตรวจสอบการปฏิ บั ติราชการ           
      ขององค�การบริหารส�วนตําบลโพนแพง 
4. เป9าหมาย 
 1) ข&าราชการฝlายการเมือง ข&าราชการฝlายบริหาร บุคลากรขององค�การบริหารส�วนตําบลโพนแพง
     รวมถึงประชาชนในท&องถ่ินมีจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน&าท่ีราชการให&บังเกิด 
     ประโยชน�สุขแก�ประชาชน ปราศจากการก�อให&เกิดข&อสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการ
     จริยธรรม การขัดกันแห�งผลประโยชน�และแสวงหาประโยชน�โดยมิชอบ 
 2) เครื่องมือ/มาตรการการปฏิบัติงานท่ีสามารถป,องกันป-ญหาเก่ียวกับการทุจริตและประพฤติ มิชอบ
     ของข&าราชการ 
 3) โครงการ/กิจกรรม/มาตรการท่ีสนับสนุนให&สาธารณะและภาคประชาชนเข&ามามีส�วนร�วมและ   
     ตรวจสอบการปฏิบัติหรือบริหารราชการขององค�การบริหารส�วนตําบลโพนแพง 
 4) กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข�ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค�การบริหารส�วนตําบล
     โพนแพง  ท่ีมีเข&มแข็งในการตรวจสอบ ควบคุมและถ�วงดุลการใช&อํานาจอย�างเหมาะสม 
 5) องค�การบริหารส�วนตําบลโพนแพง  มีแผนงานท่ีมีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระทําการทุจริต
     และประพฤติมิชอบ จนเป6นท่ียอมรับจากทุกภาคส�วน 
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5. ประโยชน�ของการจัดทําแผน 
 1) ข&าราชการฝlายการเมือง ข&าราชการฝlายบริหาร บุคลากรขององค�การบริหารส�วนตําบลโพนแพงรวมถึง
ประชาชนในตําบล   มีจิตสํานึกรักท&องถ่ินของตนเอง อันจะนํามาซ่ึงการสร&างค�านิยม และอุดมการณ�ในการ
ต�อต&านการทุจริต (Anti-Corruption) จากการปลูกฝ-งหลักคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิบาล รวมถึงหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงท่ีสามารถนํามาประยุกต�ใช&ในการทํางานและชีวิตประจําวัน 
 2) องค�การบริหารส�วนตําบลโพนแพง สามารถบริหารราชการเป6นไปตามหลักบริหารกิจการบ&านเมืองท่ีดี 
(Good Governance) มีความโปร�งใส เป6นธรรมและตรวจสอบได& 
 3) ภาคประชาชนมีส�วนร�วมต้ังแต�ร�วมคิด ร�วมทํา ร�วมตัดสินใจรวมถึงร�วมตรวจสอบในฐานะพลเมืองท่ีมี
จิตสํานึกรักท&องถ่ิน อันจะนํามาซ่ึงการสร&างเครือข�ายภาคประชาชนท่ีมีความเข&มแข็งในการเฝ,าระวังการทุจริต 
 4) สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข�ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค�การ
บริหารส�วนตําบลโพนแพง ท้ังจากภายในและภายนอกองค�กรท่ีมีความเข&มแข็งในการเฝ,าระวังการทุจริต 
 5) องค�การบริหารส�วนตําบลโพนแพง มีแนวทางการบริหารราชการท่ีมีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการ
กระทําการทุจริตและประพฤติมิชอบ    
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ส�วนที่ 2 
 

 
แผนปฏิบัติการป9องกันการทุจริต 4 ป< 

(พ.ศ. 2562 – 2564) 
 

มิติ  ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ 

ป< 2562 ป< 2563 ป< 2564 หมาย
เหตุ งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
1. การสร!าง
สังคมท่ีไม�ทน
ต�อการทุจริต 

1 .1  ก า ร ส ร& า ง
จิ ต สํ า นึ ก แ ล ะ
ความตระหนักแก�
บุ ค ล า ก ร ท้ั ง
ข& า ร า ช ก า ร 
ก า ร เ มื อ ง ฝl า ย
บริหาร ข&าราชการ
ก า ร เ มื อ ง              
ฝlายสภาท&องถ่ิน 
และฝl ายประจํา
ข อ ง อ ง ค� ก ร
ป ก ค ร อ ง ส� ว น
ท&องถ่ิน 

1.1.1 (1) โครงการ
บริหารงานตามหลักธรร
มาภิบาล 
1.1.1(2) โครงการพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรม 
 
1.1.2 (1) มาตรการ
“เสริมสร&างองค�ความรู&
ด&านการต�อต&านการ
ทุจริต”   
1.1.2 (2)โครงการ
เสรมิสร&างความซ่ือสัตย� 
สุจรติ และปลูกฝ-ง
ทัศนคติ วัฒนธรรมท่ีดีใน
การต�อต&านการทุจรติ 
 
1.1.3 (1) กิจกรรมให&
ความรู& เรื่องผลประโยชน�
ทับซ&อนให&กับบุคลากร
ขององค�กรปกครองส�วน
ท&องถ่ิน 
1.1.3 (2) มาตรการ 
“ปลูกฝ-งองค�ความรู&ให&มี
ความเข&าใจเก่ียวกับ 
Conflict of Interest” 

0 
 
0 
 
 
 
0 
 
 

 
0 
 
 
 
 
 
0 
 
 
 
 
0 

0 
 
0 
 
 
 
0 
 
 
 
0 
 
 
 
 
 
0 
 
 
 
 
0 
 
 
 
 
 

0 
 
0 
 
 
 
0 

 
 
 

0 
 
 
 
 

 
0 
 
 
 
 
0 
 
 
 
 
 

 

 รวม ภารกิจตาม
มิติ  1.1 

จํานวน  3  โครงการ 
          1  กิจกรรม 
           2 มาตรการ 

0 0 0  
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มิติ  ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ป< 2562 ป< 2563 ป< 2564 หมาย

เหตุ งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

 1.2 การสร&าง
จิตสํานึกและ
ความตระหนัก
แก�ประชาชนทุก
ภาคส�วนใน
ท&องถ่ิน 

1.2.2 1) ปลูกต&นไม&เพ่ือเพ่ิม
พ้ืนท่ีสี เขียว ลดภาวะโลก
ร&อน ในเขต พ้ืนท่ีขององค�กร
ปกครองส�วน ท&องถ่ิน  
1.2.2 (2) โครงการส�งเสรมิ 
อนุรักษ� ฟuvนฟู 
ทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล&อม และปรบัปรุงภูมิ
ทัศน� ในชุมชน   
1.2.2 (2) โครงการอนุรักษ�
พันธุกรรมอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริฯตําบลโพนแพง 
1.2.3 (1) โครงการส�งเสรมิ
การเรยีนรู&ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 

 0 
 
 
 
 

20,000 
 
 
 
 

20,000 
 
 
 

10,000 
 

 0 
 
 
 
 

20,000 
 
 
 
 

20,000 
 
 
 

10,000 
 

0 
 
 
 
 

20,000 
 
 
 
 

20,000 
 
 
 

10,000 
 

 

 รวม ภารกิจ
ตาม มิติ 1.2 

จํานวน 1 กิจกรรม 
จํานวน 3 โครงการ 

50,000 50,000 50,000  

 1.3 การสร&าง
จิตสํานึกและ
ความตระหนัก
แก�เด็กและ
เยาวชน 

1.3.1 (1) โครงการพาน&อง
ท�องธรรมะ 
1.3.2 (1) โครงการสร&าง
จิตสํานึกโตไปไม�โกง 
1.3.3.(1) โครงการสร&าง
ภูมิคุ&มกันทางสังคมให&เด็ก
และเยาวชนองค�กรปกครอง
ส�วนท&องถ่ิน (กิจกรรม 
“ส�งเสรมิการเรียนรู&เศรษฐกิจ
พอเพียง” 

0 
 
 
0 
 
 

10,000 

0 
 
 
0 
 
 

10,000 

0 
 
 
0 
 
 

10,000 

 

 
 

รวม ภารกิจตาม
มิติ 1.3 

จํานวน 3 โครงการ 10,000 10,000 10,000  

   
รวม มิติ ท่ี 1 

 2 มาตรการ  
2 กิจกรรม 
9 โครงการ  

60,000 60,000 60,000  

2. การบริหาร
ราชการเพ่ือ
ป,องกันการ
ทุจริต 

2.1 แสดง
เจตจํานงทาง
การเมืองในการ
ต�อต&านการ
ทุจริตของ
ผู&บริหาร 

2.1 (1)กิจกรรมประกาศ
เจตจํานงต�อต&านการทุจริต
ของผู&บริหารองค�กรปกครอง
ส�วนท&องถ่ิน 

0 0 0  

 รวมภารกิจตาม
มิติ 2.1 

จํานวน 1 กิจกรรม 
 

0 0 0  

 



 

-8- 
มิติ  ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 
ป< 2562 ป< 2563 ป< 2564 หมาย

เหตุ งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

2. การบริหาร
ราชการเพ่ือ
ป,องกันการ
ทุจริต 

2.2 มาตรการ
สร&างความโปร�งใส
ในการปฏิบัติ
ราชการ 
 

2.2.1 (1) มาตรการการ
สร&างความโปร�งใสในการ
บริหารงานบุคคล 
2.2.1 (2) มาตรการออก
คําสั่งมอบหมายของ
นายกองค�กรปกครอง
ส�วนท&องถ่ิน ปลัดองค�กร
ปกครองส�วนท&องถ่ิน 
และหัวหน&าส�วนราชการ 
2.2.1 (3) กิจกรรม 
“สร&างความโปร�งใสใน
การพิจารณาเลื่อนข้ัน
เงินเดือน” 
2.2.2 (1) กิจกรรม 
“ควบคุมการเบิกจ�ายเงิน
ตามข&อบัญญัติ
งบประมาณรายจ�าย
ประจําป_” 
2.2.2 (2) กิจกรรม “การ
พัฒนาแผนและ
กระบวนการจัดหาพัสดุ” 
2.2.2 (3) กิจกรรม “สร&าง
ความโปร�งใสในการใช&
จ�ายเงินงบประมาณ” 
2.2.2 (4) โครงการเผยแพร�
ข&อมูลข�าวสารด&านการ
จัดซ้ือ – จัดจ&าง 
2.2.3. (1) โครงการจ&าง
เหมาสํารวจ ประเมินความ
พึงพอใจของผู&รับบริการ  
2.2.3 (2) กิจกรรมการใช&
บัตร คิวในการตดิต�อ
ราชการ  
2.2.3 (3) มาตรการ 
“ยกระดับ คุณภาพการ
บริการประชาชน” 

0 
 
 
0 
 
 
 
 
 
0 
 
 
 
0 
 
 
 
 
0 
 
 
0 
 

 
0 
 
 
0 
 
 
0 
 
 
0 
 

0 
 
 
0 
 
 
 
 
 
0 
 
 
 
0 
 
 
 
 
0 
 
 
0 
 
 
0 
 
 
0 
 
 
0 
 
 
0 

 

0 
 
 
0 
 
 
 
 
 
0 
 
 
 
0 
 
 
 
 
0 
 
 
0 
 
 
0 
 
 
0 
 
 
0 
 
 
0 
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มิติ  ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 
ป< 2562 ป< 2563 ป< 2564 หมาย

เหตุ งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

 รวมภารกิจตาม
มิติ 2.2 

จํานวน  3  มาตรการ 
           5  กิจกรรม 
           2  โครงการ 

0 0 0  

2. การบริหาร
ราชการเพ่ือ
ป,องกันการ
ทุจริต 

2.3 มาตรการการ
ใช&ดุลยพินิจและ 
ใช&อํานาจหน&าท่ี        
ให&เป6นไปตาม
หลักการบริหาร
กิจการบ&านเมือง 
ท่ีดี 

2.3.1 (1) กิจกรรมการลด
ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
2.3.1 (2) โครงการลด
ข้ันตอนและระยะเวลา
การปฏิบัตริาชการ 
2.3.2 (1) มาตรการการ
มอบอํานาจอนุมัติ 
อนุญาต สั่งการ เพ่ือลด
ข้ันตอนการปฏิบัติ
ราชการ 
2.3.2 (2) มาตรการมอบ
อํานาจของนายก อบต. 
2.3.2 (3) มาตรการการ
ออกคําสั่งมอบหมายของ
นายก อบต. ปลัด อบต. 
และหัวหน&าส�วนราชการ 

0 
 
0 
 
 
0 
 
 
 
 
0 
 
0 

0 
 
0 
 
 
0 
 
 
 
 
0 
 
0 

0 
 
0 
 
 
0 
 
 
 
 
0 
 
0 

 

 รวม ภารกิจตาม
มิติ 2.3 

 

จํานวน  3  มาตรการ 
          1  กิจกรรม 
          1  โครงการ 

0 
 
 

0 
 
 

0 
 
 

 

2. การบริหาร
ราชการเพ่ือ
ป,องกันการ
ทุจริต 

2.4 การเชิดชู
เกียรติแก�
หน�วยงาน/บุคคล
ในการดําเนิน
กิจการการ
ประพฤติปฏบัิติ
ตนให&เป6นท่ี
ประจักษ�  

 

2.4.2 (1) กิจกรรมยก
ย�องและ เชิดชูเกียรติแก�
บุคคล หน�วยงาน องค�กร
ดีเด�น ผู&ทําคุณประโยชน� 
หรือเข&าร�วมในกิจกรรม
ของ องค�กรปกครองส�วน
ท&องถ่ิน  
2.4.2 (2) กิจกรรมเชิดชู
เกียรติ ประชาชนผู&มีจติ
สาธารณะ  
2.4.3 (1) กิจกรรมเชิดชู
เกียรติ ประชาชนผู&ปฏบัิติ
ตามปรัชญา เศรษฐกิจ
พอเพียง  
 

20,000 
 
 
 
 
 
 

20,000 
 
 

10,000 

20,000 
 
 
 
 
 
 

20,000 
 
 

10,000 

20,000 
 
 
 
 
 
 

20,000 
 
 

10,000 
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มิติ  ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ 

ป< 2562 ป< 2563 ป< 2564 หมาย
เหตุ งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 

 รวม ภารกิจตาม
มิติ 2.4 

จํานวน  3  กิจกรรม 
           

50,000 50,000 50,000  

2. การบริหาร
ราชการเพ่ือ
ป,องกันการ
ทุจริต 

2.5 มาตรการ
จัดการในกรณ ี
ได&ทราบหรือ 
รับแจ&งหรือ
ตรวจสอบพบ 
การทุจริต 
 

2.5.1.(1) มาตรการ 
“จัดทําข&อตกลงการ
ปฏิบัติราชการ” 
2.5.1. (2) กิจกรรม “การ
จัดทําข&อตกลงการปฏิบัติ
ราชการขององค�การ
บริหารส�วนตําบลโพน
แพง”  
2.5.2. (1) กิจกรรม ให&
ความร�วมมือกับหน�วย
ตรวจสอบท่ีได&ดาํเนินการ
ตามอํานาจหน&าท่ีเพ่ือการ
ตรวจสอบ ควบคุม ดูแล 
การปฏิบัตริาชการของ
องค�การบริหารส�วนตําบล
โพนแพง 
2.5.2. (2) มาตรการ “ให&
ความร�วมมือกับหน�วยงาน
ตรวจสอบท้ังภาครัฐและ
องค�กรอิสระ” 
2.5.2. (3) มาตรการ 
“แต�งตั้งผู&รับผิดชอบ
เก่ียวกับเรื่องร&องเรยีน”   
2.5.3. (1) มาตรการ 
“ดําเนินการเก่ียวกับเรื่อง
ร&องเรียน กรณีมี
บุคคลภายนอกหรือ
ประชาชนกล�าวหา
เจ&าหน&าท่ีขององค�การ
บริหารส�วนตําบลโพนแพง
ว�าทุจริตและปฏิบัติ
ราชการตามอํานาจหน&าท่ี
โดยมิชอบ” 

0 
 
 
0 
 
 
 
 
0 
 
 
 
 
 
 
 
0 
 
 
 
0 
 
 
0 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

0 
 
 
0 
 
 
 
 
0 
 
 
 
 
 
 
 
0 
 
 
 
0 
 
 
0 

0 
 
 
0 
 
 
 
 
0 
 
 
 
 
 
 
 
0 
 
 
 
0 
 
 
0 

 

 รวม ภารกิจตาม
มิติ 2.5 

จํานวน  2  กิจกรรม 
จํานวน  4  มาตรการ 

0 0 0  

 รวม ภารกิจตาม
มิติ 2 

จํานวน  12  กิจกรรม 
จํานวน  10  มาตรการ 
จํานวน    3  โครงการ 

50,000 50,000 50,000  
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มิติ  ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 
ป< 2562 ป< 2563 ป< 2564 หมาย

เหตุ งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

3. การส�งเสริม
บทบาทและ
การมีส�วนร�วม
ของภาค
ประชาชน 

3.1 จัดให&มีและ
เผยแพร�ข&อมลู
ข�าวสารในช�องทาง
ท่ีเป6นการอํานวย
ความสะดวกแก�
ประชาชนได&มีส�วน
ร�วมตรวจสอบการ
ปฏิบัติราชการตาม
อํานาจหน&าท่ีของ
องค�กรปกครองส�วน
ท&องถ่ินได&ทุก
ข้ันตอน 

3.1.1.(1) โครงการจัดทํา
ค�าบริการพ้ืนท่ีเว็ปไซต�
รายป_และค�าธรรม 
เนียมข่ือโมเมนเนมรายป_ 
เว็ปไซต� ของ อบต. 
โพนแพง 
 3.1.1. (2) กิจกรรม 
“การออกระเบียบจัดตั้ง
ศูนย�ข&อมูลข�าวสารของ
องค�การบริหารส�วนตําบล
โพนแพง 
3.1.1. (3) โครงการให&
ความรู& ให&ความรู&แก�
พนักงานส�วนตําบลและ
ประชาชนท่ัวไป เรื่อง 
พ.ร.บ. ข&อมูลข�าวสารของ
ราชการ  พ.ศ. 2540” 
 3.1.2. (1) กิจกรรม “การ
เผยแพร�ข&อมลูข�าวสารด&าน
การเงิน การคลัง พัสดุ 
และทรัพย�สินของอบต. 
และการรับเรื่องร&องเรียน
เก่ียวกับการเงินการคลัง” 
3.1.3. (1) โครงการจัดทํา
วารสารประชาสัมพันธ�
การดําเนินงานของ
องค�กร 
 

15,000 
 
 
 
 
 
0 
 
 
 
 
0 
 
 
 
 
 
0 
 
 
 
 
 

20,000 
 

15,000 
 
 
 
 
 
0 
 
 
 
 
0 
 
 
 
 
 
0 
 
 
 
 
 

20,000 
 
 
 

 

15,000 
 
 
 
 
 
0 
 
 
 
 
0 
 
 
 
 
 
0 
 
 
 
 
 

20,000 
 

 

 รวมภารกิจตาม 
มิติ 3.1 

จํานวน  2  กิจกรรม 
          3   โครงการ 

35,000 35,000 35,000  

 3.2 การรับฟ-ง
ความคิดเห็น การ
รับและตอบสนอง
เรื่องร&องเรียน/
ร&องทุกข�ของ
ประชาชน 

 

3.2.1 (1) โครงการจัดทํา
แผนพัฒนาท&องถ่ินและ
แผนชุมชน 
 3.2.1(2) กิจกรรมการ
ดําเนินงานศูนย�รบัเรื่องราว
ร&องทุกข�ขององค�การ
บริหารส�วนตําบลโพนแพง 
3.2.2.(1)โครงการองค�การ
บริหารส�วนตําบลโพนแพง
เคลื่อนท่ี 
 

5,000 
 
 
0 

5,000 
 
 
0 

5,000 
 
 
0 
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มิติ  ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 
ป< 2562 ป< 2563 ป< 2564 หมาย

เหตุ งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

3. การส�งเสริม
บทบาทและ
การมีส�วนร�วม
ของภาค
ประชาชน 

3.2 การรับฟ-ง
ความคิดเห็น การ
รับและตอบสนอง
เรื่องร&องเรียน/
ร&องทุกข�ของ
ประชาชน 
 

3.2.2.(2)โครงการจัดตั้ง
ศูนย�ดํารงธรรมองค�การ
บริหารส�วนตําบลโพนแพง 
3.2.3. (1) กิจกรรม 
รายงานผลการตรวจสอบ
ข&อเท็จจริงให&ผู&ร&องเรียน/
ร&องทุกข�รับทราบ 

10,000 
 
 
0 
 
 
0 

 

10,000 
 
 
0 
 
 
0 

 

10,000 
 
 
0 
 
 
0 

 

 รวมภารกิจตาม
มิติ 3.2 

จํานวน  2  กิจกรรม 
           3  โครงการ 

50,000 50,000 50,000  

 3.3 การส�งเสรมิให&
ประชาชน 
มีส�วนร�วมบริหาร 
กิจการขององค�กร
ปกครองส�วน
ท&องถ่ิน 

3.3.1.(1) มาตรการ
แต�งตั้งคณะกรรมการการ
จัดทําแผนพัฒนาองค�การ
บริหารส�วนตําบลโพน
แพง 
3.3.1 (2) กิจกรรม
ประชุมประชาคมหมู�บ&าน
และประชาคมตาํบล 
ประจําป_ 
3.3.1 (3) กิจกรรมการ
ส�งเสริมและสนับสนุนการ
จัดทําแผนชุมชน 
 3.3.2 (1) มาตรการ
แต�งตั้ง ตัวแทนประชาคม
เข&าร�วมเป6น
คณะกรรมการตรวจรับ
งานจ&าง  
3.3.3 (1) กิจกรรมการ 
ประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ ขององค�การ
บริหารส�วนตําบลโพน
แพง 
3.3.3 (2) มาตรการ 
แต�งตั้งตัวแทนประชาชน
เข&าร�วมเป6น
คณะกรรมการตดิตาม 
ประเมินผลแผนพัฒนา
ของ องค�การบริหารส�วน
ตําบลโพนแพง 

0 
 
 
 
 

10,000 
 
 
 

10,000 
 
 
0 
 
 
 
 
0 
 
 
 
 
0 
 
 

 

0 
 
 
 
 

10,000 
 
 
 

10,000 
 
 
0 
 
 
 
 
0 
 
 
 
 
0 
 

 

0 
 
 
 
 

10,000 
 
 
 

10,000 
 
 
0 
 
 
 
 
0 
 
 
 
 
0 
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มิติ  ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 
ป< 2562 ป< 2563 ป< 2564 หมาย

เหตุ งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

 รวมภารกิจตาม 
มิติ 3.3 

จํานวน  3  มาตรการ 
          3   กิจกรรม 

20,000 20,000 20,000  

  
รวม มิติท่ี 3 

   3 มาตรการ  
   7  กิจกรรม 
  5 โครงการ 

105,000 105,000 105,000  

4. การ
เสรมิสร&างและ
ปรับปรุงกลไก
ในการ
ตรวจสอบการ
ปฏิบัติราชการ
ขององค�กร
ปกครองส�วน
ท&องถ่ิน 

4.1 มีการจัดวาง
ระบบและรายงาน
การควบคุมภายใน
ตามท่ี
คณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ�นดิน
กําหนด 

4.1.1. (1) โครงการจัดทํา
แผนการตรวจสอบ
ภายใน ประจําป_  
4.1.1. (2) โครงการจัดทํา
รายงานการควบคุม
ภายใน 
4.1.2. (1) กิจกรรม
ติดตามประเมินผลการ
ควบคุมภายใน 

0 
 
 
0 
 
 
0 
 
 
 

 

0 
 
 
0 
 
 
0 
 

 

0 
 
 
0 
 
 
0 
 

 

 

 รวมภารกิจตาม
มิติ 4.1 

จํานวน  1  กิจกรรม 
           2  โครงการ 

0 0 0  

4. การ
เสรมิสร&างและ
ปรับปรุงกลไก
ในการ
ตรวจสอบการ
ปฏิบัติราชการ
ขององค�กร
ปกครองส�วน
ท&องถ่ิน 

4.2 การสนับสนุน
ให& ภาคประชาชน
มีส�วนร�วม
ตรวจสอบการ
ปฏิบัติหรือการ
บริหารราชการ 
ตามช�องทางท่ี
สามารถ
ดําเนินการได& 

4.2.1. (1) มาตรการ
ส�งเสริมให&ประชาชนมี
ส�วนร�วม ตรวจสอบ 
กํากับ ดูแลการ
บริหารงานบุคคลเก่ียวกับ
การบรรจุแต�งตั้ง การโอน 
ย&าย 
4.2.2. (1) กิจกรรมการ
รายงานผลการใช&จ�ายเงิน
ให&ประชาชนได&รับทราบ 
 
4.2.3. (1) กิจกรรมการ
จัดหาคณะกรรมการ
จัดซ้ือจัดจ&างจากตัวแทน
ชุมชน 
 

0 
 
 
 
 
 
 
0 
 
 
 
0 
 
 
 
 
 
 
 

0 
 
 
 
 
 
 
0 
 
 
 
0 
 
 
 
 
 
 
 

0 
 
 
 
 
 
 
0 
 
 
 
0 
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มิติ  ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 
ป< 2562 ป< 2563 ป< 2564 หมาย

เหตุ งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

 รวมภารกิจตาม 
มิติ 4.2 

จํานวน 1 มาตรการ 
          3 กิจกรรม 

0 0 0  

4. การ
เสรมิสร&างและ
ปรับปรุงกลไก
ในการ
ตรวจสอบการ
ปฏิบัติราชการ
ขององค�กร
ปกครองส�วน
ท&องถ่ิน 

4.3 การส�งเสรมิ
บทบาทการ
ตรวจสอบของสภา
ท&องถ่ิน 

4.3.1. (1) โครงการอบรม
ให& ความรู&ด&านระเบียบ 
กฎหมาย ท&องถ่ิน 
ผู&บริหาร และสมาชิก 
สภาองค�การบริหารส�วน
ตําบลโพนแพง 
4.3.1. (2) กิจกรรมการ
ส�งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพสมาชิกสภา
องค�การบริหารส�วนตําบล
โพนแพง 
4.3.2. (1) กิจกรรมการมี
ส�วนร�วมในการ
ปฏิบัติงานของสมาชิก
สภาองค�การบริหารส�วน
ตําบล 

10,000 
 
 
 
 
0 
 
 
0 

10,000 
 
 
 
 
0 
 
 
0 

10,000 
 
 
 
 
0 
 
 
0 

 

 รวมภารกิจตาม 
มิติ 4.3 

 

จํานวน 2 กิจกรรม 
จํานวน 1 โครงการ 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

 

 4.4 เสริมพลังการ
มีส�วนร�วมของ

ชุมชน 
(Community) 

และบูรณาการทุก
ภาคส�วนเพ่ือ

ต�อต&านการ ทุจริต 

4.4.1. (1) กิจกรรมการ
ติดป,ายประชาสมัพันธ�
กรณีพบเห็นการทุจรติ 
4.4.2. (2) มาตรการ
ส�งเสริมและพัฒนา
เครือข�ายด&านการป,องกัน
การทุจริต 
 

0 
 
 
0 
 
 
 
 

0 
 
 
0 
 
 
 
 

0 
 
 
0 
 
 
 
 

 

 รวมภารกิจตาม
มิติ 4.4 

จํานวน 2 มาตรการ 
         1  กิจกรรม 

10,000 10,000 10,000  

  
รวมมิติท่ี 4 

3 มาตรการ  
7  กิจกรรม 
3 โครงการ 

20,000 20,000 20,000  

 
รวมท้ัง 4 มิติ 

18 มาตรการ 
28 กิจกรรม 
19 โครงการ 

365,000 365,000 365,000  
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ส�วนที่ 3 
 

มิติท่ี 1 การสร!างสังคมท่ีไม�ทนต�อการทุจริต 
 1.1 การสร!างจิตสํานึกและความตระหนักแก�บุคลากรท้ังข!าราชการการเมืองฝJายบริหาร ข!าราชการ
การเมืองฝJายสภาท!องถ่ิน และฝJายประจําขององค�กรปกครองส�วนท!องถ่ิน 
 1.1.1 สร!างจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอํานาจหน!าท่ีให!บังเกิดประโยชน�สุข
แก�ประชาชนในท!องถ่ิน 
โครงการท่ี 1 
 

1. ช่ือโครงการ : โครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
2. หลักการและเหตุผล 
 หลักธรรมาภิบาล หรือ การบริหารจัดการท่ีดี (Good Governance) เป6นหลักสําคัญในการบริหารและ
การปฏิบัติงานจะต&องมีความสุจริต โปร�งใส และสามารถตรวจสอบได& รวมท้ังเป6นการเสริมสร&างจิตสํานึกในการ
ทํางานและความรับผิดชอบต�อหน&าท่ีของตนเอง นอกจากนี้ ยังต&องมีการส�งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมเพ่ือให&
สามารถปฏิบัติงานร�วมกันได&อย�างมีประสิทธิภาพ และนําไปสู�การพัฒนาองค�กรอย�างต�อเนื่อง อีกท้ังสามารถ
แก&ป-ญหาความขัดแย&งภายในองค�กรได&อีกด&วย จากสภาพป-ญหาการทุจริตคอร�รัปชันท่ีเป6นป-ญหาเรื้อรังท่ีมีส�วนบ่ัน
ทอนความเจริญของประเทศไทยมานาน จึงจําเป6นอย�างยิ่งท่ีจะต&องมีการป,องกันและแก&ไขป-ญหาการทุจริตคอร�รัป
ชันอย�างจริงจัง ในสถานการณ�วิกฤติป-ญหาการทุจริตคอร�รัปชันในสังคมไทยดังกล�าว ทุกภาคส�วนในสังคมไทยต�าง
เห็นพ&องตรงกันว�าการท่ีจะทําให&ป-ญหาการคอร�รัปชันลดน&อยลงและหมดไปได&ในท่ีสุดนั้น ต&องนําหลักธรรมาภิบาล
ไปปรับใช&กับทุกภาคส�วนไม�ว�าจะเป6นภาคส�วนการเมือง ภาคราชการ ภาคธุรกิจเอกชน ตลอดจนภาคประชาสังคม
อย�างเข&มงวดจริงจัง พร&อมท้ังสร&างทัศนคติใหม�ปลูกจิตสํานึกของคนไทยร�วมต&านภัยการทุจริต ควบคู�กับการ
เปลี่ยนแปลงค�านิยมไปในทิศทางท่ีไม�เอ้ือหรือสนับสนุนการทุจริตคอร�รัปชัน ท้ังนี้ กลไกการนําหลักธรรมาภิบาล        
ซ่ึงประกอบด&วย ความชอบธรรม ความโปร�งใส ความรับผิดชอบและการตรวจสอบได& ความมีประสิทธิภาพและ
ประประสิทธิผล และการมีส�วนร�วมของประชาชนไปเป6นแนวทางในการบริหารจัดการนั้น ปรากฏอยู�ในบทบัญญัติ
ของกฎหมายรัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทยฉบับป-จจุบัน ซ่ึงได&วางกรอบการนําหลักธรรมาภิบาลไปเป6นแนว
ทางการปฏิรูปการบริหารการปกครองของหน�วยงานองค�กรต�างๆ ของภาครัฐ จึงนับเป6นการส�งสัญญาณเชิงบวกให&
เห็นว�าประเทศไทยมีพัฒนาการเปลี่ยนแปลงไปในทางท่ีดีข้ึนแล&ว แต�อย�างไรก็ตาม สําหรับกรอบการนําหลักธรร
มาภิบาลไปเป6นแนวทางการปฏิรูปการบริหารการปกครองของหน�วยงานหรือองค�กรภาครัฐนั้น ป-จจุบันยังคงอยู�
บนความหลากหลายในองค�ประกอบหลักของธรรมาภิบาลซ่ึงประกอบด&วยหลักความชอบธรรม (Legitimacy) 
หลักความโปร�งใส (Transparency) หลักความรับผิดชอบและการตรวจสอบได& (Accountability) หลักความมี
ประสิทธิภาพ (Efficiency) และหลักการมีส�วนร�วม (Participation) ดังนั้น การพิจารณาคัดเลือกนําองค�ประกอบ
หลักของธรรมาภิบาลเหล�านั้นมาใช&เป6นเครื่องมือกลไกในการสร&างมาตรฐานด&านความโปร�งใสสําหรับหน�วยงานหรื
องค�กรใดๆ จะต&องคํานึงถึงกรอบเป,าหมาย วัตถุประสงค�แนวทาง หรือวิธีการดําเนินงานท่ีหน�วยงานองค�กร
สามารถปฏิบัติ เพ่ือสร&างระบบบริหารกิจการบ&านเมืองและสังคมท่ีดีได&ต�อไป 
 ดังนั้น เพ่ือประโยชน�ในการบริหารราชการของ องค�การบริหารส�วนตําบลโพนแพง จึงจัดทําโครงการ
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลข้ึน 
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3. วัตถุประสงค� 
 1. เพ่ือให&ผู&บริหารท&องถ่ิน บุคลากรขององค�กรมีความรู&ความเข&าใจในเรื่องหลักธรรมาภิบาล คุณธรรม 
และจริยธรรม 
 2. เพ่ือให&ผู&บริหารท&องถ่ิน บุคลากรมีความรู&ความเข&าใจและให&ความสําคัญกับการป,องกันและปราบปราม
การทุจริตประพฤติมิชอบ (Anti Corruption) 
 3. เพ่ือให&ผู&บริหารท&องถ่ิน บุคลากรมีความรู&ความเข&าใจในหลักและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและ
สามารถนําไปประยุกต�ใช&ในการทํางานและการดําเนินชีวิตได& 
 4. เพ่ือให&ผู&บริหารท&องถ่ิน บุคลากรสามารถนําองค�ความรู&ต�างๆ ไปประยุกต�ใช&ในการทํางานให&กับองค�กร
ได&อย�างมีประสิทธิภาพ 
4. เป9าหมาย 
 ผู&บริหารท&องถ่ิน สมาชิกสภาท&องถ่ิน พนักงานส�วนตําบลและพนักงานจ&าง 
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 องค�การบริหารส�วนตําบลโพนแพง 
6. วิธีดําเนินการ 
 1. จัดทําโครงการเพ่ือขออนุมัติจากผู&บริหารท&องถ่ิน 
 2. มอบงานให&กับผู&รับผิดชอบโครงการ และผู&ท่ีเก่ียวข&อง เพ่ือวางแผนและจัดเตรียมโครงการ 
 3. ประสานงานกับหน�วยงานท่ีเก่ียวข&อง เพ่ือจัดหาวิทยากร 
 4. จัดทํากําหนดการและหัวข&อการอบรม 
 5. สรุปผลในภาพรวมและรายงานผลการดําเนินการตามโครงการให&ผู&บริหารท&องถ่ินทราบ 
7. ระยะเวลาการดําเนินงาน 
 ป_งบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 
8. งบประมาณท่ีใช!ในการดําเนินการ 
 ไม�ใช&งบประมาณในการดําเนินโครงการ 
9. ผู!รับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัดองค�การบริหารส�วนตําบลโพนแพง 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ� 
 1. ผู&บริหารท&องถ่ิน บุคลากรขององค�กรมีความรู&ความเข&าใจในเรื่องหลักธรรมาภิบาลคุณธรรม และ
จริยธรรม 
 2. ผู&บริหารท&องถ่ิน บุคลากรมีความรู&ความเข&าใจและให&ความสําคัญกับการป,องกันและปราบปรามการ
ทุจริตประพฤติมิชอบ (Anti Corruption) 
 3. ผู&บริหารท&องถ่ิน บุคลากรมีความรู&ความเข&าใจในหลักและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ
สามารถนําไปประยุกต�ใช&ในการทํางานและการดําเนินชีวิตได& 
 4. ผู&บริหารท&องถ่ิน บุคลากรสามารถนําองค�ความรู&ต�างๆ ไปประยุกต�ใช&ในการทํางานให&กับองค�กรได&อย�าง
มีประสิทธิภาพ 
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โครงการท่ี 2 
 

1. ช่ือโครงการ : โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 
2. หลักการและเหตุผล 
 การพัฒนาประเทศให&ก&าวหน&าประชาชนมีความสุขอย�างยั่งยืนและสามารถก&าวพ&นทุกวิกฤตของโลกท่ีมา
กับกระแส โลกาภิวัตน� มีรากฐานสําคัญจากการพัฒนาบุคคลในประเทศนั้นๆ ให&เป6นคนดี ซ่ึงมีความเก่ียวข&อง
โดยตรงกับการพัฒนา คุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคมโดยเฉพาะ “เจ&าหน&าท่ีของรัฐ” ซ่ึงได&รับมอบหมายภารกิจ
ในการให&บริการสาธารณะแก� ประชาชน ใช&อํานาจท่ีได&รับอย�างซ่ือสัตย� ต&องดูแล จัดการตัดสินใจเก่ียวกับการ
ให&บริการสาธารณะ การจัดการทรัพยากรของ ชาติให&เกิดประโยชน�สูงสุดต�อประชาชนและต�อประเทศชาติ  
คณะรัฐมนตรีในการประชุมเม่ือวันท่ี 26 สิงหาคม 2551 มีมติเห็นชอบในหลักการเก่ียวกับยุทธศาสตร�การส�งเสริม 
คุณธรรม จริยธรรมในภาครัฐไว& 5 ยุทธศาสตร�และยุทธศาสตร�ท่ี 4 การส�งเสริมคุณธรรม ในองค�กรเพ่ือเป6นต&นแบบ
ให& ข&าราชการได&เรียนรู&และปฏิบัติตามจากหลักการและเหตุผลดังกล�าว องค�การบริหารส�วนตําบลโพนแพงจึงเห็น
ความสําคัญในการพัฒนาบุคลากรในสังกัด เพ่ือตระหนักถึงการสร&างจิตสํานึกให&มีคุณธรรม จริยธรรม และ
ปฏิบัติงานด&วยความซ่ือสัตย� สุจริต มีจิตสํานึกท่ีดีในการ ปฏิบัติงาน ประพฤติปฏิบัติตนเป6นแบบอย�างท่ีดีแก�
ประชาชน จึงได&ทําโครงการเสริมสร&างคุณธรรมและจริยธรรมเพ่ือเพ่ิม ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและประโยชน�
สูงสุดของประชาชน  
3. วัตถุประสงค� 
 3.1 เพ่ือปลูกจิตสํานึกให&พนักงานเจ&าหน&าท่ีองค�การบริหารส�วนตําบลโพนแพง มีคุณธรรมจริยธรรม เข&าใจ
หลักธรรมของ พระพุทธศาสนา และน&อมนําเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปเป6นแนวทางในการดําเนินชีวิต
ส�วนตัว และในการปฏิบัติ ราชการ   

3.2 เพ่ือให&พนักงาน ได&รับการพัฒนาจิตใจ และพัฒนาตนเองให&มีจิตสาธารณะ เกิดความสํานึกร�วมในการ
เสริมสร&าง สังคมแห�งคุณธรรมและสมานฉันท� ประพฤติตนเป6นพลเมืองดี สร&างประโยชน�แก�ครอบครัว ประชาชน 
และประเทศชาติ สร&าง จิตสํานึกในการทําความดี รู&จักการให& การเสียสละและการบําเพ็ญสาธารณะประโยชน�
ร�วมกัน   

3.3 เพ่ือเป6นการสร&างภาพลักษณ�ท่ีดีขององค�การบริหารส�วนตําบลโพนแพงในการเสริมสร&างคุณธรรม 
จริยธรรม และ ธรรมาภิบาล 4 
4. เป9าหมาย 
 ผู&บริหาร สมาชิกสภา พนักงานองค�การบริหารส�วนตําบลและพนักงานจ&างองค�การบริหารส�วนตําบลโพน
แพง 
5. สถานท่ีดําเนินการ 
 องค�การบริหารส�วนตําบลโพนแพง 
6. วิธีดําเนินการ 
 จัดให&มีการดําเนินกิจกรรมส�งเสริมคุณธรรมจริยธรรม แบ�งเป6น 3 แนวทางคือ   

6.1 การจัดกิจกรรมบรรยายเสริมสร&างคุณธรรมจริยธรรม โดยคณะผู&บริหาร ปลัดองค�การบริหารส�วน
ตําบลโพนแพง บรรยายให&ความรู&แก�พนักงานเจ&าหน&าท่ี   

6.2 จัดกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน�นอกสถานท่ี ส�งเสริมให&รู&รัก สามัคคี เสียสละ ช�วยเหลือ แบ�งป-นและเห็น
คุณค�าของ การเสริมสร&างสังคมแห�งความดีมีคุณธรรม เช�น การช�วยเหลือผู&ด&อยโอกาสในสังคม หรือทําบุญถวาย
ทานแก�พระภิกษุสงฆ�ท่ีชรา ภาพ หรืออาพาธ เป6นต&น   

6.3 การจัดกิจกรรมทําบุญถวายเครื่องไทยธรรม และบําเพ็ญประโยชน� ณ วัดต�างๆ 
7. ระยะเวลา  4 ป_ (ป_งบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564) 
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8. งบประมาณ 
 ไม�ใช&งบประมาณในการดําเนินโครงการ 
9. ผู!รับผิดชอบ 
 องค�การบริหารส�วนตําบลโพนแพง 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ� 
 10.1 พนักงาน เจ&าหน&าท่ี มีคุณธรรมจริยธรรม เข&าใจหลักธรรมของพระพุทธศาสนาและน&อมนําหลัก
ปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียงเป6นแนวทางในการดําเนินชีวิต และการปฏิบัติงาน   

10.2 พนักงาน เจ&าหน&าท่ี ได&รับการพัฒนาจิตใจ พัฒนาตนให&มีจิตสาธารณะเกิดความสํานึกร�วมในการ
สร&างสังคม แห�งคุณธรรมและสมานฉันท� สร&างประโยชน�แก�ครอบครัวและประเทศชาติ รู&จักการให&และเสียสละเพ่ือ
ประโยชน�ส�วนรวม   

10.3 สร&างภาพลักษณ�ท่ีดีขององค�กร เสริมสร&างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาล 
 
1.1.2 สร!างจิตสํานึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรม 
 

โครงการท่ี 1 
 

1. ช่ือโครงการ :  มาตรการ “เสริมสร!างองค�ความรู!ด!านการต�อต!านการทุจริต”  

2. หลักการและเหตุผล 
ด&วยยุทธศาสตร�ชาติว�าด&วยการป,องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2556 – 2560) มุ�งสู�

การเป6น ประเทศท่ีมีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป6นสังคมมิติใหม�ท่ีประชาชนไม�เพิกเฉยต�อการทุจริตทุก
รูปแบบ โดยได&รับความ ร�วมมือจากฝlายการเมือง หน�วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ�รักษา
ผลประโยชน�ของชาติและประชาชนเพ่ือให& ประเทศไทยมีศักด์ิศรีและเกียรติภูมิในด&านความโปร�งใสทัดเทียมนานา
อารยประเทศ โดยกําหนดวิสัยทัศน� “ประเทศไทยใส สะอาด ไทยท้ังชาติต&านทุจริต” มีเป,าหมายหลักเพ่ือให&
ประเทศไทยได&รับการประเมินดัชนีการรับรู&การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไม�น&อยกว�าร&อย
ละ 50 ในป_ พ.ศ. 2564 ดังนั้น เพ่ือให&การบริหารงานในพ้ืนท่ีสามารถตอบสนองต�อแผนยุทธศาสตร�ฯ ข&างต&น 
องค�การบริหารส�วนตําบลโพนแพงจึงได&กําหนด แนวทาง/มาตรการเสริมสร&างองค�ความรู&ด&านการทุจริตข้ึน เพ่ือให&
สามารถแปลงแผนยุทธศาสตร�ว�าด&วยการป,องกันและ ปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2556 – 2560) ไปสู�
การปฏิบัติท่ีเป6นรูปธรรมและเกิดความยั่งยืนในการปฏิบัติ  

 
3. วัตถุประสงค� 

3.1 เพ่ือเสริมสร&างองค�ความรู&ด&านการต�อต&านการทุจริตแก�คณะผู&บริหารท&องถ่ิน สมาชิกสภาท&องถ่ิน 
ข&าราชการฝlาย ประจํา ลูกจ&างประจํา ตลอดจนพนักงานท่ัวไป   

3.2 เพ่ือสร&างจิตสํานึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรมแก�คณะผู&บริหารท&องถ่ิน 
สมาชิก สภาท&องถ่ิน ข&าราชการฝlายประจํา ลูกจ&างประจํา ตลอดจนพนักงานท่ัวไป  

 
4. เป9าหมาย     

ข&อมูล/องค�กรความรู&ด&านการต�อต&านการทุจริตท่ีนํามาเผยแพร�มากกว�า 5 เรื่องข้ึนไป    
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5. สถานท่ีดําเนินการ 
องค�การบริหารส�วนตําบลโพนแพง 

6. วิธีการดําเนินการ 
1. รวบรวมและเรียบเรียงฐานข&อมูล/องค�ความรู&เก่ียวข&องกับการปลูกจิตสํานึกด&านการต�อต&านการทุจริต อาทิ  

กฎหมาย ป.ป.ช. มาตรา 100 มาตรา 103 มาตรา 103/7 สื่อประชาสัมพันธ�ต�างๆ ท่ีเก่ียวข&องกับการปลูกจิตสํานึก   
2. เผยแพร� ประชาสัมพันธ�และสร&างเสริมองค�ความรู& ให&บุคลากรในสังกัดได&รับทราบและถือปฏิบัติอย�าง

เคร�งครัด ผ�านโครงการ/กิจกรรม และสื่อช�องทางต�างๆ  
7. ระยะเวลา 

ป_งบประมาณ 2562-2564 
8. งบประมาณดําเนินการ   

ไม�ใช&งบประมาณ  
9. ผู!รับผิดชอบโครงการ 

สํานักงานปลัด  องค�การบริหารส�วนตําบลโพนแพง 
10. ผลท่ีคาดว�าจะได!รับ 

จํานวนข&อมูล/องค�กรความรู&ด&านการต�อต&านการทุจริตท่ีนํามาเผยแพร�  
 

โครงการท่ี 2 
 

1. ช่ือโครงการ : โครงการเสริมสร!างความซ่ือสัตย� สุจริต และปลูกฝ)งทัศนคติ วัฒนธรรมท่ีดีในการต�อต!านการ
ทุจริต  
2. หลักการและเหตุผล   

ด&วยคณะผู&บริหาร สมาชิกสภาองค�กรปกครองส�วนท&องถ่ินและพนักงานขององค�กรปกครองส�วนท&องถ่ิน 
เป6นผู&ท่ีมี บทบาทสําคัญและเป6นกลไกหลักของประเทศในการให&บริการสาธารณะเพ่ือตอบสนองความต&องการของ
ประชาชนในท&องถ่ิน ท้ังยังมีหน&าท่ีและความรับผิดชอบสําคัญในอันท่ีจะบําบัดทุกข�บํารุงสุขและสร&างคุณภาพชีวิต
ท่ีดีให&แก�ประชาชนในท&องถ่ิน     โดยให&สอดคล&องกับนโยบายของรัฐบาลและท&องถ่ิน ดังนั้น การท่ีประชาชนในแต�
ละท&องถ่ินจะมีความเป6นอยู�ท่ีดีมีความสุข หรือไม� จึงข้ึนอยู�กับการประพฤติปฏิบัติของคณะผู&บริหาร สมาชิกสภา
องค�กรปกครองส�วนท&องถ่ิน และพนักงานขององค�กร ปกครองส�วนท&องถ่ินทุกคนเป6นผู&มีคุณธรรม ปฏิบัติตนอยู�ใน
กรอบจริยธรรม เป6นผู&มีจิตสํานึกท่ีจะตอบสนองคุณแผ�นดินด&วยการ กระทําทุกสิ่ง เพ่ือคุณประโยชน�ของประชาชน
และประเทศชาติ  คณะรัฐมนตรีในการประชุมเม่ือวันท่ี 26 สิงหาคม 2551 มีมติเห็นชอบในหลักการเก่ียวกับ 

ยุทธศาสตร�การส�งเสริม คุณธรรม จริยธรรมในภาครัฐไว& 5 ยุทธศาสตร� โดยในยุทธศาสตร�ท่ี 4 การส�งเสริม
คุณธรรมในองค�กรเพ่ือเป6นต&นแบบให& ข&าราชการได&เรียนรู&และปฏิบัติตาม โดยได&กําหนดแนวทางการพัฒนา
ข&าราชการทุกระดับอย�างจริงจังและต�อเนื่อง ให&ตระหนัก ในการเป6นข&าราชการท่ีมีเกียรติ ศักด์ิศรี รู&จักความ
พอเพียงเป6นตัวอย�างท่ีดีของสังคม ยึดม่ันในคุณธรรม ยืนหยัดในสิ่งท่ีถูกต&อง ตระหนักในคุณความดีและกฎแห�ง
กรรม ซ่ือสัตย� สุจริต เสียสละ มีความรู&ความเข&าใจในเรื่องพฤติกรรมท่ีแสดงให&เห็นถึงการมี คุณธรรม จริยธรรม 
การตัดสินใจท่ีจะกระทําหรือไม�กระทําการใดได&อย�างเหมาะสม อันรวมถึงการป,องกันการกระทําทุจริตใน ระบบ
ราชการด&วย  ดังนั้น เพ่ือเป6นการเสริมสร&างความซ่ือสัตย� สุจริต ปลูกฝ-งทัศนคติและวัฒนธรรมท่ีดีในการต�อต&าน
การทุจริตและ ประพฤติมิชอบ องค�การบริหารส�วนตําบลโพนแพงจึงได&จัดทําโครงการเสริมสร&างความซ่ือสัตย� 
สุจริต และปลูกฝ-งทัศนคติวัฒนธรรมท่ีดีในการ ต�อต&านการทุจริตข้ึน  
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3. วัตถุประสงค�   
1. เพ่ือปรับเปลี่ยนฐานความคิดของคณะผู&บริหาร สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบล พนักงานส�วน

ตําบล  ลูกจ&างประจําและพนักงานจ&างขององค�การบริหารส�วนตําบลโพนแพงให&มีจิตสาธารณะและเห็นแก�
ประโยชน�ส�วนรวมมากกว�าประโยชน�ส�วนตน   

2. เพ่ือปลูกฝ-งจิตสํานึกและค�านิยมท่ีดีในการต�อต&านการทุจริตและประพฤติมิชอบให&แก�คณะผู&บริหาร 
สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบล พนักงานส�วนตําบล  ลูกจ&างประจําและพนักงานจ&างขององค�การบริหารส�วน
ตําบลโพนแพง 

 3. เพ่ือให&ความรู&แก�คณะผู&บริหาร สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบล พนักงานส�วนตําบล  
ลูกจ&างประจําและพนักงานจ&างขององค�การบริหารส�วนตําบลโพนแพง ตามประมวลจริยธรรมข&าราชการส�วน
ท&องถ่ินเพ่ือป,องกันผลประโยชน�ทับซ&อน  

 4. เพ่ือให&คณะผู&บริหาร สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบล พนักงานส�วนตําบล  ลูกจ&างประจําและ
พนักงานจ&างขององค�การบริหารส�วนตําบลโพนแพง ได&รับการพัฒนาจิตใจ และพัฒนาตนเองให&มีจิตสาธารณะเกิด
ความสํานึกร�วมในการเสริมสร&างสังคมแห�งคุณธรรมและ สมานฉันท� ประพฤติตน เป6นพลเมืองดี สร&างประโยชน�
ให&แก�ครอบครัว ประชาชน และประเทศชาติ สร&างจิตสํานึกในการ กระทําความดี รู&จักการให& การเสียสละและการ
บําเพ็ญสาธารณะประโยชน�ร�วมกัน 
4. กลุ�มเป9าหมาย  
คณะผู&บริหาร สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบล พนักงานส�วนตําบล  ลูกจ&างประจําและพนักงานจ&างของ
องค�การบริหารส�วนตําบลโพนแพง   
5. ระยะเวลาดําเนินการ   
มกราคม – กันยายน  
6. งบประมาณดําเนินการ   
ไม�ใช&งบประมาณ 
7. วิธีการดําเนินงาน   

7.1 บรรยายเรื่อง การป,องกันผลประโยชน�ทับซ&อนเก่ียวกับการปฏิบัติงาน และการปรับเปลี่ยนฐาน
ความคิดของ เจ&าหน&าท่ีรัฐในการรักษาผลประโยชน�สาธารณะเพ่ือการต�อต&านการทุจริต   

7.2 บรรยายเรื่อง การปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของข&าราชการการเมืองท&องถ่ินฝlายบริหารและฝlาย
สภาท&องถ่ิน และประมวลจริยธรรมของข&าราชการส�วนท&องถ่ิน   

7.3 แบ�งกลุ�มทํากิจกรรมเก่ียวกับการเสริมสร&างความซ่ือสัตย� สุจริต และปลูกฝ-งทัศนคติและวัฒนธรรมท่ีดี
ให&แก�คณะ ผู&บริหาร สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบล พนักงานส�วนตําบล  ลูกจ&างประจําและพนักงานจ&าง
ขององค�การบริหารส�วนตําบลโพนแพง   

7.4 ทดสอบก�อนและหลังการฟ-งบรรยาย  
 

8. สถานท่ีดําเนินการ   
องค�การบริหารส�วนตําบลโพนแพง 
 
9. ผู!รับผิดชอบโครงการ   
สํานักปลัด องค�การบริหารส�วนตําบลโพนแพง 
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10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ�   

1. ระดับความรู& ความเข&าใจของผู&เข&าร�วมโครงการ ไม�น&อยกว�าร&อยละ 75   
2. จํานวนผู&เข&าร�วมโครงการ ไม�น&อยกว�าร&อยละ 80 

 
 

1.1.3 สร!างจิตสํานึกและความตระหนักท่ีจะไม�กระทําการอันเป,นการขัดกันแห�งผลประโยชน�หรือการมี
ผลประโยชน�ทับซ!อน 

โครงการท่ี 1 
 

1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมให!ความรู!ผลประโยชน�ทับซ!อนให!กับพนักงานส�วนตําบลและพนักงานจ!างของ
องค�การบริหารส�วนตําบลโพนแพง 

2. หลักการและเหตุผล 
 ด&วยสถานการณ�หรือการกระทําของบุคคลมีผลประโยชน�ส�วนตนเข&ามาเก่ียวข&องจนส�งผลกระทบต�อการ
ตัดสินใจหรือการปฏิบัติหน&าท่ีในตําแหน�ง การกระทําดังกล�าวอาจเกิดข้ึนโดยรู&ตัวหรือไม�รู&ตัว ท้ังเจตนาหรือไม�
เจตนาหรือหรือบางเรื่องเป6นการปฏิบัติสืบต�อกันมาจนไม�เห็นว�าจะเป6นสิ่งผิดแต�อย�างใด พฤติกรรมเหล�านี้เป6นการ
กระทําความผิดทางจริยธรรมของเจ&าหน&าท่ีของรัฐท่ีต&องคํานึงถึงผลประโยชน�สาธารณะ (ประโยชน�ของส�วนรวม) 
แต�กลับตัดสินใจปฏิบัติหน&าท่ีโดยคํานึงถึงประโยชน�ของตนเองหรือพวกพ&อง 
 “ผลประโยชน�ทับซ&อน” หมายถึง สถานการณ�ท่ีเจ&าหน&าท่ีของรัฐมีผลประโยชน�ส�วนตนอยู� และมีการใช&
อิทธิพลตามอํานาจหน&าท่ีละความรับผิดชอบเพ่ือให&เกิดประโยชน�ส�วนตัว โดยก�อให&เกิดผลเสียต�อผลประโยชน�
ส�วนรวม ผลประโยชน�      ทับซ&อนมีหลากหลายรูปแบบ ไม�จํากัดอยู�ในรูปของตัวเงินหรือทรัพย�สินเท�านั้น แต�
รวมถึงผลประโยชน�อ่ืนๆ ท่ีไม�ใช�รูปตัวเงินหรือทรัพย�สินก็ได& อาทิการแต�งต้ังพรรคพวกเข&าไปดํารงตําแหน�งใน
องค�กรต�างๆ ท้ังในหน�วยราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทจํากัด หรือการท่ีบุคคลผู&มีอํานาจท่ีตัดสินใจให&ญาติพ่ีน&อง
หรือบริษัทท่ีตนมีส�วนได&ส�วนเสียได&รับสัมปทานหรือผลประโยชน�จากทางราชการโดยมิชอบ ท้ังนี้หมายรวมถึง
ความขัดแย&งกันระหว�างผลประโยชน�ส�วนตนและผลประโยชน�ส�วนรวม ซ่ึงในป_งบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2560 
หน�วยงานภาครัฐทุกหน�วยงานต&องเข&ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร�งใสในการดําเนินงานของหน�วยงาน
ภาครัฐ โดยกําหนดให&หน�วยงานควรมีการประชุมหรือสัมมนาภายในองค�กร เพ่ือให&ความรู&เรื่องการป,องกัน
ผลประโยชน�ทับซ&อนแก�เจ&าหน&าท่ี เพ่ือป,องกันผลประโยชน�ทับซ&อน ดังนั้น องค�การบริหารส�วนตําบลโพนแพง จึง
ได&จัดกิจกรรมให&ความรู& ความเข&าใจการป,องกันผลประโยชน�ทับซ&อน    แก�บุคลากรในองค�การบริหารส�วนตําบล
โพนแพง เพ่ือป,องกันการทุจริตในการปฏิบัติราชการ จึงได&จัดกิจกรรมป,องกันผลประโยชน�ทับซ&อน ผ�านการ
ประชุมผู&บริหารกับพนักงานส�วนตําบลโพนแพง เพ่ือให&พนักงานทุกคนทํางานโดยยึดถือระเบียบ กฎหมาย 
คุณธรรม จริยธรรม เพ่ือเป6นเครื่องกํากับความประพฤติของตน เพ่ือไม�ให&เกิดผลประโยชน�ทับซ&อน 

3. วัตถุประสงค� 
 3.1 เพ่ือให&ความรู& ความเข&าใจแก�พนักงานส�วนตําบล พนักงานจ&างเก่ียวกับการป,องกันผลประโยชน�ทับ
ซ&อน 
 3.2 เพ่ือเสริมสร&างพฤติกรรมและวิธีการทํางานท่ีสุจริตโปร�งใสของข&าราชการและเจ&าหน&าท่ีขององค�การ
บริหารส�วนตําบลโพนแพง 
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3.3 เพ่ือเสริมสร&างให&ข&าราชการและเจ&าหน&าท่ีขององค�การบริหารส�วนตําบลโพนแพง มีจิตสํานึก ค�านิยม 

และวัฒนธรรมเรื่องความซ่ือสัตย� สุจริต มุ�งม่ันทํางานอย�างมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรมอันม่ันคง ส�งผลให&หน�วยงาน
ปลอดจากการทุจริตคอร�รัปชัน มุ�งสู�การเป6นข&าราชการท&องถ่ินไทยใสสะอาด 

4. เป9าหมาย 
 พนักงานส�วนตําบลและพนักงานจ&างองค�การบริหารส�วนตําบลโพนแพง 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 องค�การบริหารส�วนตําบลโพนแพง 

6. วิธีการดําเนินการ 
 จัดประชุมประจําเดือน และให&ความรู&เรื่องผลประโยชน�ทับซ&อน 

7. ระยะเวลาการดําเนินการ 
 ป_งบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 

8. งบประมาณในการดําเนินโครงการ 
 ไม�ใช&งบประมาณ 
9. ผู!รับผิดชอบโครงการ 
 สํานักงานปลัด องค�การบริหารส�วนตําบลโพนแพง 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ� 
 ตัวชี้วัด 
 พนักงานส�วนตําบลและพนักงานจ&างมีความเข&าใจเรื่องผลประโยชน�ทับซ&อน 
 ผลลัพธ� 
 พนักงานส�วนตําบลและพนักงานจ&างมีความรู&เก่ียวกับผลประโยชน�ทับซ&อน และมีความประพฤติ
ปฏิบัติงานไม�ยุ�งเก่ียวกับผลประโยชน�ทับซ&อน 
 

โครงการท่ี 2 
 

1. ช่ือโครงการ : มาตรการ “ปลูกฝ)งองค�ความรู!ให!มีความเข!าใจเก่ียวกับ Conflict of Interest” 

2. หลักการและเหตุผล 
ด&วยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว�าด&วยการป,องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 และท่ี

แก&ไขเพ่ิมเติม มาตรา 100 , 103 และ 103/1 กําหนดเรื่องการขัดกันของผลประโยชน�ส�วนตัวและส�วนรวมไว& เพ่ือ
ลดระบบอุปถัมภ�ในสังคมไทย ให&เจ&าหน&าท่ีของรัฐมีจิตสํานึกแยกแยะประโยชน�ส�วนบุคคลและประโยชน�ส�วนรวม
ออกจากกันได& หากเจ&าหน&าท่ีของรัฐฝlาฝuนให&ถือเป6นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาด&วย 

การขัดกันแห�งผลประโยชน� หรือ “Conflict of Interest” ได&รับการกล�าวถึงอย�างกว&างขวางในรอบหลาย
ป_ท่ีผ�านมา โดยเฉพาะอย�างยิ่ง ในช�วงระยะเวลาท่ีประเทศไทยกําลังเผชิญกับป-ญหาการทุจริตคอร�รัปชันของผู&ดํารง
ตําแหน�งทางการเมืองหรือผู&ดํารงตําแหน�งระดับสูงในองค�กรต�างๆ ซ่ึงได&ส�งผลกระทบต�อการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศรวมท้ังได&สร&างความเสียหายให&กับประชาชนโดยส�วนรวม 
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จากสถานการณ�ข&างต&น จําเป6นท่ีหน�วยงานภาครัฐต&องเร�งสร&างองค�ความรู&ให&บุคลากรมีความพร&อมท่ีจะ

เข&าใจสาเหตุและป-จจัยท่ีนําสู�การคอร�รัปชัน เพ่ือจะได&หาทางป,องกันและปฏิบัติหน&าท่ีให&ห�างไกลจากต&นเหตุต�างๆ 
ท่ีนําไปสู�การทุจริต      คอร�รัปชัน โดยเฉพาะในเรื่องการปลูกฝ-งองค�ความรู&ให&มีความเข&าใจเก่ียวกับความขัดแย&ง
ระหว�างผลประโยชน�ส�วนตนและผลประโยชน�ส�วนรวม รวมท้ังให&ตระหนักถึงผลกระทบจากป-ญหาความขัดแย&งกัน
ระหว�างผลประโยชน�ส�วนตนและผลประโยชน�ส�วนรวม หรือเกิดเป6นผลประโยชน�ทับซ&อน ซ่ึงเป6นป-ญหาเชิง
โครงสร&างท่ีเก่ียวข&องกับหลายมิติ ท้ังมิติด&านสังคม การเมืองและการบริหารท่ีสําคัญสะท&อนถึงวัฒนธรรมและ
ค�านิยมในการบริหารท่ีด&อยพัฒนา 

ดังนั้น องค�การบริหารส�วนตําบลโพนแพง  จึงได&จัดทํามาตรการ “ปลูกฝ-งองค�ความรู&ให&มีความเข&าใจ
เก่ียวกับ Conflict of Interest” ข้ึน เพ่ือสร&างจิตสํานึกและเสริมสร&างจริยธรรมของบุคลากรในการทํางานเพ่ือ
ส�วนรวม ยึดถือหลักจริยธรรมและผลประโยชน�ส�วนรวมในการปฏิบัติราชการเป6นสําคัญ หากข&าราชการและ
พนักงานเจ&าหน&าท่ีของรัฐขาดจิตสํานึกในหน&าท่ีท่ีจะปกป,องผลประโยชน�ส�วนรวมของประเทศชาติ มีการใช&อํานาจ
ทางราชการโดยมิชอบในการดําเนินกิจกรรมเพ่ือเอ้ือประโยชน�ต�อตนเอง กลุ�ม พรรค พวกพ&อง เหนือผลประโยชน�
ส�วนรวมย�อมส�งผลกระทบต�อสถาบันราชการ และสร&างความเสียหายต�อประเทศชาติและประชาชน 

3. วัตถุประสงค� 
 3.1 เพ่ือเสริมสร&างองค�ความรู&เก่ียวกับ Conflict of Interest แก�บุคลากรขององค�การบริหารส�วนตําบล
โพนแพง 
 3.2 เพ่ือสร&างจิตสํานึกและเสริมสร&างจริยธรรมของบุคลากรในการทํางานเพ่ือส�วนรวม ยึดถือหลัก
จริยธรรมและผลประโยชน�ส�วนรวมในการปฏิบัติราชการเป6นสําคัญ อันจะนํามาซ่ึงการป,องกันผลประโยชน�ทับ
ซ&อนในองค�กร 

4. เป9าหมาย/ผลผลิต 
 รายงานการประชุมหรือสัมมนาบุคลากรเพ่ือปลูกฝ-งองค�ความรู&ให&มีความเข&าใจเก่ียวกับ Conflict of 
Interest 
 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 องค�การบริหารส�วนตําบลโพนแพง 

6. วิธีดําเนินการ 
 1. วางแผน/การถ�ายทอดองค�ความรู& 
 2. ออกแบบกิจกรรม 
 3. จัดเตรียมเอกสาร 
 4. ดําเนินการจัดประชุม 
 5. สรุปรายงานการประชุม 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
  ป_งบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม�ใช&งบประมาณ 
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9. ผู!รับผิดชอบ 
 สํานักปลัด องค�การบริหารส�วนตําบลโพนแพง 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ� 
 มีการประชุมหรือสัมมนาบุคลากรเพ่ือปลูกฝ-งองค�ความรู&ให&มีความเข&าใจเก่ียวกับ Conflict of Interest 
 

 
1.2 การสร!างจิตสํานึกและความตระหนักแก�ประชาชนทุกภาคส�วนในท!องถ่ิน 
1.2.2.ในการรักษาประโยชน�สาธารณะ  

 
โครงการท่ี 1 
1. ช่ือโครงการ : ปลูกต!นไม!เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว ลดภาวะโลกร!อน ในพ้ืนท่ีตําบลโพนแพง ประจําป< 2562 
 2. หลักการและเหตุผล/ความเป,นมา  

เนื่องด&วยป-จจุบัน โลกกําลังเผชิญกับสภาวะการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) ท่ี
ทําให& อุณหภูมิโลกสูงข้ึน หรือท่ีเรียกว�า สภาวะโลกร&อน ซ่ึงส�งผลให&เกิดปรากฏการณ�ทางธรรมชาติท่ีมีผลกระทบ
กับวิถีชีวิตของมนุษย� อาทิ เกิดความแห&งแล&ง มีไฟไหม&ปlา ฝนตกไม�ตรงฤดูกาล อากาศหนาวและหิมะตกใน
ประเทศท่ีไม�เคยมีหิมะตก เป6นต&น      ส�วนหนึ่งเป6นผลมาจากการตัดไม&ทําลายปlาของมนุษย� ดังนั้น ประเทศต�างๆ 
ท่ัวโลก จึงได&ร�วมมือกันป,องกันและแก&ไขภาวะโลก ร&อน ซ่ึงเป6นป-ญหาท่ีสําคัญส�งผลกระทบต�อคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนท้ังในระดับภูมิภาคและระดับประเทศ การเพ่ิมพ้ืนท่ี      สีเขียวจึงเป6นหนทางหนึ่งในการแก&ไขป-ญหา
ภาวะโลกร&อนโดยตรงเนื่องจากต&นไม&เป6นแหล�งดูดซับก�าซคาร�บอนไดออกไซด� แหล�งกรองมลพิษ และผลิตก�าซ
ออกซิเจน อีกท้ังเป6นการสร&างความสมดุลการใช&พ้ืนท่ีให&เกิดความเหมาะสม ลดอุณหภูมิของ พ้ืนผิวในพ้ืนท่ีนั้น ๆ 
ลงได&อย�างน&อย 2 องศาเซลเซียส เพ่ือเป6นการแก&ไขป-ญหาภาวะโลกร&อน องค�การบริหารส�วนตําบลโพนแพง   จึง
ได&จัดทําโครงการ “ปลูกต&นไม&เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว ลดภาวะโลกร&อนในพ้ืนท่ีตําบลโพนแพง ประจําป_ 2561” 
เพ่ือให&ประชาชนได& มีส�วนร�วมในการแก&ไขป-ญหาภาวะโลกร&อนสร&างเมืองน�าอยู�สวยงาม (Beautified City) และ
ร�วมถวายเป6นราชสักการะใน วโรกาสมหามงคลดังกล�าว ดังนั้น กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล&อม องค�การบริหาร
ส�วนตําบลโพนแพง จึงได&จัดทําโครงการนี้ข้ึนมา เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวในพ้ืนท่ีกสิกรรมของประชาชนและพ้ืนท่ีว�าง
เปล�าในเขตองค�การบริหารส�วนตําบลโพนแพงเพ่ือให&เกิดความร�มรื่น แก�ชุมชน พร&อมท้ังเป6นการเพ่ิมคุณภาพชีวิต
ของประชาชนในชุมชน  
 
3. วัตถุประสงค�   

3.1 เพ่ือให&ประชาชนตระหนักในคุณค�าของสิ่งแวดล&อม และรักษาทรัพยากรธรรมชาติอันเป6นสาธารณะ
ร�วมกัน  3.2 เพ่ือส�งเสริมสนับสนุนให&ชุมชนเข&ามามีส�วนร�วมในการแก&ไขป-ญหาภาวะโลกร&อน โดยเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว
ในตําบลโพนแพง   

3.3 เพ่ือให&ประชาชนนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช&ในชีวิตประจําวัน เกิดความสมดุลเพ่ิมมูลค�า
ทรัพยากรท่ี มีและลดภาวะโลกร&อน   

3.4 ส�งเสริมสนับสนุนให&ชุมชนเป6นเมืองน�าอยู� สวยงาม (Beautified City) สร&างความร�มรื่นและคลาย
ร&อนแก� ประชาชน  
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4. เป9าหมาย/ผลผลิต   
ประชาชนร�วมกันปลูกต&นไม& จํานวน 300 ต&น  
 
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ   
พ้ืนท่ีสาธารณะในเขตตําบลโพนแพง อําเภอรัตนวาป_  จังหวัดหนองคาย 
 
6. วิธีดําเนินงาน   

6.1 ประสานงานกับส�วนราชการ องค�กรภาคเอกชน สถาบันการศึกษา กลุ�มพลังมวลชน และประชาชนใน
ท&องถ่ิน เข&าร�วมกิจกรรม   

6.2 ประสานงานกับหน�วยงานท่ีเก่ียวข&องและชุมชนในพ้ืนท่ี ให&จัดเตรียมสถานท่ีเพ่ือปลูกต&นไม&   
6.3 ประสานงานกับหน�วยงานท่ีเก่ียวข&อง(สถานีเพาะชํากล&าไม& จังหวัดหนองคาย)หากล&าไม& พันธุ�ไม& เพ่ือ

ใช&ในโครงการ   
6.4 ดําเนินการปลูกต&นไม&โดยส�วนราชการ สถาบันการศึกษา กลุ�มพลังมวลชน และประชาชนใน ท&องถ่ิน   
6.5 ดูแลรักษาและติดตามผลโดยสํานักปลัด องค�การบริหารส�วนตําบลโพนแพง  

 
7. ระยะเวลาดําเนินการ   

ป_งบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564  
  
8. งบประมาณดําเนินการ  

ไม�ใช!งบประมาณ 
  
9. ผู!รับผิดชอบโครงการ   

สํานักปลัด องค�การบริหารส�วนตําบลโพนแพง  
 
10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ�   

10.1 ทําให&ผู&เข&าร�วมกิจกรรมมีความเข&าใจถึงความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล&อม   
10.2 ทําให&เพ่ิมพ้ืนท่ีปlาไม&และสิ่งแวดล&อมท่ีดีและช�วยลดภาวะโลกร&อน   
10.3 ทําให&ประชาชนมีจิตสํานึก ในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล&อม   
10.4 ทําให&เยาวชนและกลุ�มพลังมวลชนใช&เป6นแนวทางในการสร&างความสามัคคีและสร&างความร�มรื่นใน

ชุมชน 
 

โครงการท่ี 2 
 

1. ช่ือโครงการ : โครงการส�งเสริม อนุรักษ� ฟ̂_นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล!อม และ ปรับปรุงภูมิทัศน�
ในชุมชน  
2. หลักการและเหตุผล 

 ประเทศไทยในอดีตเป6นพ้ืนท่ีท่ีมีทรัพยากรปlาไม&อยู�เป6นจํานวนมาก แต�การลักลอบตัดไม&ทําลายปlาไม&ท่ีผิด
กฎหมายได& เพ่ิมมากข้ึนอย�างรวดเร็ว ทําให&ป-จจุบันทรัพยากรปlาไม&ของประเทศไทยมีจํานวนลดน&อยลง ซ่ึงส�งผล 
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กระทบต�อธรรมชาติ สิ่งแวดล&อมและระบบนิเวศต�างๆ ตลอดจนวิถีชีวิตความเป6นอยู�ของประชาชนเป6น
อย�างมาก หน�วยงานต�างๆ ท้ังภาครัฐและ ภาคเอกชนจึงได&มีการริเริ่มโครงการอนุรักษ�ทรัพยากรปlาไม& ซ่ึงจะ
สามารถช�วยให&ธรรมชาติของประเทศไทยกลับมามีความ สมดุลเพ่ิมมากข้ึน พระบาทสมเด็จพระเจ&าอยู�หัวและ
สมเด็จพระบรมราชินีนาถทรงมีความห�วงใยในป-ญหาปริมาณปlาไม&ของ ประเทศ โดยท้ังสองพระองค�ท�านได&
พยายามคิดค&นหาวิธีนานัปการท่ีจะเพ่ิมปริมาณปlาไม&ของประเทศไทยให&มากข้ึนอย�างม่ันคง และยั่งยืน ซ่ึงพระองค�
ท�านได&เสนอวิธีท่ีเรียบง�ายและประหยัดในการดําเนินงาน คือ แนวคิดเรื่อง “ปลูกปlา 3 อย�าง   เพ่ือประโยชน� 4 
อย�าง” ปลูกปlา 3 อย�าง ได&แก� ปลูกไม&ให&พออยู� พอกิน พอใช& และระบบนิเวศน� “พออยู�” หมายถึง   ไม&เศรษฐกิจ 
ปลูกไว&ทําท่ีอยู�อาศัยและจําหน�าย “พอกิน” หมายถึง ปลูกพืชเกษตรเพ่ือการกินและสมุนไพร “พอใช&” หมายถึง 
ปลูกไม&ไว&ใช&สอยโดยตรงและพลังงาน เช�น ไม&ฟuน และไม&ไผ� เป6นต&น เพ่ือประโยชน�ต�อระบบนิเวศน�ตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจ พอเพียง องค�การบริหารส�วนตําบลโพนแพง ในฐานะเป6นองค�กรปกครองส�วนท&องถ่ินท่ีอยู�ใกล&ชิดกับ
ประชาชนมากท่ีสุด ได&ตระหนัก ถึงหน&าท่ีและความรับผิดชอบในการร�วมกันอนุรักษ� ฟuvนฟู ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล&อมในชุมชน จึงได&จัดทําโครงการ ส�งเสริมการอนุรักษ� ฟuvนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล&อมใน
ชุมชนและในเขตองค�การบริหารส�วนตําบลโพนแพง เพ่ือส�งเสริมให& ประชาชนในชุมชนได&ร�วมกันอนุรักษ� ดูแล
รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล&อมในชุมชนของตนเอง 
3.  วัตถุประสงค�                         

เพ่ือเป6นการรักษาประโยชน�สาธารณะ สร&างความสามัคคี และสร&างกลุ�มอาสาสมัครและพิทักษ�
สิ่งแวดล&อมในชุมชน เพ่ิมมากข้ึน 
4. เป9าหมาย/ผลผลิต   

4.1 ปลูกต&นไม&และปลูกปlาชุมชนในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบขององค�การบริหารส�วนตําบลโพนแพง จํานวน 13 
หมู�บ&าน โดย ปลูกพันธุ�ไม&ประเภทต�างๆ ท้ังไม&ยืนต&น ไม&ประดับ ไม&ผล ไม&ดอก และพืชผักสวนครัว รั้วกินได& เป6นต&น   

4.2 ดูแล อนุรักษ� ฟuvนฟู สภาพแหล�งน้ํา คูคลอง ท่ีเสื่อมโทรมในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบขององค�การบริหาร
ส�วนตําบลโพนแพง  จํานวน 13 หมู�บ&าน และพ้ืนท่ีท้ังหมดในเขตองค�การบริหารส�วนตําบลโพนแพง  โดยบูรณา
การร�วมกันกับหน�วยงานต�าง ๆ ท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน และองค�กรภาคประชาชนต�างๆ    

4.3 ผู&เข&าร�วมโครงการ ประกอบด&วย คณะผู&บริหารองค�การบริหารส�วนตําบลโพนแพง  สมาชิกสภา
องค�การบริหารส�วนตําบลโพนแพง  พนักงาน/ลูกจ&าง องค�การบริหารส�วนตําบลโพนแพง  ผู&นําชุมชนกลุ�มต�าง ๆ 
ท้ัง 9  หมู�บ&าน ได&แก� ผู&นําหมู�บ&าน กลุ�มผู&สูงอายุ ประธาน อสม. ประธานกลุ�มสตรี ฯลฯ กลุ�มเด็กและเยาวชน 
นักเรียน และองค�กรภาคประชาชนทุกภาคส�วน เป6นต&น 
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ   
    พ้ืนท่ีสาธารณะประโยชน�ในเขตชุมชนในเขตองค�การบริหารส�วนตําบลโพนแพง  และแหล�งน้ํา คู คลอง ในเขต
องค�การบริหารส�วนตําบลโพนแพง  
 
6. วิธีการดําเนินงาน   

6.1 จัดอบรมผู&เข&าร�วมโครงการพร&อมชี้แจงความเป6นมาและแนวทางการดําเนินงานตามโครงการ  
(กลุ�มรวมทุก ชุมชน)   

6.2 จัดเวทีระดมความคิดเห็นการจัดกิจกรรมและการจัดต้ังกลุ�มพิทักษ�สิ่งแวดล&อมประจําชุมชน  
(กลุ�มย�อยแต�ละ ชุมชน)   

6.3 จัดเวทีเสวนาติดตามผลการดําเนินงานกลุ�มพิทักษ�สิ่งแวดล&อมประจําชุมชน (กลุ�มย�อยแต�ละชุมชน)  
6.4 จัดกิจกรรมร�วมกันปลูกต&นไม&ในชุมชน พัฒนา ขุดลอก คูคลอง กําจัดวัชพืชในแม�น้ําคูคลอง ทําความ 
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สะอาดถนน และพ้ืนท่ีสาธารณะประโยชน�ต�าง ๆ ในชุมชนและในเขตองค�การบริหารส�วนตําบลโพนแพง   

6.5 จัดกิจกรรมพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน� และอนุรักษ�ฟuvนฟูทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนให&มีความสวยงาม 
สะอาด ร�มรื่น น�าพักผ�อนหย�อนใจและเป6นสถานท่ีออกกําลังกายของประชาชนในชุมชนและชุมชนอ่ืนๆ ตลอดจน
ประชาชนท่ัวไป   
 
7. ระยะเวลาดําเนินการ   
ป_งบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564  
 
8. งบประมาณดําเนินการ   
20,000 บาท  
 
9. ผู!รับผิดชอบโครงการ   
สํานักปลัด  องค�การบริหารส�วนตําบลโพนแพง  
 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ�   
เกิดกลุ�มอาสาสมัครพิทักษ�ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล&อมในชุมชนเพ่ิมมากข้ึน ทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล&อมในชุมชนมีมากข้ึน 
 
 
โครงการท่ี 3 
 
1. ช่ือโครงการ : โครงการอนุรักษ�พันธุกรรมอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯตําบลโพนแพง 
  
2. หลักการและเหตุผล 
 จากท่ีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี  ได&ดําเนินกิจกรรมโครงการ  อนุรักษ�พันธุกรรม
พืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ  (อพ.สธ.)  ในกิจกรรมปกป-กพันธุกรรมพืชกิจกรรมสํารวจเก็บรวบรวมพันธุกรรม
พืช กิจกรรมปลูกรักษาพันธุกรรมพืช  กิจกรรมอนุรักษ�และใช&ประโยชน�พันธุกรรมพืช  กิจกรรมศูนย�ข&อมูลพัน
พันธุกรรมพืช  กิจกรรมวางแผนพัฒนาพันธุ�พืชกิจกรรมสร&างจิตสํานึกในการอนุรักษ�พันธุกรรมพืช  และกิจกรรม
พิเศษสนับสนุนการอนุรักษ�พันธุกรรมพืช  รวมท้ังสิ้น  8  กิจกรรม  ทาง  องค�การบริหารส�วนตําบลโพนแพงได&
ร�วมประชุมรับทราบการดําเนินโครงการอนุรักษ�พันธุกรรมพืชอันเนื่องมา  จากพระราชดําริฯ  และแนวทางท่ี
ตําบลปlาบอน  ขอเข&าร�วมสนองพระราชดําริ  การจัดทําฐานข&อมูลทรัพยากรท&องถ่ิน  โดยนําพระราชกระแส  
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี   “ทําอย�างไรให&ชุมชน    ช�วยในการอนุรักษ�พันธุกรรมพืช 
และมีการทํา DNA Fingerprint ใน ชุมชน”  
 การนี้  องค�การบริหารส�วนตําบลโพนแพงชุมชน  โรงเรียน  ศาสนาสถาน  ในตําบลโพนแพงเห็นพ&อง
ต&องกันในการร�วมสนองพระราชดําริ  ในโครงการ  อพ.สธ.   โดยดําเนิน “โครงการอนุรักษ�พันธุกรรมอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริฯตําบลโพนแพง”  เพ่ือเป6นฐานทรัพยากรในการพ่ึงตนเอง    สู�เศรษฐกิจพอเพียง     
เกิดประโยชน�แท&แก�ชุมชนตําบลโพนแพงและประเทศชาติต�อไปในอนาคต 
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3.  วัตถุประสงค�                         
 1. เพ่ือสนองพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
 2. เพ่ือดําเนินการสนับสนุนงานในกิจกรรมต�าง ๆ ดังนี้ กิจกรรมปกป-กพันธุกรรมพืช 
กิจกรรมสํารวจเก็บรวมรวบพันธุกรรมพืช กิจกรรมปลูกรักษาพันธุกรรมพืช กิจกรรม อนุรักษ�และใช&ประโยชน�
พันธุกรรมพืช กิจกรรมศูนย�ข&อมูลพันธุกรรมพืช กิจกรรมวางแผนพัฒนาพันธุ�พืช กิจกรรมสร&างจิตสํานึกในการ
อนุรักษ�พันธุกรรมพืช  กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ�พันธุกรรมพืช   
 3. เพ่ือจัดทําฐานข&อมูลทรัพยากรท&องถ่ิน ซ่ึงมีท้ังทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากรชีวภาพทรัพยากรวัฒนธรรม
และภูมิป-ญญา ตําบลโพนแพง 
 
3. กลุ�มเป9าหมาย                  

 นักเรียน และประชาชนในพ้ืนท่ี    
 

4. วิธีการดําเนินการ 
 ดําเนินการฝ�กอบรมโดยการบรรยายและรณรงค�ประชาสัมพันธ�ลงพ้ืนท่ีเป,าหมายเพ่ือดําเนินการตาม

วัตถุประสงค�ของโครงการ 
  

5. ระยะเวลาดําเนินการ    
 ป_งบประมาณ 2562-2564 
 
6. สถานท่ีจัดกิจกรรมฝaกอบรม 
           องค�การบริหารส�วนตําบลโพนแพง 
  
7. งบประมาณดําเนินการ 
          ใช&งบประมาณขององค�การบริหารส�วนตําบลโพนแพง 20,000.-บาท 

 
8. ผู!รับผิดชอบโครงการ 
           สํานักงานปลัด องค�การบริหารส�วนตําบลโพนแพง 
  
9. ผลท่ีคาดว�าจะได!รับ                                    
 1. สามารถสนองพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
 2. สามารถดําเนินการสนับสนุนงานในกิจกรรมต�าง ๆ ดังนี้ กิจกรรมปกป-กพันธุกรรมพืชกิจกรรมสํารวจเก็บ
รวมรวบพันธุกรรมพืช กิจกรรมปลูกรักษาพันธุกรรมพืช กิจกรรม อนุรักษ�และใช&ประโยชน�พันธุกรรมพืช กิจกรรม
ศูนย�ข&อมูลพันธุกรรมพืช กิจกรรมวางแผนพัฒนาพันธุ�พืช กิจกรรมสร&างจิตสํานึกในการอนุรักษ�พันธุกรรมพืช  
กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ�พันธุกรรมพืช   
 3. สามารถจัดทําฐานข&อมูลทรัพยากรท&องถ่ิน ซ่ึงมีท้ังทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากรชีวภาพทรัพยากร
วัฒนธรรมและภูมิป-ญญา ตําบลโพนแพง 
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1.2.3 สร!างจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

โครงการท่ี 1 

1. ช่ือโครงการ : โครงการส�งเสริมการเรียนรู!ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

2. หลักการและเหตุผล/ความเป,นมา  
       เศรษฐกิจพอเพียง  เป6นปรัชญาท่ีพระบาทสมเด็จพระเจ&าอยู�หัวทรงมีพระราชดํารัสชี้แนะแนวทางการดําเนิน
ชีวิตแก�พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดรวมถึงการพัฒนาและบริหารประเทศ ท่ีต้ังอยู�บนพ้ืนฐานของทางสายกลาง 
โดยคํานึงถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสร&างภูมิคุ&มกันท่ีดีในตัว ตลอดจนใช&ความรู& ความรอบคอบ 
และคุณธรรม ประกอบการวางแผน การตัดสินใจ และการกระทํา องค�การบริหารส�วนตําบลโพนแพง เป6นองค�กร
ปกครองส�วนท&องถ่ินท่ีมีบทบาทสําคัญในการขับเคลื่อนการดําเนินงานให&สอดคล&องกับนโยบายจุดเน&นการ
ดําเนินงานขององค�กรปกครองส�วนท&องถ่ิน ให&กับกลุ�มเป,าหมายตามบริบทของชุมชนและพ้ืนท่ี เพ่ือปรับปรุงชีวิต
ความเป6นอยู�รวมถึงรายได&ของประชาชน   ทําให&ชุมชนมีความเข&มแข็ง บนศักยภาพของชุมชน เกิดการออม เกิด
กองทุนต�าง ๆ ในหมู�บ&าน  มีรายได&เสริม ลดรายจ�าย สามารถพ่ึงพาตนเองได& เกิดการแบ�งป-น เอ้ือเฟuvอ และเกิด
ความรักความสามัคคีในชุมชน   องค�การบริหารส�วนตําบลโพนแพง จึงได&จัดทําโครงการจัดกระบวนการเรียนรู&ตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงข้ึน โดยนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาถ�ายทอด เพ่ือให&เด็กเยาวชน และ
ประชาชนท่ัวไปรู&จักการใช&ชีวิตได&อย�างสมดุล ตามแนวทาง เศรษฐกิจพอเพียง เห็นคุณค�าของทรัพยากรต�างๆ รู&จัก
อยู�ร�วมกับผู&อ่ืน รู&จักเอ้ือเฟuvอเผื่อแผ�และแบ�งป-น มีจิตสํานึกรักษ� สิ่งแวดล&อม และเห็นคุณค�าของวัฒนธรรมค�านิยม 
ความเป6นไทย ท�ามกลางการเปลี่ยนแปลงต�างๆ  องค�การบริหารส�วนตําบลโพนแพง จึงได&จัดโครงการ สร&าง
ภูมิคุ&มกันทางสังคมให&เด็กเยาวชน และประชาชนท่ัวไปตําบลโพนแพง (กิจกรรมส�งเสริมการเรียนรู&ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง) ข้ึน เพ่ือปลูกฝ-ง แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให&กับเด็กและเยาวชน เป6นการสร&าง
ภูมิคุ&มกันทางสังคมให&เด็กและเยาวชนสามารถใช&ชีวิตได& อย�างสมดุล ท�ามกลางการเปลี่ยนแปลงต�างๆ ท่ีเกิดข้ึน 
และเห็นคุณค�าของทรัพยากรต�างๆ รู&จักอยู�ร�วมกับผู& อ่ืน รู&จัก เอ้ือเฟuvอเผื่อแผ�และแบ�งป-น มีจิตสํานึกรักษ�
สิ่งแวดล&อม และเห็นคุณค�าของวัฒนธรรม ค�านิยมความเป6นไทย   ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค�การ
บริหารส�วนตําบล พุทธศักราช 2537 และแก&ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 6 )  พ.ศ. 2552 มาตรา 66 องค�การบริหาร
ส�วนตําบล มีอํานาจหน&าท่ีในการพัฒนาตําบลท้ังในด&านเศรษฐกิจ สังคมและ วัฒนธรรม และมาตรา 67 ภายใต&
บังคับแห�งกฎหมาย องค�การบริหารส�วนตําบลมีหน&าท่ีต&องทําในเขตองค�การบริหารส�วน ตําบล (5) ส�งเสริม
การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และ (6) ส�งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู&สูงอายุ และผู&พิการ พระราชบัญญัติ
กําหนดแผนและข้ันตอนกระจายอํานาจให&แก�องค�กรปกครองส�วนท&องถ่ิน พ.ศ. 2542 มาตรา 16 ให&เทศบาล เมือง
พัทยา และองค�การบริหารส�วนตําบล มีอํานาจและหน&าท่ีในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน�ของ 
ประชาชนในท&องถ่ินของตนเอง ดังนี้ (9) จัดการศึกษา (10) การสังคมสงเคราะห�และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก 
สตรี คนชรา และผู&ด&อยโอกาส และพระราชบัญญัติการศึกษาแห�งชาติ พุทธศักราช 2542 และแก&ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 6 ท่ีต&องการพัฒนาคนไทยให&เป6นคนท่ีสมบูรณ�ท้ังด&านร�างกาย จิตใจ อารมณ� สังคม
และสติป-ญญา ความรู& มีคุณธรรม และจริยธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยู�ร�วมกับผู&อ่ืนได&อย�างมีความสุข   

 
3. วัตถุประสงค�   

3.1 เพ่ือส�งเสริมและปลูกฝ-งให&เด็กและเยาวชนนําแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช&ในการดําเนิน
ชีวิตประจําวัน ได&   

3.2 เพ่ือสร&างภูมิคุ&มกันทางสังคมให&เด็กและเยาวชนสามารถใช&ชีวิตได&อย�างสมดุล ท�ามกลางการ
เปลี่ยนแปลงต�างๆ ท่ีเกิดข้ึน   
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3.3 เพ่ือส�งเสริมให&เด็กและเยาวชนเห็นคุณค�าของทรัพยากรต�างๆ รู&จักเอ้ือเฟuvอเผื่อแผ�และแบ�งป-น และ
รู&จักอยู� ร�วมกับผู&อ่ืนได&อย�างมีความสุข  

 
4. เป9าหมาย   

เชิงปริมาณ  เด็ก เยาวชนและประชาชนตําบลโพนแพง  จํานวน  100  คน   
เชิงคุณภาพ  เด็กและเยาวชนเกิดความตระหนักรู& รู&จักการใช&ชีวิตแบบพอเพียง ตามแนวทาง 

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เห็นคุณค�า ของทรัพยากรต�างๆ รู&จักเอ้ือเฟuvอเผื่อแผ� แบ�งป-น และรู&จักอยู�ร�วมกับผู&อ่ืนได&
อย�างมีความสุข  

 
5. กิจกรรมและข้ันตอนการดําเนินงาน   

5.1 จัดทําโครงการเพ่ือขออนุมัติ   
5.2 แต�งต้ังคณะกรรมการและประสานงานคณะวิทยากร   
5.3 ดําเนินการตามโครงการ   
5.4 สรุปผลการดําเนินการตามโครงการ  

 
6. พ้ืนท่ีดําเนินการ   

องค�การบริหารส�วนตําบลโพนแพง  
 

7. งบประมาณดําเนินการ  
  10,000  บาท  

  
8. ระยะเวลาดําเนินการ   

ป_งบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 
 
9. ผู!รับผิดชอบโครงการ   

สํานักงานปลัด องค�การบริหารส�วนตําบลโพนแพง  
 
10. ผลท่ีคาดว�าจะได!รับ   

10.1 เด็กเยาวชนและประชาชนท่ัวไปสามารถนําแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช&ในการดําเนิน
ชีวิตประจําวันได&   

 
10.2 เด็กเยาวชนและประชาชนท่ัวไปมีภูมิคุ&มกันทางสังคม สามารถใช&ชีวิตได&อย�างสมดุลท�ามกลางการ

เปลี่ยนแปลงต�างๆ ท่ีเกิดข้ึน ได&   
10.3 เด็กเยาวชนและประชาชนท่ัวไปเห็นคุณค�าของทรัพยากรต�างๆ รู&จักเอ้ือเฟuvอเผื่อแผ�และแบ�งป-น และ

รู&จักอยู�ร�วมกับผู&อ่ืนได&อย�างมีความสุข 
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1.3 การสร!างจิตสํานึกและความตระหนักแก�เด็กและเยาวชน 
 

1.3.1. ในความซ่ือสัตย�สุจริต 

โครงการท่ี 1 
1.ช่ือโครงการ : โครงการพาน!องท�องธรรมะ  
 
2. หลักการและเหตุผล/ความเป,นมา   

ในสภาวะป-จจุบันโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย�างรวดเร็ว ทําให&เยาวชน นักเรียน นักศึกษาหลงเพลิดเพลินใน
กระแส ค�านิยมโลกตะวันตก ละท้ิงคําสั่งสอนในพระพุทธศาสนา เห็นว�าเป6นสิ่งท่ีงมงาย ไร&สาระ ล&าสมัย จึงดําเนิน
ชีวิตโดยขาด หลักธรรมยึดเหนี่ยวจิตใจ ท่ีจะทําให&ชีวิตมีความม่ันคงและสามารถแก&ป-ญหาต�างๆ ในชีวิตท่ีเกิดข้ึนได& 
จึงมีแนวโน&มในการ ดําเนินชีวิตท่ีผิด ก�อให&เกิดความเครียดจนอาจจะแก&ป-ญหาด&วยการฆ�าตัวตาย หรือแก&ป-ญหา
ด&วยการพ่ึงยาเสพติด  เด็กและเยาวชนคือพลังสําคัญในการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต เป6นอนาคตของชาติเป6น
กลุ�มคนท่ีมีพลังอันสําคัญ ท่ีสามารถช�วยกันเสริมสร&างกิจกรรมท่ีเป6นประโยชน�ต�อการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต 
เด็กและเยาวชนเป6นวัยท่ีมีความคิด สร&างสรรค� มีพลังและศักยภาพมาก การกระตุ&นให&เด็กและเยาวชนกล&าคิด 
กล&าทํา กล&าแสดงออกในสิ่งท่ีดีพัฒนาศักยภาพและ พลังในเชิงสร&างสรรค� สร&างให&พวกเขาตระหนักถึงคุณค�าของ
ตนเองพร&อมมีภูมิคุ&มกัน รู&เท�าทันการเปลี่ยนแปลง ไม�ตกเป6นเหยื่อ หรือสร&างป-ญหาให&กับสังคม แต�กลับจะเป6นผู&
พร&อมท่ีจะพัฒนาตนเองให&เป6นทรัพยากรอันทรงคุณค�า เป6นพลังขับเคลื่อนการ พัฒนาประเทศชาติเพ่ือความ
เจริญก&าวหน&าและม่ันคงของชาติ เยาวชนจึงต&องมีความรู&และศีลธรรมควบคู�กันไป เพ่ือให&เยาวชน มีจริยธรรม มี
ศีลธรรม และมีค�านิยมในการดําเนินชีวิตท่ีเหมาะสม  โครงการอบรม “พาน&องท�องธรรมะ” เป6นโครงการท่ีช�วย
พัฒนาเยาวชนโดยการพัฒนาจิตใจและปลูกฝ-งจริยธรรม คุณธรรม และศีลธรรม ตามหลักพระพุทธศาสนาอันเป6น
แนวทางการประพฤติตนท่ีดี ให&มีทักษะในการดําเนินชีวิต “เก�ง ดี และ มีความสุข” เพ่ือให&เด็กและเยาวชนท่ีนํา
ธรรมะนําหลักคําสอนท่ีรับไปประยุกต�ใช&ชีวิตประจําวัน คือการพัฒนากาย โดยการ แสดงออกทางกิริยามารยาท
ชาวพุทธ มีพฤติกรรมท่ีดีงามเหมาะสม การพัฒนาศีล โดยการอยู�ร�วมกับครอบครัวและบุคคลใน สังคม ด&วยความ
เก้ือกูลและประกอบอาชีพท่ีสุจริต การพัฒนาจิต ให&เป6นจิตท่ีสมบูรณ�ท้ังคุณภาพจิต พลังจิตและสุขภาพจิต และ
สุดท&ายการพัฒนาป-ญญา ให&เกิดป-ญญาในการรู&จริง รู&เท�าทันทางเจริญทางเสื่อมป-จจัยท่ีเก่ียวข&อง รู&วิธีการป,องกัน            
รู&วิธีแก&ไขป-ญหา สร&างภูมิต&านทานให&กับตนเองด&วยคุณธรรม ให&เป6นผู&มีชีวิตอยู�อย�างรู&เท�าทันโลก นําพาชีวิตสู�
ความสําเร็จเพ่ือ เก้ือกูลตนเองและประเทศชาติในท่ีสุด  

 
3. วัตถุประสงค�   

3.1 เพ่ือให&ผู&เข&าร�วมโครงการมีบทบาทและมีโอกาสฝ�กปฏิบัติทํากิจกรรมร�วมกันอันก�อให&เกิดความสัมพันธ�
สามัคคีใน หมู�คณะ   

3.2 เพ่ือให&ผู&เข&าร�วมโครงการได&ฝ�กความเอ้ือเฟuvอเผื่อแผ� และการรู&จักแบ�งป-นซ่ึงกันและกัน   
3.3 เพ่ือให&ผู&เข&าร�วมโครงการมีพัฒนาการในด&านร�างกาย จิตใจ อารมณ�และการอยู�ร�วมกันในสังคม   
3.4 เพ่ือให&ผู&เข&าร�วมโครงการมีจิตสํานึก และตระหนักถึงบทบาทหน&าท่ีของตนเองและการมีส�วนร�วม  
3.5 เพ่ือให&ผู&เข&าร�วมโครงการตระหนักในความซ่ือสัตย� มีจิตสาธารณะ มีระเบียบวินัย 
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4. เป9าหมาย/ผลผลิต   
เด็กนักเรียนและเยาวชนตําบลโพนแพง  
 
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ   
องค�การบริหารส�วนตําบลโพนแพง 
  
6. วิธีดําเนินการ   

6.1 ประชุมผู&เก่ียวข&องกําหนดจัดงาน   
6.2 จัดทําโครงการเสนอพิจารณาอนุมัติ   
6.3 ประสานการจัดงานให&กับหน�วยงานท่ีเก่ียวข&องทราบ   
6.4 ประสานคณะวิทยากร และประชาสัมพันธ�เชิญชวนโรงเรียนต�างๆ เข&าร�วมโครงการ   
6.5 แต�งต้ังคณะกรรมการดําเนินงานและประชุมชี้แจง   
6.6 ดําเนินการจัดซ้ือจัดจ&างตามระเบียบพร&อมท้ังภาพถ�ายกิจกรรม   
6.7 ดําเนินการตามโครงการ   
6.8 ติดตามและประเมินผลการจัดงาน 

  
7. ระยะเวลาดําเนินการ   
ระหว�างเดือนกุมภาพันธ� – เมษายน   
 
8. งบประมาณดําเนินการ   
10,000 บาท  
 
9. ผู!รับผิดชอบ   
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค�การบริหารส�วนตําบลโพนแพง  
 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ�   

10.1 ผู&เข&าร�วมโครงการมีพัฒนาการทางด&านร�างกาย จิตใจ อารมณ� สังคมและสติป-ญญาแก�เด็ก   
10.2 ผู&เข&าร�วมโครงการมีจิตสํานึกตระหนักถึงบทบาทหน&าท่ีของตนเอง   
10.3 ผู&เข&าร�วมโครงการตระหนักในความซ่ือสัตย� สุจริต มีวินัย   
10.4 ผู&เข&าร�วมโครงการได&รับความรู&เก่ียวกับสิทธิของเด็กตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ 
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โครงการท่ี 2 
 
1.ช่ือโครงการ : โครงการสร!างภูมิคุ!มกันทางสังคมให!เด็กและเยาวชนตําบลโพนแพง  

(กิจกรรม “โตไปไม�โกง”)  
2. หลักการและเหตุผล/ความเป,นมา  

ในป-จจุบันการทุจริตคอร�รัปชันเป6นป-ญหาท่ีทําลายสังคมอย�างรุนแรงและฝ-งรากลึก เป6นป-ญหาท่ีสะท&อน
วิกฤตการณ� ด&านคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคม ซ่ึงการท่ีจะแก&ไขป-ญหาได&อย�างยั่งยืนนั้นคนในสังคมต&องมี
ค�านิยมในการรักความดีและ รู&สึกไม�ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร�รัปชันและการโกงทุกรูปแบบ โดยเฉพาะในกลุ�ม
เด็กและเยาวชน ตามพระราชบัญญัติสภา ตําบลและองค�การบริหารส�วนตําบล พุทธศักราช 2537 และแก&ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 6 ) พ.ศ. 2552 มาตรา 66 องค�การ บริหารส�วนตําบล มีอํานาจหน&าท่ีในการพัฒนาตําบลท้ังใน
ด&านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม และมาตรา 67 ภายใต&บังคับ แห�งกฎหมาย องค�การบริหารส�วนตําบลมีหน&าท่ี
ต&องทําในเขตองค�การบริหารส�วนตําบล (5) ส�งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และ (6) ส�งเสริมการพัฒนาสตรี 
เด็ก เยาวชน ผู&สูงอายุ และผู&พิการ พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอน กระจายอํานาจให&แก�องค�กรปกครอง
ส�วนท&องถ่ิน พ.ศ. 2542 มาตรา 16 ให&เทศบาล เมืองพัทยา และองค�การบริหารส�วน ตําบล มีอํานาจและหน&าท่ีใน
การจัดระบบการบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน�ของประชาชนในท&องถ่ินของตนเอง ดังนี้ (9)  จัดการศึกษา (10) 
การสังคมสงเคราะห�และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู&ด&อยโอกาส และพระราชบัญญัติ 
การศึกษาแห�งชาติ พุทธศักราช 2542 และแก&ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 6 ท่ีต&องการพัฒนาคน
ไทยให&เป6น คนท่ีสมบูรณ�ท้ังด&านร�างกาย จิตใจ อารมณ� สังคมและสติป-ญญา ความรู& มีคุณธรรมและจริยธรรมใน
การดํารงชีวิต สามารถอยู� ร�วมกับผู&อ่ืนได&อย�างมีความสุข และมาตรา 25 กําหนดให&รัฐต&องส�งเสริมการดําเนินงาน
และจัดต้ังแหล�งเรียนรู&ตลอดชีวิตทุก รูปแบบ นั้น องค�การบริหารส�วนตําบลโพนแพงพิจารณาเห็นความสําคัญของ
ป-ญหาดังกล�าว จึงได&จัดโครงการสร&างภูมิคุ&มกันทางสังคม ให&เด็กและเยาวชนตําบลโพนแพง (กิจกรรม “โตไปไม�
โกง”) ข้ึน เพ่ือเป6นการสร&างภูมิคุ&มกันและค�านิยมท่ีถูกต&องซ่ึงจะเป6นรากฐานท่ี สําคัญ ท่ีทําให&เด็กและเยาวชน
เติบโตข้ึนเป6นพลเมืองท่ีมีคุณภาพ และเป6นการป,องกันแก&ไขป-ญหาทุจริตคอร�รัปชันท่ีได&ผลท่ีสุด โดยการปลูกฝ-ง
จิตสํานึกให&เด็กและเยาวชนรักความถูกต&อง มีความซ่ือสัตย�สุจริต การยึดม่ันในความสัตย�จริงรู&จักแยกแยะถูกผิด 
ปฏิบัติต�อตนเองและผู&อ่ืนโดยชอบ ไม�คดโกง มีจิตสาธารณะ มีจิตสํานึกเพ่ือส�วนรวม ตระหนักรู&และคํานึงถึงสังคม
ส�วนรวม   มีความรับผิดชอบต�อตัวเองในการกระทําใดๆ และพร&อมท่ีจะเสียสละประโยชน�ส�วนตนเพ่ือรักษา
ประโยชน�ส�วนรวม  
 
3. วัตถุประสงค�   

3.1 เพ่ือส�งเสริมและปลูกฝ-งให&เด็กและเยาวชนเป6นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซ่ือสัตย� สุจริต   
3.2 เพ่ือสร&างภูมิคุ&มกันทางสังคมให&เด็กและเยาวชน ไม�ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร�รัปชันและการโกงทุก

รูปแบบ   
3.3 เพ่ือส�งเสริมให&เด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะ และพร&อมท่ีจะเสียสละประโยชน�ส�วนตน เพ่ือรักษา

ประโยชน� ส�วนรวม  
 

4. เป9าหมาย  เชิงปริมาณ   
เด็กและเยาวชนตําบลโพนแพง  จํานวน 50 คน  เชิงคุณภาพ  เด็กและเยาวชนเกิดความตระหนักรู& 

สามารถแยกแยะถูก ผิด ชั่ว ดี สามารถนําความรู&ประสบการณ�ท่ีได&รับมาปรับใช& กับตนเอง และสังคมส�วนรวมได&
อย�างมีความสุข  
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5. กิจกรรมและข้ันตอนการดําเนินงาน   
5.1 จัดทําโครงการเพ่ือขออนุมัติ   
5.2 แต�งต้ังคณะกรรมการและประสานงานคณะวิทยากร   
5.3 ดําเนินการตามโครงการ   
5.4 สรุปผลการดําเนินการตามโครงการ  

 
6. พ้ืนท่ีดําเนินการ   

พ้ืนท่ีในเขตองค�การบริหารส�วนตําบลโพนแพง  
 
7. งบประมาณดําเนินการ   

10,000  บาท  
 
8. ระยะเวลาดําเนินการ   

ป_งบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 
 
9. ผู!รับผิดชอบโครงการ   

สํานักงานปลัดองค�การบริหารส�วนตําบลโพนแพง  
 
10. ผลท่ีคาดว�าจะได!รับ   

10.1 เด็กและเยาวชนได&รับการปลูกฝ-งให&เป6นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซ่ือสัตย� สุจริต   
10.2 เด็กและเยาวชนมีภูมิคุ&มกันทางสังคม ไม�ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร�รัปชันและการโกงทุกรูปแบบ   
10.3 เด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะ และพร&อมท่ีจะเสียสละประโยชน�ส�วนตน เพ่ือรักษาประโยชน�

ส�วนรวม 

 

โครงการท่ี 3 

1. ช่ือโครงการ : การประกวดคําขวัญต�อต!านการทุจริต 

2. หลักการและเหตุผล/ความเป,นมา 
ป-ญหาการทุจริตคอร�รัปชันเป6นป-ญหาท่ีทําลายสังคมอย�างรุนแรงและฝ-งรากลึก เป6นป-ญหาท่ีสะท&อน

วิกฤตการณ�ด&านคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคม ซ่ึงการท่ีจะแก&ไขป-ญหาได&อย�างยั่งยืนนั้นคนในสังคมต&องมี
ค�านิยมในการรักความดีและรู&สึกไม�ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร�รัปชันและการโกงทุกรูปแบบ ซ่ึงการสร&างค�านิยมท่ี
ถูกต&องนี้จะเป6นรากฐานสําคัญเพ่ือทําให&ทุกคนเป6นพลเมืองท่ีมีคุณภาพ 

ป-จจุบันประชาชนจํานวนไม�น&อยเห็นป-ญหาเรื่องการทุจริตคอร�รัปชันเป6นเรื่องท่ียอมรับได&หากตนเองได&รับ
ผลประโยชน�ด&วย สะท&อนให&เห็นว�าเด็ก เยาวชนไทยขาดการปลูกฝ-งด&านคุณธรรม จริยธรรม อย�างยั่งยืน หาก
ปล�อยให&ค�านิยมท่ีไม�ถูกต&องเช�นนี้เกิดข้ึนต�อไป ความล&มเหลวของคุณธรรมจริยธรรมจะเกิดข้ึนกับสังคมไทยและ
ส�งผลเสียต�อสังคมในด&านอ่ืนๆ ตามมาอีกมากมาย 

องค�การบริหารส�วนตําบลโพนแพง ตระหนักถึงป-ญหาท่ีเกิดข้ึน จึงได&จัดกิจกรรมการประกวดคําขวัญ
ต�อต&านการทุจริตข้ึน ท้ังนี้เพ่ือกระตุ&นให&เด็กและเยาวชนต่ืนตัวเห็นความสําคัญหันมาสนใจป-ญหาท่ีเกิดข้ึนและ 
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พร&อมท่ีจะเป6นกําลังสําคัญในการต�อต&านการทุจริตคอร�รัปชันและการโกงทุกรูปแบบ และเป6นการป,องกัน
และแก&ไขป-ญหาทุจริตท่ีได&ผลท่ีสุด ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค�การบริหารส�วนตําบล พุทธศักราช 
2537 และแก&ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 6 ) พ.ศ. 2552 มาตรา 66 องค�การบริหารส�วนตําบล มีอํานาจหน&าท่ีในการ
พัฒนาตําบลท้ังในด&านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม และมาตรา 67 ภายใต&บังคับแห�งกฎหมาย องค�การบริหาร
ส�วนตําบลมีหน&าท่ีต&องทําในเขตองค�การบริหารส�วนตําบล (5) ส�งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และ (6) 
ส�งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู&สูงอายุ และผู&พิการ พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนกระจายอํานาจ
ให&แก�องค�กรปกครองส�วนท&องถ่ิน พ.ศ. 2542 มาตรา 16 ให&เทศบาล เมืองพัทยา และองค�การบริหารส�วนตําบล มี
อํานาจและหน&าท่ีในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน�ของประชาชนในท&องถ่ินของตนเอง ดังนี้ (9)      
จัดการศึกษา (10) การสังคมสงเคราะห�และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู&ด&อยโอกาส และ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห�งชาติ พุทธศักราช 2542 และแก&ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 6 ท่ี
ต&องการพัฒนาคนไทยให&เป6นคนท่ีสมบูรณ�ท้ังด&านร�างกาย จิตใจ อารมณ� สังคมและสติป-ญญา ความรู& มีคุณธรรม
และจริยธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยู�ร�วมกับผู&อ่ืนได&อย�างมีความสุข  

3. วัตถุประสงค� 
 3.1 เพ่ือเป6นการสร&างจิตสํานึกด&านจริยธรรมและคุณธรรมให&เด็กและเยาวชน ไม�ยอมรับพฤติกรรมทุจริต
คอร�รัปชันและการโกงทุกรูปแบบ 
 3.2 เพ่ือเสริมสร&างค�านิยมท่ีถูกต&องให&กับเด็กและเยาวชน และให&เกิดจิตสํานึกท่ีจะยึดม่ันในการทําความดี 
มีความซ่ือสัตย�สุจริต 
 3.3 เพ่ือส�งเสริมให&เด็ก และเยาวชนได&ฝ�กฝนทักษะในการเขียนคําขวัญอย�างสร&างสรรค�มีคุณค�าในทาง
ภาษาท่ีสื่อถึงการต�อต&านการทุจริต 
 3.4 เพ่ือให&เด็กและเยาวชน รู&จักใช&เวลาว�างให&เกิดประโยชน� และสร&างสรรค� 

4. เป9าหมาย 
 เชิงปริมาณ 
 เด็ก และเยาวชน ในเขตพ้ืนท่ีตําบลโพนแพง 
 เชิงคุณภาพ 
 เด็กและเยาวชนเกิดความตระหนักรู& ต่ืนตัวเห็นความสําคัญ หันมาสนใจป-ญหาการทุจริตคอร�รัปชันท่ี
เกิดข้ึนและพร&อมท่ีจะเป6นกําลังสําคัญในการต�อต&านการทุจริตคอร�รัปชันและการโกงทุกรูปแบบ 

5. กิจกรรมและข้ันตอนการดําเนินงาน 
 5.1 เสนอโครงการเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
 5.2 แต�งต้ังคณะกรรมการดําเนินการประกวด 
 5.3 ประชาสัมพันธ�ให&เด็ก และเยาวชนส�งคําขวัญเข&าประกวด 
 5.4 ตัดสินการประกวดตามหลักเกณฑ�ท่ีองค�การบริหารส�วนตําบลโพนแพงกําหนด 
 5.5 ทําพิธีมอบวุฒิบัตรและของรางวัล ณ องค�การบริหารส�วนตําบลโพนแพง 

6. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 องค�การบริหารส�วนตําบลโพนแพง 

7. งบประมาณดําเนินการ 
 2,000 บาท 
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8. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ป_งบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 

9. ผู!รับผิดชอบโครงการ 
 กองการศึกษาองค�การบริหารส�วนตําบลโพนแพง 

10. ผลท่ีคาดว�าจะได!รับ 
 10.1 เด็กและเยาวชนมีคุณธรรม จริยธรรม ไม�ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร�รัปชันและการโกงทุกรูปแบบ 
 10.2 เด็กและเยาวชนมีค�านิยมท่ีถูกต&อง มีจิตสํานึกท่ีจะยึดม่ันในการทําความดี มีความซ่ือสัตย�สุจริต 
 10.3 เด็กและเยาวชนได&ฝ�กฝนทักษะในการเขียนคําขวัญอย�างสร&างสรรค�มีคุณค�าในทางภาษาท่ีสื่อถึงการ
ต�อต&านการทุจริต 
 10.4 เด็กและเยาวชนรู&จักใช&เวลาว�างให&เกิดประโยชน� และสร&างสรรค� 
 
 
มิติท่ี 2 การบริหารราชการเพ่ือป9องกันการทุจริต 
 2.1 แสดงเจตจํานงทางการเมืองในการต�อต!านการทุจริตของผู!บริหาร 
   
 

1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 กิจกรรม “ประกาศเจตจํานงต�อต!านการทุจริตของผู!บริหารองค�การบริหารส�วนตําบลโพนแพง” 

2. หลักการและเหตุผล 
 คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได&จัดทํายุทธศาสตร�ชาติว�าด&วยการป,องกันและปราบปรามการทุจริตมาแล&ว 3 
ฉบับ ป-จจุบันท่ีใช&อยู�เป6นฉบับท่ี 3 เริ่มจากป_ พ.ศ. 2560 จนถึงป_ พ.ศ. 2564 ซ่ึงมุ�งสู�การเป6นประเทศท่ีมีมาตรฐาน
ทางคุณธรรมจริยธรรม เป6นสังคมมิติใหม�ท่ีประชาชนไม�เพิกเฉยต�อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได&รับความร�วมมือจาก
ฝlายการเมือง หน�วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ�รักษาผลประโยชน�ของชาติและประชาชนเพ่ือให&
ประเทศไทยมีศักด์ิศรีและเกียรติภูมิในด&านความโปร�งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยกําหนดวิสัยทัศน� 
“ประเทศไทยใสสะอาด ไทยท้ังชาติต&านทุจริต” มีเป,าหมายหลักเพ่ือให&ประเทศไทยได&รับการประเมินดัชนีการรับรู&
การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไม�น&อยกว�าร&อยละ 50 ในป_ พ.ศ. 2564 ซ่ึงการท่ีระดับ
คะแนนจะสูงข้ึนได&นั้น การบริหารงานภาครัฐต&องมีระดับธรรมาภิบาลท่ีสูงข้ึน เจ&าหน&าท่ีของรัฐและประชาชนต&อง
มีพฤติกรรมแตกต�างจากท่ีเป6นอยู�ในป-จจุบัน ไม�ใช&ตําแหน�งหน&าท่ีในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได&กําหนด
ยุทธศาสตร�การดําเนินงานออกเป6น 6 ยุทธศาสตร� ดังนี้ 
 ยุทธศาสตร�ท่ี 1 สร&างสังคมท่ีไม�ทนต�อการทุจริต 

ยุทธศาสตร�ท่ี 2 ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการต�อต&านการทุจริต 
ยุทธศาสตร�ท่ี 3 สกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบาย 
ยุทธศาสตร�ท่ี 4 พัฒนาระบบป,องกันการทุจริตเชิงรุก 
ยุทธศาสตร�ท่ี 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
ยุทธศาสตร�ท่ี 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู&การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) 
องค�กรปกครองส�วนท&องถ่ินเป6นหน�วยงานของรัฐภายใต&โครงสร&างการจัดระเบียบบริหารราชการตาม

หลักการกระจายอํานาจการปกครอง ท่ีมุ�งเน&นการกระจายอํานาจจากส�วนกลางลงสู�ท&องถ่ินและเป6นกลไกหนึ่งใน
การส�งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เป6นหน�วยงานหลักในการจัดทําบริการสาธารณะและกิจกรรม
สาธารณะเพ่ือประโยชน�ของประชาชนในท&องถ่ิน การพัฒนาองค�กรปกครองส�วนท&องถ่ินให&เกิดความยั่งยืนรัฐ 
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จะต&องให&ความเป6นอิสระแก�องค�กรปกครองส�วนท&องถ่ินโดยยึดหลักแห�งการปกครองตนเองตาม

เจตนารมณ�ของประชาชนในท&องถ่ิน และส�งเสริมให&องค�กรปกครองส�วนท&องถ่ินเป6นหน�วยงานหลักในการจัดทํา
บริการสาธารณะ รวมท้ังมีส�วนร�วมในการตัดสินใจแก&ไขป-ญหาในระดับพ้ืนท่ี ส�วนการกํากับดูแลองค�กรปกครอง
ส�วนท&องถ่ินจะทําได&เท�าท่ีจําเป6นตามกรอบกฎหมายกําหนด และต&องเป6นไปเพ่ือการคุ&มครองประโยชน�ของ
ประชาชนในท&องถ่ิน 

ท้ังนี้ ต&องยอมรับว�าป-ญหาการทุจริตในองค�กรปกครองส�วนท&องถ่ินเป6นเรื่องท่ีมีคําครหา ท่ีได&สร&างความขม
ข่ืนใจให&แก�คนทํางานในองค�กรปกครองส�วนท&องถ่ินมาเป6นเวลาช&านาน ซ่ึงหากพิจารณาจํานวนขององค�กรปกครอง
ส�วนท&องถ่ินประกอบกับมีป-จจัยนานัปการท่ีคอยยั่วยวนใจ บ่ันทอนความมีคุณธรรม จริยธรรม ซ่ือสัตย�สุจริต ของ
คนทํางานราชการส�วนท&องถ่ินส�วนให&เหือดหายไป และหากจะว�ากันไปแล&ว เรื่องในทํานองเดียวกันนี้ก็สามารถเกิด
ข้ึนกับคนทํางานในหน�วยงานราชการอ่ืนได&เช�นเดียวกัน เพียงแต�คนทํางานในองค�กรปกครองส�วนท&องถ่ินมีจํานวน
มาก และมากกว�าคนทํางานในหน�วยราชการอ่ืน ๆ จึงมีโอกาสหรือความเป6นไปได&สูงท่ีคนทํางานในท&องถ่ิน อาจ
ต&องถูกครหาในเรื่องการใช&อํานาจหน&าท่ีโดยมิชอบมากกว�า  

แม&ว�าโอกาสหรือช�องทางท่ีคนทํางานในท&องถ่ินจะใช&อํานาจให&ออกนอกลู�นอกทาง จะมีได&ไม�มากเท�ากับท่ี
คนทํางานในหน�วยงานราชการอ่ืน และมูลค�าของความเสียหายของรัฐ ท่ีคนทํางานในองค�กรปกครองส�วนท&องถ่ิน
ได&ก�อให&เกิดข้ึนก็อาจเป6นแค�เศษผงธุลีของความเสียหายท่ีเกิดจากการทุจริตของคนนอกองค�กรปกครองส�วน
ท&องถ่ิน 
 ดังนั้น จึงมีความจําเป6นท่ีผู&บริหารองค�กรปกครองส�วนท&องถ่ินต&องแสดงเจตจํานงทางการเมืองในการ
ต�อต&านการทุจริตอย�างเห็นชัดเป6นรูปธรรม ด&วยการจัดทําแผนปฏิบัติการป,องกันการทุจริต ส�งเสริมให&องค�กร
ปกครองส�วนท&องถ่ินบริหารงานด&วยความโปร�งใส มีความเข&มแข็งในการบริหารราชการตามหลักการบริหารกิจการ
บ&านเมืองท่ีดีหรือหลักธรรมาภิบาล บังเกิดประโยชน�สุขแก�ประชาชน และยกระดับมาตรฐานในการป,องกันการ
ทุจริตขององค�กรตนเองต�อไปให&ครอบคลุมพ้ืนท่ีท่ัวประเทศต�อไป  
 
3. วัตถุประสงค� 
 เพ่ือแสดงเจตจํานงทางการเมืองในการต�อต&านการทุจริต  ของผู&บริหารองค�การบริหารส�วนตําบลโพนแพง  
ด&วยการจัดทําแผนป,องกันการทุจริตในองค�กรท่ีบริหาร 
 
4. เป9าหมาย/ผลผลิต 
 4.1 ประกาศเจตจํานงการต�อต&านการทุจริตของผู&บริหาร อย�างน&อย 1 ฉบับ  
 4.2 มีการประกาศเจตจํานงการต�อต&านการทุจริตของผู&บริหารต�อสาธารณะชน อย�างน&อย 1 ครั้ง 
 4.2 แผนปฏิบัติการป,องกันการทุจริตขององค�กรปกครองส�วนท&องถ่ิน 4 ป_ 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 องค�การบริหารส�วนตําบลโพนแพง 

6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 ประกาศเจตจํานงทางการเมืองในการต�อต&านการทุจริตของผู&บริหารองค�การบริหารส�วนตําบล 
 6.2 ประชุมหน�วยงาน/บุคคลท่ีเก่ียวข&อง 
 6.3 จัดต้ังคณะทํางานการจัดทําแผนปฏิบัติการป,องกันการทุจริต 
 6.4 ประชุมคณะทํางานจัดทําแผนปฏิบัติการป,องกันการทุจริต 
 6.5 จัดทําแผนปฏิบัติการป,องกันการทุจริต 
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6.6 ประกาศใช&แผนปฏิบัติการป,องกันการทุจริต 
 6.7 ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการป,องกันการทุจริต 
 6.8 รายงานผลการดําเนินงาน 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ป_งบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม�ใช&งบประมาณ 

9. ผู!รับผิดชอบ  
 สํานักปลัด องค�การบริหารส�วนตําบลโพนแพง 

10. ตังช้ีวัด/ผลลัพธ� 
 10.1 ผลผลิต 
  - มีประกาศเจตจํานงการต�อต&านการทุจริตของผู&บริหาร อย�างน&อย 1 ฉบับ  
  - มีการประกาศเจตจํานงการต�อต&านการทุจริตของผู&บริหารต�อสาธารณะชน อย�างน&อย  
1 ครั้ง 
  - มีแผนปฏิบัติการป,องกันการทุจริตขององค�กรปกครองส�วนท&องถ่ิน 4 ป_ จํานวน 1 ฉบับ 
 10.2 ผลลัพธ� 
  - การบริหารราชการขององค�การบริหารส�วนตําบลโพนแพงมีความโปร�งใส สามารถป,องกันการ
ทุจริตของบุคลากรองค�กรปกครองส�วนท&องถ่ินได& 
  - ลดข&อร&องเรียนการดําเนินงานขององค�การบริหารส�วนตําบลโพนแพง 
 
 2.2 มาตรการสร!างความโปร�งใสในการปฏิบัติราชการ 
 2.2.1 สร!างความโปร�งใสในการบริหารงานบุคคลให!เป,นไปตามหลักคุณธรรม ท้ังในเรื่องการ
บรรจุแต�งตั้ง โยกย!าย โอน เล่ือนตําแหน�ง/เงินเดือน และมอบหมายงาน 

 
โครงการท่ี 1 

 

1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
มาตรการการสร!างความโปร�งใสในการบริหารงานบุคคล   

2. หลักการและเหตุผล 
 พนักงานส�วนตําบล  ลูกจ&างประจํา และพนักงานจ&างขององค�การบริหารส�วนตําบลโพนแพงเป6นบุคลากร
ท่ีมีความสําคัญต�อองค�กร โดยการขับเคลื่อนการพัฒนางานขององค�กรให&มีศักยภาพ โดยมุ�งผลสัมฤทธิ์ของงานให&
เกิดประโยชน�ต�อองค�กร และประชาชน       การพัฒนางานขององค�กรจะบรรลุผลได&ต&องเริ่มมาจากบุคลากร
ผู&ปฏิบัติงาน ซ่ึงเป6นป-จจัยสําคัญในการพัฒนางานให&มีคุณภาพ จะต&องมีมาตรฐานในการทํางานท่ีเป6นรูปธรรม
ชัดเจน และมีมาตรการในการทํางานท่ีโปร�งใส สามารถตรวจสอบการทํางานได& ด&านการพัฒนาระบบบริหารให&มี
ประสิทธิภาพ เป6นธรรม เพ่ือนําไปสู�การสร&างมาตรฐานความโปร�งใส และการให&บริการท่ีเป6นธรรมตรวจสอบได&
อย�างแท&จริงต�อไป 
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เพ่ือให&เป6นไปตาม พระราชกฤษฎีกา ว�าด&วยหลักเกณฑ�และวิธีการบริหารกิจการบ&านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2556 
มาตรา 6 ท่ีกําหนดให&การบริหารกิจการบ&านเมืองท่ีดีนั้น ต&องก�อให&เกิดประโยชน�สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์
ต�อภารกิจของรัฐ มีประสิทธิภาพเกิดความคุ&มค�าในเชิงภารกิจของรัฐ   
 ดังนั้น เพ่ือเป6นการส�งเสริมการพัฒนาคุณภาพการบริหารงานบุคคลให&มีประสิทธิภาพ เป6นไปตามหลัก
คุณธรรม จริยธรรมในการทํางาน มีความโปร�งใส และตรวจสอบการทํางานได& จึงได&จัดให&มีมาตรการสร&างความ
โปร�งใสในการบริหารงานบุคคลข้ึน 

3. วัตถุประสงค� 
 3.1 เพ่ือกําหนดมาตรการด&านความโปร�งใสในการบริหารบุคคลขององค�การบริหารส�วนตําบลโพนแพง 
 3.2 เพ่ือให&การปฏิบัติงานบุคลากรมีรูปแบบ ข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีถูกต&อง โปร�งใสสามารถตรวจสอบได& 
 3.3 เพ่ือเป6นการป,องกันการทุจริตในการแสวงหาประโยชน�จากการปฏิบัติงานด&านบริหารงานบุคคล 
 3.4 เพ่ือปรับปรุงกลไกการปฏิบัติราชการด&านบริหารงานบุคคลของเทศบาลให&มีประสิทธิภาพได&คนดี คน
เก�งเข&ามาทํางาน 

4. เป9าหมาย/ผลผลิต 
 จัดทํามาตรการด&านการบริหารบุคคลขององค�การบริหารส�วนตําบลโพนแพงจํานวน 1 มาตรการ 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 องค�การบริหารส�วนตําบลโพนแพง 
 
6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 กําหนดหลักเกณฑ� การบริหารงานบุคคลในเรื่องการบรรจุ แต�งต้ัง โยกย&าย โอนเลื่อนตําแหน�ง/
เงินเดือน ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานองค�การบริหารส�วนตําบล   
 6.2 นําหลักเกณฑ�การบริหารงานบุคคลมากําหนดเป6นมาตรการในการปฏิบัติงานบุคคล 

6.3 ประกาศเผยแพร�มาตรการการบริหารงานบุคคล 
 6.4 ดําเนินการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาล 
 6.5 สรุปผลการดําเนินการบริหารงาน 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ป_งบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม�ใช&งบประมาณ 

9. ผู!รับผิดชอบ  
 สํานักงานปลัด  องค�การบริหารส�วนตําบลโพนแพง 

10. ตังช้ีวัด/ผลลัพธ� 
 10.1 ผลผลิต 
  - มีมาตรการดําเนินงานด&านบริหารงานบุคคลขององค�การบริหารส�วนตําบล   จํานวน 1 
มาตรการ 
  - เจ&าหน&าท่ีงานบริหารงานบุคคลสามารถปฏิบัติงานเป6นไปตามาตรฐานและหลักธรรมาภิบาล 
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10.2 ผลลัพธ� 
  - ลดข&อร&องเรียนในการดําเนินการด&านบริหารงานบุคคลขององค�การบริหารส�วนตําบล ไม�น&อย
กว�า 90 % 
  - บุคลากรขององค�การบริหารส�วนตําบลมีความพึงพอใจต�อระบบและมาตรฐานการบริหารงาน
บุคคลไม�ต่ํากว�าระดับ 3 
  - การบริหารงานบุคคลขององค�การบริหารส�วนตําบลมีความโปร�งใส สามารถป,องกัน       การ
ทุจริตของเจ&าหน&าท่ีได& 
 
 

โครงการท่ี 2 

1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 มาตรการออกคําส่ังมอบหมายของนายก ปลัด และหัวหน!าส�วนราชการ ขององค�การบริหารส�วน
ตําบลโพนแพง 
2. หลักการและเหตุผล 
 องค�การบริหารส�วนตําบลโพนแพง เป6นหน�วยงานบริหารราชการองค�กรปกครองส�วนท&องถ่ินรูปแบบหนึ่ง
ท่ีมีอํานาจหน&าท่ีในการจัดทําบริการสาธารณะให&แก�ประชาชนในท&องถ่ิน ตามอํานาจหน&าท่ี ตามพระราชบัญญัติ
กําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจให&แก�องค�กรปกครองส�วนท&องถ่ิน พ.ศ. 2542 และหน&าท่ีตามกฎหมายอ่ืน
ท่ีกําหนดให&องค�การบริหารส�วนตําบล มีหน&าท่ีต&องทําอีกมากมายในการให&บริการสาธารณะแก�ประชาชน ผู&มารับ
บริการติดต�อกับหน�วยงานต�างๆ ขององค�การบริหารส�วนตําบล นั้น มักจะประสบป-ญหาด&านการอํานวยความ
สะดวกในการติดต�อราชการเนื่องจากภารกิจมีมากมาย ไปรวมอยู�กับฝlายผู&บริหาร ไม�มีการกระจายอํานาจ หรือ
มอบหมายอํานาจหน&าท่ีในการสั่งการ อนุมัติ อนุญาต ไปยังหัวหน&าหน�วยงาน ระดับสํานัก กอง   ซ่ึงเป6นอุปสรรค
อย�างยิ่งต�อการให&บริการ ทําให&การบริการเกิดความล�าช&า ประชาชนไม�ได&รับความสะดวกอันอาจเป6นสาเหตุหนึ่ง
ของการกระทําการทุจริตประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการของเจ&าหน&าท่ี ส�งผลให&ระบบการให&บริการภาครัฐ
เสื่อมประสิทธิภาพ 
 เพ่ือให&เป6นไปตามการบริหารกิจการบ&านเมืองท่ีดี ตามพระราชกฤษฎีกาว�าด&วยหลักเกณฑ� และวิธีการ
บริหารกิจการบ&านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 และมาตรา 37 ท่ีกําหนดให&การบริหารราชการเพ่ือให&เกิด
ประโยชน�สุขของประชาชนและเกิดผลสัมฤทธิ์ต�อภารกิจของรัฐ ไม�มีข้ันตอนการปฏิบัติงานเกินความจําเป6น 
ประชาชนได&รับการอํานวยความสะดวกและได&รับการตอบสนองความต&องการ การบริหารงานมีประสิทธิภาพ 
คุ&มค�า   
 ดังนั้น เพ่ือให&การบริหารราชการเป6นไปตามหลักการบริหารกิจการบ&านเมืองท่ีดี ตอบสนองความต&องการ
ของประชาชน ลดข้ันตอนการให&บริการและไม�สร&างเง่ือนไขข้ันตอนท่ีมีความยุ�งยาก จึงจําเป6นต&องมีมาตรการ การ
มอบหมายอํานาจหน&าท่ีขององค�การบริหารส�วนตําบลโพนแพง ข้ึน  

3. วัตถุประสงค� 
 3.1 เพ่ือเป6นการลดข้ันตอนการให&บริการประชาชนให&ได&รับความสะดวก รวดเร็ว เป6นธรรมตอบสนอง
ความต&องการของประชาชน 
 3.2 เพ่ือให&ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการจากหน�วยงาน 
 3.3 เพ่ือเป6นการกระจายอํานาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผู&บริหารทุกระดับ 



 

 -41- 
 

3.4 เพ่ือป,องกันการผูกขาดอํานาจหน&าท่ีในการใช&ดุลพินิจอันอาจเป6นเหตุแห�งการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบในตําแหน�งหน&าท่ีราชการ 

4. เป9าหมาย/ผลผลิต 
 จัดทําคําสั่งมอบหมายงานของนายก  ปลัด  และหัวหน&าส�วนราชการ ขององค�การบริหารส�วนตําบล โพน
แพง จํานวน 3 ฉบับ ประกอบด&วย  
 (1) นายก มอบหมายให&รองนายก   
 (2) นายก มอบหมายให&ปลัดและหัวหน&าส�วนราชการ  
 (3) ปลัด  มอบหมายให&หัวหน&าส�วนราชการ 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 องค�การบริหารส�วนตําบลโพนแพง 

6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 ออกคําสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ข&อบังคับและหนังสือสั่ง
การ 
 6.2 จัดทําหนังสือแจ&งเวียนให&ทุกส�วนราชการและผู&รับมอบอํานาจให&ปฏิบัติราชการแทนรับทราบและถือ
ปฏิบัติ 
 6.3 จัดทําประกาศ ประชาสัมพันธ�ให&ประชาชนทราบ 
 6.4 ให&ผู&รับมอบหมายงานตามคําสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามคําสั่งท่ีได&รับมอบหมายในทุกเดือน 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ป_งบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม�ใช&งบประมาณ 

9. ผู!รับผิดชอบ  
 สํานักปลัดองค�การบริหารส�วนตําบลโพนแพง 

10. ตังช้ีวัด/ผลลัพธ� 
 10.1 ผลผลิต 
  มีคําสั่งมอบหมายงานให&ผู&ท่ีเก่ียวข&องปฏิบัติราชการแทน จํานวนไม�น&อยกว�า 4 ฉบับ 
 10.2 ผลลัพธ� 
  - ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการท่ีได&รับอยู�ในระดับดี 
  - ประชาชนได&รับความสะดวก และลดการผูกขาดอํานาจหน&าท่ีอันเป6นช�องทางแห�งการทุจริต 
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โครงการท่ี 3 

1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 กิจกรรม “สร!างความโปร�งใสในการพิจารณาเล่ือนข้ันเงินเดือน” 
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 การพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือน เป6นกระบวนการหนึ่งของการบริหาร
ผลการปฏิบัติราชการซ่ึงใช&หลักการการให&รางวัลเป6นแรงจูงใจให&ผู&ปฏิบัติงานเกิดแรงกระตุ&นในการพัฒนาผลงาน 
ซ่ึงนายกองค�การบริหารส�วนตําบลโพนแพง ได&ให&ความสําคัญในเรื่องการพิจารณาความดีความชอบหรือการ
พิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนเป6นเรื่องลําดับต&นๆ ของเรื่องการบริหารงานบุคคล โดยเฉพาะอย�างยิ่งเรื่องการใช&
ดุลพินิจของผู&บังคับบัญชาในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู&ใต&บังคับบัญชา   ด&วยเหตุผลนี้เองจึงเป6นท่ีมา
ของกิจกรรมการสร&างความโปร�งใสในการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือน 

3. วัตถุประสงค� 
 เพ่ือให&การบริหารงานบุคคลด&านการเลื่อนข้ันเงินเดือนมีความโปร�งใส เป6นธรรมและสามารถตรวจสอบได& 

4. เป9าหมาย/ผลผลิต 
 พนักงานส�วนตําบลขององค�การบริหารส�วนตําบลโพนแพง 
 
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 องค�การบริหารส�วนตําบลโพนแพง 
6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 แต�งต้ังคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  
 6.2 แต�งต้ังคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนพนักงานส�วนตําบลองค�การบริหารส�วนตําบล  
 6.3 ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข&าราชการองค�การบริหารส�วน
ตําบล เพ่ือกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการท่ีผู&บังคับบัญชาได&พิจารณาไว&โดยเจ&าหน&าท่ีให&คําปรึกษา
และเสนอความเห็นเก่ียวกับมาตรฐานและความเป6นธรรมของการปริมาณผลการปฏิบัติราชการ 
 6.4 คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานส�วนตําบลองค�การ
บริหารส�วนตําบลโพนแพง รวบรวมและเสนอผลการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการให&แก�
คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนพนักงานส�วนตําบลองค�การบริหารส�วนตําบลโพนแพง 
 6.5 คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนพนักงานส�วนตําบลองค�การบริหารส�วนตําบลโพนแพง
พิจารณาทบทวนผลการพิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามท่ีคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผล
การปฏิบัติราชการของพนักงานส�วนตําบลองค�การบริหารส�วนตําบล เสนอมา   

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ช�วงระยะเวลา  มีนาคม - เมษายน และ กันยายน - ตุลาคม 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม�ใช&งบประมาณ 

9. ผู!รับผิดชอบ  
 สํานักปลัดองค�การบริหารส�วนตําบลโพนแพง 
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10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ� 
 มีการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนท่ีโปร�งใส เป6นธรรม ตรวจสอบได& 
 

2.2.2 สร!างความโปร�งใสในการบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดหาพัสดุ การใช!ประโยชน�ใน
ทรัพย�สินของทางราชการ โดยยึดถือและปฏิบัติให!เป,นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑ�ท่ีเก่ียวข!องอย�าง
เคร�งครัด 

โครงการท่ี 1 

1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 กิจกรรม “ควบคุมการเบิกจ�ายเงินตามข!อบัญญัติงบประมาณรายจ�ายประจําป<” 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 เพ่ือให&การบันทึกบัญชี การจัดทําทะเบียนคุมเงินรายจ�ายขององค�กรปกครองส�วนท&องถ่ินเป6นแนวทาง
เดียวกันและสอดคล&องกับการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร�ขององค�กรปกครองส�วนท&องถ่ินจึงมีกิจกรรม
ควบคุมให&บุคลากรฝlายบัญชี กองคลัง องค�การบริหารส�วนตําบลโพนแพงจัดทําทะเบียนคุมเงินรายจ�ายให&ความรู&
ความเข&าใจในการปฏิบัติ ทําให&เกิดความคุ&มค�าและมีประสิทธิภาพลดข&อผิดพลาดในการเบิกจ�ายเงินตามข&อบัญญัติ
งบประมาณรายจ�ายประจําป_ และดําเนินงานตามข้ันตอนของระเบียบประกาศกระทรวงมหาดไทยและหนังสือสั่ง
การท่ีเก่ียวข&อง ซ่ึงถือเป6นเรื่องสําคัญท่ีองค�กรปกครองส�วนท&องถ่ินจะต&องทําตามกฎหมาย ระเบียบ และมีความ
จําเป6นต�อการบริหารงานขององค�การบริหารส�วนตําบลโพนแพง 

3. วัตถุประสงค� 
 3.1 เพ่ือให&บุคลากรฝlายบัญชี กองคลัง มีความรู&ความเข&าใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศ และ
หนังสือท่ีเก่ียวข&อง 
 3.2 เพ่ือลดข&อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ท่ีอาจจะทําให&เกิดความเสียหายแก�ทางราชการ 

4. เป9าหมาย/ผลผลิต 
   กองคลัง องค�การบริหารส�วนตําบลโพนแพง 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 องค�การบริหารส�วนตําบลโพนแพง 

6. วิธีดําเนินการ 
 จัดทําทะเบียนคุมเงินรายจ�ายตามงบประมาณแยกหมวดรายจ�าย แยกแผนงาน แยกประเภทรายจ�ายตาม
งบประมาณท่ีตั้งไว& 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ประจําป_งบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม�ใช&งบประมาณ 
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9. ผู!รับผิดชอบ  
 กองคลัง องค�การบริหารส�วนตําบลโพนแพง 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ� 
 10.1 บุคลากรฝlายบัญชี กองคลัง มีความรู&ความเข&าใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศและหนังสือสั่ง
การท่ีเก่ียวข&อง 
 10.2 ลดข&อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ท่ีอาจจะทําให&เกิดความเสียหายแก�ทางราชการ และเป6นไปใน
ทิศทางเดียวกัน 
 10.3 เกิดความคุ&มค�าและมีประสิทธิภาพในการบริหารงบงบประมาณ 

 

โครงการท่ี 2 

1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 กิจกรรม “การพัฒนาแผนและกระบวนการจัดหาพัสดุ” 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 ตามพระราชกฤษฎีกาว�าด&วยหลักเกณฑ�และวิธีการบริหารกิจการบ&านเมืองท่ีดี ซ่ึงกําหนดให&มีการบริหาร
ราชการอย�างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ&มค�าในเชิงภารกิจของรัฐ และเกิดประโยชน�สูงสุดกับประชาชนและการ
ปฏิบัติให&เป6นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว�าด&วยการพัสดุ ป_ 2535 และแก&ไขเพ่ิมเติมและกฎหมายอ่ืนๆ ท่ี
เก่ียวข&อง 

3. วัตถุประสงค� 
 3.1 เพ่ือปรับปรุงการดําเนินงานด&านจัดซ้ือจัดจ&าง 
 3.2 เพ่ือใช&เป6นข&อมูลในการรายงานผู&บริหาร 
 3.3 เพ่ือใช&เป6นข&อมูลในการวางแผนจัดซ้ือจัดจ&างของหน�วยงาน 
 3.4 เพ่ือให&ทราบป-ญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
 3.5 เพ่ือใช&เป6นแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดหาพัสดุ 
 3.6 เพ่ือเป6นข&อมูลให&กับประชาชนสามารถตรวจสอบได& 

4. เป9าหมาย/ผลผลิต 
 4.1  ผู&อํานวยการกองคลัง 
 4.2 เจ&าหน&าท่ีผู&ปฏิบัติงานด&านพัสดุ 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 องค�การบริหารส�วนตําบลโพนแพง 
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6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 จัดเก็บข&อมูลในการจัดซ้ือจัดจ&าง 
 6.2 จําแนกวิธีการจัดซ้ือจัดจ&างและคิดเป6นร&อยละของจํานวนโครงการและร&อยละของจํานวนงบประมาณ 
 6.3 สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ&าง 
 6.4 สรุปป-ญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
 6.5 รายงานผลการจัดซ้ือจัดจ&างประจําป_ 
 6.6 รายงานการวิเคราะห�ผลการจัดซ้ือจัดจ&างประจําป_ 
 6.7 เผยแพร�ข&อมูลให&ประชาชนได&รับทราบ 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ป_งบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 
 
8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม�ใช&งบประมาณ 

9. ผู!รับผิดชอบโครงการ  
 กองคลัง องค�การบริหารส�วนตําบลโพนแพง 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ� 
 10.1 ประชาชนได&รับทราบข&อมูลในการบริหารงานของหน�วยงานด&วยความโปร�งใสมีประสิทธิภาพ 
 10.2 ผู&บริหารมีข&อมูลในการวางแผนการบริหารงานให&มีประสิทธิภาพ 
 10.3 ผู&ปฏิบัติงานมีข&อมูลในการพัฒนาแผนและกระบวนการจัดซ้ือจัดจ&างให&มีประสิทธิภาพและเกิดความ
คุ&มค�าเป6นประโยชน�กับประชาชน 
 

โครงการท่ี 3 

1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 กิจกรรม “สร!างความโปร�งใสในการใช!จ�ายเงินงบประมาณ” 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว�าด&วยการป,องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2558 

3. วัตถุประสงค� 
 3.1 เพ่ือเป6นการปฏิบัติงานให&โปร�งใส สามารถตรวจสอบได& 
 3.2 เพ่ือให&หน�วยงานมีระบบป,องกันผลประโยชน�ทับซ&อน 
 3.3 เพ่ือเป6นการป,องกันการใช&จ�ายเงิน เพ่ือส�งเสริมธุรกิจของตนและพวกพ&อง 

4. เป9าหมาย/ผลผลิต 
 เจ&าหน&าท่ีผู&ปฏิบัติงานด&านพัสดุ 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 องค�การบริหารส�วนตําบลโพนแพง 
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6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 จัดทําคู�มือการปฏิบัติงานในการตรวจสอบบุคลากรในหน�วยงาน ถึงความเก่ียวข&องกับผู&เสนองานใน
การจัดหาพัสดุ 
 6.2 ปรับปรุงข้ันตอนการรายงานผลการจัดหาพัสดุ โดยมีการตรวจสอบบุคลากรในหน�วยงานถึงความ
เก่ียวข&องกับผู&เสนองานในการจัดหาพัสดุ เพ่ือป,องกันผลประโยชน�ทับซ&อน 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ป_งบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 
 
8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม�ใช&งบประมาณ 

9. ผู!รับผิดชอบ  
 กองคลัง องค�การบริหารส�วนตําบลโพนแพง 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ� 
 10.1 มีระบบป,องกันผลประโยชน�ทับซ&อน 
 10.2 มีการป,องกันการใช&จ�ายเงิน เพ่ือส�งเสริมธุรกิจของตนและพวกพ&อง 
 10.3 มีการปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพ โปร�งใสตรวจสอบได& 

 

โครงการท่ี 4 

1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 โครงการเผยแพร�ข!อมูลข�าวสารด!านการจัดซ้ือ – จัดจ!าง 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 เนื่องจากองค�การบริหารส�วนตําบลโพนแพง มีฐานะเป6นนิติบุคคล มีอํานาจหน&าท่ีในการจัดทําบริการ
สาธารณะด&วยตนเอง ท้ังในเรื่องการจัดหารายได&และการใช&จ�ายเงินและการบริหารงานต�างๆ ตามภารกิจและการ
จัดทําบริการสาธารณะ แต�ต&องเป6นไปตามอํานาจหน&าท่ีและกฎหมายท่ีกําหนดไว& ดังนั้น การท่ีองค�การบริหารส�วน
ตําบลโพนแพง จะบริหารงานให&มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน�สูงสุดแก�ประชาชน จะต&องบริหารงานด&วยความ
ซ่ือสัตย� สุจริต มีความโปร�งใส และสามารถตรวจสอบได&ตามหลักธรรมาภิบาล 
 เพ่ือให&เป6นไป ตามพระราชบัญญัติข&อมูลข�าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และพระราชกฤษฎีกาว�าด&วย
หลักเกณฑ�และวิธีการบริหารกิจการบ&านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 23 ท่ีกําหนดให&การจัดซ้ือจัดจ&าง ให&ส�วน
ราชการดําเนินการโดยเป�ดเผยและเท่ียงธรรม โดยพิจารณาถึงประโยชน�และผลเสียทางสังคม ภาระต�อประชาชน 
คุณภาพ วัตถุประสงค�ท่ีจะใช& ราคา และประโยชน�ระยะยาวท่ีจะได&รับประกอบกัน 
 ดังนั้น เพ่ือให&การบริหารงบประมาณขององค�การบริหารส�วนตําบลโพนแพงเป6นไปอย�างโปร�งใส 
ตรวจสอบได& เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน�สูงสุดแก�ประชาชนในท&องถ่ิน จึงมีความจําเป6นต&องจัดโครงการ
เผยแพร�ข&อมูลข�าวสารด&านการจัดซ้ือ – จัดจ&าง เพ่ือให&ประชาชนได&เข&าถึงข&อมูลข�าวสารเก่ียวกับการจัดซ้ือ – จัด
จ&างขององค�การบริหารส�วนตําบลโพนแพง ทุกโครงการและกิจกรรม 
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3. วัตถุประสงค� 
 3.1 เพ่ือให&ประชาชนได&รับทราบข&อมูลข�าวสารเก่ียวกับการจัดซ้ือ – จัดจ&างตามโครงการและกิจกรรม
ต�างๆ ขององค�การบริหารส�วนตําบลโพนแพง 
 3.2 เพ่ือเสริมสร&างความโปร�งใสในการปฏิบัติราชการ สามารถตรวจสอบได&ตามหลักธรรมาภิบาล 
 3.3 เพ่ือป,องกันการทุจริตในหน�วยงาน 

4. เป9าหมาย/ผลผลิต 
 เผยแพร�ข&อมูลการจัดซ้ือ – จัดจ&าง ตามแผนงาน/โครงการต�างๆ ขององค�การบริหารส�วนตําบลโพนแพงท่ี
ดําเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว�าด&วยการพัสดุขององค�กรปกครองส�วนท&องถ่ิน พ.ศ. 2535 แก&ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 9) พ.ศ. 2553 จํานวน 4 ช�องทาง ได&แก� ทางเว็บไซต� บอร�ดประชาสัมพันธ� หนังสือ ระบบ
กระจายเสียงไร&สาย 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 องค�การบริหารส�วนตําบลโพนแพงและชุมชนต�างๆ ภายในพ้ืนท่ีตําบลโพนแพง 

6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 รวบรวมข&อมูลกระบวนการจัดหาพัสดุเพ่ือจัดทําประกาศ ดังนี้ 
  - ประกาศการจัดซ้ือ – จัดจ&าง 
  - ประกาศการกําหนดราคากลางในการจัดซ้ือ – จัดจ&าง 
  - ประกาศกําหนดวัน เวลา สถานท่ีในการตรวจรับงาน 
  - ประกาศวัน เวลา สถานท่ีในการตรวจรับงาน 
  - ประกาศรายชื่อผู&ผ�านการคัดเลือกพร&อมวงเงินการจัดซ้ือ – จัดจ&าง 
  - ประกาศวัน เวลา สถานท่ีในการตรวจรับงาน 
 6.2 นําส�งประกาศไปเผยแพร�ประชาสัมพันธ�ตามช�องทางการประชาสัมพันธ�ขององค�การบริหารส�วนตําบล
โพนแพง  ได&แก� ทางเว็บไซต� บอร�ดประชาสัมพันธ� ระบบกระจายเสียงไร&สาย หน�วยงานราชการ เป6นต&น  

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ป_งบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม�ใช&งบประมาณ 

9. ผู!รับผิดชอบ  
 กองคลัง องค�การบริหารส�วนตําบลโพนแพง 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ� 
 10.1 ผลผลิต 
  เผยแพร�ข&อมูลข�าวสารเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจ&างไม�น&อยกว�า 3 ช�องทาง 
 10.2 ผลลัพธ� 
  - ประชาชนได&เข&าถึงข&อมูลข�าวสารเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจ&างไม�น&อยกว�าร&อยละ 70 ของโครงการ
ท่ีจัดซ้ือจัดจ&างท้ังหมด 
  - การจัดหาพัสดุเป6นไปอย�างโปร�งใส ตรวจสอบได&ทุกข้ันตอน 
  - สามารถลดป-ญหาการร&องเรียนการทุจริตในการจัดซ้ือจัดจ&างได& 



 

-48- 

2.2.3 สร!างความโปร�งใสในการให!บริการสาธารณะ/บริการประชาชน เพ่ือให!เกิดความพึงพอใจแก�ประชาชน
โดยทัดเทียมกันและโดยไม�เลือกปฏิบัติ 

โครงการท่ี 1 

1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 โครงการจ!างสํารวจความพึงพอใจของผู!รับบริการ 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 องค�การบริหารส�วนตําบลโพนแพง มีหน&าท่ีในการจัดทําบริการสาธารณะให&แก�ประชาชนในท&องถ่ินตาม
อํานาจหน&าท่ี  และหน&าท่ีตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจให&แก�องค�กรปกครอง
ส�วนท&องถ่ิน พ.ศ. 2542 และหน&าท่ีอ่ืนตามท่ีกฎหมายกําหนดให&เป6นหน&าท่ีของเทศบาลและในการปฏิบัติหน&าท่ีนั้น
ต&องเป6นไปเพ่ือประโยชน�สุขของประชาชน โดยคํานึงถึงการมีส�วนร�วมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนา
เทศบาล การจัดทํางบประมาณการจัดซ้ือจัดจ&าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเป�ดเผย
ข&อมูลข�าวสาร ให&เป6นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข&อบังคับ จากภารกิจหน&าท่ีในการจัดทําบริการ    สารธารณะ
ให&แก�ประชาชนในพ้ืนท่ี นั้น องค�การบริหารส�วนตําบลในฐานะผู&ให&บริการก็จะไม�ทราบว�าภารกิจท่ีให&บริการไปนั้น 
ประชาชนได&รับประโยชน� หรือเกิดประโยชน�สูงสุดแก�ประชาชนมากน&อยเพียงใด การให&บริการมีคุณภาพเพียงใด 
ตอบสนองความต&องการผู&รับบริการหรือไม� การท่ีจะทราบถึงความพึงพอใจจากผู&รับบริการ จึงต&องมีโครงการ
สํารวจความพึงพอใจของผู&รับบริการ 
 เพ่ือให&เป6นไปตามวิธีการบริหารกิจการบ&านเมืองท่ีดี คํานึงถึงการมีส�วนร�วมของประชาชน การตรวจสอบ
และประเมินผลการปฏิบัติราชการ และการเป�ดเผยข&อมูลข�าวสาร ตามพระราชกฤษฎีกาว�าด&วยหลักเกณฑ�และ
วิธีการบริหารกิจการบ&านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 ท่ีกําหนดให&การบริหารกิจการบ&านเมืองท่ีดีนั้น จะต&อง
ก�อให&เกิดประโยชน�สุขของประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ต�อภารกิจของรัฐมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ&มค�าในเชิง
ภารกิจของรัฐ ประชาชนได&รับการอํานวยความสะดวก และได&รับการตอบสนองความต&องการ ประกอบกับจังหวัด 
แจ&งให&องค�การบริหารส�วนตําบลดําเนินการสํารวจความพึงพอใจจากประชาชน ผู&มาขอรับบริการสาธารณะจาก
องค�การบริหารส�วนตําบลโพนแพง ของตัวชี้วัดท่ี 1 มิติท่ี 2 มิติด&านคุณภาพการให&บริการ เพ่ือประโยชน�ในท&องถ่ิน 
ลูกจ&างและพนักงานจ&าง อีกท้ังเพ่ือเป6นการสร&างความโปร�งใสในการให&บริการสาธารณะประโยชน�ให&ประชาชนเกิด
ความพึงพอใจ จึงจําเป6นต&องมีโครงการนี้ข้ึนมา  

3. วัตถุประสงค� 
 3.1 เพ่ือเป6นการสร&างความโปร�งใสในการให&บริการสาธารณะการให&บริการประชาชนให&เกิดความพึงพอใจ 
 3.2 เพ่ือเป6นการสร&างจิตสํานึกความตระหนักให&แก�บุคลากรผู&ให&บริการ ปฏิบัติหน&าท่ีในการให&บริการ โดย
ยึดประโยชน�สุขของประชาชน 
 3.3 เพ่ือเป6นการปรับปรุงและพัฒนางานด&านบริการให&มีคุณภาพ และประสิทธิภาพ 
 3.4 เพ่ือเป6นการป,องกันป-ญหาร&องเรียน การทุจริตประพฤติมิชอบในหน�วยงาน 

4. เป9าหมาย/ผลผลิต 
 จัดจ&างสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของรัฐท่ีมีการสอนในระดับปริญญาตรีข้ึนไปภายในเขตจังหวัด
หรือนอกเขตจังหวัด ทําการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนในเขตองค�การบริหารส�วนตําบลโพนแพงจํานวน 1 
ครั้ง ต�อป_ 
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5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 พ้ืนท่ีในเขตตําบลโพนแพง 

6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 ขออนุมัติดําเนินการตามโครงการ และดําเนินการจัดจ&างสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในเขตพ้ืนท่ีจังหวัด
หรือนอกเขตจังหวัดตามระเบียบพัสดุฯ 
 6.2 ดําเนินการสํารวจความพึงพอใจจากประชาชนในเขตองค�การบริหารส�วนตําบลตามรูปแบบท่ีกําหนด 
 6.3 สรุปประมวลผลการสํารวจความพึงพอใจแจ&งให&องค�การบริหารส�วนตําบลทราบ 
 6.4 ดําเนินการเบิกจ�ายเงินให&แก�สถาบันผู&ทําการประเมิน 
 6.5 ป�ดประกาศผลสํารวจความพึงพอใจให&ประชาชนทราบ 
 6.6 นําผลการประเมินมาปรับปรุงการทํางานด&านบริการสาธารณะ เพ่ือประโยชน�สุขแก�ประชาชน  

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ป_งบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 เบิกจ�ายตามงบประมาณรายจ�ายประจําป_ แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป งบดําเนินการ 
หมวดค�าใช&สอย ประเภทรายจ�ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม�เข&าลักษณะรายจ�ายหมวดอ่ืนๆ โครงการจ&าง
สํารวจความพึงพอใจของผู&รับบริการ   

9. ผู!รับผิดชอบ  
 สํานักปลัด องค�การบริหารส�วนตําบลโพนแพง 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ� 
 10.1 ผลผลิต 
  ผลการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต�อการบริหารงานขององค�การบริหารส�วนตําบล
โพนแพง จํานวน 1 ฉบับ 
 10.2 ผลผลิต 
  - ประชาชนผู&รับบริการมีความพึงพอใจไม�ต่ํากว�าร&อยละ 80 
  - การให&บริการสาธารณะมีความโปร�งใส และเกิดประโยชน�สูงสุดแก�ประชาชน  
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โครงการท่ี 2 

1.ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  

กิจกรรม : กิจกรรมการใช!บัตรคิวในการติดต�อราชการ 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 องค�การบริหารส�วนตําบลโพนแพง เป6นหน�วยงานบริหารราชการองค�กรปกครองส�วนท&องถ่ินรูปแบบหนึ่ง
ท่ีมีอํานาจหน&าท่ีในการจัดทําบริการสาธารณะให&แก�ประชาชนในท&องถ่ิน ตามอํานาจหน&าท่ีขององค�การบริหารส�วน
ตําบล  หน&าท่ีตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจให&แก�องค�กรปกครองส�วนท&องถ่ิน 
พ.ศ. 2542 และหน&าท่ีตามกฎหมายอ่ืนท่ีกําหนดให&องค�การบริหารส�วนตําบลมีหน&าท่ีต&องทําอีกมากมาย ในการ
ให&บริการสาธารณะแก�ประชาชนผู&มาขอรับบริการติดต�อกับหน�วยงานต�างๆ    มักจะประสบป-ญหาด&านการอํานวย
ความสะดวกอย�างเสมอภาค เป6นธรรม    อันเนื่องมาจากภารกิจ และผู&มาขอรับบริการเป6นจํานวนมากซ่ึง
เจ&าหน&าท่ีไม�สามารถให&บริการได&อย�างทันท�วงที การตอบสนองความต&องการเกิดความล�าช&าไม�เป6นธรรม และการ
ให&บริการไม�เป6นระบบมีการลัดคิว ซ่ึงเป6นช�องทางหนึ่งในการทุจริต ประพฤติมิชอบของเจ&าหน&าท่ีถือเป6นพฤติกรรม
ท่ีไม�พึงประสงค� ท้ังผู&มาขอรับบริการและผู&ให&บริการ ส�งผลต�อมาตรฐานการให&บริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ 
 เพ่ือ การปฏิบัติงานตามอํานาจหน&าท่ีขององค�การบริหารส�วนตําบล ต&องเป6นไปเพ่ือประโยชน�สุขของ
ประชาชน โดยใช&วิธีการบริหารกิจการบ&านเมืองท่ีดี และให&คํานึงถึงการมีส�วนร�วมของประชาชนในการตรวจสอบ 
การประเมินผลการปฏิบัติงานและการเป�ดเผยข&อมูลข�าวสารอย�างโปร�งใสตามพระราชกฤษฎีกาว�าด&วยหลักเกณฑ�
และวิธีการบริหารกิจการบ&านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 ท่ีกําหนดให&การบริหารกิจการบ&านเมืองท่ีดี ได&แก� 
การบริหารราชการเพ่ือบรรลุเป,าหมายโดยก�อให&เกิดประโยชน�สุขแก�ประชาชน มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ&มค�า
ในเชิงภารกิจของรัฐ ไม�มีข้ันตอนการปฏิบัติงานเกิดความจําเป6น และประชาชนได&รับการอํานวยความสะดวก และ
ได&รับการตอบสนองความต&องการ ท้ังนี้ ตามพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของ
ทางราชการ พ.ศ. 2558 
 ดังนั้น องค�การบริหารส�วนตําบลโพนแพง ได&มุ�งเน&นท่ีจะให&บริการประชาชนแล&วเสร็จในระยะเวลาท่ี
เหมาะสม ให&บริการโดยจัดลําดับก�อน – หลัง เพ่ือเป6นการสร&างความพึงพอใจ และความทัดเทียมกันในการ
ให&บริการประชาชน โดยไม�เลือกปฏิบัติ จึงได&จัดกิจกรรมการใช&บัตรคิวในการติดต�อราชการสําหรับผู&มาติดต�อ
ราชการ 

3. วัตถุประสงค� 
 3.1 เพ่ือสร&างกลไกในการปฏิบัติราชการด&านการอํานวยความสะดวก ความเสมอภาค เป6นธรรมต�อผู&มารับ
บริการ 
 3.2 เพ่ือให&ประชาชนผู&มาขอรับบริการได&รับความสะดวก รวดเร็ว สามารถตอบสนองความต&องการของ
ประชาชน 
 3.3 เพ่ือให&ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการท่ีให&และเกิดความคุ&มค�าในการขอรับบริการ 
 3.4 เพ่ือเป6นเกราะป,องกันในการปฏิบัติหน&าท่ีของเจ&าหน&าท่ีมิให&กระทําการแสวงหาประโยชน�หรือกระทํา
การประพฤติมิชอบต�อตําแหน�งหน&าท่ี อันเป6นเหตุแห�งการทุจริตต�อหน&าท่ี 

4. เป9าหมาย/ผลผลิต 
 การจัดทําบัตรคิวในการให&บริการแก�ประชาชนท่ัวถึงเป6นธรรม 
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5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 องค�การบริหารส�วนตําบลโพนแพง 

6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 จัดทําคําสั่งคณะทํางานเพ่ือกําหนดตัวบุคลากร ผู&รับผิดชอบ ในการดูแล กํากับการให&บริการ 
 6.2 ประชุมชี้แจง แนวทาง กําหนดรูปแบบวิธีการ ข้ันตอนการปฏิบัติ 
 6.3 จัดทําบัตรคิวในรูปแบบต�างๆ ตามความจําเป6นและเหมาะสม 
 6.4 ป�ดประกาศประชาสัมพันธ�ให&ประชาชนทราบถึงข้ันตอนการรับบริการบัตรคิว และการใช&บริการ
ตามลําดับคิว 
 6.5 จัดทําแบบประเมินผลความพึงพอใจของผู&มาขอรับบริการ 
 6.6 สรุปผลการให&บริการตามแบบประเมินความพึงพอใจเป6นรายสัปดาห�/รายเดือน เพ่ือนํามาปรับปรุง 
แก&ไขการให&บริการอย�างมีคุณภาพ  

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ป_งบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564) 
 8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม�ได&เบิกจ�ายงบประมาณ 

9. ผู!รับผิดชอบ  
 ทุกสํานัก/กอง ขององค�การบริหารส�วนตําบลโพนแพง 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ� 
 10.1 ผลผลิต 
  มีการใช&บัตรคิวสําหรับให&บริการแก�ประชาชนตามลําดับก�อนหลัง สําหรับหน�วยงานท่ีให&บริการ 
 10.2 ผลผลิต 
  - ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการท่ีให& ไม�น&อยว�าร&อยละ 70 ของผู&มาขอรับบริการ 
  - การให&บริการเกิดความโปร�งใส ลดข&อร&องเรียนการทุจริตต�อหน&าท่ี  
 

โครงการท่ี 3 

1.ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : มาตรการ “ยกระดับคุณภาพการบริการประชาชน” 

มาตรการ : มาตรการ “ยกระดับคุณภาพการบริการประชาชน” 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 ด&วยประชาชนในพ้ืนท่ีเขตองค�การบริหารส�วนตําบลโพนแพง มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม กล�าวได&
ว�าเป6นสังคมพหุวัฒนธรรม องค�การบริหารส�วนตําบลโพนแพง จึงได&ให&ความสําคัญในการสร&างความเป6นธรรม/ไม�
เลือกปฏิบัติในการให&บริการสาธารณะ/บริการประชาชนให&เกิดข้ึนในพ้ืนท่ีมากท่ีสุด โดยนําแนวทางตามหลักการ
บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) หรือหลักการบริหารกิจการบ&านเมืองท่ีดีมาประยุกต�ใช& 
โดยเฉพาะหลักความโปร�งใส (Transparency) และหลักเสมอภาค (Equity) โดยไม�แบ�งแยกด&าน เพศ ถ่ินกําหนด 
เชื้อชาติ ภาษา อายุ ความพิการ สภาพทางกายภาพหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม  
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ความเชื่อทางศาสนา การศึกษา การฝ�กอบรมและอ่ืนๆ สอดคล&องกับมาตรา 8 แห�งพระราชกฤษฎีกาว�าด&วย
หลักเกณฑ�และวิธีการบริหารกิจการบ&านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 ท่ีได&กําหนดให&ส�วนราชการจะต&องดําเนินการโดยถือ 
ว�าประชาชนเป6นศูนย�กลางท่ีจะได&รับการบริการจากรัฐและการปฏิบัติภาคกิจของส�วนราชการต&องเป6นไปโดยความ
ซ่ือสัตย� สุจริต สามารถตรวจสอบได& 
 ดังนั้น เพ่ือให&หน�วยงานมีการใช&ระบบหรือเกณฑ�ท่ีชัดเจน องค�การบริหารส�วนตําบลโพนแพง จึงมีการนํา
เทคโนโลยีมาช�วยในการปฏิบัติงาน เพ่ือลดการใช&ดุลยพินิจของเจ&าหน&าท่ี มีการแสดงข้ันตอนการให&บริการแก�
ประชาชนอย�างชัดเจน มีระบบการป,องกันหรือการตรวจสอบเพ่ือป,องกันการละเว&นการปฏิบัติหน&าท่ีในการ
ให&บริการ รวมถึงการอํานวยความสะดวกและการตอบสนองความต&องการของประชาชน เพ่ือให&เกิดความพึงพอใจ
แก�ประชาชนโดยทัดเทียมกันและไม�เลือกปฏิบัติ ซ่ึงจะช�วยให&การบริการของหน�วยงานมีความเป6นธรรมโปร�งใส
ยิ่งข้ึน 

3. วัตถุประสงค� 
 3.1 เพ่ือให&เจ&าหน&าท่ีผู&ปฏิบัติงานในภารกิจตามท่ีกฎหมายกําหนดของหน�วยงานให&บริการอย�างมีความ
เป6นธรรมและไม�เลือกปฏิบัติ 
 3.2 เพ่ือให&ประชาชนผู&มารับบริการเกิดความพึงพอใจต�อคุณภาพการให&บริการ  

4. เป9าหมาย/ผลผลิต 
 ความพึงพอใจเฉลี่ยของประชาชนผู&รับบริการ ร&อยละ 80 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 องค�การบริหารส�วนตําบลโพนแพง 

6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 จัดให&มีระบบ เกณฑ�หรือเครื่องมือการปฏิบัติงานท่ีมีความเป6นธรรม/ไม�เลือกปฏิบัติเป6นมาตรฐาน
เดียวกัน โปร�งใสและมีประสิทธิภาพ ได&แก� ระบบบัตรคิวในการให&บริการ ระบบการให&บริการออนไลน� เป6นต&น 
 6.2 จัดให&มีการแสดงข้ันตอนการปฏิบัติงาน อัตราค�าบริการ (ถ&ามี) และระยะเวลาท่ีใช&ในการดําเนินการ
ให&ผู&ใช&บริการหรือผู&มีส�วนได&ส�วนเสียทราบอย�างชัดเจน 
 6.3 จัดให&มีระบบการป,องกันหรือการตรวจสอบเพ่ือป,องกันการละเว&นการปฏิบัติหน&าท่ี ได&แก� จัดให&มี
กล&องวงจรป�ดภายในสถานท่ีให&บริการ 
 6.4 จัดให&มีสถานท่ีสําหรับผู&สูงอายุและผู&พิการโดยไม�เลือกปฏิบัติ ได&แก� ทางลาดชันห&องน้ําสําหรับผู&พิการ 
 6.5 จัดให&มีป,ายสามภาษา ได&แก� ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาลาว 

6.6 มีการนําระบบออนไลน� ซอฟต�แวร� สกอร�คาร�ด สมาร�ท บ�อกซ� (Scorecard Smart Box) มา
ประยุกต�ใช&ในการประเมินผลการให&บริการประชาชน (Services Level Agreement : SLA)  

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ป_งบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม�ได&เบิกจ�ายงบประมาณ 

9. ผู!รับผิดชอบโครงการ  
  ทุกสํานัก/กอง ขององค�การบริหารส�วนตําบลโพนแพง 
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10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ� 
 ร&อยละความพึงพอใจของประชาชนผู&รับบริการ  

2.3 มาตรการการใช!ดุลยพินิจและใช!อํานาจหน!าท่ีให!เป,นไปตามหลักการบริหารกิจการบ!านเมืองท่ีดี 
2.3.1 มีการจัดทําแผนภูมิข้ันตอนและระยะเวลาการดําเนินการเก่ียวกับการบริการประชาชน

รายละเอียดท่ีเก่ียวข!องในแต�ละข้ันตอน เปfดเผย ณ ท่ีทําการและในระบบเครือข�ายสารสนเทศขององค�กร
ปกครองส�วนท!องถ่ิน 

โครงการท่ี 1 

1. ช่ือโครงการ : กิจกรรม การลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

2. หลักการและเหตุผล 
 พระราชกฤษฎีกาว�าด&วยหลักการบริหารจัดการบ&านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 52 กําหนดให&องค�กร
ปกครองส�วนท&องถ่ิน จัดทําหลักเกณฑ�การบริหารกิจการบ&านเมืองทีดี โดยอย�างน&อยต&องมีหลักเกณฑ�เก่ียวกับการ
ลดข้ันตอนการปฏิบัติงานการอํานวยความสะดวกและตอบสนองความต&องการของประชาชน ตลอดจนจัดให&มีการ
รับฟ-งและสํารวจความคิดเห็นของประชาชนผู&รับบริการ เพ่ือปรับปรุงการบริหารงานให&สอดคล&องกับความต&องการ
ของประชาชนมากท่ีสุด ประกอบกับในป_ท่ีผ�านมาได&มีการประเมินองค�กรปกครองส�วนท&องถ่ินท่ีมีการบริหาร
จัดการท่ีดี และได&ดําเนินการตามโครงการดังกล�าวอย�างต�อเนื่องทุกป_นั้น 
 เพ่ือให&การประเมินบริหารจัดการบ&านเมืองท่ีดีเป6นไปด&วยความเรียบร&อยเกิดประโยชน�สุขต�อประชาชน 
เกิดผลสัมฤทธิ์ต�อภารกิจขององค�กรมีประสิทธิภาพและความคุ&มค�า สามารถลดข้ันตอนการปฏิบัติงานและ
ตอบสนองความต&องการของประชาชนได&อย�างแท&จริง หรืออย�างน&อยมีผลการประเมินไม�ตํ่ากว�าป_ท่ีผ�านมา 
องค�การบริหารส�วนตําบลโพนแพง จึงได&จัดทําโครงการปรับปรุงกระบวนการทํางานหรือลดข้ันตอนการทํางานหรือ
การบริการ เพ่ือตอบสนองความต&องการของประชาชนโดยยึดกรอบแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการท่ีดีของ
องค�กรปกครองส�วนท&องถ่ินและอํานาจหน&าท่ีขององค�การบริหารส�วนตําบลโพนแพง ตามกฎหมายเป6นสําคัญ 

3. วัตถุประสงค� 
 3.1 เพ่ือลดข้ันตอนในการปฏิบัติงานการบริการประชาชน 
 3.2 เพ่ืออํานวยความสะดวกและตอบสนองความต&องการของประชาชน 
 3.3 เพ่ือรับฟ-งและสํารวจความคิดเห็นของประชาชนผู&รับบริการ 
 3.4 เพ่ือปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพในการให&บริการประชาชน 

4. เป9าหมาย/ผลผลิต 
 4.1 เพ่ือลดข้ันตอนในการทํางานขององค�การบริหารส�วนตําบลโพนแพงให&สั้นลง 
 4.2 ประชาชนในพ้ืนท่ี ตําบลโพนแพง 
 4.3 ประชาชนนอกพ้ืนท่ี และประชาชนท่ัวไป 
 4.4 พนักงานและเจ&าหน&าท่ีขององค�การบริหารส�วนตําบลโพนแพง 
 4.5 ผู&บังคับบัญชามอบอํานาจการตัดสินใจเก่ียวกับการสั่งการ อนุญาต การอนุมัติ และการปฏิบัติราชการ
ใดๆ ไปสู�ผู&ใต&บังคับบัญชาซ่ึงมีหน&าท่ีรับผิดชอบในการดําเนินการเรื่องนั้นโดยตรง 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 องค�การบริหารส�วนตําบลโพนแพง 
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6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 แต�งต้ังคณะกรรมการปรับปรุงข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
 6.2 ประชุมคณะกรรมการเพ่ือสํารวจงานบริการท่ีองค�กรปกครองส�วนท&องถ่ินต&องปฏิบัติ ปรับปรุงข้ันตอน
และระยะเวลาในการให&บริการท่ีสามารถปฏิบัติได&จริงและพิจารณางานในภารกิจว�าเรื่องใดท่ีผู&บังคับบัญชา
สามารถมอบอํานาจการตัดสินใจเก่ียวกับการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ หรือการปฏิบัติราชการใดๆ ให&แก�
ผู&ใต&บังคับบัญชา 
 6.3 ประกาศลดข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ และประกาศกระบวนงานบริการประชาชนท่ี
นายกมอบอํานาจให&รองนายก หรือปลัด ให&ประชาชนทราบโดยท่ัวไปพร&อมท้ังจัดทําแผนภูมิแสดงข้ันตอนและ
ระยะเวลาการปฏิบัติราชการให&ประชาชนทราบ 
 6.4 มีระบบการรับฟ-งข&อร&องเรียนหรือมีการสอบถามจากภาคประชาชน และนําผลดังกล�าวมาปรับปรุง
การปฏิบัติราชการ 
 6.5 รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคต�างๆ ให&นายก และผู&บริหารทราบ 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ป_งบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม�ใช&งบประมาณ 

9. ผู!รับผิดชอบโครงการ 
 ทุกกอง/สํานัก ในองค�การบริหารส�วนตําบลโพนแพง 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ� 
 10.1 ประชาชนได&รับความสะดวก รวดเร็วในการติดต�อขอรับบริการ และมีความพึงพอใจในการให&บริการ
ของเจ&าหน&าท่ี 
 10.2 การปฏิบัติราชการมีความคล�องตัว และบุคลากรมีความกระตือรือร&นในการปฏิบัติงาน 
 10.3 การปฏิบัติราชการมีความสอดคล&องกับนโยบายปฏิรูประบบราชการ 
 10.4 ทําให&ภาพลักษณ�ขององค�การบริหารส�วนตําบลปlาบอน เปลี่ยนไปในทิศทางท่ีดีข้ึนและทําให&
ประชาชนมีความศรัทธาต�อคณะผู&บริหารมากยิ่งข้ึน 
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โครงการท่ี 2 

 
1. ช่ือโครงการ : โครงการลดข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 

2. หลักการและเหตุผล 
 ในมาตรา 3/1 แห�งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ�นดิน (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2545 ซ่ึงเป6น
กฎหมายท่ีเป6นท่ีมาของการปฏิรูประบบราชการเพ่ือวางกรอบแนวทางการบริหารราชการไว&ว�า “การบริหาร
ราชการต&องเป6นไปเพ่ือประโยชน�สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต�อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความ
คุ&มค�าในเชิงภารกิจแห�งรัฐ การลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิกหน�วยงานท่ีไม�จําเป6น การ
กระจายอํานาจตัดสินใจ การอํานวยความสะดวกและตอบสนองความต&องการของประชาชน” และเพ่ือให&การ
ดําเนินการดังกล�าวเป6นไปตามกรอบรวมท้ังทิศทางและแนวทางการบริหารราชการดังกล�าว จึงได&มีการประกาศใช&
พระราชกฤษฎีกาว�าด&วยหลักเกณฑ�และวิธีการบริหารกิจการบ&านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 โดยกําหนดให&องค�กร
ปกครองส�วนท&องถ่ินจัดทําหลักเกณฑ�การบริหารกิจการบ&านเมืองท่ีดีตามแนวทางพระราชกฤษฎีกานี้ โดยอย�าง
น&อยต&องมีหลักเกณฑ�เก่ียวกับการลดข้ันตอนการปฏิบัติงานและการอํานวยความสะดวกในการตอบสนองต�อความ
ต&องการของประชาชน 
 องค�การบริหารส�วนตําบลโพนแพง เป6นองค�กรปกครองส�วนท&องถ่ินรูปแบบหนึ่ง ปฏิบัติงานตามอํานาจ
หน&าท่ีขององค�การบริหารส�วนตําบล ต&องเป6นไปเพ่ือประโยชน�สุขของประชาชน ดังนั้นงานให&บริการจึงเป6นงาน
บริการแบบหนึ่งของระบบการบริการสาธารณะ ท่ีผู&บริหารและพนักงานทุกท�านจะต&องร�วมกันปรับปรุงและแก&ไข
กระบวนการทํางานเพ่ือสามารถตอบสนองความต&องการของประชาชนได&มากท่ีสุด เม่ือประชาชนมารับบริการแล&ว
เกิดความประทับใจและพึงพอใจ รวมถึงการลดข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ ทําให&เกิดความรวดเร็วใน
การตอบสนองความต&องการของประชาชน อํานวยความสะดวกเพ่ืองานบริการท่ีมีคุณภาพ ท่ัวถึงและแก&ไขป-ญหา
ต�างๆ ท่ีเกิดข้ึนในเขตตําบลโพนแพง ให&กับประชาชนได&อย�างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

3. วัตถุประสงค� 
 3.1 เพ่ือให&ประชาชนได&รับการบริการได&อย�างสะดวกรวดเร็วและถูกต&อง 
 3.2 เพ่ือให&สามารถตรวจสอบความต&องการของประชาชน รับรู&สภาพป-ญหาและแก&ไขป-ญหาท่ีเกิดข้ึนได& 
 3.3 เพ่ือปรับทัศนคติ วิธีคิด วิธีการทํางานของบุคลากรให&คํานึงถึงผลลัพธ�ในด&านการบริการประชาชนผู&มา
ติดต�อขอรับบริการ 
 3.4 เพ่ือให&การปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะท่ีชัดเจน มีความโปร�งใสสามารถวัดผลการ
ดําเนินงานได& 

4. เป9าหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนในเขตตําบลโพนแพง และผู&ท่ีมาติดต�อราชการกับองค�การบริหารส�วนตําบลโพนแพง 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 องค�การบริหารส�วนตําบลโพนแพง 
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6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 จัดทําโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
 6.2 จัดให&มีการประชุมคณะทํางานปรับปรุงข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
 6.3 จัดทําประกาศกระบวนงานบริการปรับลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการและประกาศให&ประชาชนทราบ
โดยท่ัวกัน 
 6.4 ดําเนินการจัดทํากิจกรรมอํานวยความสะดวกแก�ประชาชน 
  6.4.1 ปรับปรุงแผนผังกําหนดผู&รับผิดชอบให&เป6นป-จจุบัน 
  6.4.2 ปรับปรุงป,ายแสดงข้ันตอนและระยะเวลาการให&บริการแก�ประชาชน 
  6.4.3 จัดทําเอกสาร/แผ�นพับประชาสัมพันธ�เผยแพร�ข&อมูลข�าวสารต�างๆ 
  6.4.4 จัดให&มีกล�อง/ตู&รับความคิดเห็นของประชาชน 
  6.4.5 จัดทํา/เตรียมแบบฟอร�มคําร&องต�างๆ พร&อมตัวอย�างการกรอกแบบฟอร�มทุกงานบริการ 
  6.4.6 จัดทําคําสั่งการให&บริการประชาชนนอกเวลาราชการ โดยจัดให&มีการให&บริการแก�
ประชาชนท้ังเวลาทําการ ช�วงพักกลางวันและในวันหยุดราชการ 
  6.4.7 การมอบอํานาจการตัดสินใจ การอนุญาต การอนุมัติ การรักษาราชการแทน 
 6.5 มีการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนต�อการให&บริการ 
 6.6 มีการติดตามประเมินผลโครงการลดข้ันตอนและระยะเวลาการให&บริการ เพ่ือนําจุดบกพร�องในการ
จัดทําโครงการมาปรับปรุงแก&ไขวิธีการ ข้ันตอนหรือระยะเวลาในการให&บริการให&ดียิ่งข้ึนอย�างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลต�อไป 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ตลอดป_งบประมาณ 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 งบประมาณรายจ�ายประจําป_ พ.ศ. 2562 - 2564 

9. ผู!รับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัดองค�การบริหารส�วนตําบลโพนแพง 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ� 
 10.1 ประชาชนได&รับการบริการได&อย�างสะดวกรวดเร็วและถูกต&อง 
 10.2 สามารถตรวจสอบความต&องการของประชาชน รับรู&สภาพป-ญหาและแก&ไขป-ญหาท่ีเกิดข้ึนได& 
 10.3 มีทัศนคติ วิธีคิด วิธีการทํางานของบุคลากรคํานึงถึงผลลัพธ� ในด&านการบริการประชาชนผู&มาติดต�อ
ขอรับบริการ 
 10.4 การปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะท่ีชัดเจน มีความโปร�งใสสามารถวัดผลการ
ดําเนินงานได& 
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2.3.2 มีการกระจายอํานาจการตัดสินใจเก่ียวกับการส่ัง อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติราชการแทนหรือการ
ดําเนินการอ่ืนใดของผู!มีอํานาจในองค�กรปกครองส�วนท!องถ่ิน 

โครงการท่ี 1 
1. ช่ือโครงการ : มาตรการ การมอบอํานาจอนุมัติ อนุญาต ส่ังการ เพ่ือลดข้ันตอนการปฏิบัติราชการ 

2. หลักการและเหตุผล 
 การมอบหมายอํานาจหน&าท่ีให&กับผู&ใต&บังคับบัญชาในการบริหารงานในด&านต�างๆ ภายในองค�กรนั้น ก็เพ่ือ
เป6นการช�วยเพ่ิมประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานให&เกิดความคล�องตัว รวดเร็ว ซ่ึงการพิจารณาเลือก/มอบหมาย
ภารกิจและขอบข�ายของความรับผิดชอบท่ีจะมอบหมายให&ผู&ใต&บังคับบัญชา จะพิจารณาถึงความสําคัญ คุณสมบัติ 
ความรู& ความสามารถในการท่ีจะดําเนินการเรื่องนั้นเป6นอย�างดี ด&วยความรอบคอบและเหมาะสม เพ่ือให&การ
บริหารงานก�อให&เกิดประโยชน�สูงสุดแก�ราชการ 
 ดังนั้น การดําเนินการของหน�วยงานต&องมีการปรับให&เข&ากับสภาพสังคมและทันต�อสถานการณ�ท่ีการ
บริหารราชการต&องเป6นไปเพ่ือประโยชน�สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต�อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ 
ความคุ&มค�าในเชิงภารกิจแห�งรัฐ การลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน การกระจายอํานาจการตัดสินใจ การอํานวยความ
สะดวก และการตอบสนองความต&องการของประชาชน แต�ท้ังนี้ต&องมีผู&รับผิดชอบต�อผลของงานซ่ึงเป6นหลักการ
บริหารกิจการบ&านเมืองท่ีดี 

3. วัตถุประสงค� 
 เพ่ือให&การบริหารราชการขององค�การบริหารส�วนตําบลโพนแพง ภายใต&กรอบอํานาจหน&าท่ีตามท่ี
กฎหมายกําหนดให&เป6นไปอย�างมีประสิทธิภาพ รวดเร็วและเกิดประโยชน�สูงสุดแก�ราชการ 

4. เป9าหมาย 
 คณะผู&บริหาร  ปลัด   หรือหัวหน&าส�วนราชการ 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 องค�การบริหารส�วนตําบลโพนแพง 

6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 จัดทําบันทึกเสนอเพ่ือพิจารณาขออนุมัติ อนุญาต สั่งการ แต�งต้ัง มอบหมาย คณะผู&บริหาร ปลัด    
หรือหัวหน&าส�วนราชการ เพ่ือลดข้ันตอนการปฏิบัติราชการ 
 6.2 ดําเนินการออกคําสั่งฯ 
 6.3 สําเนาคําสั่งฯ แจ&งคณะผู&บริหาร  ปลัด  หรือหัวหน&าส�วนราชการทุกส�วน ท่ีได&รับมอบหมายทราบ 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ป_งบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม�ใช&งบประมาณ 

9. ผู!รับผิดชอบโครงการ 
 ส�วนราชการทุกส�วน 
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10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ� 
 การบริหารราชการ การดําเนินงาน การปฏิบัติงานเกิดความคล�องตัวและรวดเร็ว ตลอดจนการอํานวย
ความสะดวกและการให&บริการประชาชน/บริการสาธารณะได&อย�างมีประสิทธิภาพ 
 

โครงการท่ี 2 
1. ช่ือโครงการ : มาตรการ มอบอํานาจของนายกองค�การบริหารส�วนตําบล 

2. หลักการและเหตุผล 
 ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค�การบริหารส�วนตําบล พ.ศ. 2537 แก&ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 6) 
พ.ศ.2552  ได&บัญญัติเก่ียวกับอํานาจหน&าท่ีของนายกองค�การบริหารส�วนตําบลไว&หลายเรื่องหลายประการ รวมท้ัง
มีกฎหมายอ่ืนอีกหลายฉบับท่ีบัญญัติอํานาจหน&าท่ีของนายกองค�การบริหารส�วนตําบลเอาไว& การท่ีนายกองค�การ
บริหารส�วนตําบลจะดําเนินการในเรื่องต�างๆ เพียงผู&เดียว ก็อาจทําให&เกิดช�องว�างในการประพฤติมิชอบในข้ันตอน
ต�างๆ เกิดข้ึนได& ดังนั้น เพ่ือเป6นการแก&ไขป-ญหาต�างๆ ท่ีอาจเกิดข้ึน องค�การบริหารส�วนตําบลโพนแพงจึงได&
กําหนดมาตรการให&มีการมอบอํานาจของนายก ให&รองนายก ปลัด    ได&ปฏิบัติราชการแทนนายกองค�การบริหาร
ส�วนตําบล 

3. วัตถุประสงค� 
 3.1 เพ่ือให&การใช&ดุลยพินิจต�างๆ ของฝlายบริหารเป6นไปโดยรอบคอบ ตามหลักการบริหารกิจการ
บ&านเมืองท่ีดี 
 3.2 เพ่ือให&เป6นการป,องกันการทุจริตคอร�รัปชันของเจ&าหน&าท่ี 

4. เป9าหมาย/ผลผลิต 
 มีการมอบอํานาจอย�างน&อยจํานวน 5 เรื่อง 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 องค�การบริหารส�วนตําบลโพนแพง 

6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 รวบรวมภารกิจท่ีอยู�ในอํานาจของนายกองค�การบริหารส�วนตําบลเสนอนายกองค�การบริหารส�วน
ตําบลพิจารณา 
 6.2 ออกคําสั่งมอบหมายหน&าท่ีของนายก ให&รองนายก  ปลัด    ปฏิบัติราชการแทน 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ป_งบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม�ใช&งบประมาณ 

9. ผู!รับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัดองค�การบริหารส�วนตําบลโพนแพง 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ� 
 ร&อยละ 80 ของเป,าหมายดําเนินการแล&วเสร็จ 
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โครงการท่ี 3 
1. ช่ือโครงการ : มาตรการการออกคําส่ังมอบหมายของนายกองค�การบริหารส�วนตําบล ปลัดอบต.และหัวหน!า
ส�วนราชการ 

2. หลักการและเหตุผล 
 องค�การบริหารส�วนตําบลโพนแพง เป6นหน�วยงานบริหารราชการองค�กรปกครองส�วนท&องถ่ินรูปแบบหนึ่ง
ท่ีมีอํานาจหน&าท่ีในการจัดทําบริการสาธารณะให&แก�ประชาชนในท&องถ่ิน  ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและ
องค�การบริหารส�วนตําบล พ.ศ. 2537 แก&ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 6) พ.ศ.2552 และหน&าท่ีตามพระราชบัญญัติ
กําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจให&แก�องค�กรปกครองส�วนท&องถ่ิน พ.ศ. 2542 และหน&าท่ีตามกฎหมาย
อ่ืนท่ีกําหนดให&องค�การบริหารส�วนตําบลมีหน&าท่ีต&องทําอีกมากมาย ในการให&บริการสาธารณะแก�ประชาชน ผู&มา
รับบริการติดต�อกับหน�วยงานต�างๆ  นั้น มักจะประสบป-ญหาด&านการอํานวยความสะดวกในการติดต�อราชการ
เนื่องจากภารกิจมีมากมายไปรวมอยู�กับฝlายบริหาร ไม�มีการกระจายอํานาจ หรือมอบหมายอํานาจหน&าท่ีในการสั่ง
การ อนุมัติ อนุญาต ไปยังหัวหน&าหน�วยงานระดับสํานัก กอง และฝlายต�างๆ ซ่ึงเป6นอุปสรรคอย�างยิ่งต�อการ
ให&บริการ ทําให&การบริการเกิดความล�าช&า ประชาชนไม�ได&รับความสะดวกอันอาจเป6นสาเหตุหนึ่งของการกระทํา
การทุจริต ประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการของเจ&าหน&าท่ี ส�งผลให&ระบบการให&บริการภาครัฐเสื่อม
ประสิทธิภาพ 
 เพ่ือให&เป6นไป ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค�การบริหารส�วนตําบล พ.ศ. 2537 แก&ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับท่ี 6) พ.ศ.2552 ท่ีกําหนดให&การปฏิบัติงานตามอํานาจหน&าท่ีขององค�การบริหารส�วนตําบลโพนแพง ต&อง
เป6นไปเพ่ือประโยชน�สุขของประชาชน โดยใช&วิธีการบริหารกิจการบ&านเมืองท่ีดี ตามพระราชกฤษฎีกาว�าด&วย
หลักเกณฑ� และวิธีการบริหารกิจการบ&านเมืองทีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 และมาตรา 37 ท่ีกําหนดให&การบริหาร
ราชการเพ่ือให&เกิดประโยชน�สุขของประชาชนและเกิดผลสัมฤทธิ์ต�อภารกิจของรัฐ ไม�มีข้ันตอนการปฏิบัติงานเกิน
ความจําเป6น ประชาชนได&รับการอํานวยความสะดวกและได&รับการตอบสนองความต&องการ การบริหารงานมี
ประสิทธิภาพ คุ&มค�า   
 ดังนั้น เพ่ือให&การบริหารราชการเป6นไปตามหลักการบริหารกิจการบ&านเมืองท่ีดี ตอบสนองความต&องการ
ของประชาชน ลดข้ันตอนการให&บริการและไม�สร&างเง่ือนไขข้ันตอนท่ีมีความยุ�งยาก จึงจําเป6นต&องมีมาตรการ การ
มอบหมายอํานาจหน&าท่ีขององค�การบริหารส�วนตําบลโพนแพง ข้ึน 

3. วัตถุประสงค� 
 3.1 เพ่ือเป6นการลดข้ันตอนการให&บริการประชาชนให&ได&รับความสะดวก รวดเร็ว เป6นธรรม ตอบสนอง
ความต&องการของประชาชน 
 3.2 เพ่ือให&ประชาชนมีความพึงพอใจในการให&บริการจากหน�วยงาน 
 3.3 เพ่ือเป6นการกระจายอํานาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผู&บริหารทุกระดับ 
 3.4 เพ่ือป,องกันการผูกขาดอํานาจหน&าท่ีในการใช&ดุลยพินิจอันอาจเป6นเหตุแห�งการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบในตําแหน�งหน&าท่ีราชการ 

4. เป9าหมาย 
 จัดทําคําสั่งมอบหมายงานของนายก ปลัด  และหัวหน&าส�วนราชการ   

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 องค�การบริหารส�วนตําบลโพนแพง 
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6. วิธีดําเนินการ 
 

6.1 ออกคําสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ข&อบังคับและหนังสือ  สั่ง
การ 
 6.2 จัดทําหนังสือแจ&งเวียนให&ทุกส�วนราชการและผู&รับมอบอํานาจให&ปฏิบัติราชการแทนรับทราบและถือ
ปฏิบัติ 
 6.3 จัดทําประกาศ ประชาสัมพันธ�ให&ประชาชนทราบ 
 6.4 ให&ผู&รับมอบหมายงานตามคําสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามคําสั่งท่ีได&รับมอบหมายในทุกเดือน 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ป_งบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม�ใช&งบประมาณ 

9. ผู!รับผิดชอบโครงการ 
 หัวหน&าสํานักปลัด องค�การบริหารส�วนตําบลโพนแพง 
 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ� 
 10.1 ผลผลิต 
  มีคําสั่งมอบหมายงานให&ผู&ท่ีเก่ียวข&องปฏิบัติราชการแทน   
 10.2 ผลลัพธ� 
  - ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการท่ีได&รับอยู�ในระดับดี 
  - ประชาชนได&รับความสะดวก และลดการผูกขาดอํานาจหน&าท่ีอันเป6นช�องทางแห�งการทุจริต 
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2.4 การเชิดชูเกียรติแก�หน�วยงาน/บุคคลในการดําเนินกิจการ การประพฤติปฏิบัติตนให!เป,นท่ีประจักษ� 

2.4.2 ยกย�องเชิดชูเกียรติท่ีให!ความช�วยเหลือกิจการสาธารณะของท!องถ่ิน 
 

โครงการท่ี 1 
1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมยกย�องและเชิดชูเกียรติแก�บุคคล หน�วยงาน องค�กรดีเด�น ผู!ทําคุณประโยชน�หรือเข!า
ร�วมใน กิจกรรมขององค�การบริหารส�วนตําบลโพนแพง 
 
2. หลักการและเหตุผล   

การส�งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมให&เกิดข้ึนในหน�วยงานและสังคม ถือเป6นการสร&างรากฐานอันสําคัญใน
การพัฒนา สังคมสู�ความอยู�เย็นเป6นสุข โดยเฉพาะเน&นการส�งเสริมและสนับสนุนให&คนดํารงชีวิตตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง การมี คุณธรรม จริยธรรม วิริยะอุตสาหะ กล&าหาญ ซ่ือสัตย�สุจริต และเสียสละเพ่ือส�วนรวม ถือ
ว�าเป6นหลักสําคัญของการทําความดี ดังนั้น เพ่ือส�งเสริมให&บุคลากร หน�วยงานท่ีมีความต้ังใจในการปฏิบัติงานด&วย
ความซ่ือสัตย� สุจริต ทําความดีอย�างต�อเนื่องเป6น แบบอย�างแก�ประชาชนตําบลโพนแพง ผู&ท่ีทําคุณประโยชน�หรือ
เต็มใจเข&าร�วมในกิจกรรมขององค�การบริหารส�วนตําบลโพนแพงอย�างสมํ่าเสมอ องค�การบริหารส�วนตําบลโพนแพง
จึงจัดกิจกรรมยกย�องและเชิดชูความดี ความซ่ือสัตย� สุจริต และการต�อต&านการทุจริตแก�บุคคล หน�วยงาน องค�กร
ดีเด�น ผู&ทําความดี มีความซ่ือสัตย�สุจริต และผู&ทําคุณประโยชน�หรือเข&าร�วมในกิจกรรมขององค�การบริหารส�วน
ตําบลโพนแพง โดยการมอบใบประกาศ เกียรติคุณเพ่ือยกย�องบุคคลผู&เสียสละและทําคุณประโยชน�ให&กับเทศบาลท่ี
ควรได&รับการยกย�องชมเชย และเป6นบุคคลตัวอย�าง และจัดกิจกรรมรณรงค� เผยแพร� ประชาสัมพันธ� ให&ประชาชน 
หน�วยงาน องค�กรในเขตองค�การบริหารส�วนตําบลโพนแพงมีค�านิยม ยกย�อง เชิดชู และเห็นคุณค�าของการ
ประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม  
 
3. วัตถุประสงค�   

3.1 เพ่ือสร&างขวัญและกําลังใจแก�ผู&ทําคุณประโยชน� และมีส�วนร�วมในกิจกรรมขององค�การบริหารส�วน
ตําบลโพนแพง 
  3.2 เพ่ือส�งเสริมการสร&างแรงจูงใจให&ประชาชน หน�วยงาน องค�กรท้ังภาครัฐและภาคเอกชนในเขต
องค�การบริหารส�วนตําบลโพนแพงตระหนักถึงความซ่ือสัตย�สุจริต เสียสละเพ่ือประโยชน�ส�วนรวม   

3.3 เพ่ือรณรงค� เผยแพร� ประชาสัมพันธ� ให&ประชาชน หน�วยงาน องค�กรในเขตองค�การบริหารส�วนตําบล
โพนแพงมีค�านิยม ยกย�อง เชิดชู และเห็นคุณค�าของการประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม  
 
4. เป9าหมาย/ผลผลิต   

- ประชาชน หน�วยงาน องค�กรท้ังภาครัฐและภาคเอกชนในเขตองค�การบริหารส�วนตําบลโพนแพง ผู&ทํา
คุณประโยชน� และมีส�วนร�วมในกิจกรรมขององค�การบริหารส�วนตําบลโพนแพง 
 
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ   
พ้ืนท่ีในองค�การบริหารส�วนตําบลโพนแพง   ตําบลโพนแพง  อําเภอรัตนวาป_  จังหวัดหนองคาย  
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6. วิธีดําเนินการ   

6.1 จัดประชุมชี้แจงแนวทางการดําเนินกิจกรรมเพ่ือสร&างมาตรการร�วมกันในการกําหนดหลักเกณฑ�การ
พิจารณาใน การคัดเลือกบุคคล หน�วยงาน องค�กรดีเด�น   

6.2 คัดเลือกและประกาศยกย�องบุคคล หน�วยงาน องค�กรทําความดี เพ่ือให&เป6นแบบอย�าง   
6.3 จัดกิจกรรมยกย�องเชิดชูเกียรติ และมอบใบประกาศแก�บุคคล หน�วยงาน องค�กรดีเด�นท่ีผ�านการ

คัดเลือกและได& คะแนนสูงสุด  
 
7. ระยะเวลาดําเนินการ   

ตลอดป_งบประมาณ พ.ศ. 2562 และต�อเนื่อง  
 
8. งบประมาณดําเนินการ   

20,000 บาท  
 
9. ผู!รับผิดชอบโครงการ   

สํานักปลัด องค�การบริหารส�วนตําบลโพนแพง 
 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ�   

10.1 ยกย�องและเชิดชูเกียรติแก�บุคคล หน�วยงาน องค�กรดีเด�น ผู&ทําคุณประโยชน�หรือเข&าร�วมในกิจกรรม
ของ องค�การบริหารส�วนตําบลโพนแพง   

10.2 ประชาชน หน�วยงาน องค�กรในเขตองค�การบริหารส�วนตําบลโพนแพงมีค�านิยม ยกย�อง เชิดชู และ
เห็นคุณค�าของการประพฤติ ปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม   
 
 
โครงการท่ี 2 
 
1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู!มีจิตสาธารณะ 

2. หลักการและเหตุผล 
 ในป-จจุบันสังคมไทยให&ความสําคัญกับการมีส�วนร�วมของประชาชนและการบริการสาธารณะแบบมีส�วน
ร�วมตามท่ีบัญญัติไว&ในรัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทย นอกจากนี้ยังเป6นการยกย�องเชิดชูเกียรติบุคคล เด็ก 
เยาวชนและองค�กรท่ีให&การสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมด&านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ท่ีเป6นประโยชน�แก�
ชุมชน สังคมและประเทศชาติ เพ่ือเป6นขวัญกําลังใจให&บุคคลหรือองค�กรมีความมุ�งม่ัน ต้ังใจ ร�วมเป6นแกนนําในการ
ส�งเสริม สนับสนุน และอนุรักษ�มรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติสืบไป 
 องค�การบริหารส�วนตําบลโพนแพง จัดทํากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู&มีจิตสาธารณะ เพ่ือนําผู&ท่ีได&รับ
การคัดเลือกระดับหมู�บ&านเข&ารับใบประกาศเชิดชูเกียรติและเนื่องในวันสืบสานประเพณี วันสงกรานต� และวัน
ผู&สูงอายุในทุกป_งบประมาณ เพ่ือเป6นขวัญกําลังใจ ให&ประชาชนมีความมุ�งม่ัน ช�วยเหลือสังคม และเป6นแบบอย�าง
ต�อบุคคลอ่ืนในชุมชน 
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3. วัตถุประสงค� 
 3.1 เพ่ือยกย�องบุคคล เด็กและเยาวชน ท่ีให&การสนับสนุนการดําเนินการกิจกรรมด&านศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม ท่ีเป6นประโยชน�แก�ชุมชน สังคม และประเทศชาติอย�างต�อเนื่องให&สังคมได&รับรู& 
 3.2 เพ่ือประชาสัมพันธ�และเผยแพร�ผลงานของผู&ท่ีได&รับรางวัลให&เป6นตัวอย�างท่ีดีแก�สาธารณชนต�อไป 
 3.3 เพ่ือเป6นขวัญและกําลังใจให&บุคคล เด็กและเยาวชน ร�วมสนับสนุนและส�งเสริมการดําเนินงานด&าน
ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมอย�างต�อเนื่องและกว&างขวางยิ่งข้ึน 
 
4. เป9าหมาย 
 เด็ก เยาวชน และประชาชนในพ้ืนท่ีตําบลโพนแพง 

5. สถานท่ีดําเนินการ 
 องค�การบริหารส�วนตําบลโพนแพง 

6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 ประชาสัมพันธ�กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู&มีจิตสาธารณะ 
 6.2 ประสานกํานัน ผู&ใหญ�บ&าน และสมาชิก อบต. เพ่ือคัดเลือกบุคคลผู&เข&าร�วมกิจกรรมเชิดชูเกียรติ
ประชาชนผู&มีจิตสาธารณะ 
 6.3 จัดทําเอกสารผู&ทําคุณประโยชน�ด&านต�างๆ เพ่ือเสนอผู&บังคับบัญชา   
 6.4 ดําเนินการจัดทํากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู&มีจิตสาธารณะ 
 6.5 สรุปผลการจัดทํากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู&มีจิตสาธารณะเพ่ือเสนอผู&บังคับบัญชา 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ป_งบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 งบประมาณท้ังสิ้น  20,000.-บาท 

9. ผู!รับผิดชอบโครงการ 
 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ� 
 ผู&ทําคุณประโยชน�ได&รับการเชิดชูเกียรติประชาชนผู&มีจิตสาธารณะ เพ่ือให&เป6นแบบอย�างกับประชาชน 

 

 

 

 

 

 

 



 

-64- 

2.4.3 ยกย�องเชิดชูเกียรติท่ีดํารงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

โครงการท่ี 1 
 

1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู!ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

2. หลักการและเหตุผล 
 เศรษฐกิจพอเพียง เป6นปรัชญาท่ีพระบาทสมเด็จพระเจ&าอยู�หัวทรงมีพระราชดํารัสชี้แนะแนวทางการ
ดําเนินชีวิตแก�พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกว�า 25 ป_ ต้ังแต�ก�อนวิกฤติการณ�ทางเศรษฐกิจ และเม่ือภายหลัง
ได&ทรงเน&นย้ําแนวทางการแก&ไขเพ่ือให&รอดพ&นและสามารถดํารงอยู�ได&อย�างม่ันคงและยั่งยืนภายใต&กระแส
โลกาภิวัฒน�และความเปลี่ยนแปลงต�างๆ ซ่ึงการเกษตรในสมัยก�อน เกษตรกรจะทําการผลิตเพ่ือการบริโภคโดย
อาศัยธรรมชาติตามสภาพแวดล&อมมีการปลูกพืชหลากหลายชนิดคละกัน ท้ังพืชผัก ไม&ผล ไม&ยืนต&น พืชสมุนไพร 
พืชใช&สอย ในลักษณะของสวนผสม ต�อมามีการพัฒนาเป6นการเกษตรเพ่ือการบริโภคและจําหน�าย ทําให&ต&องใช&
ทรัพยากรจากภายนอกมากข้ึน ต&นทุนการผลิตสูงข้ึนประกอบกับเกิดวิกฤติทางเศรษฐกิจของประเทศ ทําให&ต&องหัน
กลับมาทําการเกษตรเพ่ือการบริโภคและจําหน�ายในลักษณะเศรษฐกิจพอเพียงอีกครั้ง การปลูกผักสวนครัวรั้วกิน
ได&จึงเป6นอีกแนวทางหนึ่งท่ีน�าสนใจ เนื่องจากเป6นการเกษตรแบบพ่ึงพาตนเองเป6นการใช&พ้ืนท่ีเล็กๆ ให&เกิด
ประโยชน� ปลอดภัยจากการใช&สารเคมีและสารพิษตกค&าง ทําให&สภาพแวดล&อมของบริเวณบ&านน�าอยู�น�าอาศัย และ
ท่ีสําคัญสามารถใช&บริโภคในครัวเรือนเป6นการลดรายจ�ายของครอบครัวแทนท่ีจะซ้ือจากตลาด และเหลือจากการ
บริโภคในครัวเรือนสามารถขายเป6นการเพ่ิมรายได&ให&แก�ครอบครัวอีกด&วย 
   

 องค�การบริหารส�วนตําบลโพนแพง ได&เห็นความสําคัญของการส�งเสริมการดําเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงเริ่มจากการดําเนิ นชี วิต ในครัว เรือน เป6 นลํ า ดับแรก จึ งได& ร� วม กับ ศูนย�บริการและถ� ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบลปlาบอน  คัดเลือกประชาชนท่ีปฏิบัติตนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ท่ี
สามารถลดการใช&ทรัพยากรน้ําและต&นทุนในการใช&จ�ายลงได& และสามารถนําผลิตผลท่ีเหลือจากการบริโภคไปเพ่ิม
ราบได&อีกทางหนึ่ง โดยเฉพาะเกษตรกรในเขตชลประทาน ท่ีมีการบริหารจัดการน้ําในพ้ืนท่ีเพาะปลูกพืชฤดูแล&งให&
สอดคล&องกับปริมาณน้ําต&นทุนและสถานการณ�ท่ีเก่ียวข&องเพ่ือเป6นตัวอย�าง ตลอดจนสามารถถ�ายทอดความรู&เพ่ือ
ช�วยเหลือเกษตรกรท่ีได&รับผลกระทบจากภัยแล&งให&มีรายได&จากกิจกรรมอ่ืนทดแทนอย�างยั่งยืน จึงได&จัดทํากิจกรรม
เชิดชูเกียรติประชาชนผู&ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และแต�งต้ังให&เป6นวิทยากรประจําศูนย�เรียนรู&โครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ศูนย�สาธิตเกษตรผสมผสาน อีกท้ังยังเป6นตัวอย�างให&แก�เกษตรกรได&น&อมนําแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาใช&ในการดําเนินชีวิตอีกด&วย 

3. วัตถุประสงค� 
 เพ่ือเชิดชูเกียรติประชาชนผู&ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให&เป6นตัวอย�างและเป6นวิทยากร   
ถ�ายทอดให&แก�เกษตรกร 

4. สถานท่ีดําเนินการ 
 องค�การบริหารส�วนตําบลโพนแพง 
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5. วิธีดําเนินการ 
 5.1 ประชุมคณะกรรมการศูนย�บริการฯ ประจําตําบลโพนแพง 
 5.2 ดําเนินโครงการเศรษฐกิจพอเพียง   
 5.3 มอบใบประกาศนียบัตร   
 5.4 ประชาสัมพันธ� ศูนย�สาธิตเกษตรผสมผสาน 
 5.5 สรุปและรายงานผลการดําเนินงานตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียง 

6. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ป_งบประมาณ 2562 – 2564  

7. งบประมาณดําเนินการ 
 งบประมาณท้ังสิ้น  10,000.-บาท 

8. ผู!รับผิดชอบโครงการฯ 
   สํานักปลัดองค�การบริหารส�วนตําบลโพนแพง 
 
9. ตัวช้ีวัด 
 9.1 ตัวชี้วัดท่ี 1 ระดับความสําเร็จของเกษตรกรสมัครใจเข&าร�วมโครงการเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือสนอง
พระราชดําริ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 9.2 ตัวชี้วัดท่ี 2 ระดับความสําเร็จกิจกรรมถ�ายทอดให&ความรู&ของศูนย�เรียนรู&โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ ศูนย�สาธิตเศรษฐกิจพอเพียง และศูนย�เรียนรู&เกษตรผสมผสาน โดยวัดจากเป,าหมายเกษตรกรและ
บุคคลท่ัวไปท่ีสนใจขอเข&าศึกษาโครงการฯ   

10. ผลลัพธ� 
 10.1 เกษตรกรท่ีผ�านการอบรมสมัครใจเข&าร�วมโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือสนองพระราชดําริ ตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ และนํากลับไปดําเนินการอย�างเป6นรูปธรรม 
 10.2  ศูนย�สาธิตเศรษฐกิจพอเพียง  ดําเนินงานอย�างเป6นรูปธรรมและเป6นศูนย�เรียนรู&มีชีวิตของตําบล  
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2.5 มาตรการจัดการในกรณีได!ทราบ หรือรับแจ!งหรือตรวจสอบพบการทุจริต 
2.5.1 ดําเนินการให!มีข!อตกลงระหว�างบุคลากรในองค�กรได!ปฏิบัติหน!าท่ีราชการด!วยความ

ซ่ือสัตย� สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม และการบริหารราชการกิจการบ!านเมืองท่ีดี 

โครงการท่ี 1 
 

1. ช่ือโครงการ : มาตรการ “จัดทําข!อตกลงการปฏิบัติราชการ” 

2. หลักการและเหตุผล 
 จากการประเมินคุณธรรมและความโปร�งใสในการดําเนินงานของหน�วยงานภาครัฐได&กําหนดดัชนีในการ
ประเมินท่ีคํานึงถึงหลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณสากล และวัฒนธรรมของประเทศไทยเป6นหลักรวมถึงข&อเท็จจริง
ของการทุจริตท่ีเกิดข้ึนภายในหน�วยงานของภาครัฐ สาเหตุส�วนมากเกิดจากการดําเนินงานของระดับบุคคล หรือ
เกิดจากป-จจัยทางวัฒนธรรมขององค�กร หรือเกิดจากลักษณะงานและการรับสิ่งของต�างๆ ท่ีเอ้ือให&เกิดการทุจริต 
ดังนั้น วิธีการบริหารจัดการภายในองค�กรท่ีนําไปสู�การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ค�านิยมและวัฒนธรรมขององค�กรให&
กลายเป6นสิ่งท่ียอมรับได&ของผู&บริหารและเจ&าหน&าท่ีภายในองค�กร โดยการสร&างความตระหนักถึงความรับผิดชอบ
และการมีส�วนร�วมในการต�อต&านการทุจริตภายในองค�กร ของผู&บริหารและเจ&าหน&าท่ีถึงแม&จะเป6นสิ่งท่ียากต�อการ
ดําเนินงานก็ตาม แต�เป6นสิ่งสําคัญท่ีหน�วยงานต&องสร&างให&เกิดการเปลี่ยนแปลงเพ่ือนําไปสู�องค�กรท่ีมีคุณธรรมและ
ความโปร�งใสในการดําเนินงาน ตลอดจนเป6นการสร&างแนวร�วมในการต�อต&านการทุจริตอันจะส�งผลต�อสังคม ชุมชน 
และประเทศเกิดความตระหนักถึงภัยจากากรทุจริตและปฏิเสธการทุจริตในทุกรูปแบบ 
 ดังนั้น องค�การบริหารส�วนตําบลโพนแพง จึงได&จัดทํามาตรการ “จัดทําข&อตกลงการปฏิบัติราชการ” ท่ี
กําหนดดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการด&วยความซ่ือสัตย� สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการบ&านเมืองท่ีดี 
ข้ึน เพ่ือเป6นการพัฒนาวิธีการดําเนินงานภายในองค�กรท่ีจะนําไปสู�การยกระดับคุณธรรมและความโปร�งใสในการ
ดําเนินงานให&สูงข้ึน 

3. วัตถุประสงค� 
 3.1 เพ่ือให&บุคลากรปฏิบัติราชการด&วยความซ่ือสัตย� สุจริต มีคุณธรรม ตามแนวทางการบริหารกิจการ
บ&านเมืองท่ีดี 
 3.2 เพ่ือให&ทุกส�วนราชการ (สํานัก/กอง) นําไปยึดถือและปฏิบัติ 
 3.3 เพ่ือเสริมสร&างวัฒนธรรมองค�กรท่ีมีความโปร�งใส มีคุณธรรม 

4. เป9าหมาย/ผลผลิต 
 บุคลากรในองค�กรปฏิบัติตามเกณฑ�ตัวชี้วัดข&อตกลงการปฏิบัติราชการ 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ  
 องค�การบริหารส�วนตําบลโพนแพง 

6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 จัดทําข&อตกลงในการปฏิบัติราชการของทุกส�วนราชการระหว�างส�วนราชการกับผู&บริหารท&องถ่ินท่ีมี
ดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการด&วยความซ่ือสัตย� สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการบ&านเมืองท่ีดี 
 6.2 รวบรวมรายงานข&อตกลงการปฏิบัติราชการของทุกส�วนราชการเสนอผู&บริหารทราบ 
 6.3 ประชาสัมพันธ�พร&อมแจ&งให&ทุกส�วนราชการถือปฏิบัติ 
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7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ป_งบประมาณ พ.ศ. 2562-2564 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม�ใช&งบประมาณ 

9. ผู!รับผิดชอบโครงการ 
 ทุกสํานัก/กอง ขององค�การบริหารส�วนตําบลโพนแพง 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ� 
 มีการจัดทําข&อตกลงการปฏิบัติราชการ 
 
 

โครงการท่ี 2 
 

1. ช่ือโครงการ : กิจกรรม “การจัดทําข!อตกลงการปฏิบัติราชการขององค�การบริหารส�วนตําบลโพนแพง” 

2. หลักการและเหตุผล 
 ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ�นดิน (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 3/1 บัญญัติว�าการ
ปฏิบัติหน&าท่ีของส�วนราชการต&องใช&วิธีการบริหารกิจการบ&านเมืองท่ีดี โดยเฉพาะอย�างยิ่งให&คํานึงถึงความ
รับผิดชอบของผู&ปฏิบัติงานการมีส�วนร�วมของประชาชนการเป�ดเผยข&อมูล การติดตาม ตรวจสอบ และการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน ท้ังนี้ ตามความเหมาะสมของแต�ละภารกิจ ประกอบกับ พระราชกฤษฎีกาว�าด&วย
หลักเกณฑ�และวิธีการบริหารกิจการบ&านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 12 กําหนดไว&ว�า เพ่ือประโยชน�ในการปฏิบัติ
ราชการให&เกิดผลสัมฤทธิ์ ก.พ.ร. อาจเสนอต�อคณะรัฐมนตรีเพ่ือกําหนดมาตรการกํากับการปฏิบัติราชการ โดย
วิธีการจัดทําความตกลงเป6นลายลักษณ�อักษร หรือโดยวิธีการอ่ืนใด เพ่ือแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติ
ราชการ รวมท้ังมาตรา 45 กําหนดให&ส�วนราชการ จัดให&มีคณะผู&ประเมินอิสระดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของส�วนราชการเก่ียวกับผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ คุณภาพการให&บริการ ความพึงพอใจของประชาชน
ผู&รับบริการ ความคุ&มค�าในภารกิจ ท้ังนี้ตามหลักเกณฑ� วิธีการ และระยะเวลาท่ีกําหนด 
 องค�การบริหารส�วนตําบลโพนแพง จึงได&จัดให&มีการจัดทําข&อตกลงและติดตามผลการปฏิบัติราชการ โดย
มีการลงนามในข&อตกลงการปฏิบัติราชการระหว�างนายกองค�การบริหารส�วนตําบลโพนแพงกับปลัดองค�การบริหาร
ส�วนตําบลโพนแพงและหัวหน&าสํานักปลัด/ผู&อํานวยการกอง และให&มีการลงนามจัดทําข&อตกลงทุกป_ เพ่ือ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการขององค�การบริหารส�วนตําบลโพนแพง 

3. วัตถุประสงค� 
 3.1 เพ่ือให&การปฏิบัติราชการตามข&อตกลงการปฏิบัติราชการของหน�วยงานระดับสํานัก/กอง/ฝlาย เป6นไป
อย�างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนด 
 3.2 เพ่ือให&หน�วยงานระดับสํานัก/กอง/ฝlาย มีความเข&าใจเก่ียวกับข้ันตอน วิธีการ และรายละเอียดการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามกรอบและแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 3.3 เพ่ือใช&เป6นแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับสํานัก/กอง/ฝlาย ตามข&อตกลงการ
ปฏิบัติราชการ   
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3.4 เพ่ือให&หน�วยงานระดับสํานัก/กอง/ฝlาย สามารถจัดเตรียมเอกสาร และหลักฐานของตัวชี้วัดผลการ
ปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ เพ่ือเป6นข&อมูลประกอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

4. การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามข!อตกลงการปฏิบัติราชการของหน�วยงานระดับสํานัก/กอง/ฝJาย 
 องค�การบริหารส�วนตําบลโพนแพง ได&ทําข&อตกลงผลงานกับผู&ใต&บังคับบัญชาเป6นลายลักษณ�อักษรอย�าง
ชัดเจน โดยจัดทําข&อตกลงการปฏิบัติราชการ ในระดับสํานัก/กอง/ฝlาย เพ่ือให&การดําเนินงานตามข&อตกลงการ
ปฏิบัติราชการดังกล�าวบรรลุเป,าหมายอย�างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนด และรับ
สิ่งจูงใจตามระดับผลงาน โดยได&มีการลงนามบันทึกข&อตกลงการปฏิบัติราชการระหว�างนายกองค�การบริหารส�วน
ตําบลกับปลัดองค�การบริหารส�วนตําบล และปลัดองค�การบริหารส�วนตําบลกับหัวหน&าหน�วยงานในสังกัด พร&อม
คณะทํางานได&ร�วมกันพิจารณาและเลือกตัวชี้วัดในประเด็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการแต�ละมิติ ดังนี้ 

1) การบริหารราชการเพ่ือให&เกิดประโยชน�สุขของประชาชน 
2) การบริหารราชการเพ่ือให&เกิดผลสัมฤทธิ์ต�อภารกิจ 
3) การบริหารราชการอย�างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ&มค�าในเชิงภารกิจ 
4) การลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
5) การอํานวยความสะดวกและการตอบสนองความต&องการของประชาชน 
6) การพัฒนาความรู&และการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

5. การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 วิธีติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 1.1 ชี้แจงสํานัก/กอง/ฝlายต�างๆ และผู&ปฏิบัติงานทราบ และทําความเข&าใจเก่ียวกับตัวชี้วัด และกรอบการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามพระราชกฤษฎีกาว�าด&วยหลักเกณฑ�การบริหารกิจการบ&านเมืองท่ีดี    พ.ศ. 
2546 และหนังสือกระทรวงมหาดไทยท่ี มท 0892.4/ว 435 ลงวันท่ี 11 กุมภาพันธ� 2548 
 1.2 ติดตามผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดให&มีผลการปฏิบัติราชการอย�างเหมาะสม เช�น  
  - ศึกษาข&อมูล และเอกสารหลักฐานต�างๆ เช�น รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการ
ปฏิบัติราชการรอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน และเอกสารท่ีเก่ียวข&องกับการดําเนินการตามตัวชี้วัด เป6นต&น 
  - ติดตามผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด โดยการประสานงานกับผู&กํากับดูแลตัวชี้วัด และผู&จัดเก็บ
ข&อมูล เพ่ือให&การดําเนินการเป6นไปตามเป,าหมายท่ีกําหนด และการมีส�วนร�วมของผู&บริหารของหน�วยงานในการ
กํากับดูแลและติดตามผลการดําเนินงานดังกล�าว 
 1.3 รับฟ-งความคิดเห็นของหน�วยงานท่ีรับผิดชอบตัวชี้วัด เพ่ือให&การดําเนินงานบรรลุตามเป,าหมายหรือ
ตัวชี้วัดท่ีกําหนด 
 1.4 วัดผลลัพธ�ท่ีได&จากการปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับค�าเป,าหมาย และเกณฑ�การให&คะแนน 
 1.5 ประสานงานกับหน�วยงานท่ีรับผิดชอบตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ กรณีท่ีการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการในเบ้ืองต&นไม�เป6นไปตามเป,าหมายท่ีกําหนด เพ่ือหาแนวทางแก&ไขให&การปฏิบัติงานบรรลุผลสัมฤทธิ์ตาม
เป,าหมายท่ีกําหนดไว& 
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6. การคํานวณผลการประเมินการปฏิบัติราชการ 
ผลการประเมิน ระดับคะแนนท่ีได!รับ 

มีผลการปฏิบัติราชการอยู�ในระดับดีเลิศ/ดี
เยี่ยม 

5 

มีผลการปฏิบัติราชการอยู�ในระดับดีมาก 4 
มีผลการปฏิบัติราชการอยู�ในระดับดี 3 
มีผลการปฏิบัติราชการอยู�ในระดับพอใช& 2 
มีผลการปฏิบัติราชการอยู�ในระดับปรับปรุง 1 

 
 

2.5.2 มีการให!ความร�วมมือกับหน�วยงานราชการ จังหวัด อําเภอ ท่ีได!ดําเนินการตามอํานาจหน!าท่ี
เพ่ือการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององค�กรปกครองส�วนท!องถ่ิน 

โครงการท่ี 1 

1. ช่ือโครงการ : กิจกรรม ให!ความร�วมมือกับหน�วยตรวจสอบท่ีได!ดําเนินการตามอํานาจหน!าท่ีเพ่ือการ
ตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการขององค�การบริหารส�วนตําบลโพนแพง 

2. หลักการและเหตุผล 
 องค�การบริหารส�วนตําบลโพนแพง ให&ความร�วมมือกับหน�วยตรวจสอบท่ีได&ดําเนินการตามอํานาจหน&าท่ี
เพ่ือการตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการขององค�การบริหารส�วนตําบลโพนแพง เนื่องจากเห็น
ความสําคัญของการตรวจสอบท่ีจะเป6นป-จจัยสําคัญช�วยให&การดําเนินงานตามภารกิจขององค�การบริหารส�วนตําบล 
เป6นไปอย�างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ช�วยป,องกันหรือลดความเสี่ยงจากการดําเนินงานท่ีผิดพลาดและลด
ความเสียหายท่ีอาจจะเกิดข้ึน ซ่ึงนอกจากจะให&ความร�วมมือกับหน�วยตรวจสอบภายนอก (ป.ป.ช., สตง.,จังหวัด, 
อําเภอ) แล&ว องค�การบริหารส�วนตําบล ยังให&ความสําคัญกับการตรวจสอบภายในด&วย โดยให&มีเจ&าหน&าท่ี
ตรวจสอบภายในทําหน&าท่ีตรวจสอบภายในโดยอิสระ/มีแผนการตรวจสอบภายใน และรายงานผลการตรวจสอบ
ภายในทุกส�วนราชการ 
 การให&ความร�วมมือกับสํานักงานการตรวจเงินแผ�นดิน ในการตรวจสอบบัญชีและงบการเงินประจําป_ ได&
มอบหมายให&หน�วยงานผู&เบิก/หัวหน&าหน�วยคลัง มีหน&าท่ีให&คําชี้แจงและอํานวยความสะดวกแก�เจ&าหน&าท่ีของ
สํานักงานการตรวจเงินแผ�นดิน กรณีได&รับข&อทักท&วงให&หัวหน&าหน�วยงานผู&เบิก/หัวหน&าหน�วยงานคลังปฏิบัติตาม
ข&อทักท&วงโดยเร็ว อย�างช&าไม�เกิน 45 วัน     นับจากวันท่ีได&รับแจ&งข&อทักท&วง กรณีท่ีชี้แจงข&อทักท&วงไปยัง สตง.
แล&ว แต� สตง.ยืนยันว�ายังไม�มีเหตุผลท่ีจะล&างข&อทักท&วง ก็จะดําเนินการชี้แจงเหตุผลและรายงานให&ผู&ว�าราชการ
จังหวัดให&เสร็จสิ้นภายใน 45 วัน นับจากวันท่ีได&รับทราบผลการวินิจฉัย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว�าด&วย
การรับเงิน การเบิกจ�ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค�กรปกครองส�วนท&องถ่ิน พ.ศ. 
2547 แก&ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2548 
 ในกรณีท่ีมีการตรวจสอบการทุจริต มีการมอบหมายให&งานสอบสวนและดําเนินการทางวินัย ฝlายนิติการ
และดําเนินการทางวินัย กองวิชาการและแผนงาน มีหน&าท่ีดําเนินการให&เป6นไปตามระเบียบกฎหมายโดยเคร�งครัด 
เท่ียงธรรม ไม�เลือกปฏิบัติ กรณีมีเรื่องร&องเรียนกล�าวหาบุคลากรท่ีปฏิบัติราชการตามอํานาจหน&าท่ีโดยมิชอบ 
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นอกจากนี้ ยังให&ความร�วมมือกับสํานักงาน ป.ป.ช./สํานักงาน ป.ป.ช. จังหวัด ท่ีได&ดําเนินการตามอํานาจ

หน&าท่ีเพ่ือการตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการขององค�การบริหารส�วนตําบลโพนแพง เพ่ือความโปร�งใส 
และป,องกันการทุจริต และผลการบริหารงานท่ีผ�านมาในรอบ 10 ป_ ไม�พบการทุจริตแต�อย�างใด 

3. วัตถุประสงค� 
 3.1 เพ่ือให&เป6นมาตรการจัดการ กรณีได&รับทราบหรือรับแจ&ง หรือตรวจสอบพบการทุจริต 
 3.2 เพ่ือความโปร�งใส และป,องกันการทุจริต ตามหลักการบริหารกิจการบ&านเมืองท่ีดี 

4. เป9าหมาย/ผลผลิต 
 ทุกสํานัก/กอง/ฝlาย จัดทําข&อตกลงการปฏิบัติราชการต�อผู&บริหาร 
 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 ทุกสํานัก/กอง ขององค�การบริหารส�วนตําบลโพนแพง 

6. วิธีดําเนินการ 
 - ทุกสํานัก/กอง ให&ความร�วมมือกับหน�วยตรวจสอบท่ีได&ดําเนินการตามอํานาจหน&าท่ีเพ่ือการตรวจสอบ 
ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการขององค�การบริหารส�วนตําบลโพนแพง 
 - ปฏิบัติตามข&อทักท&วงฯ ตามระเบียบ ฯ ภายในกําหนด 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ป_งบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม�ใช&งบประมาณ 

9. ผู!รับผิดชอบโครงการ 
 ทุกสํานัก/กอง/ องค�การบริหารส�วนตําบลโพนแพง 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ� 
 10.1 องค�การบริหารส�วนตําบลโพนแพง มีมาตรการจัดการ กรณีได&รับทราบหรือรับแจ&ง หรือตรวจสอบ
พบการทุจริต 
 10.2 องค�การบริหารส�วนตําบลโพนแพง มีความโปร�งใส และป,องกันการทุจริต ตามหลักการบริหาร
กิจการบ&านเมืองท่ีดี 
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โครงการท่ี 2 

1. ช่ือโครงการ : มาตรการ “ให!ความร�วมมือกับหน�วยงานตรวจสอบท้ังภาครัฐและองค�กรอิสระ” 

2. หลักการและเหตุผล 
 กลไกการกํากับดูแลองค�กรปกครองส�วนท!องถ่ินตามกฎหมาย องค�กรปกครองส�วนท&องถ่ินแต�ละ
ประเภทได&ให&อํานาจข&าราชการในหน�วยงานกระทรวงมหาดไทย ท้ังผู&ว�าราชการจังหวัดและนายอําเภอกํากับดูแล
ให&องค�กรปกครองส�วนท&องถ่ินดําเนินกิจการเป6นไปตามกฎหมายอย�างเคร�งครัดและมีประสิทธิภาพตามอํานาจ
หน&าท่ีท่ีกําหนดไว&ในกฎหมาย 
 กลไกองค�กรอิสระเพ่ือตรวจสอบการใช!อํานาจขององค�กรปกครองส�วนท!องถ่ิน ซ่ึงในแง�ของการทุจริต
จะเก่ียวข&องกับการใช&จ�ายเงินไปโดยชอบด&วยกฎหมายระเบียบข&อบังคับหรือไม� หรือตรวจสอบเพ่ือให&นักการเมือง
ท&องถ่ินและองค�กรปกครองส�วนท&องถ่ินดําเนินกิจการต�างๆ อย�างโปร�งใสและสุจริต ซ่ึงหน�วยงานท้ังสํานักงาน
คณะกรรมการตรวจเงินแผ�นดิน (สตง.) และคณะกรรมการป,องกันและปราบปรามการทุจริตแห�งชาติ (ป.ป.ช.) 
เป6นองค�กรท่ีมีหน&าท่ีสําคัญ 
 ดังนั้น องค�การบริหารส�วนตําบลโพนแพงจึงได&มาตรการ “ให&ความร�วมมือกับหน�วยงานตรวจสอบ” ข้ึน 
เพ่ือส�งเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหน�วยงานภาครัฐและองค�กรอิสระท่ีมีหน&าท่ีตรวจสอบองค�กร
ปกครองส�วนท&องถ่ินให&มีประสิทธิภาพ 

3. วัตถุประสงค� 
 เพ่ือส�งเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหน�วยงานภาครัฐและองค�กรอิสระท่ีมีหน&าท่ีตรวจสอบ
องค�กรปกครองส�วนท&องถ่ินให&มีประสิทธิภาพ 

4. เป9าหมาย/ผลผลิต 
 การตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององค�การบริหารส�วนตําบลโพนแพง จากหน�วยงาน
ภาครัฐและองค�กรอิสระเป6นอย�างมีประสิทธิภาพ 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 องค�การบริหารส�วนตําบลโพนแพง 

6. วิธีดําเนินการ 
 ให&ความร�วมมือกับหน�วยงานตรวจสอบท้ังจากผู&กํากับดูแลและองค�กรอิสระ อาทิ 
 - การรับการตรวจจากสํานักงานตรวจเงินแผ�นดิน 
 - การรับการตรวจจากคณะทํางานตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการประจําป_ หรือคณะทํางาน 
LPA จังหวัด 
 - การรับการตรวจจากสํานักงาน ป.ป.ท. ตามโครงการ ITA 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ป_งบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม�ใช&งบประมาณ 
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9. ผู!รับผิดชอบโครงการ 
 ทุกสํานัก/กอง องค�การบริหารส�วนตําบลโพนแพง 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ� 
 องค�การบริหารส�วนตําบลโพนแพงให&ความร�วมมือในการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการของ
องค�การบริหารส�วนตําบลโพนแพงจากหน�วยงานภาครัฐ และองค�กรอิสระ 
 

 

2.5.3 ดําเนินการให!มีเจ!าหน!าท่ีท่ีรับผิดชอบดําเนินการให!เป,นไปตามกฎหมาย กรณีมีเรื่องร!องเรียนกล�าวหา
บุคลากรในองค�กรปกครองส�วนท!องถ่ินท่ีปฏิบัติราชการตามอํานาจหน!าท่ีโดยมิชอบ 

โครงการท่ี 1 

1. ช่ือโครงการ : มาตรการ “แต�งตั้งผู!รับผิดชอบเก่ียวกับเรื่องร!องเรียน” 

2. หลักการและเหตุผล 
 ด&วยองค�การบริหารส�วนตําบลโพนแพง มีนโยบายใช&หลักธรรมาภิบาลส�งเสริมให&ภาคประชาชนเข&ามามี
ส�วนร�วมโดยเป�ดโอกาสให&ประชาชนสามารถเสนอเรื่องร&องเรียน แจ&งเบาะแส เสนอข&อคิดเห็น ซ่ึงสามารถยื่นคํา
ร&องเรียนผ�านช�องทางต�างๆ ได&แก� ระบบอินเตอร�เน็ต ทางโทรศัพท� หรือแจ&งเบาะแสด&วยตนเอง 
 ฉะนั้น เพ่ือให&การดําเนินการรับเรื่องร&องเรียนเป6นไปด&วยความเรียบร&อย สามารถแก&ไขความเดือดร&อนของ
ประชาชนได&อย�างมีประสิทธิภาพ จึงได&แต�งต้ังคณะทํางานรับผิดชอบการรับเรื่องร&องเรียนประจําองค�การบริหาร
ส�วนตําบลโพนแพงรวมถึงจัดทําคู�มือดําเนินการเรื่องร&องเรียนขององค�การบริหารส�วนตําบลโพนแพงข้ึน เพ่ือ
ดําเนินการมาตรการจัดการในกรณีได&รับทราบหรือรับแจ&งเรื่องร&องเรียนต�างๆ เจ&าหน&าท่ีรับผิดชอบได&ถือปฏิบัติให&
เป6นแนวทางเดียวกัน 

3. วัตถุประสงค� 
 3.1 เพ่ือจัดให&มีเจ&าหน&าท่ีผู&รับผิดชอบดําเนินการรับแจ&งเรื่องร&องเรียนต�างๆ  
 3.2 เพ่ือจัดให&มีมาตรการจัดการในกรณีได&รับทราบหรือรับแจ&งหรือตรวจสอบพบการทุจริตเป6นไปตาม
ข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีสอดคล&องกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ�เก่ียวข&องอย�างถูกต&อง 

4. เป9าหมาย/ผลผลิต 
 มีการมอบหมายแต�งต้ังเจ&าหน&าท่ีรับผิดชอบดําเนินการเก่ียวกับเรื่องร&องเรียน 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 องค�การบริหารส�วนตําบลโพนแพง 

6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 กําหนดผู&รับผิดชอบเรื่องร&องเรียน 
 6.2 จัดทําคู�มือดําเนินการเรื่องร&องเรียนขององค�การบริหารส�วนตําบลโพนแพง 
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6.3 จัดประชุมให&ความรู&เจ&าหน&าท่ีผู&รับผิดชอบเรื่องร&องเรียนเพ่ือใช&เป6นมาตรฐานในการปฏิบัติงานและ
ดําเนินการแก&ไขป-ญหาเรื่องร&องเรียนท่ีได&รับจากช�องทางการร&องเรียนต�างๆ ให&เป6นไปในทิศทางเดียวกัน โดย
โปร�งใสและเป6นธรรม 
 6.4 เผยแพร�กระบวนการและข้ันตอนในการดําเนินงานเก่ียวกับเรื่องร&องเรียนขององค�การบริหารส�วนตําบล
โพนแพงให&ผู&รับบริการ ผู&มีส�วนได&เสีย คู�สัญญา ประชาชนท่ัวไป หน�วยงานภายนอกตลอดจนบุคลากรภายใน
หน�วยงาน สามารถเข&าใจและใช&ประโยชน�จากกระบวนการและข้ันตอนดังกล�าวได&ตรงกับความต&องการ 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ป_งบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม�ใช&งบประมาณ 

9. ผู!รับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัดองค�การบริหารส�วนตําบลโพนแพง 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ� 
 เจ&าหน&าท่ีรับผิดชอบดําเนินการเก่ียวกับเรื่องร&องเรียนดําเนินการจัดการเรื่องร&องเรียนขององค�การบริหาร
ส�วนตําบลโพนแพง 

 

โครงการท่ี 2 

1. ช่ือโครงการ : มาตรการ “ดําเนินการเก่ียวกับเรื่องร!องเรียน กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชนกล�าวหา
เจ!าหน!าท่ีขององค�การบริหารส�วนตําบลโพนแพงว�าทุจริตและปฏิบัติราชการตามอํานาจหน!าท่ี โดยมิชอบ” 

2. หลักการและเหตุผล 
 สืบเนื่องจากคําสั่งคณะรักษาความสงบแห�งชาติ ท่ี 69/2557 เรื่อง มาตรการป,องกันและแก&ไขป-ญหาการ
ทุจริตประพฤติมิชอบได&กําหนดให&ทุกส�วนราชการและหน�วยงานของรัฐ กําหนดมาตรการหรือแนวทางป,องกันและ
แก&ไขป-ญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส�วนราชการและหน�วยงานของรัฐ โดยมุ�งเน&นการสร&างธรรมาภิบาลในการ
บริหารงาน และส�งเสริมการมีส�วนร�วมจากทุกภาคส�วนในการตรวจสอบเฝ,าระวัง เพ่ือสกัดก้ันมิให&เกิดการทุจริต
ประพฤติมิชอบได& ประกอบกับนโยบายของพลเอกประยุทธ� จันทร�โอชา นายกรัฐมนตรี ได&แถลงนโยบายของ
รัฐบาลต�อสภานิติบัญญัติแห�งชาติ เม่ือวันท่ี 12 กันยายน 2557 ก็ได&กําหนดให&มีการบริหารราชการแผ�นดินท่ีมีธรร
มาภิบาลและการป,องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ เป6นนโยบายสําคัญของรัฐบาล เพ่ือให&
การขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห�งชาติ ในการป,องกันและแก&ไขป-ญหาการทุจริต
ประพฤติมิชอบเป6นไปอย�างมีประสิทธิภาพ ในการนี้องค�การบริหารส�วนตําบลโพนแพง จึงได&จัดทํามาตรการการ
ดําเนินการเก่ียวกับเรื่องร&องเรียน กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชนกล�าวหาเจ&าหน&าท่ีขององค�การบริหารส�วน
ตําบลโพนแพง ว�าปฏิบัติราชการตามอํานาจหน&าที่โดยมิชอบขึ้น ทั้งนี้ เพื่อให&ประชาชนหรือผู&มีส�วนได&เสียได&
ทราบช�องทางการร&องเรียนแนวทางการพิจารณารับเรื่องร&องเรียน และการตอบสนองต�อข&อร&องเรียนในเรื่องการ
ทุจริตหรือประพฤติมิชอบของข&าราชการ และเป6นการสร&างเครือข�ายภาคประชาชนในการช�วยสอดส�องและเฝ,า
ระวังมิให&เจ&าหน&าท่ีกระทําการทุจริตหรือประพฤติมิชอบนอกเหนืออํานาจท่ีตนมีได&อีกทางหนึ่งด&วย 
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3. วัตถุประสงค� 
 3.1 เพ่ือสร&างจิตสํานึกให&แก�พนักงานส�วนตําบล  พนักงานจ&างตามภารกิจและลูกจ&างขององค�การบริหาร
ส�วนตําบลโพนแพง ยึดม่ันในคุณธรรมจริยธรรมท่ีดีและตระหนักถึงความสําคัญของภัยของการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ 
 3.2 เพ่ือให&การตรวจสอบเรื่องร&องเรียนเก่ียวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ เป6นไปอย�างรวดเร็ว 
โปร�งใส เป6นธรรม 

4. เป9าหมาย 
   พนักงานส�วนตําบล   พนักงานจ&างตามภารกิจ และลูกจ&างขององค�การบริหารส�วนตําบลโพนแพง 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 องค�การบริหารส�วนตําบลโพนแพง 

6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 ดําเนินการกําหนดหลักเกณฑ�และแนวทางในการพิจารณาเรื่องร&องเรียนว�ามีมูลและเข&าองค�ประกอบ
ความผิดการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือไม� 
 6.2 แต�งต้ังคณะกรรมการสอบข&อเท็จจริง กรณีมีเจ&าหน&าท่ีทุจริตและปฏิบัติราชการตามอํานาจหน&าท่ีโดย
มิชอบ 
  

6.3 กําหนดช�องทางการร&องเรียน แจ&งเบาะแสข&อมูลเก่ียวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบและพัฒนาช�อง
ทางการร&องเรียนให&ง�าย สะดวกและวิธีการคุ&มครองผู&ให&ข&อมูล เพ่ือเป6นหลักประกันและสร&างความม่ันใจแก�ผู&ให&
ข&อมูล ในการให&ข&อมูลท่ีเป6นประโยชน�แก�หน�วยงาน 
 6.4 แจ&งผลการพิจารณาให&ผู&ร&องเรียนทราบผลและความคืบหน&าของการดําเนินการ ภายใน 5 วัน  

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ป_งบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม�ใช&งบประมาณ 

9. ผู!รับผิดชอบโครงการ 
   สํานักปลัดองค�การบริหารส�วนตําบลโพนแพง 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ� 
 ตัวช้ีวัด 
 ร&อยละของเรื่องร&องเรียนของเจ&าหน&าท่ีท่ีมีการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 ผลลัพธ� 
 ภาคประชาชนมีบทบาทในการเฝ,าระวัง และติดตาม ตรวจสอบการทํางานของเจ&าหน&าท่ี 

 

 

 
 



 

-75- 

มิติท่ี 3 การส�งเสริมบทบาทและการมีส�วนร�วมของภาคประชาชน 
 3.1 จัดให!มีและเผยแพร�ข!อมูลข�าวสารในช�องทางท่ีเป,นการอํานวยความสะดวกแก�ประชาชนได!มีส�วน
ร�วมตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอํานาจหน!าท่ีขององค�กรปกครองส�วนท!องถ่ินได!ทุกข้ันตอน 
 3.1.1 จัดให!มีศูนย�ข!อมูลข�าวสารตามกฎหมายว�าด!วยข!อมูลข�าวสารของทางราชการ 

โครงการท่ี 1 
1. ช่ือโครงการ : มาตรการ “โครงการจัดทําค�าบริการพ้ืนท่ีเว็ปไซต�รายป<และค�าธรรมเนียมช่ือโมเมนเนมราย
ป<เว็ปไซต� ของ อบต.โพนแพง” 

2. หลักการและเหตุผล 
 ตามมาตรา 9 แห�งพระราชบัญญัติข&อมูลข�าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 บัญญัติให&หน�วยงานของรัฐต&อง
จัดให&มีข&อมูลข�าวสารของราชการอย�างน&อยตามท่ีกฎหมายกําหนดไว&ให&ประชาชนเข&าตรวจดู โดยมีเจตนารมณ�ให&
ประชาชนมีโอกาสอย�างกว&างขวางในการได&รับข�าวสารเก่ียวกับการดําเนินการต�างๆ ของรัฐ 
 ดังนั้น เพ่ือให&การดําเนินการดังกล�าวเป6นไปตามท่ีกฎหมายกําหนด องค�การบริหารส�วนตําบลปlาบอนจึงได&
ให&มีสถานท่ีสําหรับประชาชนเข&าตรวจดูข&อมูลข�าวสารซ่ึงได&รวบรวมไว&     เพ่ือท่ีประชาชนจะได&สามารถรับรู&สิทธิ
และหน&าท่ีของตนอย�างเต็มท่ีในการแสดงความคิดเห็นและใช&สิทธิทางการเมืองได&โดยถูกต&องตรงกับความเป6นจริง 
ในการรักษาประโยชน�ของตนต�อไป 

3. วัตถุประสงค� 
 3.1 เพ่ือเผยแพร�ข&อมูลข�าวสารอันเป6นประโยชน�แก�ประชาชนอย�างครบถ&วน ถูกต&องและไม�บิดเบือน
ข&อเท็จจริง  
 3.2 เพ่ือเพ่ิมช�องทางให&ประชาชนได&มีส�วนร�วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค�การบริหารส�วน
ตําบลโพนแพง 

4. เป9าหมาย/ผลผลิต 
 เว็ปไซต�องค�การบริหารส�วนตําบล จํานวน 1 เว็ปไซต� 
 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
  องค�การบริหารส�วนตําบลโพนแพง 

6. วิธีดําเนินการ 
 มีบริการอินเตอร�เน็ตสําหรับให&บริการประชาชนท่ัวไปและมี การจัดเก็บสถิติผู&มารับบริการและสรุปผล
เสนอผู&บริหาร 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ป_งบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 
8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม�ใช&งบประมาณ 

9. ผู!รับผิดชอบโครงการ 
 สํานักงานปลัดองค�การบริหารส�วนตําบลโพนแพง 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ� 
 เว็บไซต�ขององค�การบริหารส�วนตําบลโพนแพง 
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โครงการท่ี 2 

1. ช่ือโครงการ : กิจกรรม “การออกระเบียบจัดตั้งศูนย�ข!อมูลข�าวสารขององค�การบริหารส�วนตําบล 

โพนแพง” 

2. หลักการและเหตุผล 
 อาศัยอํานาจตามมาตรา 9 แห�งพระราชบัญญัติข&อมูลข�าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ซ่ึงบัญญัติไว&ว�า
ภายใต&บังคับมาตรา 14 และมาตรา 15 หน�วยงานของรัฐต&องจัดให&มีข&อมูลข�าวสารของราชการอย�างน&อยดังต�อไปนี้
ไว&ให&ประชาชนเข&าตรวจดูได& ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑ�และวิธีการท่ีคณะกรรมการกําหนด 
 และเพ่ือให&เป6นไปตามพระราชบัญญัติการบริหาราชการท่ีดี พ.ศ. 2546 เรื่องหลักธรรมาภิบาล ความ
โปร�งใส การมีส�วนร�วม สามารถตรวจสอบได& 

3. วัตถุประสงค� 
 1. เพื่อให&เป6นไปตามกฎหมาย จึงจัดทําระเบียบองค�การบริหารส�วนตําบล ว�าด&วยข&อมูลข�าวสารของ
ราชการ พ.ศ. 2556  
 2. เพ่ือให&บริการข&อมูลข�าวสารของราชการไว&ให&ประชาชนเข&าตรวจดู ศึกษา ค&นคว&า ตลอดจนเผยแพร� 
จําหน�าย   จ�ายแจก รวมท้ังปฏิบัติหน&าท่ีให&เป6นไปตามระเบียบนี้ 
 3. เพ่ืออํานวยความสะดวกให&กับประชาชนในการจัดระบบข&อมูลข�าวสาร ดังนี้ 
  3.1 ข&อมูลข�าวสารท่ีลงพิมพ�ในราชกิจจานุเบกษา 
  3.2 ข&อมูลข�าวสารท่ีต&องจัดไว&ให&ประชาชนตรวจดูได& 
  3.3 ข&อมูลข�าวสารอ่ืน 
  3.4 ข&อมูลข�าวสารส�วนบุคคล 

4. เป9าหมาย 
 1. จัดเตรียมสถานท่ีจัดต้ังศูนย�ข&อมูลข�าวสารของราชการ จํานวน 1 แห�ง 
 2. ระเบียบองค�การบริหารส�วนตําบลโพนแพงว�าด&วยข&อมูลข�าวสารของราชการ พ.ศ. 2561 
 จํานวน 1 ชุด 
 3. แบบคําร&องขอตรวจดูข&อมูลข�าวสาร จํานวน 1 ฉบับ 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 ภายในองค�การบริหารส�วนตําบลโพนแพง 

6. วิธีการดําเนินงานโครงการ 
 6.1 จัดทําบันทึกขออนุมัติจัดต้ังศูนย�ข&อมูลข�าวสารของราชการ 
 6.2 เม่ืออนุมัติแล&ว แจ&งเวียนทราบภายในทุกส�วนราชการ 
 6.3 จัดทําร�างระเบียบฯ ว�าด&วยข&อมูลข�าวสารของราชการ พ.ศ. 2561 เสนอต�อผู&บริหารเพ่ือพิจารณา
อนุมัติ 
 6.4 จัดทําร�างประกาศฯ เรื่องค�าธรรมเนียมการทําสําเนาและการรับรองสําเนาข&อมูลข�าวสาร เสนอต�อ
ผู&บริหารเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
 6.5 จัดทําร�างแบบคําร&องขอตรวจดูข&อมูลข�าวสาร เสนอต�อผู&บริหารเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
 6.6 จัดเตรียมสถานท่ี โต�ะ ตู&เอกสาร และจัดวางเอกสารตามกฎหมายกําหนด 
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7. ระยะเวลาและสถานท่ีดําเนินการ 
 ป_งบประมาณ พ.ศ.2562 – พ.ศ.2564  

8. งบประมาณ 
 ไม�ใช&งบประมาณ 

9. หน�วยงานท่ีรับผิดชอบ 
 สํานักงานปลัด องค�การบริหารส�วนตําบลโพนแพง 

10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ� 
 1. มีการจัดต้ังศูนย�ข&อมูลข�าวสารของราชการ องค�การบริหารส�วนตําบลโพนแพง ณ สํานักงานองค�การ
บริหารส�วนตําบลโพนแพง 
 2. มีการจัดระบบข&อมูลข�าวสารท่ีครบถ&วน ไว&สําหรับอํานวยความสะดวกให&กับประชาชน 
 3. มีประชาชนขอตรวจดูข&อมูลข�าวสารทางราชการ 

 

โครงการท่ีท่ี 3 
1. ช่ือโครงการ : กิจกรรม “อบรมให!ความรู!ให!แก�พนักงานส�วนตําบลและประชาชนท่ัวไปเรื่อง พ.ร.บ. ข!อมูล
ข�าวสารของราชการ พ.ศ. 2540” 
 
2. หลักการและเหตุผล 

พระราชบัญญัติข&อมูลข�าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ได&กําหนดหน&าท่ีให&หน�วยงานของรัฐ  ต&องปฏิบัติอยู�
หลายประการ เช�น หน&าท่ีดําเนินการเพ่ือเป�ดเผยข&อมูลข�าวสารแก�ประชาชนตามท่ีกฎหมายกําหนดในการจัดหา
ข&อมูลข�าวสารให&ประชาชนท่ีขอเป6นการเฉพาะราย หน&าท่ีต&องแจ&งให&ผู&ขอข&อมูลข�าวสารของราชการทราบ เหตุผลท่ี
หน�วยงานมีคําสั่งมิให&เป�ดเผยข&อมูลข�าวสาร หน&าท่ีท่ีจะไม�เป�ดเผยข&อมูลข�าวสารส�วนบุคคล โดยปราศจากความ
ยินยอมของเจ&าของข&อมูล และในเรื่องการคุ&มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน  

ประกอบกับกรมส�งเสริมการปกครองส�วนท&องถ่ิน กระทรวงมหาดไทย นํามติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 28 
ธันวาคม พ.ศ. 2547 กําหนดให&หน�วยงานของรัฐนําข&อมูลข�าวสารเก่ียวกับประกาศประกวดราคาและสอบ ราคา   
รวมท้ังผลการพิจารณาการจัดซ้ือจัดจ&างในรอบเดือนเผยแพร�ทางเว็บไซด�ของหน�วยงาน รวมท้ังการนําเรื่องความ
โปร�งใส เรื่องการเป�ดเผยข&อมูลข�าวสาร เรื่องการมีส�วนร�วมของประชาชนเป6นเครื่องมือในการ ประเมิน
ประสิทธิภาพของหน�วยงานส�วนท&องถ่ินทุกแห�ง 

การท่ีผู&บริหารและเจ&าหน&าท่ีในหน�วยงานต�างๆ ของรัฐได&มีความรู& ความเข&าใจ และถือปฏิบัติให&เป6นไป
ตามท่ีกฎหมายบัญญัติไว& และเพ่ือให&ประชาชนมีโอกาสอย�างกว&างขวางในการได&รับรู&ข&อมูลข�าวสารเก่ียวกับการ
ดําเนินการต�างๆของรัฐ เพ่ือประชาชนจะสามารถแสดงความคิดเห็นและใช&สิทธิทางการเมืองได&โดยถูกต&องกับ
ความเป6นจริง รวมท้ังมีส�วนร�วมในกระบวนการบริการและการตรวจสอบการใช&อํานาจรัฐ อันจะเป6นการส�งเสริมให&
มีรัฐบาลท่ีบริหารบ&านเมืองอย�างมีประสิทธิภาพ โปร�งใส เป6นไปเพ่ือประโยชน�ของประชาชนมากยิ่งข้ึน 
 ดังนั้น เพ่ือให&พนักงานส�วน พนักงานจ&างองค�การบริหารส�วนตําบลโพนแพงมีความรู& ความเข&าใจ และ
ปฏิบัติงานเป6นไปตามพระราชบัญญัติข&อมูลข�าวสารของราชการ พ.ศ.2540 อย�างถูกต&อง   และประชาชนในตําบล
โพนแพงได&รู&ถึงสิทธิของตน   องค�การบริหารส�วนตําบลโพนแพงจึงได&จัดทํา     “โครงการให!ความรู!แก�พนักงาน
ส�วนตําบลและประชาชนท่ัวไป เรื่อง พ.ร.บ.ข!อมูลข�าวสาร พ.ศ.2540  ประจําป< 2560” 
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2.  วัตถุประสงค�                         
 2.1  เพ่ือให&พนักงานส�วนตําบล  พนักงานจ&าง องค�การบริหารส�วนตําบลโพนแพงและประชาชนท่ัวไป   มี
ความรู& ความเข&าใจ เก่ียวกับพระราชบัญญัติข&อมูลข�าวสารของราชการ พ.ศ.2540    

2.2  เพ่ือให&พนักงานส�วนตําบล  พนักงานจ&าง องค�การบริหารส�วนตําบลโพนแพง  สามารถปฏิบัติหน&าท่ี
ตามพระราชบัญญัติข&อมูลข�าวสารของราชการ พ.ศ.2540   ได&อย�างถูกต&อง 

2.3  เพ่ือให&ประชาชนท่ัวไปในตําบลโพนแพงได&รู&ถึงสิทธิของตน ตามพระราชบัญญัติข&อมูลข�าวสารของ
ราชการ  พ.ศ.2540    

 
3. กลุ�มเป9าหมาย                  

พนักงานส�วนตําบล พนักงานจ&าง องค�การบริหารส�วนตําบลโพนแพง    และประชาชนท่ัวไปในตําบล โพน
แพง 
 
4. วิธีการดําเนินการ 
 จัดอบรมให&ความรู&ด&วยวิธีการบรรยาย   

                   
5. ระยะเวลาดําเนินการ     

ป_งบประมาณ พ.ศ.2562 – พ.ศ.2564 
  

6. สถานท่ีจัดกิจกรรมฝaกอบรม 
           ห&องประชุมสภาองค�การบริหารส�วนตําบลโพนแพง 
  
7. งบประมาณดําเนินการ 
          ใช&งบประมาณขององค�การบริหารส�วนตําบลโพนแพงจํานวน  20,000.- บาท 
 
8. ผู!รับผิดชอบโครงการ 
          สํานักงานปลัด องค�การบริหารส�วนตําบลโพนแพง 
  
9. ผลท่ีคาดว�าจะได!รับ                                    
 9.1    พนักงานส�วนตําบล พนักงานจ&างองค�การบริหารส�วนตําบลโพนแพง และประชาชนท่ัวไปในตําบล
โพนแพง มีความรู& ความเข&าใจ เก่ียวกับ พระราชบัญญัติข&อมูลข�าวสารของราชการ พ.ศ.2540 
 9.2    พนักงานส�วนตําบล และพนักงานจ&างองค�การบริหารส�วนตําบลโพนแพง สามารถปฏิบัติหน&าท่ีตาม
พระราชบัญญัติข&อมูลข�าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ได&อย�างถูกต&อง 
 9.3   ประชาชนในตําบลโพนแพง   ได&รู&ถึงสิทธิของตน ตามพระราชบัญญัติข&อมูลข�าวสารของราชการ   
พ.ศ.2540 
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3.1.2 มีการเผยแพร�ข!อมูลข�าวสารเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน การ
จัดหาพัสดุ การคํานวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงาน เป,นไปตามหลักเกณฑ� วิธีการท่ีกฎหมาย 
ระเบียบ กฎข!อบังคับ ท่ีกําหนดให!องค�กรปกครองส�วนท!องถ่ินต!องเผยแพร�ให!ประชาชนทราบและตรวจสอบได! 

โครงการท่ี 1 
1. ช่ือโครงการ : กิจกรรม “การเผยแพร�ข!อมูลข�าวสารด!านการเงิน การคลัง พัสดุ และทรัพย�สินขององค�การ
บริหารส�วนตําบลโพนแพงและการรับเรื่องร!องเรียนเก่ียวกับการเงินการคลัง” 

2. หลักการและเหตุผล 
 การบริหารงานราชการในป-จจุบัน ภาคประชาชนได&เข&ามามีส�วนร�วมและมีบทบาทอย�างมากในการ
บริหารงานของราชการส�วนท&องถ่ินในด&านต�างๆ การบริหารงานราชการส�วนท&องถ่ินต&องสามารถตรวจสอบได& ต&อง
มีความโปร�งใส ต&องให&ประชาชนได&รับทราบข&อมูล ข�าวสาร ในการดําเนินกิจกรรมต�างๆ เพ่ือเป6นการป,องกันมิให&
เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพ่ือให&เกิดประโยชน�สูงสุดแก�ภาครัฐและภาคประชาชน 

3. วัตถุประสงค� 
 เพ่ือเผยแพร�ข&อมูลข�าวสารในการปฏิบัติงานให&ประชาชนได&รับรู& เพ่ือประชาสัมพันธ�การปฏิบัติงานของ
ภาครัฐเพ่ือส�งเสริมบทบาทการมีส�วนร�วมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริตประพฤติมิชอบใน
ภาครัฐเสริมสร&างและพัฒนาเครือข�ายในการติดตามและตรวจสอบการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐให&มี
ความเข&มแข็งเพ่ือให&มีระบบ และกลไกในการป,องกันและตรวจสอบมิให&เกิดการทุจริต หรือการปฏิบัติหน&าท่ีโดยมิ
ชอบในภาครัฐ 

4. เป9าหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนภายในตําบลโพนแพง 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 องค�การบริหารส�วนตําบลโพนแพง 

6. วิธีดําเนินการ 
 เผยแพร�ข&อมูลข�าวสารเก่ียวกับงบประมาณ รายการบัญชีรับจ�ายเงินประจําป_ และการจัดซ้ือจัดจ&าง จัดหา
พัสดุต�างๆ รวมถึงการประชาสัมพันธ�เก่ียวกับการชําระภาษีท&องถ่ิน และการรับเรื่องร&องเรียนทางด&านการเงินการ
คลัง ผ�านทางเว็บไซต�ขององค�การบริหารส�วนตําบลปlาบอน และป�ดประกาศข&อมูลดังกล�าวท่ีบอร�ดประชาสัมพันธ�
ขององค�การบริหารส�วนตําบลโพนแพง 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
  ป_งบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม�ใช&งบประมาณ 

9. ผู!รับผิดชอบโครงการ 
 กองคลัง องค�การบริหารส�วนตําบลปlาบอน 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ� 
 ประชาชนได&รับรู&ข&อมูลข�าวสารท่ีสําคัญของทางราชการ ประชาชนมีโอกาสได&ตรวจสอบการบริหารงาน
ขององค�การบริหารส�วนตําบลปlาบอน ทําให&ลดการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีความโปร�งใสในการปฏิบัติงาน 
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3.1.3 มีการปfดประกาศ เผยแพร�ข!อมูลข�าวสารเก่ียวกับการปฏิบัติราชการท่ีเป,นประโยชน�กับการมี
ส�วนร�วมตรวจสอบของประชาชน  

โครงการท่ี 1 
1. ช่ือโครงการ : โครงการจดัทําวารสารประชาสัมพันธ�การดําเนินงานขององค�กร 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของมาตรการ 
 ในภาวะสังคมป-จจุบัน ความเจริญก&าวหน&าด&านวิชาการ และเทคโนโลยีต�างๆ ก&าวหน&าไปมากเครื่องมือ
สื่อสารอิเล็กทรอนิกส�ต�างๆ ท่ีทันสมัย และมีประสิทธิภาพสูง การนําเอาเทคโนโลยีต�างๆ เข&ามาใช&ในการ
ดําเนินงานผ�านสื่อการประชาสัมพันธ� เพ่ือให&บรรลุผลสําเร็จ และรวดเร็วยิ่งข้ึน โดยเฉพาะการสรุปเพ่ือให&ความรู&
ความเข&าใจได&ง�ายในช�วงระยะเวลาสั้นๆ หรือช�วงระยะเวลาอันจํากัดนั้นเป6นเรื่องท่ีต&องปูพ้ืนฐาน สร&างความ
น�าเชื่อถือ และน�าสนใจให&กับกิจกรรม/โครงการขององค�การบริหารส�วนตําบล ให&สามารถมองเห็นภาพหรือเห็น
ความเก่ียวโยงกันของกิจกรรม/โครงการต�างๆ ได&ชัดเจนถูกต&อง ฉะนั้นการสร&างความสัมพันธ�กับประชาชนต&องการ
ให&ประชาชนเข&าถึงและมีส�วนร�วมรับรู&ในภารกิจขององค�การบริหารส�วนตําบล จึงจําเป6นต&องพิจารณาในการเลือก
สื่อให&เหมาะสมกับสภาวการณ�นั้นๆ การใช&สื่อเทคนิคและวิธีการเป6นอย�างไรบ&าง ในแต�ละข้ันตอนท่ีต�างกันเป6นสิ่ง
สําคัญ ท้ังนี้เพ่ือให&ประชาชนยอมรับและให&ความร�วมมือสนับสนุน ซ่ึงจะมีผลต�อการพัฒนาตามภารกิจ บทบาท 
หน&าท่ี อย�างโปร�งใสและยุติธรรม 

3. วัตถุประสงค� 
 1. เพ่ือประชาสัมพันธ�การดําเนินงานขององค�การบริหารส�วนตําบลโพนแพงให&ประชาชนได&รับทราบ  
 2. เพ่ือสร&างจิตสํานึกให&เกิดการเรียนรู& รับรู&และเข&าใจในภารกิจการปฏิบัติงานขององค�การบริหารส�วน
ตําบลอย�างถูกต&องและโปร�งใส 
 3. เพ่ือส�งเสริมให&ประชาชนมีส�วนร�วมและรับผิดชอบในภารกิจขององค�การบริหารส�วนตําบลโพนแพง 
 4. เพ่ือให&เกิดความหวงแหนและภาคภูมิใจในท&องถ่ินของตน 
 5. เพ่ือนําเสนอผลงาน/โครงการโดดเด�น ให&เป6นท่ีทราบกันอย�างแพร�หลาย 
 6. เพ่ือความสัมพันธ�ท่ีดีและเชื่อมความสามัคคีระหว�างองค�การบริหารส�วนตําบลและประชาชน 

4. เป9าหมาย 
 จัดทําวารสารรายงานประจําป_   

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 องค�การบริหารส�วนตําบลโพนแพง 
 
6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 เสนออนุมัติโครงการ 
 6.2 ดําเนินการประชุม 
 6.3 มอบหมายงาน/จัดทําการร�วมนําเสนอร�างรูปแบบ 
 6.4 ผลิตสื่อ  
 6.5 ติดตามและประเมินผลโครงการ 
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7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ป_งบประมาณ พ.ศ. 2562 – พ.ศ.2564 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 20,000.- บาท 

9. ผู!รับผิดชอบโครงการ 
 สํานักงานปลัดองค�การบริหารส�วนตําบลโพนแพง 
 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ� 
 ใช&แบบสอบถามความพึงพอใจในการดําเนินงานของอบต.โพนแพง ซ่ึงออกแบบโดยคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาอบต.โพนแพง เป6นตัวชี้วัด โดยกําหนดตัวชี้วัด ดังนี้ 
 - ประชาชนได&รับทราบเข&าใจถึงบทบาท ภารกิจของอบต.โพนแพง และมีความพึงพอใจในสื่อเอกสารใน
การประชาสัมพันธ� ไม�น&อยกว�าร&อยละ 60 

 

3.2 การรับฟ)งความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องร!องเรียน/ร!องทุกข�ของประชาชน 
3.2.1 มีกระบวนการรับฟ)งความคิดเห็นของประชาชน ในการดําเนินกิจการตามอํานาจหน!าท่ีของ

องค�กรปกครองส�วนท!องถ่ิน โดยเฉพาะการดําเนินกิจการท่ีจะมีผลกระทบต�อความเป,นอยู� และสุขอนามัยของ
ประชาชนในท!องถ่ิน 

โครงการท่ี 1 
1.  ช่ือโครงการ   โครงการทบทวนบูรณาการจัดทําแผนพัฒนาท!องถ่ินขององค�การบริหารส�วนตําบลโพนแพง 
 

2. หลักการและเหตุผล 
   องค�การบริหารส�วนตําบล มีหน&าท่ีในการพัฒนาตําบลท้ังในด&านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ตาม
มาตรา 66  แห�งพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค�การบริหารส�วนตําบล พ.ศ.2537 แก&ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 6 )
พ.ศ. 2552 โดยใช&แผนพัฒนาขององค�การบริหารส�วนตําบล เป6นเครื่องมือนําสู�การปฏิบัติและเป6นกรอบในการทํา
งบประมาณรายจ�ายประจําป_ และงบประมาณรายจ�ายเพ่ิมเติม โดยอาศัยอํานาจระเบียบกระทรวงมหาดไทยว�า
ด&วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท&องถ่ิน (ฉบับท่ี 2 ) พ.ศ.2559  ข&อ 7 (1) คณะกรรมการพัฒนา
ท&องถ่ินจัดประชุมประชาคมท&องถ่ิน  ส�วนราชการและรัฐวิสาหกิจท่ีเก่ียวข&อง เพ่ือจ&างแนวทางการพัฒนาท&องถ่ิน 
รับทราบป-ญหา ความต&องการ ประเด็น การพัฒนาและประเด็นท่ีเก่ียวข&องตลอดจนความช�วยเหลือทางวิชาการ 
และแนวทางปฏิบัติท่ีเหมาะสมกับสภาพพ้ืนท่ีเพ่ือนํามากําหนดแนวทางการจัดทําแผนพัฒนาท&องถ่ินสี่ป_ โดยให&นํา
ข&อมูลพ้ืนฐานในการพัฒนาจากหน�วยงานต�างๆ และข&อมูลในแผนพัฒนาหมู�บ&านหรือแผนชุมชนมาพิจารณา
ประกอบการจัดทําแผนพัฒนาท&องถ่ินสี่ป_ 
 ดังนั้น เพ่ือให&เกิดธรรมาภิบาลในการพัฒนาท&องถ่ิน โดยกระบวนการมีส�วนร�วมของทุกภาคส�วนในสังคม 
หมู�บ&าน ชุมชน ให&มากท่ีสุด อีกท้ังเป6นการเสริมสร&างกระบวนการ การเรียนรู&ในเรื่องของการจัดทําแผนพัฒนา
ชุมชน ท่ีสอดคล&องกับยุทธศาสตร�และแนวทางการพัฒนาขององค�การบริหารส�วนตําบล โดยแผนพัฒนาชุมชนได&
สนองตอบป-ญหาความต&องการของประชาชนอย�างแท&จริง และยังเป6นการลดข้ันตอนกระบวนการและความ
ซํ้าซ&อนในการจัดทําแผนขององค�การบริหารส�วนตําบล ท่ีอาจเชิญคณะกรรมการ หน�วยงานท่ีเก่ียวข&องในการจัดทํา
แผนพัฒนาองค�การบริหารส�วนตําบล มาเข&าร�วมประชุมประชาคมท&องถ่ินในการจัดทําแผนชุมชน พร&อมกันทีเดียว  
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และเพ่ือให&เป6นไปตามท่ีกระทรวงมหาดไทยได&มีหนังสือ ด�วนท่ีสุด ท่ีมท 0810.2/0600 ลงวันท่ี 29 
มกราคม 2559 กําหนดแนวทางและหลักเกณฑ�การจัดทําและประสานแผนพัฒนาท&องถ่ินขององค�กรปกครองส�วน
ท&องถ่ิน 
 องค�การบริการส�วนตําบลโพนแพง จึงได&จัดทํา “โครงการทบทวนบูรณาการจัดทําแผนพัฒนาท!องถ่ิน
ขององค�การบริหารส�วนตําบลโพนแพง  ”  ข้ึน 
 
3. วัตถุประสงค� 

1. เพ่ือรับทราบ ความต&องการ สภาพป-ญหาของชุมชน ระดมความคิดพร&อมท้ังแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
จากหลายฝlาย ลําดับความสําคัญ และนําข&อสรุปประกอบการจัดทําแผนพัฒนาท&องถ่ินสี่ป_ขององค�การบริหารส�วน
ตําบลโพนแพง 

2.เพ่ือให&องค�การบริหารส�วนตําบลโพนแพง นําแผนพัฒนาชุมชน ท่ีสอดคล&องเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร�และ
แนวทางการพัฒนาขององค�การบริหารส�วนตําบลโพนแพง นําไปสู�การจัดทําแผนพัฒนาท&องถ่ินสี่ป_ท่ีมีประสิทธิภาพ 
และใช&เป6นกรอบในการบริหารงานขององค�การบริหารส�วนตําบลโพนแพง ภายใต&การบริหารงาน โดยใช&หลักธรร
มาภิบาล 

3. เพ่ือส�งเสริมการมีส�วนร�วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชนของตนเองและเรียนรู&ข้ันตอนกระบวนการ
จัดทําแผนพัฒนาชุมชน 

 
4. เป9าหมาย 

1.  คณะผู&บริหารองค�การบริหารส�วนตําบลโพนแพง 
2.  ผู&นําชุมชน (กํานัน,ผู&ใหญ�บ&าน,กรรมการหมู�บ&าน, และสมาชิกสภา อบต.) 
3.  ส�วนราชการ รัฐวิสาหกิจ  

 4.  ผู&แทนกลุ�มประชาชนและประชาชนในพ้ืนท่ี 
 5.  เจ&าหน&าท่ีท่ีได&รับมอบหมายให&ปฏิบัติหน&าท่ี   

  
5. ระยะเวลาการดําเนินการ 
     ป_งบประมาณ พ.ศ.2562 –พ.ศ. 2564   
  
6. วิธีการดําเนินการ 

1. จัดทําหนังสือแจ&งกลุ�มเป,าหมาย 
2. แจ&งประสานขอความร�วมมือจากกํานัน ผู&ใหญ�บ&าน ประชาสัมพันธ�โครงการ 
3. ประชุมประชาคมตําบล เพ่ือนําป-ญหาความต&องการจากประชุมประชาคมหมู�บ&านจัดลําดับ 
    ความสําคัญและลงมติเห็นชอบพิจารณาบรรจุลงในแผนพัฒนาท&องถ่ินสี่ป_ 
4. ประเมินผลโครงการ 

 
7. งบประมาณ 

 20,000 บาท 
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8. สถานท่ีดําเนินการ 

หมู�บ&าน จํานวน 9 หมู�บ&าน และห&องประชุมสภาองค�การบริหารส�วนตําบลโพนแพง 
 

9. ผู!รับผิดชอบโครงการ 
- สํานักงานปลัด องค�การบริหารส�วนตําบลโพนแพง 

 
10. ประโยชน�ท่ีคาดว�าจะได!รับ 

1. สามารถรับทราบ ความต&องการ สภาพป-ญหาของชุมชน ระดมความคิดพร&อมท้ังแลกเปลี่ยนความ 
คิดเห็นจากหลายฝlาย ลําดับความสําคัญ และนําข&อสรุปประกอบการจัดทําแผนพัฒนาท&องถ่ินสี่ป_ขององค�การ
บริหารส�วนตําบลโพนแพง  

2. องค�การบริหารส�วนตําบลโพนแพงสามารถนําแผนพัฒนาชุมชน ท่ีสอดคล&องเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร� 
และแนวทางการพัฒนาขององค�การบริหารส�วนตําบลโพนแพง นําไปสู�การจัดทําแผนพัฒนาท&องถ่ินสี่ป_ท่ีมี
ประสิทธิภาพ และใช&เป6นกรอบในการบริหารงานขององค�การบริหารส�วนตําบลโพนแพง ภายใต&การบริหารงาน 
โดยใช&หลักธรรมาภิบาล 

   3.สามารถส�งเสริมการมีส�วนร�วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชนของตนเองและเรียนรู&ข้ันตอน
กระบวนการจัดทําแผนพัฒนาชุมชน 
 
11. การติดตามและประเมินผล 

 1. จํานวนผู&เข&าร�วมประชุมตามประกาศสัดส�วนประชาคมตําบล ไม�น&อยกว�าร&อยละ60   
  2. แต�งต้ังคณะกรรมการประเมินผลโครงการ โดยใช&แบบติดตามประเมินผล   

      

โครงการท่ี 2 
1. ช่ือโครงการ : การดําเนินงานศูนย�รับเรื่องราวร!องทุกข�ขององค�การบริหารส�วนตําบลโพนแพง  
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 องค�การบริหารส�วนตําบลโพนแพง เป6นหน�วยงานภาครัฐท่ีเน&นการให&บริการประชาชน และมีเป,าหมายให&
มีการบริการประชาชนในด&านต�างๆ ท่ีอยู�ในอํานาจหน&าท่ีด&วยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน�ต�อ
ประชาชนผู&รับบริการโดยตรง โดยถือว�าประชาชนเป6นศูนย�กลางท่ีจะได&รับการบริการอย�างสะดวกรวดเร็ว และลด
ภาระของประชาชนเป6นสําคัญ 
 ดังนั้น เพ่ือให&การดําเนินงานด&านบริการเป6นไปอย�างต�อเนื่องและเป6นการอํานวยความสะดวกและ
ตอบสนองความต&องการของประชาชน องค�การบริหารส�วนตําบลโพนแพง  จึงมีการจัดตั้งศูนย�รับเรื่องราว
ร&องทุกข�เพ่ือไว&สําหรับรับเรื่องร&องเรียน/ร&องทุกข� จากประชาชนท่ีได&รับความเดือดร&อนต�างๆ 

3. วัตถุประสงค� 
 3.1 เพ่ือรับทราบป-ญหาความเดือดร&อนของประชาชนในพ้ืนท่ี และจะได&แก&ไขป-ญหาได&อย�างถูกต&องหรือ
นํามาเป6นข&อมูลในการทําแผนงานโครงการแก&ไขป-ญหาต�อไป 
 3.2 เพ่ืออํานวยความสะดวกแก�ประชาชนท่ีมาติดต�อราชการ ณ องค�การบริหารส�วนตําบลโพนแพง 
 3.3 เพ่ือเสริมสร&างความสัมพันธ�อันดีระหว�างบุลากรขององค�การบริหารส�วนตําบลโพนแพง กับประชาชน
ในพ้ืนท่ี 
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4. เป9าหมาย 
 ให&บริการรับเรื่องร&องเรียน/ร&องทุกข� จากประชาชนในพ้ืนท่ีท่ีได&รับความเดือดร&อนรําคาญหรือผู&มีส�วนได&
เสียท่ีเก่ียวข&อง โดยการปฏิบัติราชการต&องสามารถให&บริการได&อย�างมีคุณภาพ สามารถดําเนินการแล&วเสร็จภายใน
ระยะเวลาท่ีกําหนด สร&างความเชื่อม่ันไว&วางใจ รวมถึงตอบสนองตามความคาดหวัง/ความต&องการของประชาชน
ผู&รับบริการ และผู&มีส�วนได&ส�วนเสียท่ีมีความหลากหลายและมีความแตกต�างกันได&อย�างเหมาะสมและมีการ
จัดเตรียมระบบการแก&ไขหรือบรรเทาป-ญหาและผลกระทบใดๆ ท่ีอาจจะเกิดข้ึนตามมาได& 

5. วิธีดําเนินการ 
 5.1 จัดทําคําสั่งแต�งต้ังเจ&าหน&าท่ีผู&รับผิดชอบรับเรื่องร&องเรียน/ร&องทุกข� 
 5.2 เผยแพร�ประชาสัมพันธ�ให&ประชาชนทราบช�องทางในการร&องทุกข�/ร&องเรียน 
 5.3 นําเรื่องเสนอคณะผู&บริหารพิจารณาสั่งการเจ&าหน&าท่ีผู&เก่ียวข&อง เพ่ือแก&ไขป-ญหาตามความจําเป6นและ
เร�งด�วน 
 5.4 แจ&งผลการปฏิบัติงานให&ผู&ร&องทราบ 

6. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ให&บริการในวัน เวลาราชการวันจันทร� – วันศุกร� ต้ังแต�เวลา 08.30 น. – 16.30 น. โดยช�องทางร&องทุกข�/
ร&องเรียน ดังนี้ 
 6.1 สํานักงานองค�การบริหารส�วนตําบลโพนแพง 
 6.2 ทางโทรศัพท�หมายเลข /ทางโทรสารหมายเลข 042-414914 
 6.3 ทางเว็บไซต� www.banton.go.th 
 6.4 ทางไปรษณีย� 

7. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม�ใช&งบประมาณ 

8. ผู!รับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัด องค�การบริหารส�วนตําบลโพนแพง  
 
9. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ� 
 9.1 มีสถิติจํานวนเรื่องร&องทุกข�/ร&องเรียน ประจําสัปดาห�/ประจําเดือน ทําให&เห็นว�าประชาชนได&มีส�วน
ร�วมในการสอดส�องดูแลสังคมและการอยู�ร�วมกัน แสดงให&เห็นถึงการเป�ดโอกาสให&ประชาชนมีส�วนร�วมในการ
ดําเนินงานขององค�การบริหารส�วนตําบลโพนแพง 
 9.2 สามารถดําเนินการแก&ไขปรับปรุงตามเรื่องท่ีประชาชนร&องเรียน/ร&องทุกข� 
 9.3 แจ&งผลการดําเนินการให&ผู&ร&องเรียนทราบภายใน 15 วัน 
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3.2.2 มีช�องทางให!ประชาชนในท!องถ่ินสามารถร!องเรียน/ร!องทุกข�ได!โดยสะดวก 

 ตัวอย�างท่ี 1 
1. ช่ือโครงการ : โครงการองค�การบริหารส�วนตําบลโพนแพง เคล่ือนท่ี 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 องค�การบริหารส�วนตําบลโพนแพง เป6นหน�วยงานภาครัฐท่ีเน&นการให&บริการประชาชน และมีเป,าหมายให&
มีการบริการประชาชนในด&านต�างๆ ท่ีอยู�ในอํานาจหน&าท่ีด&วยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน�ต�อ
ประชาชนผู&รับบริการโดยตรง โดยถือว�าประชาชนเป6นศูนย�กลางท่ีจะได&รับการบริการอย�างสะดวกรวดเร็วและลด
ภาระของประชาชนเป6นสําคัญ 
 ดังนั้น เพ่ือให&การดําเนินงานด&านบริการประชาชนเป6นไปอย�างต�อเนื่องและเป6นการให&บริการในเชิงรุก จึง
ได&จัดทําโครงการองค�การบริหารส�วนตําบลโพนแพง เคลื่อนท่ี เพ่ือสํารวจความต&องการของประชาชนตาม
ครัวเรือนว�าต&องการให&องค�การบริหารส�วนตําบลโพนแพง ดําเนินการให&บริการในด&านใดบ&าง และให&บริการงาน
ด&านต�างๆ ซ่ึงอยู�ในอํานาจหน&าท่ี อาจดําเนินการด&วยตนเองหรือร�วมมือกับองค�กรเอกชนโดยเน&นให&บริการฟรีแก�
ประชาชน หรือหากจําเป6นต&องคิดว�าบริการก็ให&คิดในอัตราถูกท่ีสุด เพ่ือให&ประชาชนเดือดร&อนน&อยท่ีสุดร�วมกับ
การประชุมเวทีประชาคมทําแผนพัฒนาชุมชน 

3. วัตถุประสงค� 
 3.1 เพ่ืออํานวยความสะดวกแก�ประชาชนโดยไม�ต&องเดินทางมารับบริการ ณ องค�การบริหารส�วนตําบล
โพนแพง ซ่ึงอาจเสียค�าใช&จ�ายหรือเสียเวลาเพ่ิมข้ึน 
 3.2 เพ่ือรับทราบป-ญหาความเดือดร&อนของประชาชนในพ้ืนท่ี และจะได&แก&ไขป-ญหาได&อย�างถูกต&องหรือ
นํามาเป6นข&อมูลในการทําแผนงาน โครงการแก&ไขป-ญหาต�อไป 
 3.3 เพ่ือเสริมสร&างความสัมพันธ�อันดีระหว�างบุคลากรขององค�การบริหารส�วนตําบลโพนแพง กับ
ประชาชนในพ้ืนท่ี 

4. เป9าหมาย/ผลลัพธ� 
 นําบริการในหน&าท่ีของทุกส�วนงานขององค�การบริหารส�วนตําบลโพนแพง ออกไปให&บริการแก�ประชาชน
หมุนเวียนชุมชนต�างๆ ในพ้ืนท่ีท้ังหมด ร�วมกับการประชุมเวทีประชาคมทําแผนพัฒนาชุมชน  

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 กําหนดให&ออกเคลื่อนท่ีร�วมกับการประชุมเวทีประชาคมทําแผนพัฒนาชุมชน ในเขตตําบลโพนแพง 

6. วิธีดําเนินการ 
 1. จัดทําร�างโครงการเสนอคณะผู&บริหารพิจารณาอนุมัติ 
 2. จัดหางบประมาณเพ่ือสนับสนุนโครงการให&บรรลุผลตามเป,าหมาย 
 3. ประสานงานกับทุกกองทุกฝlาย เพ่ือคัดเลือกกิจกรรมและงานในหน&าท่ีท่ีจะนําไปให&บริการแก�ประชาชน
ในเขตองค�การบริหารส�วนตําบลโพนแพง ท้ังหมด 
 4. กําหนดสถานท่ี วัน เวลา ในการออกให&บริการเคลื่อนท่ี   
 5. ประสานงานกับทุกส�วนงาน 
 6. ประชาสัมพันธ�ให&ประชาชนทราบล�วงหน&าทางเสียงตามสาย และรถประชาสัมพันธ�เคลื่อนท่ี 
 7. นํากิจกรรมงานในหน&าท่ีออกบริการประชาชน 
 8. ประเมินผลการปฏิบัติงาน 
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7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 กําหนดออกให&องค�การบริหารส�วนตําบลโพนแพง เคลื่อนท่ีร�วมกับการประชุมเวทีประชาคมทําแผนพัฒนา
ชุมชน   
 
8. งบประมาณดําเนินการ 
 งบประมาณ 30,000 บาท 
 
9. ผู!รับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัดองค�การบริหารส�วนตําบลโพนแพง 
 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ� 
 10.1 มีสถิติจํานวนประชาชนทุกชุมชนท่ีอยู�ในเขตองค�การบริหารส�วนตําบลโพนแพง ซ่ึงได&เข&าร�วม
โครงการฯ ได&รับบริการท่ีสะดวก รวดเร็ว ประหยัด พร&อมท้ังได&รับทราบนโยบายต�างๆ ขององค�การบริหารส�วน
ตําบลโพนแพง อย�างท่ัวถึง 
 10.2 ประชาชนทุกชุมชนท่ีอยู�ในพ้ืนท่ีองค�การบริหารส�วนตําบลโพนแพง มีโอกาสได&แสดงความคิดเห็น
โดยมีเจ&าหน&าท่ีขององค�การบริหารส�วนตําบลโพนแพง ร�วมรับฟ-ง ท้ังในเรื่องการดําเนินงานขององค�การบริหารส�วน
ตําบลโพนแพง และความต&องการด&านสาธารณูปโภคของประชาชน 

 

3.2.3 มีรายงานหรือแจ!งเป,นลายลักษณ�อักษรให!ประชาชนผู!ร!องเรียน/ร!องทุกข� ได!ทราบถึงการได!รับเรื่อง 
ระยะเวลา และผลการดําเนินการเก่ียวกับเรื่องร!องเรียน/ร!องทุกข� 

โครงการท่ี 1 
1. ช่ือโครงการ : กิจกรรม รายงานผลการตรวจสอบข!อเท็จจริงให!ผู!ร!องเรียน/ร!องทุกข�รับทราบ 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 การแต�งต้ังเจ&าหน&าท่ีในการรับเรื่องร&องเรียน ร&องทุกข� เป6นสิ่งสําคัญเพราะการปฏิบัติหน&าท่ีราชการทุกครั้ง
จะต&องมีการตรวจสอบ กลั่นกรองการใช&อํานาจ โดยการเป�ดโอกาสให&ทุกภาคส�วนได&รับทราบข&อเท็จจริง ข&อ
กฎหมายท่ีถูกต&อง และต&องเป6นธรรมกับทุกฝlาย เม่ือดําเนินการตามข้ันตอนเรื่องการร&องเรียนร&องทุกข�เสร็จแล&วให&
แจ&งผู&ร&องรับทราบโดยเร็วไม�เกิน 15 วัน 

3. วัตถุประสงค� 
 3.1 เพ่ือปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายท่ีเก่ียวข&องอย�างเคร�งครัดลดป-ญหาทุจริต 
 3.2 เพ่ือให&เกิดการปฏิบัติหน&าท่ีราชการอย�างถูกต&องโดยการนําข&อเสนอแนะจากหน�วยตรวจสอบมา
ปฏิบัติ 
 3.3 เพ่ือให&ผู&ร&องได&รับทราบข้ันตอนของการดําเนินการเรื่องร&องเรียนร&องทุกข�และส�งเสริมภาคประชาชน
ร�วมตรวจสอบการดําเนินงานของทางราชการ 

4. เป9าหมายการดําเนินการ 
 ผู&ร&องเรียนร&องทุกข�ทุกราย 
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5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 องค�การบริหารส�วนตําบลโพนแพง 

6. วิธีการดําเนินการ 
 ตรวจสอบข&อเท็จจริงแล&วเสร็จแจ&งผู&ร&องโดยเร็วไม�เกิน 15 วันทําการ 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ป_งบประมาณ 2562 – 2564 

8. ผู!รับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัดองค�การบริหารส�วนตําบลโพนแพง 

9. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม�ใช&งบประมาณ 

10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ� 
 10.1 การปฏิบัติหน&าท่ีราชการถูกต&องตามระเบียบ กฎหมาย เป6นธรรมกับทุกฝlาย 
 10.2 ใช&เป6นแนวทางปฏิบัติงานด&านการร&องเรียนร&องทุกข� 
 

3.3 การส�งเสริมให!ประชาชนมีส�วนร�วมบริหารกิจการขององค�กรปกครองส�วนท!องถ่ิน 
3.3.1 ดําเนินการให!ประชาชนมีส�วนร�วมในการจัดทําแผนพัฒนา การจัดทํางบประมาณ 

โครงการท่ี 1 
1. ช่ือโครงการ : มาตรการแต�งตั้งคณะกรรมการการจัดทําแผนพัฒนาองค�การบริหารส�วนตําบลโพนแพง 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด&วยการจัดทําแผนพัฒนาองค�กรปกครองส�วนท&องถ่ิน พ.ศ. 2548 
หมวด 1 องค�กรจัดทําแผนพัฒนา ข&อ 7  - ข&อ 12 กําหนดให&มีองค�กรและโครงสร&างขององค�กรจัดทําแผนพัฒนา
ขององค�กรปกครองส�วนท&องถ่ินในรูปของคณะกรรมการ 
 ดังนั้น เพ่ือให&องค�การบริหารส�วนตําบลโพนแพง  ในฐานะองค�กรปกครองส�วนท&องถ่ินรูปแบบองค�การ
บริหารส�วนตําบล มีองค�กรในการจัดทําแผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด&วยการจัดทําแผนพัฒนา
ขององค�กรปกครองส�วนท&องถ่ิน พ.ศ. 2548   จึงแต�งต้ังคณะกรรมการการจัดทําแผนพัฒนาองค�การบริหารส�วน
ตําบลโพนแพง ข้ึน 

3. วัตถุประสงค� 
 เพ่ือส�งเสริมให&บุคลากรขององค�การบริหารส�วนตําบลโพนแพง และตัวแทนประชาชนจากทุกภาคส�วนได&มี
ส�วนร�วมและแสดงความคิดเห็นในการจัดทําร�างแผนพัฒนาท&องถ่ินสี่ป_ ให&สอดคล&องกับประเด็นหลักการพัฒนาท่ี
ประชาคมองค�การบริหารส�วนตําบลโพนแพง และคณะกรรมการพัฒนาท&องถ่ิน กําหนดด&วยความถูกต&อง โปร�งใส 
และสุจริต 

4. เป9าหมาย/ผลผลิต 
 1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท&องถ่ิน 
 2. คณะกรรมการพัฒนาท&องถ่ิน 
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5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 องค�การบริหารส�วนตําบลโพนแพง 

6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 จัดประชุมคณะกรรมการชุมชน เพ่ือคัดเลือกผู&แทนประชาคม  

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ป_งบประมาณ พ.ศ.2562-2564 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม�ใช&งบประมาณ 

9. ผู!รับผิดชอบโครงการ 
  สํานักปลัดองค�การบริหารส�วนตําบลโพนแพง 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ� 
 องค�การบริหารส�วนตําบลโพนแพง มีคณะกรรมการการจัดทําแผนพัฒนาองค�การบริหารส�วนตําบลโพน
แพง 
 

โครงการท่ี 2 
1. ช่ือโครงการ : ประชุมประชาคมหมู�บ!านและประชาคมตําบล ประจําป< 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 กฎหมายท่ีเก่ียวข&องกับการกระจายอํานาจและองค�กรปกครองส�วนท&องถ่ิน เป6นกฎหมายท่ีค�อนข&างใหม�
และมีจํานวนหลายฉบับด&วยกัน ทําให&ประชาชนยังไม�อาจได&รับทราบถึงความสําคัญของการกระจายอํานาจและ
การมีส�วนร�วมของประชาชนต�อการกระจายอํานาจ องค�การบริหารส�วนตําบลโพนแพง จึงได&จัดทําโครงการ   
ประชุมประชาคมหมู�บ&านและประชาคมตําบลประจําป_   ข้ึน เพ่ือให&ประชาชนมีความรู&ความเข&าใจและตระหนักถึง
ความสําคัญของการกระจายอํานาจการมีส�วนร�วมของประชาชนต�อการพัฒนาท&องถ่ินตนเอง 

3. วัตถุประสงค� 
 เพ่ือให&การบริหารจัดการเป6นไปตามหลักการมีส�วนร�วมของประชาชน โปร�งใส และตรวจสอบได&เพ่ือ
เผยแพร�ความรู&ให&กับประชาชนถึงการมีส�วนร�วมในการบริหารงานขององค�กรปกครองส�วนท&องถ่ิน เพ่ือรับฟ-งความ
คิดเห็น ข&อเสนอแนะในการพัฒนาท&องถ่ิน และรายงานการดําเนินงานประจําป_งบประมาณอีกทางหนึ่งด&วย 

4. เป9าหมาย 
 ผู&นําองค�กรประชาชน เช�น กํานัน ผู&ใหญ�บ&าน ผู&ช�วยผู&ใหญ�บ&าน สารวัตรกํานัน ผู&นําชุมชนแพทย�ประจํา
ตําบล อาสาสมัครสาธารณสุข สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบล กลุ�มอาชีพต�างๆ ตลอดจนประชาชนท่ัวไป   

5. วิธีดําเนินการ 
 5.1 ติดต�อ ประสานงานกับเจ&าของสถานท่ี 
 5.2 แต�งต้ังคณะทํางาน 
 5.3 วางแผนกําหนด วัน เวลา สถานท่ี การฝ�กอบรม พร&อมกําหนดตารางการฝ�กอบรม 
 5.4 เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติงบประมาณจากองค�การบริหารส�วนตําบลโพนแพง 
 5.5 ดําเนินโครงการตามวัน เวลา ท่ีกําหนด 
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6. ระยะเวลาการดําเนินการ 
 ป_งบประมาณ 2562 – 2564 

7. งบประมาณ 
 ไม�ใช&งบประมาณ 

8. ผู!รับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัด องค�การบริหารส�วนตําบลโพนแพง 

9. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ� 
 ผู&เข&าร�วมประชุมประชาคมสามารถเข&าใจการบริหารงานแบบการมีส�วนร�วม ตระหนักถึงความสําคัญของ
การกระจายอํานาจและเป6นการสร&างทัศนคติท่ีดีระหว�างประชาชนและหน�วยการบริหารราชการส�วนท&องถ่ิน 

 

โครงการท่ี 3 
1. ช่ือโครงการ : การส�งเสริมและสนับสนุนการจัดทําแผนชุมชน 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 การพัฒนาและสร&างการเรียนรู& เพ่ือมุ�งเน&นยกระดับการมีส�วนร�วมของประชาชน ในการพัฒนาท&องถ่ินเป6น
สําคัญ     จึงควรให&คณะกรรมการชุมชนซ่ึงถือว�าเป6นประชาชนกลุ�มหนึ่งในชุมชน สร&างแผนชุมชนข้ึนมาด&วย
ตนเอง ดังความหมายของแผนแม�บทชุนท่ีว�า “แผนชุมชนเป6นการทํางานเพ่ือต&องการให&ชุมชนสามารถบริหาร
จัดการเอง กําหนดทิศทางของตนเอง”    การสร&างภูมิคุ&มกัน ป,องกันเง่ือนไขจากภายนอกเข&าไปทําให&ชุมชน
เปลี่ยนแนวคิดวัฒนธรรมด้ังเดิม และวิ่งตามกระแสเงิน ทําให&ชุมชนได&รับการเรียนรู& รู&จักชุมชนของตนเองสามารถ
ค&นหาทรัพยากรและศักยภาพของตนเอง ตลอดจนการทําโครงการแก&ไขป-ญหาในอนาคตได& และการประสานกับ
หน�วยงานทุกภาคส�วน เพ่ือให&เกิดความร�วมมือเป6นพลังสําคัญในการแก&ไขป-ญหาท่ีตอบมนองความต&องการของ
ชุมชน ในป-จจุบันและป,องกันป-ญหาท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตได& 

3. วัตถุประสงค� 
 เพ่ือให&คนในชุมชนได&แลกเปลี่ยนเรียนรู&ร�วมกันได&เห็นข&อเด�น ข&อดี โอกาสและข&อจํากัดของชุมชนในการ
พัฒนาอย�างมีเป,าหมายมีช�องทางในการแก&ไขป-ญหาของชุมชนได&อย�างเหมาะสมและครอบคลุมสามารถกําหนด
กิจกรรมท่ีตอบสนองความต&องการของชุมชนได&คิดเป6นและกล&าท่ีจะตัดสินใจด&วยตนเองได& 

4. เป9าหมาย 
 จํานวน 9 หมู�บ&าน ในเขตองค�การบริหารส�วนตําบลโพนแพง 

5. วิธีดําเนินการ 
 5.1 ประชุมผู&บริหาร กํานันผู&ใหญ�บ&าน เจ&าหน&าท่ีท่ีเก่ียวข&องเพ่ือวางแผนการดําเนินงาน 
 5.2 ประชาสัมพันธ�โครงการพร&อมให&ความรู&แก�ประชาชนในพ้ืนท่ี โดยใช&หอกระจายข�าวและเสียงตาม
สายในหมู�บ&าน 
 5.3 ดําเนินการจัดทําแผนชุมชนของทุกหมู�บ&านตามกําหนดการ 
 5.4 ส�งแผนชุมชนให&หน�วยงานท่ีเก่ียวข&อง 
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6. ระยะเวลาการดําเนินการ 
 ป_งบประมาณ 2562 - 2564 

7. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม�ใช&งบประมาณ 

8. ผู!รับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัด องค�การบริหารส�วนตําบลโพนแพง 

9. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ� 
 ชุมชนสามารถวางแผนจัดการกับทรัพยากรหรือทุนในชุมชน ท้ังทุนบุคคลและทุนสังคมท่ีมีอยู�ได&อย�าง
เหมาะสมสอดคล&องกับสภาพชุมชนคนในชุมชนได&รับผลประโยชน�ร�วมกันอย�างท่ัวถึงและเท�าเทียมความร�วมมือกัน
ของคนในชุมชนจะก�อให&เกิดทัศนคติท่ีดี เอ้ืออาทรต�อกันได& รวมท้ังปลูกฝ-งทัศนคติ ค�านิยมท่ีดีให&กับลูกหลาน
สามารถหาแนวร�วมในการทํางานเพ่ือพัฒนาชุมชนท&องถ่ินของตนเองได& 

 

3.3.2 ดําเนินการให!ประชาชนมีส�วนร�วมในการจัดหาพัสดุ 

โครงการท่ี 1 
1. ช่ือโครงการ : มาตรการแต�งตั้งตัวแทนประชาคมเข!าร�วมเป,นคณะกรรมการตรวจรับงานจ!าง 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 ตามท่ีองค�การบริหารส�วนตําบลโพนแพง ได&ดําเนินการตามข&อบัญญัติงบประมาณรายจ�ายประจําป_ในด&าน
การจัดซ้ือจัดจ&างขององค�กรปกครองส�วนท&องถ่ินในรอบป_งบประมาณ และส�งเสริมให&ภาคประชาชน (ประชาคม) 
ให&มีส�วนร�วมอย�างแข็งขันกับมาตรการการป,องกันการทุจริตในองค�การบริหารส�วนตําบลโพนแพง 

3. วัตถุประสงค� 
 เพ่ือเป6นกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผ�านการประชาคม) ในการมีส�วนร�วมกับองค�การบริหารส�วนตําบล
โพนแพง    อย�างแข็งขันสําหรับการทํางานขององค�การบริหารส�วนตําบลโพนแพง ได&มีกฎหมาย ระเบียบ 
ข&อบังคับ กําหนดให&ภาคประชาชนและส�งเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผ�านการประชาคม) ให&มีส�วนร�วมอย�าง
แข็งขัน กับมาตรการการป,องกันการทุจริตในองค�การบริหารส�วนตําบลนั่นคือได&ทําหน&าท่ีอย�างถูกต&อง 

4. เป9าหมาย 
 ตัวแทนประชาคมหมู�บ&านท้ัง 9 หมู�บ&าน 

5. วิธีการดําเนินการ 
 5.1 ส�งเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยผ�านการประชาคม) ให&มีส�วนร�วมกับองค�การบริหารส�วนตําบลโพน
แพง อย�างแข็งขันสําหรับการทํางานขององค�การบริหารส�วนตําบลโพนแพง ได&มีกฎหมายระเบียบ ข&อบังคับ 
กําหนดให&ภาคประชาสังคม (ตัวแทนประชาคม) ต&องไปมีส�วนเก่ียวข&องกับองค�การบริหารส�วนตําบลโพนแพง ใน
หลายๆ ส�วน เช�น ให&ตัวแทนประชาคมมีส�วนร�วมเป6นกรรมการตามระเบียบฯ ว�าด&วยการพัสดุ เช�น เป6นกรรมการ
เป�ดซองสอบราคาเป6นกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาเป6นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเป6นกรรมการตรวจ
การจ&าง ฯลฯ 
 5.2 มีการฝ�กอบรมตัวแทนประชาคมให&มีความรู&ความเข&าใจเรื่องระเบียบฯว�าด&วยการพัสดุ เพ่ือเรียนรู&ทํา
ความเข&าใจระเบียบต�างๆ จะได&ปฏิบัติได&อย�างถูกต&อง 
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6. ระยะเวลาการดําเนินการ 
 ดําเนินการทุกป_งบประมาณ 

7. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม�ใช&งบประมาณ 

8. ผู!รับผิดชอบโครงการ 
 กองคลัง องค�การบริหารส�วนตําบลโพนแพง 

9. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ� 
 9.1 ภาคประชาชนมีส�วนร�วมในการดําเนินงานและตรวจสอบการดําเนินงานขององค�การบริหารส�วน
ตําบลโพนแพง 
 9.2 ภาคประชาชนทราบและตระหนักถึงสิทธิ หน&าท่ีและบทบาทในการมีส�วนร�วมและตรวจสอบการ
ดําเนินงานของหน�วยงานท&องถ่ินของตนเอง 
 

3.3.3 ดําเนินการให!ประชาชนมีส�วนร�วมตรวจสอบ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

โครงการท่ี 1 

1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค�การบริหารส�วนตําบลโพนแพง 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 ด&วยกรมส�งเสริมการปกครองท&องถ่ินกําหนดให&องค�การบริหารส�วนตําบลในฐานะองค�กรปกครองส�วน
ท&องถ่ินต&องดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ซ่ึงเป6นกระบวนการวัดผลการบริหารและปฏิบัติราชการของ
องค�การบริหารส�วนตําบลว�าสัมฤทธิ์ผลตามเป,าหมายหรือไม� ตลอดจนเป6นการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ
องค�การบริหารส�วนตําบล เพ่ือนําผลท่ีได&จากการประเมินมาใช&ในการปรับปรุง แก&ไข ส�งเสริม พัฒนา ขยายหรือยุติ
การดําเนินภารกิจต�างๆ ขององค�การบริหารส�วนตําบล ต�อไป 
 ดังนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 9(3) และมาตรา 45 แห�งพระราชกฤษฎีกาว�าด&วยหลักเกณฑ�และ
วิธีการบริหารกิจการบ&านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546  องค�การบริหารส�วนตําบลโพนแพง จึงได&จัดทําโครงการการปฏิบัติ
ราชการขององค�การบริหารส�วนตําบลโพนแพง 
 เพ่ือให&การประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค�การบริหารส�วนตําบลโพนแพง มีการขับเคลื่อนอย�างเป6น
รูปธรรม ซ่ึงจะส�งเสริมให&เทศบาลมีมาตรฐานในการปฏิบัติราชการ ลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน และการอํานวยความ
สะดวกและการตอบสนองความต&องการของประชาชน เพ่ือประโยชน�สุขของประชาชนโดยใช&วิธีการบริหารกิจการ
บ&านเมืองท่ีดี และให&คํานึงถึงการมีส�วนร�วมของประชาชนในการตรวจสอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน และการ
เป�ดเผยข&อมูลข�าวสาร โดยให&เป6นไปตามหลักเกณฑ�และวิธีการท่ีกฎหมายกําหนด 

3. วัตถุประสงค� 
 3.1 เพ่ือติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการได&อย�างถูกต&องตามมาตรฐานการปฏิบัติราชการ 
 3.2 เพ่ือให&เกิดกระบวนการมีส�วนร�วมของภาคประชาชนในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค�การ
บริหารส�วนตําบลโพนแพง และเป6นการเฝ,าระวังการทุจริตในการบริหารจัดการตามภารกิจขององค�การบริหารส�วน
ตําบลโพนแพง 
 3.3 เพ่ือดําเนินงานให&เป6นไปตามนโยบายของผู&บริหารท&องถ่ินองค�การบริหารส�วนตําบลโพนแพง  
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4. เป9าหมาย/ผลผลิต 
 คณะทํางานและเจ&าหน&าท่ีผู&รับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค�การบริหารส�วนตําบล
โพนแพง 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 องค�การบริหารส�วนตําบลโพนแพง 

6. วิธีดําเนินการ  
 1. จัดทําโครงการและขออนุมัติโครงการ 
 2. จัดทําประกาศประชาสัมพันธ�การดําเนินโครงการ 
 3. จัดทําคําสั่งแต�งต้ังคณะกรรมการ/คณะทํางานและเจ&าหน&าท่ีผู&รับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของ อบต.โพนแพง 
 4. ประชุมคณะกรรมการ/คณะทํางานและเจ&าหน&าท่ีผู&รับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 5. การจัดทําแผนการดําเนินงาน 
 6. การดําเนินโครงการให&เป6นไปตามแผนการดําเนินงาน 

7. จัดทําแบบสอบถามวัดความพึงพอใจในการปฏิบัติราชการของหน�วยงานต�างๆขององค�การบริหารส�วน
ตําบลโพนแพง 
 8 การติดตามและประเมินผล 
 9 การจัดทําสรุปรายงานผลการดําเนินโครงการฯ แล&วรายงานให&ผู&บริหารพิจารณาทราบปรับปรุง
ดําเนินการแก&ไขต�อไป 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ป_งบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม�ใช&งบประมาณ 

9. ผู!รับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัดองค�การบริหารส�วนตําบลโพนแพง 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ� 
 ผลการปฏิบัติราชการขององค�การบริหารส�วนตําบลโพนแพง ดีข้ึนเม่ือเปรียบเทียบกับป_ท่ีผ�านมา 
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มิติท่ี 4 การเสริมสร!างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค�กรปกครองส�วนท!องถ่ิน 
4.1 มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายใน ตามท่ีคณะกรรมการตรวจเงินแผ�นดินกําหนด 
4.1.1 มีการจัดทําและรายงานการจัดทําระบบควบคุมภายในให!ผู!กํากับดูแล 

โครงการท่ี 1 
1. ช่ือโครงการ : โครงการจดัทําแผนการตรวจสอบภายในประจําป<   

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 การตรวจสอบภายในเป6นป-จจัยสําคัญท่ีจะช�วยให&การดําเนินงานตามภารกิจขององค�การบริหารส�วนตําบล
โพนแพง เป6นไปอย�างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ท้ังยังช�วยป,องกันหรือลดความเสี่ยงจากการดําเนินงาน
ผิดพลาดและลดความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึน ซ่ึงการตรวจสอบภายในนั้นยังถือเป6นส�วนประกอบสําคัญท่ีแทรกอยู�ใน
การปฏิบัติงานตามปกติ ซ่ึงจะต&องมีการกระทําอย�างเป6นข้ันตอนท่ีถูกต&องตามระเบียบ และกฎหมายท่ีกําหนด โดย
ผู&บริหารสามารถนําแผนการตรวจสอบภายในมาใช&โดยรวมเป6นส�วนหนึ่งของกระบวนการบริหาร เพ่ือให&สามารถ
บรรลุวัตถุประสงค�ของการดําเนินงานอีกท้ังยังเป6นแนวทางการปฏิบัติงาน ซ่ึงเป6นแนวทางการตรวจสอบภายในท่ี
ชัดเจน ดังนั้น การจัดทําแผนการตรวจสอบภายในอย�างมีมาตรฐานประกอบกับมีระเบียบ ข&อบังคับ ตลอดจน
กฎหมายต�างๆ ท่ีเก่ียวข&องจะทําให&การปฏิบัติงานขององค�การบริหารส�วนตําบลโพนแพง เป6นไปอย�างถูกต&องและ
เป6นไปตามวัตถุประสงค�ของทางราชการ 

3. วัตถุประสงค� 
 3.1 เพ่ือจัดวางระบบการควบคุมภายในตามระเบียบ สตง. ว�าด&วยการกําหนดมาตรฐานควบคุมภายใน 
พ.ศ. 2544 
 3.2 เพ่ือพิสูจน�ความถูกต&องและเชื่อถือได&ของข&อมูลและตัวเลขต�างๆ ทางด&านการบัญชี และด&านอ่ืนๆ ท่ี
เก่ียวข&อง 
 3.3 เพ่ือตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน�วยรับตรวจว�าเป6นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข&อบังคับ คําสั่ง มติ
คณะรัฐมนตรี และนโยบายท่ีกําหนด 
 3.4 เพ่ือตรวจสอบหาระบบการควบคุมภายในของหน�วยรับตรวจว�าเพียงพอ และเหมาะสม 
 3.5 เพ่ือเป6นหลักประกันการใช&และระวังทรัพย�สินต�างๆ ของส�วนราชการเป6นไปอย�างเหมาะสม 

4. เป9าหมาย/ผลผลิต 
 พนักงานส�วนตําบลทุกหน�วยงาน ขององค�การบริหารส�วนตําบลโพนแพง 
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
  องค�การบริหารส�วนตําบลโพนแพง 

6. วิธีการดําเนินการ 
 6.1 จัดทําแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
 6.2 ตรวจสอบความถูกต&องและเชื่อถือได&ของข&อมูลและตัวเลขต�างๆ ด&วยเทคนิค และวิธีการตรวจสอบท่ี
ยอมรับโดยท่ัวไป ปริมาณมากน&อยตามความจําเป6นและเหมาะสม โดยคํานึงถึงประสิทธิภาพของระบบการควบคุม
ภายในและความสําคัญของเรื่องท่ีตรวจสอบ รวมท้ังวิเคราะห�และประเมินผลการบริหารและการปฏิบัติงานของ
หน�วยรับตรวจ 

6.3 ตรวจสอบการปฏิบัติงานเก่ียวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน การพัสดุและทรัพย�สิน รวมท้ังการ
บริหารงานด&านอ่ืนๆ ขององค�กรปกครองส�วนท&องถ่ิน ให&เป6นไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข&อบังคับ คําสั่ง  
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และมติคณะรัฐมนตรี ตลอดจนตรวจสอบระบบการดูแลรักษา และความปลอดภัยของทรัพย�สิน และการ
ใช&ทรัพยากรทุกประเภท ว�าเป6นไปโดยมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด 
 6.4 สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน และ/หรือ ระเบียบ ข&อบังคับ คําสั่งท่ีทางราชการกําหนด 
เพ่ือให&ม่ันใจได&ว�าสามารถนําไปสู�การปฏิบัติงานท่ีตรงตามวัตถุประสงค�และสอดคล&องกับนโยบาย 
 6.5 รายงานผลการตรวจสอบและติดตามประเมินผล 

7. ระยะเวลาการดําเนินการ 
 ป_งบประมาณ พ.ศ. 2561 – พ.ศ.2564 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม�ใช&งบประมาณ 

9. ผู!รับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัด  องค�การบริหารส�วนตําบลโพนแพง 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ� 
 10.1 บุคลากรมีความเข&าใจและปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข&อบังคับ โดยมุ�งผลสัมฤทธิ์ของงานมากข้ึน 
 10.2 ความเสี่ยงในการเบิกจ�ายเงินลดน&อยลง 
 10.3 การใช&ทรัพยากรของสํานัก/กอง/หน�วยงาน ท่ีมีอยู�อย�างคุ&มค�า ประหยัด 
  

โครงการท่ี 2 

 
1. ช่ือโครงการ : โครงการจดัทํารายงานการควบคุมภายใน 
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ�นดิน ว�าด&วยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 
กําหนดให&หน�วยรับตรวจติดตามประเมินผลการควบคุมภายในท่ีได&กําหนดไว& รายงานต�อผู& กํากับดูแลและ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ�นดิน อย�างน&อยป_ละหนึ่งครั้ง ภายในเก&าสิบวันนับจากวันสิ้นป_งบประมาณ 
 ดังนั้น เพ่ือให&การปฏิบัติถูกต&องและเป6นไปตามท่ีระเบียบฯ กําหนด องค�การบริหารส�วนตําบลโพนแพงจึง
ได&มีการจัดทําและรายงานการควบคุมภายในตามท่ีคณะกรรมการตรวจเงินแผ�นดินกําหนด เป6นประจําทุกป_ 
3. วัตถุประสงค� 
 1. เพ่ือติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค�กรขององค�การบริหารส�วนตําบลโพนแพง 
 2. เพ่ือสรุปรายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายในให&นายกทราบตามแบบท่ีระเบียบฯ กําหนด 
 3. เพ่ือรายงานการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในต�อผู&กํากับดูแลและคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ�นดิน ตามกําหนด 
4. เป9าหมาย/ผลผลิต 
 ส�วนราชการทุกหน�วยงานขององค�การบริหารส�วนตําบลโพนแพง 
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 ส�วนราชการทุกหน�วยงานขององค�การบริหารส�วนตําบลโพนแพง 
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6. วิธีดําเนินการ 
 1. แต�งต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค�กร 
 2. แต�งต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน�วยงานย�อย 
 3. ผู&บริหารมีหนังสือแจ&งให&ทุกส�วนราชการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน 
 4. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน�วยงานย�อย ดําเนินการประเมิน
องค�ประกอบ ตามแบบ ปย.1 และประเมินผลการปรับปรุงการควบคุมภายในตามแบบ ปย.2 
 5. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับองค�กร ดําเนินการรวบรวม เพ่ือจัดทํา
รายงานการควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ข&อ 6 ระดับองค�กร และนําเสนอผู&บริหาร พร&อมจัดส�งรายงานให&ผู&กํากับ
ดูแลและคณะกรรมการตรวจเงินแผ�นดิน 
7. ระยะเวลาการดําเนินการ 
 ป_งบประมาณ พ.ศ. 2562 – พ.ศ.2564 
8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม�ใช&งบประมาณดําเนินการ 
9. ผู!รับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัด  องค�การบริหารส�วนตําบลโพนแพง 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ� 
 1. บุคลากรมีความรู&ความเข&าใจในการปฏิบัติงานเพ่ือให&เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
 2. ลดโอกาสความผิดพลาด ป,องกันและลดความเสี่ยงต�อการปฏิบัติงาน 
 3. เกิดประโยชน�สูงสุดต�อองค�กรและประชาชนโดยรวม 
 

4.1.2 มีการติดตามประเมินระบบควบคุมภายใน โดยดําเนินการให!มีการจัดทําแผนการปรับปรุงหรือ
บริหารความเส่ียง และรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงควบคุมภายในให!ผู!กํากับดูแล 

โครงการท่ี 1 
1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 ระบบการควบคุมภายในเป6นกลไกท่ีสําคัญและเป6นเครื่องมือในการบริหารงานในหน�วยงานไม�ว�าจะเป6นใน
ภาครัฐ หรือเอกชนท้ังขนาดเล็กและขนาดใหญ� ระบบการควบคุมภายในจะช�วยควบคุมหรือลดความเสี่ยงของ
หน�วยงานให&อยู�ในระดับท่ียอมรับได&ซ่ึงจะทําให&ปฏิบัติงานและการจัดการของหน�วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค� ใน
อดีตท่ีผ�านมาการบริหารงานของหน�วยงานภาครัฐ ได&มีการควบคุมภายในตามท่ีกระทรวงการคลังประกาศให&ใช&
เป6นเรื่องๆ ไป ซ่ึงอาจอยู�ในรูปของกฎหมาย ระเบียบ ระบบบัญชี หนังสือสั่งการ และหนังสือตอบข&อหารือต�างๆ 
โดยส�วนใหญ� จะเน&นไปท่ีการควบคุมด&านการเงินและบัญชีและการปฏิบัติให&ถูกต&องตามระเบียบหรือกฎเกณฑ�ท่ี
ทางราชการกําหนดไว& ซ่ึงไม�ครอบคลุมถึงการจัดการด&านอ่ืนๆ นอกเหนือจากด&านการเงินและบัญชีในหน�วยงาน จึง
ไม�สามารถสะท&อนภาพถึงผลการดําเนินงานในภาพรวมของหน�วยงานได& ระบบการควบคุมภายในท่ีดี ควรเป6น
ระบบการควบคุมท่ีครอบคลุมงานทุกด&านและสามารถสะท&อนภาพให&เห็นเป6นองค�รวมของหน�วยงานนั้นๆ ว�ามีการ
ดําเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม�เพียงใด การท่ีระบบการควบคุมภายในของรัฐยังไม�ครอบคลุม
ทุกระบบงาน อาจเป6นช�องทางรั่วไหลทําให&เกิดความเสียหายในหน�วยงานและการดําเนินงานไม�สัมฤทธิ์ผล ท้ังนี้  
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สาเหตุส�วนหนึ่งอาจเกิดจากการกําหนดหน&าท่ีและมอบหมายงานในหน�วยงานไม�เหมาะสม การมอบหมายการ 
ปฏิบัติงานท้ังกระบวนการให&บุคคลใดบุคคลหนึ่งเพียงคนเดียว การควบคุมสอบทานและการตรวจสอบยังไม�มี
ประสิทธิภาพเพียงพอตลอดจนขาดการประเมินและการบริหารความเสี่ยงการควบคุมภายในของหน�วยงานท่ี
กําหนดข้ึน และพัฒนาให&ระบบการควบคุมภายในดังกล�าวทันสมัยอยู�เสมอ 
 องค�การบริหารส�วนตําบลโพนแพงพิจารณาแล&วเห็นว�าเพ่ือให&องค�กรมีแนวทางในการกําหนดระบบการ
ควบคุมภายใน    ให&เป6นไปอย�างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน�วยงานจึงได&กําหนดกิจกรรม
การติดตามประเมินผลการควบคุมภายในขององค�การบริหารส�วนตําบลโพนแพงข้ึน 

3. วัตถุประสงค� 
 3.1 เพ่ือให&การปฏิบัติงานเป6นไปอย�างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทําให&การใช&ทรัพยากรเป6นไปอย�าง
ประหยัดและคุ&มค�า โดยลดข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีซํ้าซ&อนหรือไม�จําเป6น ลดความเสี่ยงหรือผลเสียหายด&านการเงิน
หรือด&านอ่ืนๆ ท่ีอาจมีข้ึน 
 3.2 เพ่ือให&มีข&อมูลและรายงานทางการเงินท่ีถูกต&องครบถ&วนและเชื่อถือได& สร&างความม่ันใจแก�ผู&บริหารใน
การตัดสินใจเก่ียวกับการบริหารและการปฏิบัติงาน และบุคคลภายนอกท่ีเก่ียวข&อง 
 3.3 เพ่ือให&บุคลากรมีการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย เง่ือนไขสัญญา ข&อตกลง ระเบียบข&อบังคับต�างๆ 
ของหน�วยงานอย�างถูกต&องและครบถ&วน 

4. เป9าหมาย 
 เพ่ือให&การควบคุมภายในขององค�การบริหารส�วนตําบลโพนแพง เป6นไปอย�างมีประสิทธิภาพและ
เหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน�วยงาน อีกท้ังยังเป6นการควบคุมหรือลดความเสี่ยงของหน�วยงานให&อยู�ในระดับท่ี
ยอมรับได& ซ่ึงจะทําให&การปฏิบัติงานและการจัดงานของหน�วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค� 

5. วิธีดําเนินการ 
 5.1 แต�งต้ังคณะทํางานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ�นดิน
ว�าด&วยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ข&อ 6 
 5.2 ประชุมคณะทํางานเพ่ือปรับปรุงพัฒนาระบบการควบคุมภายในอย�างต�อเนื่องเพ่ือให&การปฏิบัติตาม
ภารกิจและตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และตามแผนพัฒนาองค�การบริหารส�วนตําบลโพนแพง
เป6นไปอย�างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 5.3 การรวบรวมผลการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในให&คณะทํางานฯ เพ่ือสรุปข&อมูล 
 5.4 รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคต�างๆ ให&นายกองค�การบริหารส�วนตําบลและ
ผู&บริหารทราบ 

6. สถานท่ี/ระยะเวลาดําเนินการ 
 องค�การบริหารส�วนตําบลโพนแพง ป_งบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 

7. หน�วยงานรับผิดชอบ 
 ทุกกอง/สํานัก ขององค�การบริหารส�วนตําบลโพนแพง 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม�ใช&งบประมาณ 
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9. ประโยชน�ท่ีคาดว�าจะได!รับ 
 1. การดําเนินงานของหน�วยงานบรรลุวัตถุประสงค�ท่ีวางไว&อย�างมีประสิทธิภาพ 
 2. การใช&ทรัพยากรเป6นไปอย�างมีประสิทธิภาพ ประหยัด และคุ&มค�า 
 3. มีข&อมูลและรายงานทางการเงินท่ีถูกต&อง ครบถ&วนและเชื่อถือได& สามารถนําไปใช&ในการตัดสินใจ 
 4. การปฏิบัติในหน�วยงานเป6นไปอย�างมีระบบและอยู�ในกรอบของกฎหมาย ระเบียบ ข&อบังคับท่ีวางไว& 
 5. เป6นเครื่องมือช�วยผู&บริหารในการกํากับดูแลการปฏิบัติงานดีอย�างดียิ่ง 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ� 
 10.1 มีรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามมาตรฐาน ข&อ 6 ท่ีเสร็จตามกําหนดเวลา 
 10.2 กิจกรรมการควบคุมภายใน ร&อยละ 80 ได&ดําเนินการแก&ไข 
 10.3 ร&อยละของหน�วยงานรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในครบทุกงาน 
 10.4 มีการจัดการความรู&ท่ีเก่ียวข&องกับการควบคุมภายใน 
 10.5 ระดับความพึงพอใจของผู&ท่ีเก่ียวข&องในการจัดทํารายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
(ร&อยละ 80 ในระดับมาก) 
 

4.2 การสนับสนุนให!ภาคประชาชนมีส�วนร�วมตรวจสอบการปฏิบัติ หรือการบริหารราชการตาม
ช�องทางท่ีสามารถดําเนินการได! 

4.2.1 ส�งเสริมให!ประชาชนมีส�วนร�วมตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล เก่ียวกับการบรรจุ 
แต�งตั้ง โอน ย!ายข!าราชการ พนักงาน ลูกจ!าง 

โครงการท่ี 1 
 

1. ช่ือโครงการ : มาตรการส�งเสริมให!ประชาชนมีส�วนร�วม ตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล
เก่ียวกับการบรรจุแต�งตั้ง การโอน ย!าย 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 การบริหารงานบุคคลเป6นกระบวนการเก่ียวกับบุคคลถือว�าเป6นสิ่งสําคัญหรือเป6นหัวใจขององค�กรจึงมักจะ
กําหนดหน&าท่ีของงานเป6นเรื่องๆ การวางนโยบาย การวางแผน การวางระเบียบและข&อบังคับท่ีปฏิบัติงานใน
องค�กรหรือหน�วยงาน เพ่ือให&มีประสิทธิภาพและเพ่ือให&การปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถุประสงค� 
 องค�การบริหารส�วนตําบลโพนแพง จึงได&กําหนดมาตรการส�งเสริมให&ประชาชนมีส�วนร�วม ตรวจสอบ 
กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล โดยพิจารณาจากประเด็นการบริหารงานบุคคลโดยยึดม่ันในหลักคุณธรรมในเรื่อง
การบรรจุ แต�งต้ัง การโอน ย&าย การเลื่อนระดับ และการเลื่อนข้ันเงินเดือน โดยถือปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ 
หนังสือสั่งการโดยเคร�งครัด เพ่ือให&การบริหารงานบุคคลขององค�การบริหารส�วนตําบลโพนแพงเป6นไปอย�างโปร�งใส 
และสามารถตรวจสอบได& 

3. วัตถุประสงค� 
 3.1 เพ่ือให&ประชาชนมีส�วนร�วม การตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลให&เป6นไปด&วยความ
โปร�งใสและเป6นธรรม 
 3.2 เพ่ือให&เป6นแนวทางในการตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเก่ียวกับการบรรจุแต�งต้ังการ
โอน ย&าย 
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4. เป9าหมาย/ผลผลิต 
 พนักงานส�วนตําบล พนักงานครูส�วนตําบล พนักงานจ&าง ท่ีมีการดําเนินการด&านการบริหารงานบุคคล 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 องค�การบริหารส�วนตําบลโพนแพง 

6. วิธีการดําเนินการ 
 ตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเก่ียวกับการบรรจุแต�งตั้ง การโอน ย!าย 
 - แต�งต้ังกรรมการจากภาคประชาชนให&มีส�วนร�วม ตรวจสอบ กํากับ ดูแลบริหารงานบุคคลในการบรรจุ
แต�งต้ังองค�การบริหารส�วนตําบลโพนแพงได&ดําเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ ข&อบังคับท่ีเก่ียวข&องอย�างเคร�งครัด 
 - การสรรหาการบรรจุแต�งต้ังได&มีการประชาสัมพันธ�ไปยังหน�วยงานอ่ืน และ ก.อบต.จังหวัดอ่ืน รวมถึง
ประชาสัมพันธ�ให&ประชาชนภายในตําบลทราบโดยการประกาศเสียงตามสายภายในหมู�บ&าน 
 - มีการประชาสัมพันธ�ลงในเว็บไซต�ขององค�การบริหารส�วนตําบลโพนแพง 
 - มีการติดประกาศประชาสัมพันธ�ท่ีบอร�ดประชาสัมพันธ�ขององค�การบริหารส�วนตําบลโพนแพง 
 - ในการบรรจุแต�งต้ังได&มีการแต�งต้ังคณะกรรมการจากหน�วยงานอ่ืนเป6นกรรมการ รวมถึงมีการแต�งต้ัง
ประชาชนเพ่ือตรวจสอบข้ันตอนการดําเนินการในการบรรจุแต�งต้ัง 
 - การบรรจุแต�งต้ังจะต&องได&รับการตรวจสอบคุณสมบัติและความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงาน
ส�วนตําบล     (ก.อบต.จังหวัด) ก�อน 
 - ในการออกคําสั่งการบรรจุแต�งต้ังองค�การบริหารส�วนตําบลโพนแพง จะออกคําสั่งแต�งต้ังได&ต&องไม�ก�อน
วันท่ีองค�การบริหารส�วนตําบลโพนแพงรับมติ คณะกรรมการพนักงานส�วนตําบล (ก.อบต.จังหวัด) 
 การเล่ือนระดับ/เล่ือนตําแหน�ง 
 - แต�งต้ังกรรมการจากภาคประชาชนให&มีส�วนร�วม ตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลในการเลื่อน
ระดับ/การเลื่อนตําแหน�ง องค�การบริหารส�วนตําบลโพนแพง ได&ดําเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ
ข&อบังคับท่ีเก่ียวข&อง อย�างเคร�งครัด 
 - มีการแจ&งผู&ท่ีมีคุณสมบัติทราบโดยการบันทึกข&อความแจ&งผู&มีคุณสมบัติท่ีจะเลื่อนระดับ/เลื่อนตําแหน�ง 
 - มีการประชาสัมพันธ�ไปยังหน�วยงานอ่ืน และ ก.อบต.จังหวัดอ่ืน รวมถึงประชาสัมพันธ�ให&ประชาชน
ภายในตําบลทราบโดยการประกาศเสียงตามสายภายในหมู�บ&าน และมีการประชาสัมพันธ�ลงในเว็บไซต�ของ
องค�การบริหารส�วนตําบลโพนแพง 
 - มีข้ันตอนการตรวจสอบคุณสมบัติผู&ขอรับการประเมินเพ่ือเลื่อนระดับ/เลื่อนตําแหน�ง 
 - มีการแต�งต้ังคณะกรรมการจากหน�วยงานอ่ืนเข&าร�วมเป6นกรรมการประเมินผลงานการเลื่อนระดับ/การ
เลื่อนตําแหน�งเพ่ือความโปร�งใส 
 - มีการออกคําสั่งแต�งต้ังคณะกรรมการในการดําเนินการอย�างชัดเจน 
 - ผู&ขอรับการประเมินสามารถซักถามข&อสงสัยหรือโต&แย&งผลการประเมิน หรือตรวจสอบการดําเนินการท่ี
ตนเองเห็นว�าไม�เป6นธรรมได& 

- การเลื่อนระดับ/การเลื่อนตําแหน�ง จะต&องได&รับการตรวจสอบคุณสมบัติและความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการพนักงานส�วนตําบล (ก.อบต.จังหวัด) ก�อน 
 - ในการออกคําสั่งการเลื่อนระดับ/การเลื่อนตําแหน�ง องค�การบริหารส�วนตําบลโพนแพงจะออกคําสั่ง
แต�งต้ังได&ต&องไม�ก�อนวันท่ีองค�การบริหารส�วนตําบลโพนแพงรับมติคณะคณะกรรมการพนักงานส�วนตําบลจังหวัด 
(ก.อบต.จังหวัด) 
  



 

-99- 
การเล่ือนข้ันเงินเดือน 
 - แต�งต้ังกรรมการจากภาคประชาชนให&มีส�วนร�วม ตรวจสอบ กํากับ ดูแลบริหารงานบุคคล ในการท่ีองค�การ
บริหารส�วนตําบลโพนแพงได&ดําเนินการเลื่อนข้ันเงินเดือนตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ข&อบังคับท่ีเก่ียวข&อง 
อย�างเคร�งครัด 
 - มีการจัดทําประกาศหลักเกณฑ�หรือแนวทางการปฏิบัติงาน และประกาศเผยแพร�หลักเกณฑ�ให&บุคลากร
ทราบ 
 - มีการแต�งต้ังคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานและคณะกรรมการพิจารณาการ
เลื่อนข้ันเงินเดือน เพ่ือพิจารณาการเลื่อนข้ันเงินเดือนให&เป6นไปอย�างยุติธรรม 
 - มีการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน และคณะกรรมการพิจารณาการ
เลื่อนข้ันเงินเดือน มีการนําข&อมูลมาใช&ประกอบการตัดสินใจ เพ่ือประกอบการพิจารณาความดีความชอบ เช�น 
ข&อมูลประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน ความสามารถและความอุตสาหะ การรักษาวินัย การปฏิบัติ
ตนเหมาะสม และข&อมูลการลา เป6นต&น 
 - มีการแจ&งผลการประเมินให&พนักงานทราบ พร&อมเป�ดโอกาสให&ซักถาม ตอบข&อสงสัย และโต&แย&งผลการ
ประเมินท่ีไม�เป6นธรรม 

- นายกองค�การบริหารส�วนตําบลโพนแพง ออกคําสั่งการเลื่อนข้ันเงินเดือนตามมติคณะกรรมการพิจารณา
การเลื่อนข้ันเงินเดือน และมีการติดประกาศผลการเลื่อนข้ันเงินเดือนให&พนักงานทราบโดยท่ัวกัน 

7. ระยะเวลาการดําเนินการ 
 ป_งบประมาณ พ.ศ. 2562 – พ.ศ. 2564 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม�ใช&งบประมาณ 

9. ผู!รับผิดชอบโครงการ 
 สํานักงานปลัดองค�การบริหารส�วนตําบลโพนแพง 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ� 
 ตัวช้ีวัด 
 กําหนดเป6นระดับข้ันของความสําเร็จ แบ�งเกณฑ�การให&คะแนนเป6น 5 ระดับ โดยพิจารณาจาก
ความก&าวหน&าของข้ันตอนการดําเนินงานตามเป,าหมายของแต�ละระดับ 
 ผลลัพธ� 
 ประชาชนมีส�วนร�วมในการตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเก่ียวกับการบรรจุ การโอน ย&าย 
ขององค�การบริหารส�วนตําบลโพนแพง และมีแนวทางในการปฏิบัติงานอย�างชัดเจน พร&อมท้ังเป�ดเผยและสามารถ
อธิบายผลท่ีเกิดข้ึนดังกล�าวได& 
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4.2.2 ส�งเสริมให!ประชาชนมีส�วนร�วมตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงบประมาณ การรับ-จ�ายเงิน 
การหาประโยชน�จากทรัพย�สินของทางราชการ 
 

 
โครงการท่ี 1 
 
1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมการรายงานผลการใช!จ�ายเงินให!ประชาชนได!รับทราบ  
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ   

การปฏิบัติงานด&านการคลังเป6นการทํางานท่ีต&องอาศัยระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการ ตลอดจนมติ
คณะรัฐมนตรี วิธีการทํางานต&องอยู�ในกรอบ และต&องมีระบบการบริการท่ีรวดเร็ว ถูกต&อง ประชาชนหรือ
ผู&รับบริการเกิดความพึงพอใจสร&าง ความสะดวกให&แก�ประชาชนมากท่ีสุดถูกต&องท้ังระเบียบกฎหมาย ข&อเท็จจริง 
ไม�มีข&อผิดพลาดบริการด&วยความเสมอภาคกัน ไม�เลือกปฏิบัติเสริมสร&างความโปร�งใสในการปฏิบัติงาน การบริหาร
การเงินการคลังเกิดความโปร�งใสไม�เกิดการทุจริตคอร�รัปชัน มีการทํางานมีกระบวนการท่ีโปร�งใส สามารถ
ตรวจสอบได& รายงานการเงินจากหน�วยงานภายในและภายนอกไม�พบข&อบกพร�อง มีกระบวนการทางการคลังท่ี
เป�ดเผยข&อมูลอ่ืนต�อประชาชน  

 
3. วัตถุประสงค�   

3.1 เพ่ือให&เกิดความโปร�งใสสามารถตรวจสอบได&   
3.2 การใช&งบประมาณอย�างคุ&มค�าและเป�ดโอกาสให&ประชาชนสามารถซักถามและตรวจสอบได&   
3.3 ปฏิบัติงานถูกต&องตามระเบียบท่ีเก่ียวข&อง   
3.4 ในการบริหารจัดการต&องทําอย�างเป�ดเผยสามารถตรวจสอบได& จึงต&องมีการปรับปรุงแก&ไขการทํางาน

ขององค�กร ให&มีความโปร�งใส สามารถเป�ดเผยข&อมูลข�าวสาร เป�ดโอกาสให&ประชาชนสามารถตรวจสอบความ
ถูกต&องได& 
 
 4. เป9าหมาย/ผลผลิต   

ประชาชนในเขตองค�การบริหารส�วนตําบลโพนแพง  
 
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ   
องค�การบริหารส�วนตําบลโพนแพง  อําเภอรัตนวาป_   จังหวัดหนองคาย 
 
6. วิธีดําเนินการ   

จัดทํางบแสดงฐานะการเงินและงบอ่ืนๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว�าด&วยการรับเงิน การเบิก
จ�ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค�กรปกครองส�วนท&องถ่ิน พ.ศ. 2547 และท่ีแก&ไข
เพ่ิมเติม โดยเป�ดเผยเพ่ือให& ประชาชนทราบ ณ สํานักงานองค�การบริหารส�วนตําบลโพนแพง  ภายในเก&าสิบวันนับ
แต�วันสิ้นป_ และจัดทํารายงานแสดงผลการดําเนินงาน ตามท่ีกรมส�งเสริมการปกครองท&องถ่ินกําหนด เพ่ือนําเสนอ
ผู&บริหารท&องถ่ิน และประกาศสําเนารายงานดังกล�าวโดยเป�ดเผย เพ่ือให&ประชาชนทราบทุกหกเดือน  
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7. ระยะเวลาดําเนินการ   
ตลอดป_งบประมาณ 2562  และดําเนินการอย�างต�อเนื่อง  
 
8. งบประมาณดําเนินการ   
ไม�ใช&งบประมาณ  
 
9. ผู!รับผิดชอบโครงการ   
กองคลัง  องค�การบริหารส�วนตําบลโพนแพง   
 
10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ�   

10.1 มีการพัฒนาการบริหารด&านการเงินการคลังและงบประมาณอย�างมีประสิทธิภาพ   
10.2 มีการเบิกจ�ายถูกต&อง รวดเร็ว เกิดความประหยัด   
10.3 มีการเสริมสร&างการมีส�วนร�วมของประชาชนในพ้ืนท่ีหรือผู&รับบริการ  

 

4.2.3 ส�งเสริมให!ประชาชนมีส�วนร�วมตรวจสอบ กํากับ ดูแลการจัดหาพัสดุ 

โครงการท่ี 1 
1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมการจัดหาคณะกรรมการจัดซ้ือจัดจ!างจากตัวแทนชุมชน 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 องค�การบริหารส�วนตําบลโพนแพง เห็นถึงประโยชน�จากแนวคิดการบริหารราชการแบบมีส�วนร�วมตาม
เจตนารมณ�ของรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ�นดิน (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2545 พระราช
กฤษฎีกาว�าด&วยหลักเกณฑ�การบริหารกิจการบ&านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 และแผนยุทธศาสตร�การพัฒนาระบบ
ราชการไทย (พ.ศ. 2556 – 2561) องค�การบริหารส�วนตําบลโพนแพง จึงได&ดําเนินการส�งเสริมการมีส�วนร�วมของ
ประชาชน โดยการกําหนดให&มีการจัดหาคณะกรรมการจัดซ้ือจัดจ&างจากตัวแทนชุมชน เพ่ือให&ประชาชนเข&ามามี
ส�วนร�วมโดยผ�านช�องทางหรือกลไกในการร�วมเป6นคณะกรรมการในการตรวจสอบการจัดซ้ือจัดจ&างขององค�การ
บริหารส�วนตําบลทุกข้ันตอน ซ่ึงหมายความรวมถึงประชาชนสามารถมีโอกาสในการได&รับข&อมูลข�าวสารและแสดง
ความคิดเห็น ได&เรียนรู&การบริหารราชการแบบมีส�วนร�วมหรือการบริหารราชการในระบบเป�ดจากการปฏิบัติจริง 
ส�วนองค�การบริหารส�วนตําบลสามารถพัฒนาระดับการเป�ดโอกาสให&ประชาชนเข&ามามีส�วนร�วมกับภาครัฐมากข้ึน 
เพ่ือกระตุ&นการปรับเปลี่ยนสู�การบริหารราชการท่ีเป�ดเผย โปร�งใส เน&นการมีส�วนร�วมของประชาชน และพัฒนา
ระบบราชการเพ่ือตอบสนองความต&องการและเพ่ือประโยชน�ของประชาชนเป6นสําคัญ 

3. วัตถุประสงค� 
 3.1 เพ่ือสนับสนุนให&ตัวแทนภาคประชาชนมีส�วนร�วมในการตรวจสอบการจัดซ้ือจัดจ&าง ขององค�การ
บริหารส�วนตําบลโพนแพง 
 3.2 เพ่ือป,องกันการทุจริตในด&านท่ีเก่ียวข&องกับงบประมาณขององค�การบริหารส�วนตําบลโพนแพง 
ให&เกิดการพัฒนาได&อย�างคุ&มค�า 

4. เป9าหมาย 
 ตัวแทนชุมชนในพ้ืนท่ีองค�การบริหารส�วนตําบลโพนแพง 
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5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 องค�การบริหารส�วนตําบลโพนแพง 

6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 คัดเลือกตัวแทนชุมชนจากการประชุมประชาคม เพ่ือเลือกตัวแทนชุมชนเข&าร�วมเป6นคณะกรรมการ
จัดซ้ือจัดจ&าง ได&แก� กรรมการตรวจการจ&าง 
 6.2 จัดทําคําสั่งแต�งต้ังคณะกรรมการจัดซ้ือจัดจ&าง ซ่ึงตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว�าด&วยการพัสดุของ
องค�กรปกครองส�วนท&องถ่ิน พ.ศ. 2535 แก&ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2553 มิได&กําหนดให&มีการแต�งต้ังให&มีผู&แทนชุมชนเข&า
ร�วมเป6นกรรมการ แต�องค�การบริหารส�วนตําบลโพนแพงให&ความสําคัญในการมีตัวแทนชุมชนเข&าร�วมตรวจสอบ
เพ่ือให&การดําเนินงานเป6นไปอย�างซ่ือตรง โปร�งใส โดยตัวแทนชุมชนไม�ต&องร�วมรับผิดหากเกิดความเสียหาย 
 6.3 จัดประชุมให&ความรู&ความเข&าใจแก�คณะกรรมการ เม่ือมีการจัดซ้ือจัดจ&างทุกครั้ง เพ่ือให&เจ&าหน&าท่ีและ
ตัวแทนชุมชนมีความเข&าใจในบทบาทหน&าท่ี และทราบกระบวนการจัดซ้ือจัดจ&างและตรวจการจ&างอย�างละเอียด
และถูกต&อง 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ป_งบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม�ใช&งบประมาณ 

9. ผู!รับผิดชอบโครงการ 
   กองคลัง องค�การบริหารส�วนตําบลโพนแพง 

10. ผลลัพธ� 
 การจัดซ้ือจัดจ&างขององค�การบริหารส�วนตําบลโพนแพงมีความโปร�งใส โดยมีตัวแทนประชาชนร�วม
ตรวจสอบและไม�เกิดป-ญหาการทุจริตคอร�รัปชัน 
 

4.3 การส�งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท!องถ่ิน 
4.3.1 ส�งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท!องถ่ินให!มีความรู! ความเข!าใจในการปฏิบัติหน!าท่ีให!

เป,นไปตามกฎหมาย ระเบียบท่ีเก่ียวข!องได!กําหนดไว! 

โครงการท่ี 1 
 
1. ช่ือโครงการ : โครงการอบรมให!ความรู!ด!านระเบียบ กฎหมายท!องถ่ิน ผู!บริหาร และสมาชิกสภาท!องถ่ิน  
 
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ   

ในการบริหารจัดการขององค�กรปกครองส�วนท&องถ่ินมีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง เง่ือนไข และ
หลักเกณฑ� ต�างๆ ท่ีสมาชิกสภาท&องถ่ินและผู&บริหารท&องถ่ินได&รับการเลือกต้ังมาจากประชาชนต&องรู&และยึดเป6น
แนวทางการปฏิบัติหน&าท่ี การดําเนินการอย�างเคร�งครัด ป-ญหาท่ีเกิดข้ึนเป6นประจําไม�ได&เกิดจากเรื่องขาดความ
รอบคอบ ความชํานาญ ประสบการณ� หรือขาดความรู& กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง เง่ือนไข และหลักเกณฑ�
ต�างๆ ท่ีมักมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติม เสนอเท�านั้น หากแต�เกิดจากความรู&ความเข&าใจหรือการตีความ 
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ข&อกฎหมาย ระเบียบ หรือกฎเกณฑ� เง่ือนไขท่ีเก่ียวข&องอย�าง ผิดๆ ส�งผลให&สมาชิกสภาท&องถ่ินและ

ผู&บริหารท&องถ่ิน โดยเฉพาะผู&บริหารท&องถ่ินต&องตกเป6นผู&กระทําผิดกฎหมาย ก�อให&เกิด ความเสียหายแก�องค�กร
ปกครองส�วนท&องถ่ิน และทําให&การแก&ไขป-ญหาของประชาชนหรือการพัฒนาท&องถ่ินขาดประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล ส�งผลให&การพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท&องถ่ินต&องล�าช&า เพราะไม�ตอบสนองความต&องการของ
ประชาชน อย�างแท&จริง จากป-ญหาดังกล�าวข&างต&น จึงจําเป6นท่ีสมาชิกสภาท&องถ่ินและผู&บริหารท&องถ่ินต&องมี
ความรู& ความเข&าใจระเบียบ กฎหมาย คําสั่ง และหลักเกณฑ�ต�างๆ ท่ีสําคัญและเก่ียวข&องกับการบริหารงานของ
องค�กรปกครองส�วนท&องถ่ิน อันมีผลให&เกิด ประสิทธิภาพและเกิดผลดีต�อองค�กรปกครองส�วนท&องถ่ิน รวมท้ัง
สมาชิกสภาท&องถ่ินและผู&บริหารท&องถ่ินไม�ต&องเสี่ยงกับการ กระทําผิดกฎหมายหรือถูกตรวจสอบ  ดังนั้น เพ่ือให&
ผู&บริหาร และสมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลโพนแพง เพ่ิมพูนความรู&  ความเข&าใจ ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว�าด&วย ข&อบังคับการประชุมสภาท&องถ่ิน พ.ศ. 2547 มีความรู&ความเข&าใจเก่ียวกับการยื่นบัญชี
แสดงรายการทรัพย�สินและหนี้สิน   มีความรู&ความเข&าใจมิให&ดําเนินกิจการท่ีเป6นการขัดกันระหว�างประโยชน�ส�วน
บุคคลและประโยชน�ส�วนรวมตามมาตรา 100 แห�งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว�าด&วยการป,องกันและ
ปราบปรามการทุจริต และมีความรู&ความเข&าใจแนวทางการปฏิบัติ สําหรับเจ&าหน&าท่ีของรัฐเรื่องการรับทรัพย�สิน
หรือประโยชน�อ่ืนใดของเจ&าหน&าท่ีของรัฐ ตามมาตรา 103 แห�งกฎหมายประกอบ รัฐธรรมนูญว�าด&วยการป,องกัน
และปราบปรามการทุจริต สํานักปลัดองค�การบริหารส�วนตําบลโพนแพง จึงได&จัดทําโครงการอบรมให&ความรู& ด&าน
ระเบียบ กฎหมายท&องถ่ิน ผู&บริหาร และสมาชิกสภาท&องถ่ิน  
 
3. วัตถุประสงค�   

3.1 เพ่ือให&ผู&บริหาร และสมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลโพนแพง เพ่ิมพูนความรู&ความเข&าใจ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว�าด&วย ข&อบังคับการประชุมสภาท&องถ่ิน พ.ศ. 2547   

3.2 เพ่ือให&ผู&บริหาร และสมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลโพนแพงมีความรู&ความเข&าใจเก่ียวกับการ
ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย�สิน และหนี้สิน   

3.3 เพ่ือให&ผู&บริหาร และสมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลโพนแพงมีความรู&ความเข&าใจมิให&ดําเนิน
กิจการท่ีเป6นการขัดกันระหว�าง ประโยชน�ส�วนบุคคลและประโยชน�ส�วนรวมตามมาตรา 100 แห�งกฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนูญว�าด&วยการป,องกันและ ปราบปรามการทุจริต   

3.4 เพ่ือให&ผู&บริหาร และสมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลโพนแพงมีความรู&ความเข&าใจในแนว
ทางการปฏิบัติสําหรับเจ&าหน&าท่ีของรัฐ เรื่องการทรัพย�สินหรือประโยชน�อ่ืนใดของเจ&าหน&าท่ีของรัฐ ตามมาตรา 
103 แห�งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว�าด&วยการ ป,องกันและปราบปรามการทุจริต  
 
4. เป9าหมาย/ผลผลิต   

ผู&บริหารองค�การบริหารส�วนตําบลโพนแพง  จํานวน 4 คน และสมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลโพน
แพงจํานวน 17 คน รวม 21 คน  
 
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ   

สํานักงานองค�การบริหารส�วนตําบลโพนแพง 
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6. วิธีดําเนินการ   

6.1 จัดทําโครงการ/แผนงาน   
6.2 ประชาสัมพันธ�โครงการ วัน เวลา และสถานท่ีให&แก�ผู&บริหาร และสมาชิกสภาองค�การบริหารส�วน

ตําบลโพนแพงเข&ารับการอบรม   
6.3 อบรมให&ความรู&โดยวิทยากร พร&อมแจกเอกสารประกอบการอบรม   
6.4 ประเมินผลและสรุปผลการดําเนินการ  

 
7. ระยะเวลาดําเนินการ   

ระหว�างเดือนมีนาคม  - เดือน พฤษภาคม   
 
8. งบประมาณดําเนินการ   

10,000  บาท  
 
9. ผู!รับผิดชอบโครงการ   
สํานักปลัด องค�การบริหารส�วนตําบลโพนแพง 
 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ�   

10.1 ผู&บริหาร และสมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลโพนแพงได&เพ่ิมพูนความรู&ความเข&าใจระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว�าด&วยข&อบังคับ การประชุมสภาท&องถ่ิน พ.ศ. 2547   

10.2 ผู&บริหาร และสมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลโพนแพงมีความรู&ความเข&าใจเก่ียวกับการยื่น
บัญชีแสดงรายการทรัพย�สินและ หนี้สิน   

10.3 ผู&บริหาร และสมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลโพนแพงมีความรู&ความเข&าใจมิให&ดําเนินกิจการท่ี
เป6นการขัดกันระหว�างประโยชน� ส�วนบุคคลและประโยชน�ส�วนรวมตามมาตรา 100 แห�งกฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญว�าด&วยการป,องกันและปราบปรามการ ทุจริต   

10.4 ผู&บริหาร และสมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลโพนแพงมีความรู&ความเข&าใจแนวทางการปฏิบัติ
สําหรับเจ&าหน&าท่ีของรัฐเรื่องการ รับทรัพย�สินหรือประโยชน�อ่ืนใดของเจ&าหน&าท่ีของรัฐ ตามมาตรา 103 แห�ง
กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว�าด&วยการป,องกัน และปราบปรามการทุจริต ตัวอย�างท่ี 
 
 
โครงการท่ี 2 
 
1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมการส�งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท!องถ่ิน 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 องค�กรปกครองส�วนท&องถ่ินมีบทบาทความสําคัญยิ่งต�อการพัฒนาทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ด&วย
เหตุผลดังกล�าวการพัฒนาศักยภาพทักษะและความรู&ของสมาชิกสภาท&องถ่ินให&มีความพร&อมท่ีจะรับภารกิจและ
การจัดบริการให&แก�ชุมชนจึงเป6นเรื่องท่ีสําคัญอย�างยิ่ง ประกอบกับการให&การศึกษาอบรมเป6นสิ่งสําคัญประการ
หนึ่งท่ีองค�การบริหารส�วนตําบลโพนแพงได&ดําเนินการ เพ่ือให&สมาชิกสภาท&องถ่ินมีความรู&และทักษะด&านการ
ปกครองส�วนท&องถ่ิน มีความรู&ความเข&าใจในการปฏิบัติหน&าท่ี รวมถึงมีความรู&ความเข&าใจเก่ียวกับระเบียบข&อ 
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กฎหมายต�างๆ ท่ีเก่ียวข&องกับท&องถ่ินด&วย เพ่ือพัฒนาตนเองและสามารถนําความรู&ไปใช&ให&เป6นประโยชน�ต�อการ
ปฏิบัติหน&าท่ีได&อย�างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 
 ดังนั้น องค�การบริหารส�วนตําบลโพนแพงจึงได&มีการจัดส�งสมาชิกสภาท&องถ่ินให&เข&ารับการฝ�กอบรมและ
ศึกษาดูงานอยู�เสมอ เพ่ือเป6นการเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและสามารถนํามาพัฒนาองค�กร พัฒนา
ท&องถ่ิน ให&ท&องถ่ินมีความเจริญก&าวหน&า 

3. วัตถุประสงค� 
 3.1 เพ่ือสร&างการเรียนรู&และประสบการณ�การทํางานให&กับสมาชิกสภาท&องถ่ินให&มีความเข&าใจในการ
ทํางานตามบทบาทและอํานาจหน&าท่ี 
 3.2 เพ่ือให&สมาชิกสภาท&องถ่ินได&มีความรู&ความเข&าใจในการปฏิบัติงานท่ีถูกต&อง เป6นไปตามระเบียบ 
กฎหมาย 
 3.3 เพ่ือส�งเสริมให&สมาชิกสภาท&องถ่ินได&เพ่ิมศักยภาพในการพัฒนาท&องถ่ินได&อย�างถูกต&อง 

4. เป9าหมาย/ผลผลิต 
 สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลโพนแพง จํานวน 17 คน 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 ท้ังในองค�การบริหารส�วนตําบลโพนแพงและหน�วยงานท่ีจัดฝ�กอบรม 

6. วิธีการดําเนินการ 
 6.1 ฝlายบริหารงานบุคคลตรวจสอบหลักสูตรการฝ�กอบรมท้ังภายในองค�การบริหารส�วนตําบลและ
หน�วยงานภายนอก เพ่ือเป6นข&อมูลในการจัดส�งสมาชิกสภาท&องถ่ินเข&ารับการอบรมหรือร�วมประชุมสัมมนาแล&วแต�
กรณี 
 6.2 เม่ือพิจารณาความเหมาะสมของหลักสูตรเรียบร&อยแล&ว ดําเนินการเสนอผู&บังคับบัญชาเพ่ือส�งสมาชิก
สภาท&องถ่ินเข&ารับการฝ�กอบรม หรือเข&าร�วมประชุม หรือดําเนินการจัดฝ�กอบรมเองโดยสํานัก/กองงานท่ี
รับผิดชอบ 
 6.3 แจ&งให&สมาชิกสภาท&องถ่ินผู&ผ�านการฝ�กอบรมจัดทํารายงานสรุปผลการฝ�กอบรมเสนอประธานสภา 
โดยผ�านนายกองค�การบริหารส�วนตําบลโพนแพง 

6.4 ฝlายบริหารงานบุคคลดําเนินการประเมินผลการฝ�กอบรมของสมาชิกสภาท&องถ่ิน และรายงานเสนอ
นายกองค�การบริหารส�วนตําบลโพนแพงทราบ 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ป_งบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม�ใช&งบประมาณ 

9. ผู!รับผิดชอบโครงการ 
 สํานักงานปลัด องค�การบริหารส�วนตําบลโพนแพง 
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10. ผลลัพธ� 
 10.1 สมาชิกสภาท&องถ่ินมีความรู&ความเข&าใจในการทํางานตามบทบาทและอํานาจหน&าท่ี 
 10.2 สมาชิกสภาท&องถ่ินได&รับการเรียนรู&และประสบการณ�การทํางานใหม�ๆ 
 10.3 การปฏิบัติงานของสมาชิกสภาท&องถ่ินเป6นไปอย�างถูกต&องตามระเบียบกฎหมาย 

11. ตัวช้ีวัด 
 จํานวนสมาชิกสภาท&องถ่ินขององค�การบริหารส�วนตําบลโพนแพง จํานวน 17 ราย ได&รับการฝ�กอบรม 

 

4.3.2 ส�งเสริมสมาชิกสภาท!องถ่ินให!มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝJายบริหารตาม
กระบวนการ และวิธีการท่ีกฎหมาย ระเบียบท่ีเก่ียวข!องได!กําหนดไว! โดยไม�ฝ)กใฝJฝJายใด 
1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมการมีส�วนร�วมในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบล 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 การส�งเสริมและการพัฒนาความเข&มแข็งขององค�กรปกครองส�วนท&องถ่ิน เก่ียวข&องกับหลายองค�ประกอบ 
และหลายฝlายโดยเฉพาะอย�างยิ่งบุคลากรท&องถ่ิน อันได&แก� ฝlายบริหารและฝlายสภาขององค�กรปกครองส�วน
ท&องถ่ินท่ีมาจากการเลือกต้ัง ฝlายข&าราชการองค�กรปกครองส�วนท&องถ่ิน บุคลากรเหล�านี้มีบทบาทและต&องทํา
หน&าท่ีของตนอย�างเข&มแข็ง เพ่ือเสริมสร&างแนวคิดประชาธิปไตยและการมีส�วนร�วมโดยให&มีกระบวนการสอดคล&อง
กับการปกครองระบอบประชาธิปไตย ให&มีการกระจายอํานาจการตัดสินใจ และแก&ไขป-ญหาภายในตําบลและ
ตอบสนองความต&องการของประชาชน ตลอดจนมีการถ�วงดุลอํานาจระหว�างฝlายสภากับฝlายบริหาร และท่ีสําคัญ
ส�งเสริมการมีส�วนร�วมในการเสนอแก&ป-ญหา รวมถึงการตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค�การบริหารส�วนตําบล 
 องค�การบริหารส�วนตําบลโพนแพง เล็งเห็นถึงความสําคัญของบทบาทของสภาท&องถ่ิน เก่ียวกับการมีส�วน
ร�วมในการปฏิบัติงาน จึงได&ดําเนินกิจกรรมการมีส�วนร�วมในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาท&องถ่ินในเรื่องต�างๆ 
เพ่ือเป6นการส�งเสริมให&สมาชิกสภาท&องถ่ินมีความเข&มแข็งในการใช&อํานาจหรือปฏิบัติหน&าท่ีให&เกิดความสมดุลใน
การบริหารงาน 
3. วัตถุประสงค� 
 3.1 เพ่ือเป6นการส�งเสริมให&สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบล มีบทบาทในการปฏิบัติงาน และการมีส�วนร�วม
ในการทํางาน 
 3.2 เพ่ือเป6นการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝlายบริหาร 
 3.3 เพ่ือเป6นการบรรเทาความเดือดร&อนของประชาชน 
4. เป9าหมาย 
 สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลโพนแพง จํานวน 17 คน 
5. พ้ืนท่ีดําเนินงาน 
 องค�การบริหารส�วนตําบลโพนแพง 
6. วิธีดําเนินงาน 
 6.1 แต�งต้ังสมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลเป6นคณะกรรมการร�วมในการปฏิบัติงานในเรื่องต�างๆ   
 6.2 สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลท่ีได&รับการแต�งต้ัง เข&าร�วมปฏิบัติหน&าท่ีนําข&อมูลแจ&งในท่ีประชุม
สภาองค�การบริหารส�วนตําบล เพ่ือทําการปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานในส�วนท่ีประชาชนได&รับความเดือดร&อนและ
ต&องการของประชาชน 
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7. ระยะเวลาดําเนินการ 

ป_งบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 
 
8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม�ใช&งบประมาณ 
 
9. ผู!รับผิดชอบโครงการ 
   สํานักปลัด องค�การบริหารส�วนตําบลโพนแพง 

10. ผลลัพธ� 
 การพัฒนาองค�การบริหารส�วนตําบลโพนแพงเป6นไปอย�างต�อเนื่อง ตอบสนองความต&องการของประชาชน 
เกิดทัศนคติท่ีดี 

 

4.4 เสริมพลังการมีส�วนร�วมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคส�วนเพ่ือต�อต!านการทุจริต 
4.4.1 ส�งเสริมให!มีการดําเนินการเฝ9าระวังการทุจริต 

โครงการท่ี 1 
 

1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมการติดป9ายประชาสัมพันธ�กรณีพบเห็นการทุจริต 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
ป-ญหาการทุจริตท่ีเกิดข้ึนในหน�วยงานภาครัฐได&ส�งผลเสียหายกับประเทศชาติอย�างมาก จําเป6นท่ีทุกภาค

ส�วนในสังคมจะต&องตระหนักและร�วมกันแก&ไขจัดการป-ญหา โดยการเข&าไปมีส�วนร�วมเป6นเครือข�ายในการ
ขับเคลื่อนต�างๆ ให&เกิดการเฝ,าระวัง ป,องปรามการทุจริต ในรูปแบบการกระตุ&นให&ทุกภาคส�วนในจังหวัดได&
ตระหนักถึงป-ญหาการทุจริตคอร�รัปชันและมี     ส�วนร�วมในการป,องกันและปราบปรามการทุจริต 

3. วัตถุประสงค� 
 3.1 เพ่ือให&ประชาชนมีส�วนร�วมในการป,องกันการทุจริต 
 3.2 เพ่ือแสดงเจตนารมณ�ในการแก&ไขป-ญหาการทุจริต 

4. เป9าหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนในพ้ืนท่ีตําบลโพนแพง 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 ตําบลโพนแพง 

6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 ขออนุมัติจัดทําป,ายประชาสัมพันธ� 
 6.2 ป�ดประกาศประชาสัมพันธ�   
 6.3 จัดเจ&าหน&าท่ีรับผิดชอบรับแจ&งเหตุทางโทรศัพท� 
 6.4 บันทึกเรื่องร&องเรียน ร&องทุกข� 
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6.5 เสนอผู&บริหารพิจารณาสั่งการ 
 6.6 ดําเนินการปรับปรุงแก&ไขเรื่องท่ีได&รับการร&องเรียน 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ป_งบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 10,000.- บาท 

9. ผู!รับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัดองค�การบริหารส�วนตําบลโพนแพง 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ� 
 10.1 จํานวนเรื่องร&องเรียนเก่ียวกับการทุจริต 
 10.2 นําเรื่องท่ีได&รับการร&องเรียนไปดําเนินการปรับปรุงแก&ไข 
 
 

4.4.2 บูรณาการทุกภาคส�วนเพ่ือต�อต!านการทุจริต 

โครงการท่ี 1 
1. ช่ือโครงการ : มาตรการการส�งเสริมและพัฒนาเครือข�ายด!านการป9องกันการทุจริต 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค�การบริหารส�วนตําบล พ.ศ.2537 แก&ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 6) พ.ศ.
2552 กําหนดให&องค�การบริหารส�วนตําบลมีภารกิจหน&าท่ีท่ีต&องเป6นไปเพ่ือประโยชน�สุขของประชาชน โดยใช&วิธี
บริหารกิจการบ&านเมืองท่ีดี และให&คํานึงถึงการมีส�วนร�วมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาท&องถ่ิน การจัดทํา
งบประมาณ การจัดซ้ือจัดจ&าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงานและการเป�ดเผยข&อมูลข�าวสาร ท้ังนี้ 
ให&เป6นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข&อบังคับว�าด&วยการนั้น ประกอบกับพระราชกฤษฎีกาว�าด&วยหลักเกณฑ�การ
บริหารกิจการบ&านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 และนโยบายของรัฐบาลในการป,องกันและปราบปรามการทุจริต       ซ่ึง
มุ�งเน&นในการสร&างจิตสํานึก ค�านิยม การบูรณาการ การสร&างความเข&มแข็ง และการพัฒนาศักยภาพเจ&าหน&าท่ีของ
รัฐในการป,องกันและปราบปรามการทุจริต 
 ป-ญหาเก่ียวกับการทุจริตคอร�รัปชันสามารถเกิดข้ึนได&ในทุกวงการ ไม�ว�าจะเป6นวงการระดับท&องถ่ินจนถึง
ระดับชาติ ซ่ึงองค�การบริหารส�วนตําบลโพนแพง ภารกิจหน&าท่ีในการบริหารราชการท&องถ่ินให&มีความก&าวหน&า
เจริญรุ�งเรือง โดยการมีส�วนร�วมของภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ รวมถึงภาคประชาชนท่ัวไปในการร�วมกัน
พัฒนาท&องถ่ินให&ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีและมีเศรษฐกิจท่ีดีในท&องถ่ิน ดังนั้น การท่ีองค�กรปกครองส�วนท&องถ่ิน
จะพัฒนาให&เจริญก&าวหน&าได&นั้น จําเป6นจะต&องมีองค�ประกอบหลายๆ ด&าน ในการร�วมกันพัฒนาท&องถ่ิน ในการนี้ 
การมีเครือข�ายท่ีดีท่ีคอยสนับสนุนและร�วมมือกันพัฒนาท&องถ่ิน จึงเป6นสิ่งจําเป6นโดยเฉพาะเครือข�ายด&านการ
ป,องกันการทุจริตคอร�รัปชัน ซ่ึงเป6นการเป�ดโอกาสให&ภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ รวมถึงภาคประชาชนได&มี
ส�วนร�วมในการเป6นเครือข�ายร�วมกับองค�การบริหารส�วนตําบลปlาบอนในการร�วมคิด ร�วมพิจารณา ร�วมตัดสินใจ 
ร�วมทํา ร�วมรับผิดชอบ และร�วมตรวจสอบเพ่ือป,องกันการทุจริตคอร�รัปชันในท&องถ่ิน 
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องค�การบริหารส�วนตําบลโพนแพงพิจารณาแล&วเห็นว�า การมีเครือข�ายดังกล�าวเป6นสิ่งจําเป6น จึงได&จัดทํามาตรการ
ส�งเสริมและพัฒนาเครือข�ายด&านการป,องกันการทุจริตข้ึน เพ่ือส�งเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานของเครือข�าย
ด&านการป,องกันการทุจริตให&มีความเข&มแข็ง 

3. วัตถุประสงค� 
 1. เพ่ือสร&างแกนนํา แนวร�วมและเครือข�ายในการรักษาผลประโยชน�ของท&องถ่ิน 
 2. เพ่ือพัฒนาองค�ความรู&ให&กับทุกภาคส�วน ให&เกิดจิตสํานึกและตระหนักเก่ียวกับป-ญหาการทุจริต 
 3. เพ่ือให&เกิดความร�วมมือร�วมใจในการป,องกันการทุจริตในพ้ืนท่ีตําบลโพนแพง 

4. เป9าหมาย 
 ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ สถานศึกษา และภาคประชาชน ในพ้ืนท่ีตําบลโพนแพงเข&ามามีส�วน
ร�วมในการเป6นเครือข�ายด&านการป,องกันการทุจริตร�วมกับองค�การบริหารส�วนตําบลโพนแพง 

5. สถานท่ีดําเนินการ 
 ในเขตพ้ืนท่ีตําบลโพนแพง 

6. วิธีดําเนินงาน 
 1. แต�งต้ังตัวแทนภาครัฐ ภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ และภาคประชาชน ร�วมเป6นเครือข�ายด&านการ
ป,องกันการทุจริตตําบลโพนแพง 
 2. เป�ดโอกาสให&เครือข�ายท่ีได&รับการแต�งต้ังมีส�วนร�วมในการบริหารราชการขององค�การบริหารส�วนตําบล
โพนแพงในการร�วมคิด ร�วมพิจารณา ร�วมตัดสินใจ ร�วมทํา และร�วมรับผิดชอบ ร�วมตรวจสอบเพ่ือป,องกันการ
ทุจริต 
 3. ส�งเสริมสนับสนุนและอํานวยความสะดวกให&กับเครือข�ายในการร�วมตรวจสอบเพ่ือป,องกันการทุจริต 
 4. ทําบันทึกข&อตกลง (MOU)   ร�วมกันระหว�างองค�การบริหารส�วนตําบลโพนแพงกับบุคคล องค�กร ส�วน
ราชการ และองค�กรปกครองส�วนท&องถ่ินท่ีเข&าร�วมเป6นเครือข�าย 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ป_งบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม�ใช&งบประมาณ 

9. ผู!รับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัดองค�การบริหารส�วนตําบลโพนแพง 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ� 
 1. ทําให&เกิดแกนนํา แนวร�วมและเครือข�ายในการรักษาผลประโยชน�ของท&องถ่ิน 
 2. ทําให&ทุกภาคส�วนมีความรู& ก�อให&เกิดจิตสํานึกและตระหนักเก่ียวกับป-ญหาการทุจริต 
 3. ทําให&เกิดความร�วมมือร�วมใจในการป,องกันการทุจริตในพ้ืนท่ีตําบลโพนแพง 
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ประกาศองค�การบริหารส�วนตําบลโพนแพง 
เร่ือง    ประกาศใช!แผนปฏิบัติการป9องกันการทุจริต  พ.ศ. 2562 – 2564 

ขององค�การบริหารส�วนตําบลโพนแพง  
--------------------------------------------- 

 

ตามคําสั่งคณะรักษาความสงบแห�งชาติ ท่ี 69/2557 เรื่องมาตรการป,องกันและแก&ไขป-ญหา      การ
ทุจริตประพฤติมิชอบ ได&กําหนดให&ทุกส�วนราชการและหน�วยงานของรัฐ กําหนดมาตรการหรือแนวทางการป,องกัน
และแก&ไขป-ญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส�วนราชการและหน�วยงานของรัฐ โดยมุ�งเน&นการสร&าง   ธรรมาภิบาล
ในการบริหารงาน และส�งเสริมการมีส�วนร�วมจากทุกภาคส�วนในการตรวจสอบ เฝ,าระวัง เพ่ือสกัดก้ันมิให&เกิดการ
ทุจริตประพฤติมิชอบได& ประกอบกับนโยบายของ พลเอกประยุทธ�  จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี ได&แถลงนโยบาย
ของรัฐบาลต�อสภานิติบัญญัติแห�งชาติ เม่ือวันท่ี 12 กันยายน 2557 ก็ได&กําหนดให&มีการบริหารราชการแผ�นดินท่ีมี
ธรรมาภิบาลและการป,องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ เป6นนโยบายสําคัญของรัฐบาล     

บัดนี้ องค�การบริหารส�วนตําบลโพนแพง   ได&จัดทําแผนปฏิบัติการป,องกันการทุจริต  พ.ศ. 2562 – 
2564 ขององค�กรปกครองส�วนตําบลโพนแพง  เรียบร&อยแล&ว จึงขอประกาศใช&แผนปฏิบัติการป,องกันการทุจริต  
พ.ศ. 2562 – 2564 ขององค�กรปกครองส�วนตําบลโพนแพง   รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท&ายประกาศนี้ 

จึงประกาศให&ทราบโดยท่ัวกัน 

 
   ประกาศ   ณ   วันท่ี        เดือน  กุมภาพันธ�  พ.ศ. 2561 
 
 
 
        (นายศิริ  นิลแสง) 

นายกองค�การบริหารส�วนตําบลโพนแพง 
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คําส่ังองค�การบริหารส�วนตําบลโพนแพง 
ท่ี       /2561 

เรื่อง    แต�งตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติการป9องกันการทุจริต  พ.ศ.  2562 – 2564 
ขององค�การบริหารส�วนตําบลโพนแพง      

-------------------------------------------------- 
ตามคําสั่งคณะรักษาความสงบแห�งชาติ ท่ี 69/2557 เรื่องมาตรการป,องกันและแก&ไขป-ญหา      การ

ทุจริตประพฤติมิชอบ ได&กําหนดให&ทุกส�วนราชการและหน�วยงานของรัฐ กําหนดมาตรการหรือแนวทางการป,องกัน
และแก&ไขป-ญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส�วนราชการและหน�วยงานของรัฐ โดยมุ�งเน&นการสร&าง   ธรรมาภิบาล
ในการบริหารงาน และส�งเสริมการมีส�วนร�วมจากทุกภาคส�วนในการตรวจสอบ เฝ,าระวัง เพ่ือสกัดก้ันมิให&เกิดการ
ทุจริตประพฤติมิชอบได& ประกอบกับนโยบายของ พลเอกประยุทธ�  จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี ได&แถลงนโยบาย
ของรัฐบาลต�อสภานิติบัญญัติแห�งชาติ เม่ือวันท่ี 12 กันยายน 2557 ก็ได&กําหนดให&มีการบริหารราชการแผ�นดินท่ีมี
ธรรมาภิบาลและการป,องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ เป6นนโยบายสําคัญของรัฐบาล     

องค�การบริหารส�วนตําบลโพนแพง   ขอจัดต้ังคณะจัดทําแผนปฏิ บั ติการป,องกันการทุจริต         
พ.ศ. 2562 – 2564 ขององค�กรปกครองส�วนตําบลโพนแพง  ดังรายชื่อต�อไปนี้  
 1.  นายกองค�การบริหารส�วนตําบลโพนแพง   เป6นประธานฯ 
 2. รองนายกองค�การบริหารส�วนตําบลโพนแพง คนที่ 1  กรรมการ 
 3. รองนายกองค�การบริหารส�วนตําบลโพนแพง คนที่ 2  กรรมการ 
 4.  เลขานุการนายกองค�การบริหารส�วนตําบลโพนแพง  กรรมการ 
 5.  สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลโพนแพง   ทุกท�าน กรรมการ 
 6.  ปลัดองค�การบริหารส�วนตําบลโพนแพง   กรรมการ 
 7.  ผอ.กองคลัง      กรรมการ 
 8.  ผอ.กองช�าง      กรรมการ 

9.   เจ&าหน&าที่พัสดุ     กรรมการ 
10.  รองปลัด อบต.     กรรมการ 

 11.  เจ&าพนักงานพัฒนาชุมชน    กรรมการ 
 15.  หัวหน&าฝlายการเงินและบัญชี    กรรมการ 
 16.  เจ&าหน&าที่จัดเก็บรายได&    กรรมการ 
 17.  เจ&าหน&าที่ธุรการ     กรรมการ 
 18.  ผู&ช�วยเจ&าหน&าที่จัดเก็บรายได&    กรรมการ 
 19.  นักการภารโรง     กรรมการ 
 20.  คนงานทั่วไป      กรรมการ 
 21.  ครูดูแลเด็กเล็ก     กรรมการ 
 22.  หัวหน&าสํานักปลัด    กรรมการและเลขานุการ 
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 23.  หัวหน&าฝlายบริหารงานทั่วไป   ผู&ช�วยกรรมการและเลขานุการ 
 

ทั้งนี้    ตั้งแต�บัดนี้เป6นต&นไป 

 สั่ง   ณ  วันที่          เดือน   กุมภาพันธ�  พ.ศ. 2561 

 

 (นายศิริ  นิลแสง) 
นายกองค�การบริหารส�วนตําบลโพนแพง 



 

 
 


