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คำนำ 
 
 

  สภาพสังคมปัจจุบัน  การทุจริตคอร์รัปชันถือว่าเป็นปัญหาที่ขยายวงกว้าง  ส่งผลกระทบอย่าง
ร้ายแรงต่อเสถียรภาพทางการเมือง  การพัฒนาเศรษฐกิจ  และสังคม  และการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ทำให้
ประเทศต่างๆตระหนักถึงร้ายที่เกิดข้ึนจากการทุจริตมากขึ้น  
  องค์การบริหารส่วนตำบล สระ ได้จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี  (พ.ศ. 2562 - 
2564) ประกอบด้วย  ๖ ยุทธศาสตร์ คือ  
  ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต  
  ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต  
  ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก  
  ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต  
  ยุทธศาสตร์ที่ ๖  ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : 
                                            CPI) ของประเทศไทย   

ซ่ึงแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี  (พ.ศ. 2562 - 2564)  เล่มนี้เป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้
ประชาชน  ข้าราชการ   มีความรู้   ความเข้าใจ  บทบาท  ภารกิจ  ของหน่วยงานราชการ  เพื่อจะได้มีส่วนร่วมใน
แก้ไขปัญหา  และเข้าใจในปัญหาการทุจริตได้มากยิ่งขึ้น  ตลอดจนเข้าใจกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การอบรมส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมและการเฝ้าระวังการทุจริต  เป็นต้น 

องค์การบริหารส่วนตำบล สระ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าองค์การบริหารส่วนตำบล สระ ฉบับนี้ จะทำ
ให้เกิดประโยชน์สูงสุดบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 
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ส่วนที่  1  บทนำ 

 

1. การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กร 
  การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์การบริหารส่วนตำบล สระ มีวัตถุประสงค์เพ่ือต้องการ
บ่งชี้ความเสี่ยงของการทุจริตที่มีอยู่ในองค์กรโดยการประเมินโอกาสของการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น ตลอดจนบุคคลหรือ
หน่วยงานที่อาจเกี่ยวข้องกับการกระทำทุจริต เพื่อพิจารณาว่าการควบคุมและการป้องกันการทุจริตที่มีอยู่ในปัจจุบัน
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่ 
             การทุจริตในระดับท้องถิ่น พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการขยายตัวของการทุจริตในระดับท้องถิ่น ได้แก่ การ
กระจายอำนาจลงสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แม้ว่าโดยหลักการแล้วการกระจายอำนาจมีวัตถุประสงค์สำคัญ
เพ่ือให้บริการต่างๆ ของรัฐสามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนมากขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้นแต่ในทาง
ปฏิบัติทำให้แนวโน้มของการทุจริตในท้องถิ่นเพ่ิมมากยิ่งขึ้นเช่นเดียวกัน 
             ลักษณะการทุจริตในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำแนกเป็น 7 ประเภท ดังนี้ 

1) การทุจริตด้านงบประมาณ การทำบัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง และการเงินการคลัง ส่วนใหญ่เกิดจาก 
การละเลยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

2) สภาพหรือปัญหาที่เกิดจากตัวบุคคล 
3) สภาพการทุจริตอันเกิดจากช่องว่างของกฎระเบียบและกฎหมาย 
4) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการขาดความรู้ความเข้าใจและขาดคุณธรรม 

จริยธรรม 
5) สภาพหรือลักษณะปัญหาที่เกิดจากการขาดประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
6) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายในการ                                

ตรวจสอบจากภาคส่วนต่างๆ 
7) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากอำนาจ บารมี และอิทธิพลท้องถิ่น 

            สาเหตุและปัจจัยที่นำไปสู่การทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถสรุปเป็นประเด็นได้  ดังนี้ 
1) โอกาส แม้ว่าในปัจจุบันมีหน่วยงานและกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการป้องกันและปราบปราม 

การทุจริตแต่พบว่า ยังคงมีช่องว่างที่ทำให้เกิดโอกาสของการทุจริต ซึ่งโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นจากการบังคับใช้
กฎหมายที่ไม่เข้มแข็ง กฎหมาย กฎระเบียบไม่รัดกุม และอำนาจหน้าที่โดยเฉพาะข้าราชการระดับสูงก็เป็นอีก
โอกาสหนึ่งที่ทำให้เกิดการทุจริต 
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2) สิ่งจูงใจ เป็นที่ยอมรับว่าสภาวะทางเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม ทำให้คน
ในปัจจุบันมุ่งเน้นที่การสร้างความร่ำรวย ด้วยเหตุนี้จึงเป็นแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่มีแนวโน้มที่จะทำพฤติกรรมการ
ทุจริตมากยิ่งข้ึน 

3) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปร่งใส ปัจจุบันเป็นที่ทราบดีว่าการทุจริตในปัจจุบันมี
รูปแบบที่ซับซ้อนขึ้น โดยเฉพาะการทุจริตในเชิงนโยบายที่ทำให้การทุจริตกลายเป็นความชอบธรรมในสายตาของ
ประชาชน ขาดกลไกการตรวจสอบความโปร่งใสที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเป็นการยากที่จะเข้าไปตรวจสอบการ
ทุจริตของบุคคลเหล่านี้ 

4) การผูกขาด ในบางกรณีการดำเนินงานของภาครัฐ ได้แก่ การจัดซื้อ-จัดจ้าง เป็นเรื่องของการ
ผูกขาด ดังนั้นจึงมีความเกี่ยวข้องเป็นห่วงโซ่ผลประโยชน์ทางธุรกิจ ในบางครั้งพบบริษัทมีการให้สินบนแก่
เจ้าหน้าที่เพ่ือให้ตนเองได้รับสิทธิในการดำเนินงานโครงการของภาครัฐ รูปแบบของการผูกขาด ได้แก่ การผูกขาด
ในโครงการก่อสร้างและโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ 

5) การได้รับค่าตอบแทนที่ไม่เหมาะสม รายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย ความยากจนถือเป็นปัจจัย
หนึ่งที่ทำให้ข้าราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความต้องการที่จะมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ทำให้เจ้าหน้าที่
ต้องแสวงหาช่องทางเพ่ือเพ่ิม “รายได้พิเศษ” ให้กับตนเองและครอบครัว 

6) การขาดจริยธรรม คุณธรรม ในสมัยโบราณ ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคุณธรรมที่ได้รับการเน้นเป็น
พิเศษถือว่าเป็นเครื่องวัดความดี แต่ในปัจจุบัน พบว่า คนมีความละอายต่อบาปและเกรงกลัวบาปน้อยลง และมี
ความเห็นแก่ตัวมากยิ่งขึ้น มองแต่ประโยชน์ส่วนตนเป็นที่ตั้งมากกว่าที่จะยึดผลประโยชน์ส่วนรวม 

7) มีค่านิยมที่ผิด ปัจจุบันค่านิยมของสังคมได้เปลี่ยนจากยกย่องคนดี คนที่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็น
ยกย่องคนที่มีเงิน คนที่เป็นเศรษฐี มหาเศรษฐี คนที่มีตำแหน่งหน้าที่การงานสูง ด้วยเหตุนี้ ผู้ที่มีค่านิยมที่ผิดเห็นว่า
การทุจริตเป็นวิถีชีวิตเป็นเรื่องปกติธรรมดา เห็นคนซื่อเป็นคนเซ่อ เห็นคนโกงเป็นคนฉลาด ย่อมจะทำการทุจริตฉ้อ
ราษฎร์บังหลวง โดยไม่มีความละอายต่อบุญและบาป และไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายของบ้านเมือง 

 การทุจริตคืออะไร   

“ทุจริต”  หมายถึง  ประพฤติชั่ว  คดโกง  ไม่ซื่อตรง 

“การทุจริตต่อหน้าที่”    หมายความว่า  ปฏิบัติหรือละเว้นอย่างใดในตำแหน่งหน้าที่หรือปฏิบัติ หรือ ละเว้น
การปฏิบัติอย่างใดในพฤติการณ์ที่อาจทำให้ผู้อ่ืนชื่อว่าตำแหน่งหรือหน้าที่  ทั้งที่ตนมิไดมีตำแหน่งหน้าที่นั้น  หรือ
ใช้อำนาจในตำแหน่งหรือหน้าที่ ทั้งนี้เพ่ือประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบสำหรับตนเองหรือผู้อื่น  การทุจริตต่อหน้าที่  
การฉ้อราษฎร์บังหลวงหรือคอร์รัปชั่น ล้วนมีความหมายอย่างเดียวกัน 
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สาเหตุที่มีการทุจริต 

    ปัจจัยภายใน   ได้แก่  สิ่งที่อยู่ในใจ  อยู่กับตัวของแต่ละบุคคล  คือ 

1.1 การหย่อนคุณธรรมความซื่อสัตย์ 
1.2 โอกาส 
1.3 สิ่งจูงใจ 
1.4 การเสี่ยงภัย  

 
   ปัจจัยภายนอก   ได้แก่  สิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบ ๆ  ตัว คือ  

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

 

ทุจริตในเรื่องอะไรบ้าง  

1. ฝ่าฝืน หลีกเลี่ยง  หรือบิดเบือน  ระเบียบแบบแผน  หรือกฎข้อบังคับ 
2. จูงใจ  เรียกร้อง  ขมขู่  หน่วงเหนี่ยวหรือกลั่นแกล้ง  เพื่อหาประโยชน์ใส่ตนหรือพวกพ้อง 
3. สมยอม รู้เห็นเป็นใจ  เพิกเฉย  หรือละเว้นการกระทำในการที่ปฎิบัติหรือรับผิดชอบตามหน้าที่ 
4. ยักยอก  เบียดบังซึ่งทรัพย์สินของทางราชการ 
5. ปลอมแปลง  หรือกระทำการใดๆ  อันเป็นเท็จ 
6.  มีผลประโยชน์ร่วมในกิจการบางประเภทที่สามารถใช้อำนาจหน้าที่ของตน บันดาลประโยชน์ได้  

 7.  สมยอมเสนอราคา  หรือการฮ้ัว  เพ่ือกำหนดราคาอันเป็นการเอาเปรียบรัฐ    

แนวทางการป้องกันการทุจริต  

 ประชาชนมีช่องทางในการช่วยป้องกันการทุจริตได้หลายระดับ  คือ   ระดับบุคคล   และระดับชุมชน/
ท้องถิ่น  และระดับสังคม  

ช่องทางในการป้องกันการทุจริต 

1. ระดับบุคคล 



1.1 การมีจิตใจสุจริต 
1.2 ตัวเองจะต้องไม่ประพฤติ  ปฎิบัติ  หรือทำการทุจริต 
1.3 ตัวเองจะต้องไม่สนับสนุนหรือส่งเสริมให้คนอ่ืนทุจริต 
1.4 หากพบเห็นการทุจริตต้องช่วยกันตักเตือน แนะนำหรือแจ้งเบาะแส 
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1.5 ฝึกวินัยในตนเอง  สร้างคุณธรรมในจิตใจ 
1.6 ไม่ทำการทุจริตทั้งทางตรงและทางอ้อม 
1.7 ไม่สนับสนุนส่งเสริมให้ผู้อื่นทุจริต 
1.8 ไม่เลือกคนทุจริตหรือเคยทุจริตเข้าสภา 
1.9 เมื่อพบเห็นการทุจริตให้ตักเตือนแนะนำ  หรือดำเนินการอย่างอ่ืน 

2. ระดับชุมชน  

2.1 การรวมกลุ่ม 
2.2 การสร้างเครือข่าย 
2.3 การประชุมวางแผน 
2.4 การกำหนดกติกาชุมชน 
2.5  การจัดกิจกรรมเคลื่อนไหว 

3. ระดับสังคม  

3.1 สมัครเข้าเป็นองค์กรสมาชิกเครือข่าย 
3.2 การแจ้งเรื่องราวร้องเรียนการทุจริต 
3.3 การขอรับการสนับสนุนการดำเนินงาน 
3.4 การร่วมเคลื่อนไหว 
3.5 สมัครเป็นเครือข่ายองค์กรภายนอก 
3.6 แจ้งข้อมูลข่าวสารการทุจริตในพื้นที่ 
3.7 ขอรับการสนับสนุนการดำเนินกิจกรรม 
3.8 การร่วมเคลื่อนไหว 

4. ระดับชุมชน 

4.1 รวมกลุ่มขึ้นในชุมชน 
4.2 สร้างเครือข่ายระหว่างกลุ่ม  ตั้งชมรม 
4.3 ประชุม/วางแผนการดำเนินการ 
4.4   กำหนดกฎหมู่บ้าน / กติกาชุมชน     
4.4 การดำเนินกิจกรรม / รณรงค์ต้านการทจุริต 
4.5 ร่วมลงชื่อถอดถอนคนทุจริตออกจากตำแหน่ง 
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2.หลักการและเหตุผล 
 ปัจจุบันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในประเทศไทยถือเป็นปัญหาเรื้อรังที่นับวันยิ่งจะทวีความรุ่น

แรงและสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นและส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของชาติ เป็นปัญหา
ลำดับต้น ๆ ที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดขึ้นทุกภาคส่วนใน
สังคมไทย ไม่ว่าจะเป็นภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมักถูกมองจากภายนอก
สังคมว่าเป็นองค์กรที่เอ้ือต่อการทุจริตคอร์รัปชั่นและมักจะปรากฎข่าวการทุจริตตามสื่อและรายงานของทาง
ราชการอยู่เสมอ ซึ่งได้ส่งผลสะเทือนต่อกระแสการกระจายอำนาจและความศรัทธาต่อระบบการปกครองส่วน
ท้องถิ่นอย่างยิ่ง ส่งผลให้ภาพลักษณ์ของประเทศเรื่องการทุจริตคอร์รัปชั่นมีผลในเชิงลบสอดคล้องกับการจัดอันดับ
ดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชัน (Corruption Perception Index – CPI) ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้ประเมินการทุจริต
คอร์รัปชันทั่วโลกที่จัดโดยองค์กรเพ่ือความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency Intemational - IT) พบว่า ผล
คะแนนของประเทศไทยระหว่างปี 2555-2558 อยู่ที่ 35-38 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 โดยในปี 2558 
อยู่อันดับที่ 76 จาก 168 ประเทศทั่วโลก และเป็นอันดับที่ 3 ในประเทศอาเซียนรองจากประเทศสิงคโปร์และ
ประเทศมาเลเซีย และล่าสุดพบว่าผลคะแนนของประเทศไทยปี 2559 ลดลง 3 คะแนน จากปี 2558 ได้ลำดับที่ 
101 จาก 168 ประเทศ ซึ่งสามารถสะท้อนให้เห็นว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่มีปัญหาการคอร์รัปชันอยู่ใน
ระดับสูง 

         แม้ว่าในช่วงระยะที่ผ่านมา ประเทศไทยได้แสดงให้เห็นถึงความพยายามในการปราบปรามการ
ป้องกันการทุจริต ไม่ว่าจะเป็น การเป็นประเทศภาคีภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต 
(United Nations Convention Against Corruption-UNCAC) พ.ศ. 2546 การจัดตั้งองค์กรตามรัฐธรรมนูญ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะกรรมการป้องกันปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้จัดทำยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตมาแล้ว 3 ฉบับ แต่ปัญหาการทุจริตในประเทศไทยไม่ได้มีแนวโน้มที่ลดน้อยถอยลง 
สาเหตุที่ทำให้การทุจริตเป็นปัญหาที่สำคัญของสำคัญไทยประกอบด้วยปัจจัยทางด้านพ้ืนฐานโครงสร้างสังคม ซึ่ง
เป็นสังคมที่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานความสัมพันธ์แนวดิ่ง (Vertical Relation) หรืออีกนัยหนึ่งคือพ้ืนฐานของสังคม
อุปถัมภ์ที่ทำให้สังคมไทยยึดติดกับการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน โดยเฉพาะในหมู่ญาติพ่ีน้องและพวกพ้อง ยึดติดกับ
กระแสบริโภคนิยม วัตถุนิยม ติดความสบาย ยกย่องคนที่มีเงินและมีอำนาจ คนไทยบางส่วนมองว่าการทุจริต
คอรัปชั่นเป็นเรื่องปกติที่ยอมรับได้ ซึ่งนับได้ว่าเป็นปัญหาที่ฝังรากลึกในสังคมไทยมาตั้งแต่อดีตหรือกล่าวได้ว่าเป็น
ส่วนหนึ่งของค่านิยมและวัฒนธรรมไทยไปแล้ว ผนวกกับปัจจัยทางด้านการทำงานที่ ไม่ได้บูรณาการความร่วมมือ
ของทุกภาคส่วนไว้ด้วยกัน จึงส่งผลให้การทำงานของกลไกหรือความพยายามที่ได้กล่าวมาข้างต้นไม่สามารถทำได้
อย่างเต็มศักยภาพ ขาดความเข้มแข็ง 



         ปัจจุบันยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ 3 เริ่มจาก
ปี พ.ศ. 2560 จนถึงปี พ.ศ. 2564 ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่
ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง  
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หน่วยงานของรัฐตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพ่ือให้ประเทศไทยมี
ศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยกำหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใส
สะอาดไทยทั้งชาติต้านทุจริต” มีเป้าหมายหลักเพ่ือให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต 
(Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2564 ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะ
สูงขึ้นได้นั้น การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนต้องมีพฤติกรรม
แตกต่างจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได้กำหนดยุทธศาสตร์การ
ดำเนินงานหลักออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต  
  ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต  
  ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก  
  ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต  
  ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : 
                                             CPI) ของประเทศไทย   
             
        3.วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผน 

๑) เพ่ือยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
๒) เพ่ือยกระดับจิตสำนึกรับผิดชอบในผลประโยชน์ของสาธารณะของข้าราชการฝ่ายการเมืองข้าราชการ 

ฝ่ายบริหารบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงประชาชนในท้องถิ่น 
๓) เพ่ือให้การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

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

audit)   ของภาคประชาชนในการบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
๕) เพ่ือพัฒนาระบบ กลไก  มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กร 

ปกครองส่วนท้องถิ่น 
4.เป้าหมาย 

 ๑)  ข้าราชการฝ่ายการเมือง  ข้าราชการฝ่ายบริหาร   บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  รวมถึง
ประชาชนในท้องถิ่นมีจิตสำนึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน
ท้องถิ่น  ปราศจากการก่อให้เกิดข้อสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการจริยธรรม  การขัดกันแห่ง
ผลประโยชน์และแสวงประโยชน์โดยมิชอบ 



 ๒)  เครื่องมือ/มาตรการการปฏิบัติงานที่สามารถป้องกันปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติ  มิชอบ
ของข้าราชการ 
 ๓)  โครงการ / กิจกรรม / มาตรการที่สนับสนุนให้สาธารณะและภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและ
ตรวจสอบการปฏิบัติหรือบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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 ๔)  กลไก  มาตรการ  รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่มีเข้มแข็งในการตรวจสอบ  ควบคุมและถ่วงดุลการใช้อำนาจอย่างเหมาะสม 
 ๕)  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแผนงานที่มีประสิทธิภาพ  ลดโอกาสในการกระทำการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ  จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วน 

 

5.ประโยชน์ของการจัดทำแผน 
 ๑)  ข้าราชการฝ่ายการเมือง   ข้าราชการฝ่ายบริหาร  บุคลากรขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึง
ประชาชนในท้องถิ่นมีจิตสำนึกรักท้องถิ่นของตนเอง  อันจะนำมาซึ่งการสร้างค่านิยม  และอุดมการณ์ในการ
ต่อต้านการทุจริต ( Anti –Corruption )  จากการปลูกฝังหลักคุณธรรม  จริยธรรม หลักธรรมาภิบาล  รวมถึงหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการทำงานและชีวิตประจำวัน 
 ๒)  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถบริหารราชการเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  
(Good  Governance)  มีความโปร่งใส  เป็นธรรมและตรวจสอบได้ 
 ๓)  ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตั้งแต่ร่วมคิด  ร่วมทำ  ร่วมตัดสินใจรวมถึงร่วมตรวจสอบในฐานะพลเมืองที่
มีจิตสำนึกรักท้องถิ่น  อันจะนำมาซึ่งการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการทุจริต 
 ๔)  สามารถพัฒนาระบบ  กลไก  มาตรการ  รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท้ังจากภายในและภายนอกองค์กรที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการทุจริต 
 ๕)  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแนวทางการบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระทำ
การทุจริตและประพฤติมิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วนให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ ด้าน
การป้องกันการทุจริต  อันจะส่งผลให้ประชาชนในท้องถิ่นเกิดความภาคภูมิใจและให้ความร่วมมือกันเป็นเครือข่าย
ในการเฝ้าระวังการทุจริตที่เข้มแข็งอย่างยั่งยืน 
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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ป ี 
 (พ.ศ. 2562 – 2564) 

ขององค์การบริหารส่วนตำบล สระ 
****************** 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนที่  2  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  
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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี(พ.ศ.2562 - 2564) 

องค์การบริหารส่วนตำบล สระ อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา 

 
มิติ 

 
ภารกิจตามมิติ 

 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ปี 2562 ปี 2563 
 

ปี 2564  
หมายเหตุ 

งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ 
1.การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อ
การทุจริต 

1.1สร้างจิตสำนึกและความ
ตระหนักแก่บุคลากรทั้ง
ข้าราชการการเมือง ฝ่ายบริหาร 
ข้าราชการการเมืองฝ่ายสภา
ท้องถิ่นและฝ่ายประจำของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

1.1.1 (1) โครงการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน   
1.1.1 (2) โครงการพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภา
เกี่ยวกับอำนาจหน้าท่ีในทางนิติบญัญัติของ อปท. 
1.1.1 (3) โครงการพัฒนาศักยภาพของผู้บริหาร  
สมาชิกสภา บุคลากร  
1.1.2 (1) มาตรการ “ส่งเสรมิการปฏิบัติงานตาม
ประมวลจริยธรรม” 
1.1.3 (1) กิจกรรม ให้ความรู้ เรื่องผลประโยชน์ทับ
ซ้อนให้กับบุคลากร 
1.1.3 (2)โครงการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน   

12,000 
8,000 

 
190,000 

 
- 

 
- 
 
- 

12,000 
8,000 

 
190,000 

 
- 

 
- 
 
- 

12,000 
8,000 

 
190,000 

 
- 

 
- 
 
- 

 
 
 
 
 

 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 
 

 
 1.2 สร้างจิตสำนึกและความ

ตระหนักแก่ประชาชนทุกภาค
ส่วนในท้องถิ่น 

1.2.1 (1) มาตรการ รณรงค์เผยแพร่การสร้างค่านิยม
การต่อต้านการทุจรติ 
1.2.1 (2) โครงการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน   
1.2.2 (1) โครงการทำความดีวันสิง่แวดล้อมโลก 
(2561-2564) 
1.2.3 (1) โครงการส่งเสรมิสนับสนุนการนำหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดำรงชีวิต 
 ของโรงเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

- 
 
- 
- 
 

20,000 
 

- 
 
- 
 
- 

20,000 
 
 
 
 

- 
 
- 
 
- 

20,000 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
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มิติ 

 
ภารกิจตามมิติ 

 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ปี 2562 ปี 2563 
 

ปี 2564 
หมายเหตุ 

งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ 
1.การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อ
การทุจริต 

1.3 สร้างจิตสำนึกและความ
ตระหนักแกเ่ด็กและเยาวชน 
 

1.3.1 สร้างจิตสำนึกและความตระหนักใน
ความซื่อสัตย์สุจริต          

(1)โครงการป้องกันยาเสพติดในเดก็นักเรียน   

    
 

    10,000 

 
 

10,000 

 
 

10,000 
 

 

 

 

  1.3.2 สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการ
ต่อต้านการทุจริต 
 (1)โครงการป้องกันยาเสพตดิในเด็กนักเรียน  

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 

  1.3.3 (1) โครงการส่งเสรมิกลุ่มเยาวชนและสภา
เด็กเยาวชนตำบล สระ 
   (2) โครงการป้องกันยาเสพติดในเด็กนักเรยีน   

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 

มิติท่ี 1 รวม 5 โครงการ 2 มาตรการ 1 กิจกรรม 240,000 240,000 240,000  
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มิติ 
 

ภารกิจตามมิติ 
 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ปี 2562 ปี 2563 

 
ปี 2564  

หมายเหตุ 
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ 

2.การบริหารราชการเพ่ือ
ป้องกันการทุจริต 

2.1 แสดงเจตจำนงทางการเมือง
ในการต่อต้านการทุจริตของ
ผู้บริหาร 

กิจกรรม ประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริต
ของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

- - - ไม่ใช้งบประมาณ 

 2.2 มาตรการสร้างความโปร่งใส
ในการปฏิบัตริาชการ 

2.2.1 (1) มาตรการ ออกคำสั่งมอบหมายของ
นายกองค์ อบต. สระ  ปลัด อบต. สระ และ
หัวหน้าส่วนราชการ 
2.2.1 (2) กิจกรรม สร้างความโปรง่ใสในการ
พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน 
2.2.2 (1) กิจกรรม “ควบคุมการเบิกจ่ายเงิน
ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี” 
2.2.2 (2) กิจกรรม การพัฒนาแผนและ
กระบวนการจดัซื้อ – จัดจ้าง 
2.2.2 (3)โครงการจัดการเรียนรูเ้กีย่วกับการ
พัสด ุ
2.2.3 (1) กิจกรรม การจดับริการสาธารณะและ
การบริการประชาชน เพื่อให้เกิดความพึงพอใจ
แก่ประชาชนโดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏบิัต ิ
(service mind) 

- 
 

 
- 

 
- 

 
- 

 
20,000 

 
 
 

- 

- 
 
 
- 

 
- 
 
- 

 
20,000 

 
 
 
 

- 
 
 

- 
 

- 
 

- 
 

20,000 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 



2.2.3 (2) มาตรการ “ยกระดับคณุภาพบริการ
ประชาชน” 

 
 
 

- 
 

 

- 
 

 
  
 
 
 
 -12- 
 

 
มิติ 

 
ภารกิจตามมิติ 

 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ปี 2562 ปี 2563 
 

ปี 2564  
หมายเหตุ 

งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ 
2.การบริหารราชการเพ่ือ
ป้องกันการทุจริต 

2.3 มาตรการการใช้ดุลยพินิจ
และใช้อำนาจหน้าที่ให้เป็นไป
ตามหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ด ี
 

2.3.1 (1) มาตรการ ยกระดบัการปฏิบัติหน้าท่ี
ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมอืงที่ดี 
2.3.2 (1) มาตรการ การมอบอำนาจอนุมัติ 
อนุญาต สั่งการ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติ
ราชการ 

- 
 

- 
 
 

- 
 

- 
 

 
 

- 
 

- 
 
 

 
ไม่ใช้งบประมาณ 

 2.4 การเชิดชูเกียรติแก่
หน่วยงาน/บุคคลในการดำเนิน
กิจการการประพฤติปฏิบัติตนให้
เป็นที่ประจักษ ์

2.4.1 (1) กิจกรรม ยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่
บุคคลหน่วยงาน องค์กร ผู้ทำคณุประโยชน์หรือ
เข้าร่วมในกิจกรรมขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
2.4.2 (1) กิจกรรม เชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิต
สาธารณะ 

- 
 

 
 

- 
 

- 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
- 

 

 
 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 

 2.5 มาตรการจดัการในกรณไีด้ 2.5.1 (1) มาตรการ “จัดทำข้อตกลงการปฏิบตัิ - - -  



ทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบ
พบการทุจริต 

ราชการ” 
2.5.2 (1) กิจกรรม ให้ความร่วมมอืกับหน่วยงาน
ตรวจสอบท้ังภาครัฐและองค์กรอสิระ 
2.5.3 (1) มาตรการ แต่งตั้งผู้รับผดิชอบเกี่ยวกับ
เรื่องร้องเรียน 

 
- 
 
- 

 
- 
 
- 

 

 
- 
 
- 

 
ไม่ใช้งบประมาณ 

มิติท่ี 2 รวม 1 โครงการ 6 มาตรการ 8 กิจกรรม  20,000 20,000 20,000  
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มิติ 

 
ภารกิจตามมิติ 

 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ปี 2562 ปี 2563 
 

ปี 2564  
หมายเหตุ 

งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ 
3.การส่งเสริมบทบาทและ
การมีส่วนร่วมของภาค
ประชาชน 

3.1 จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารในช่องทางที่เป็นการ
อำนวยความสะดวกแก่
ประชาชนไดม้ีส่วนร่วม
ตรวจสอบการปฏิบตัิราชการ
ตามอำนาจหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทุก
ขั้นตอน 
 

3.1.1 (1) มาตรการ ปรับปรุงและพัฒนาศูนย์
ข้อมูลข่าวสารของ อบต.  
3.1.1 (2) โครงการอบรมให้ความรู้ตาม พรบ.
ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 
3.1.2 (1)  , 3.1.3 (1) มาตรการ การกำกับ
ติดตามการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของ อบต. 

- 
 

- 
 
- 

 
 

- 
 

- 
 
- 
 
 

 

- 
 
- 
 
- 

 
 
 

 
 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 



 3.2 การรับฟังความคิดเห็นการ
รับและตอบสนองเรื่อง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ของ
ประชาชน 
 

3.2.1 (1) โครงการ เวทีประชาคมตำบลสระ 
3.2.2 (1) , 3.2.3 (1) มาตรการ การจัดการ
เรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนของ อบต. 

79,500 
- 
 
 

79,500 
- 
 

 

79,500 
- 
 

 

 
ไม่ใช้งบประมาณ 

 
 

3.การส่งเสริมบทบาทและ
การมีส่วนร่วมของภาค
ประชาชน 

3.3ส่งเสริมใหป้ระชาชนมสี่วน
ร่วมบริหารกิจการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

3.3.1(1) กิจกรรม ส่งเสรมิการมีสว่นร่วมของ
ประชาชนในการบริหารจัดการกิจการของ 
อบต. สระ 
3.3.2 (1) กิจกรรม ประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของ อบต. สระ 

- 
 
 
- 
 
 

- 
 
 
- 
 
 

- 
 
 
- 
 
 

 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 

 
มิติท่ี 3 รวม 2 โครงการ 3 มาตรการ 2 กิจกรรม  99,500 99,500 99,500  
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มิติ 

 
ภารกิจตามมิติ 

 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ปี 2562 ปี 2563 
 

ปี 2564  
หมายเหตุ 

งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ 
4.การสริมสร้างและ
ปรับปรุงกลไกในการ
ตรวจสอบการปฏิบัติ
ราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

4.1 มีการจัดวางระบบและ
รายงานการควบคมุภายในตามที่
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
กำหนด 
 

4.1.1 (1) กิจกรรม จัดทำแผนตรวจสอบภายใน
ประจำป ี
4.1.2 (1) กิจกรรม ติดตามประเมนิผลการควบคุม
ภายใน อบต. สระ 

- 
 
- 

 

- 
 
- 
 
 

- 
 
- 
 

 

 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 



 4.2 การสนับสนุนให้ภาค
ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ
การปฏิบัตหิรือการบริหาร
ราชการตามช่องทางที่สามารถ
ดำเนินการได ้

4.2.2 (1) กิจกรรม การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการ
บริหารงบประมาณ การรับ-จ่ายเงินของ อบต. 
4.2.3 (1) กิจกรรม ส่งเสริมการมสีว่นร่วมในการ
ตรวจสอบ กำกับ ดูแลการจัดซื้อจดัจ้าง 

- 
 

- 
 
 

- 
 

- 
 
 

- 
 

- 
 
 

 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 

 4.3 การส่งเสรมิบทบาทการ
ตรวจสอบของสภาท้องถิ่น 

4.3.1 (1) โครงการพัฒนาศักยภาพของผู้บริหาร  
สมาชิกสภา บุคลากร 
4.3.2 (1) โครงการพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภา
เกี่ยวกับอำนาจหน้าท่ีในทางนิติบญัญัติของ อปท. 
4.3.2 (2) โครงการพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภา
เกี่ยวกับอำนาจหน้าท่ีในทางนิติบญัญัติของ อปท. 

- 
 
- 
 
- 

- 
 
- 
 
- 

 

- 
 
- 
 
- 
 

 
 
 

 4.4 เสริมพลังการมสี่วนร่วมของ
ชุมชน (Community) และ
บูรณาการทุกภาคส่วนเพ่ือ
ต่อต้านการทุจริต 

4.4.1(1) กิจกรรม การติดป้ายประชาสัมพันธ์และ
เดินรณรงค์ต่อต้านการทุจริต 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 
 

- 
 

- 
 
 

 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 

มิติท่ี 4 รวม 2 โครงการ 5 กิจกรรม  - - -  
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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ป ี 
 (พ.ศ. 2562 – 2564) 

ขององค์การบริหารส่วนตำบล สระ 
***************** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนที่  3  รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ                                    
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ส่วนที่ 3 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 

มิติที ่1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
1.1 การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหารข้าราชการ 
      การเมืองฝา่ยสภาท้องถิ่น และฝา่ยประจำขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น 
1.1.1 สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่ให้บังเกิดประโยชน์    
         สุขแก่ประชาชนในท้องถิ่น 

 
1.โครงการการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
2.หลักการและเหตุผล 
   “ผลประโยชน์ทับซ้อน” หมายถึง สถานการณ์ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐมีผลประโยชน์ส่วนตนอยู่ และมีการใช้
อิทธิพลตามอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบเพื่อให้เกิดประโยชน์ส่วนตัว โดยก่อให้เกิดผลเสีย ต่อผลประโยชน์ส่วนรวม 
ผลประโยชน์ทับซ้อนมีหลากหลายรูปแบบ ไม่จำกัดอยู่ในรูปของตัวเงินหรือทรัพย์สินเท่านั้น แต่รวมถึงผลประโยชน์อื่นๆที่ไม่ใช่
รูปตัวเงินหรือทรัพย์สินก็ได้ อาทิ การแต่งตั้งพรรคพวกเข้าไปดำรงตำแหน่งในองค์กรต่างๆหรือการที่บุคคลผู้มีอำนาจที่
ตัดสินใจให้ญาติพี่น้องหรือบริษัทที่ตนมีส่วนได้ส่วนเสียได้รับสัมปทานหรือผลประโยชน์จากทางราชการโดยมิชอบ เป็นต้น  

ผลประโยชน์ทับซ้อน ( Conflict Of Interests: COI ) หรือความขัดแย้งกันระหว่าผลประโยชน ์
ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ คอื มีผลประโยชนส์่วนตัว (Private or personal interest ) มี
หน้าท่ีและความรับผิดชอบทางการตามตำแหน่งราชการหรือสาธารณะ (Public or official duty and responsibility ) มีการเข้า
มาแทรกแซงการใช้ดลุยพินิจอย่างเป็นกลาง ( Interfering with objective judgement ) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมักถูกกล่าว
อ้างว่าเป็นองค์กรที่มีปัญหาเรื่องการทุจริตคอร์รัปชัน การมีผลประโยชน์ทับซ้อนหรือความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์สงู 
รูปแบบผลประโยชน์ทับซ้อนในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่พบมากที่สุด คือ สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารทองถิ่นเข้ามาดำเนิน
ธุรกิจที่กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตนเองเป็นสมาชิก รวมถงึการเข้ามาเป็นคู่สญัญากับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลักษณะ
การเข้ามาดำเนินธุรกิจและคู่สญัญากับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น เป็นผู้รับเหมาก่อสรา้งโครงการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น จัดซื้อท่ีดินของตนเอง ขายบริการหรือวัสดุอุปกรณ์หรอืให้เช่าทรัพย์สินกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใช้งบประมาณ
ราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตนและเพื่อหาเสียง เป็นต้น ซึ่งผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นบ่อเกิดของการทุจริตประพฤติมิชอบสะท้อนการ
บริหารที่ขาดหลักธรรมาภิบาล เปน็ปัญหาต่อการพัฒนาท้องถิ่น  จงึมีความสำคญัที่จะต้องส่งเสริมใหผู้้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา
ท้องถิ่นและพนักงานส่วนตำบลตระหนักในเรื่องผลประโยชน์    ทับซ้อนหรือความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ เพื่อให้เป็นไป
ตามการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงาน      เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ค่านยิมหลัก ๑๒ ประการ ประมวลจริยธรรม
องค์การบริหารส่วนตำบลสระของฝ่ายบรหิาร ฝ่ายสภาท้องถิ่นและของข้าราชการ ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลสระว่าด้วย
จรรยาข้าราชการองค์การบริหารสว่นตำบลสระ มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล
จังหวัดพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและ    พนักงานจ้าง เป็นต้น  

จากเหตผุลและความจำเป็นดังกลา่ว จึงได้จัดทำโครงการการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนเพ่ือ 
สร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่นและพนักงานส่วนตำบลในเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนหรือ
ความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ 
 
3.วัตถุประสงค ์
  ๑. เพื่อสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่ผูบ้ริหารท้องถิ่น สมาชกิสภา อบต.สระ และพนักงานส่วนตำบลใน
เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนหรือความขัดแย้งกันระหวา่งผลประโยชน์ 
   ๒. เพื่อส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมให้แกผู่้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาอบต.สระ และพนักงานส่วนตำบล 
  ๓. เพื่อส่งเสริมความซื่อสัตย์ สจุรติ ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน รักษาผลประโยชน์สาธารณะ 
    



4.เป้าหมาย 
    ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา อบต.สระ และพนักงานส่วนตำบล  จำนวน  ๖๐ คน   
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5.วิธีการดำเนินการ 

1. จัดประชุมเจา้หน้าท่ี อบต.เพื่อร่วมรับฟังความคดิเห็น ข้อเสนอแนะและวางแผนในการจัดทำโครงการ 
 2. จัดทำโครงการเสนอผูบ้ริหารเพื่อพิจารณา 

3.ประสานงานกับวิทยากร เพื่อวางแผนการดำเนินงานในการจัดการอบรมและขอสนับสนุนวิทยากรจากสำนักงาน
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำจังหวัดพะเยา 

4. จดัเตรียมวสัดุ อุปกรณ์ที่จะใช้ในโครงการ เช่น แบบประเมินความรู้ก่อน-หลังการอบรม แบบประเมินความพึงพอใจ
โครงการ 
 ๕. ดำเนินการอบรม จำนวน 1 วนั 
 ๖. ติดตามตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินโครงการรายงานนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระ 
เพื่อรับทราบการดำเนินงานตามโครงการ 
6.ระยะเวลาดำเนินการ 

ปีงบประมาณ 2561-2564 
7.งบประมาณ 
 งบประมาณในการบรหิารจดัการโครงการเบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำป2ี56๐ของสำนักปลัด  
จำนวน 1๒,๐๐๐ บาท โดยมรีายละเอียด ดังนี ้

1. ค่าอาหาร จำนวน 6๐ คน * ๕0 บาท     จำนวน   3,๐00 บาท 
2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 6๐ คน * 25 บาท * 2 มื้อ   จำนวน   3,๐00 บาท 
3. ค่าสมนาคณุวิทยากร       จำนวน   ๓,๐00 บาท 
4. ค่าวัสดุ เครื่องเขียน เช่น ปากกา กระดาษ แฟ้มใสเ่อกสาร   จำนวน   ๑,๓๐๐ บาท 
5. ค่าป้ายโครงการ        จำนวน     ๕00 บาท 
 
๖. ค่าประกาศนียบตัร       จำนวน   ๑,๒00 บาท 
 รวม ๖ รายการ เป็นเงิน 1๒,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน) 
หมายเหตุ  ค่าใช้จ่ายทั้งหมดสามารถถัวเฉลี่ยข้ามรายการได ้

 
8.การประเมินผลโครงการ 

1. กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
 2.ผูเ้ข้าร่วมโครงการมีระดับการประเมินความรูต้ามแบบทดสอบความรู้หลังการอบรมผ่านเกณฑ์          ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 60 ของผู้เข้ารับการอบรม (เกณฑ์ผา่นร้อยละ 50) 

3. กลุ่มเป้าหมายมรีะดับความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ 
9.ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
  ๑. สร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา อบต.สระ และพนักงานส่วนตำบลในเรื่อง
ผลประโยชน์ทับซ้อนหรือความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ 
   ๒. เสริมสร้างคณุธรรมและจรยิธรรมให้แก่ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาอบต.สระ และพนักงานส่วนตำบล 
  ๓. เสริมสร้างความซื่อสัตย์ สุจริต ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน รักษาผลประโยชน์สาธารณะ 
10.ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 
  สำนักปลดั องค์การบริหารส่วนตำบลสระ อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา และสำนักงานป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตประจำจังหวดัพะเยา 
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2.โครงการพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ในทางนิติบัญญัติของ อปท. 

 
1.หลักการและเหตุผล 
   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เป็นตัวแทนประชาชนซึ่งผ่านการเลือกตั้งโดยราษฎร  ผู้มีสิทธิ
เลือกตั้งในแต่ละหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเลือกเข้ามาทำหน้าที่แทนประชาชน และมีหน้าที่ตามมาตรา ๔๖ 
แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๖)พ.ศ.๒๕๕๒   

องค์การบริหารส่วนตำบลสระ มี ๑๓ หมู่บ้าน จึงมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 
จำนวน ๒๖ คน ผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล มีหน้าที่แตกต่างกันออกไปตาม 
กฎหมายกำหนด โดยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสามารถเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นสู่การพิจารณาของสภาท้องถิ่น ใน
กรณีที่เห็นว่าเรื่องนั้นจำเป็นต้องมกีารออกกฎหมายออกมาบังคับ อย่างไรก็ตามก่อนการเสนอสมาชิกสภาต้องมีการศึกษาว่า
ประเด็นดังกล่าวอยู่ในขอบเขตอำนาจหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือไม่ มีตัวบทกฎหมายที่มลีำดับสูงกว่าให้อำนาจ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตราขอ้บัญญัติหรือไม่ และเนื้อหาสาระขัดกับกฎหมายแม่บทหรือไม่ และให้ความเห็นชอบแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อเป็นแนวทางในการบริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบล พิจารณาและให้ความเห็นชอบร่าง
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีและร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม 
ควบคุมการปฏิบัติงานของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลให้เป็นไปตามกฎหมาย นโยบาย แผนพฒันาองค์การบริหารส่วนตำบล 
ข้อบัญญัติ ระเบียบ และข้อบังคบัของทางราชการ การตั้งกระทู้ถาม การขอให้เปิดอภิปรายทั่วไป         การสนับสนุนหรือให้
ความเห็นกับชอบฝ่ายบริหารในเรือ่งที่ถูกต้องเหมาะสมและจำเป็น กระทู้ถาม กระทู้ถามด่วน เป็นตน้ การทำหน้าท่ีทางนิติบัญญัติ
ส่วนใหญ่ของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกลับกลายเป็นเพียงการจัดทำงบประมาณเท่านั้น มีการออกข้อบัญญัติในเรื่องอื่นๆ
ค่อนข้างน้อย แม้ว่าองค์การบริหารส่วนตำบลจะมีอำนาจ     ก็ตาม อำนาจในการตรวจสอบถ่วงดุลฝ่ายบริหารในทุกด้าน 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในลักษณะที่เปน็การตรวจสอบถ่วงดุลโดยอาศยัเครื่องมือตามกฎหมายยังนับว่ามีคอ่นข้างน้อยมาก ดังนั้น นายก
องค์การบริหารส่วนตำบลจึงอยู่ในฐานะที่มีเสถยีรภาพมาก โดยเฉพาะกับสภาพการณ์ที่ฝ่ายบริหารมาจากกลุ่มการเมืองเดียวกันกับ
ฝ่ายสภา    เป็นส่วนใหญ่  

จากเหตผุลและความจำเป็นดังกลา่ว จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาเกี่ยวกับ 
อำนาจหน้าที่ในทางนิติบัญญตัิของ อปท. เพื่อสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่นและ
พนักงานส่วนตำบลในเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนหรือความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ 
2.วัตถุประสงค ์
  ๑. เพื่อส่งเสรมิให้ความรู้การปฏบิตัิงานในหน้าท่ีของผู้บริหารท้องถิน่และสมาชิกสภาองค์การบรหิารส่วนตำบล
ตามกฎหมาย ระเบียบทีเ่กี่ยวข้อง 
   ๒. เพื่อส่งเสริมความรู้ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และที่
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี๒) พ.ศ.๒๕๕๔ 
3.เป้าหมาย    
                   คณะผู้บรหิารท้องถิ่น สมาชิกสภา อบต.สระ และพนักงานส่วนตำบล จำนวน  ๔๐ คน   
 
4.วิธีการดำเนินการ 

1. จัดประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เจา้หน้าท่ี อบต.เพื่อร่วมรับฟังความคิดเหน็ 
ข้อเสนอแนะและวางแผนในการจดัทำโครงการ 
 2. จัดทำโครงการเสนอผูบ้ริหารเพื่อพิจารณา 

3. ประสานงานกับวิทยากร เพื่อวางแผนการดำเนินงานในการจัดการอบรมและขอสนับสนุนวิทยากรจากสำนักงาน
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดพะเยา 

4. จดัเตรียมวสัดุ อุปกรณ์ที่จะใช้ในโครงการ เช่น แบบประเมินความรู้ก่อน-หลังการอบรม แบบประเมินความพึงพอใจ
โครงการ 



 ๕. ดำเนินการอบรม จำนวน 1 วนั 
 ๖. ติดตามตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินโครงการรายงานนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระ 
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เพื่อรับทราบการดำเนินงานตามโครงการ 
5.ระยะเวลาดำเนินการ 

ปีงบประมาณ  2561-2564 
 
6.งบประมาณ 
 งบประมาณในการบรหิารจดัการโครงการเบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำป2ี561ของสำนักปลัด  

จำนวน ๘,๐๐๐ บาท โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 
1. ค่าอาหาร จำนวน ๔๐ คน * ๕0 บาท    จำนวน   ๒,๐00 บาท 
2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน ๔๐ คน * 25 บาท * 2 มื้อ  จำนวน   ๒,๐00 บาท 
3. ค่าสมนาคณุวิทยากร      จำนวน   ๒,๔00 บาท 
๔. ค่าป้ายโครงการ       จำนวน      ๕00 บาท 
๕. ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ เช่น ปากกา กระดาษ แฟ้มใส่เอกสาร จำนวน   ๑,๑๐๐ บาท 
 รวม ๕ รายการ เป็นเงิน ๘,๐๐๐ บาท (แปดพันบาทถ้วน) 
หมายเหตุ  ค่าใช้จ่ายทั้งหมดสามารถถัวเฉลี่ยข้ามรายการได ้

 
7.การประเมินผลโครงการ 

1. กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
 2.ผูเ้ข้าร่วมโครงการมีระดับการประเมินความรูต้ามแบบทดสอบความรู้หลังการอบรมผ่านเกณฑ์          ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 60 ของผู้เข้ารับการอบรม (เกณฑ์ผา่นร้อยละ 50) 

3. กลุ่มเป้าหมายมรีะดับความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ 
  
8.ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
  ๑.ผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมีความรู้การปฏบิัติงานในหน้าท่ีตามกฎหมาย 
ระเบียบทีเ่กี่ยวข้อง 
   ๒. ผู้เข้าอบรมมีความรู้เรื่องระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยขอ้บังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ 
และที่แก้ไขเพิม่เตมิถึง (ฉบับท่ี๒) พ.ศ.๒๕๕๔ 
 
9.ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  สำนักปลดั องค์การบริหารส่วนตำบลสระ อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยาและสำนักงานส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น จังหวัดพะเยา 
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3.โครงการพัฒนาศักยภาพของผู้บริหาร  สมาชิกสภา  บุคลากร  
1.หลักการและเหตุผล 

ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
มุ่งเน้นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว   จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการพัฒนา วิสัยทัศน์  ความรู้
ความสามารถในการบริหารงานให้กับ ผู้บริหาร  สมาชิกสภา และพนักงานส่วนท้องถิ่น  ซึ่งหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี    
(Good Governance) ประกอบด้วย  หลักนิติธรรม   หลักคุณธรรม  หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม  หลักความรับผิดชอบ 
และหลักความคุ้มค่า  ซึ่งการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีกฎหมายและหน่วยงานท่ีกำกับดูแลในการทำงานเพื่อให้
เกิดความโปร่งในในการทำงานเน้นหลักความคุ้มค่าในการบริหารราชการในด้านต่างๆ  

ซึ่งนโยบายของผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลสระมุ่งเน้นท่ีจะส่งเสริมและพัฒนา 
ท้องถิ่น แบบมีส่วนร่วมในด้านต่างๆ เช่นด้านสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการดำรงชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง   ส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในด้านต่างๆ   พัฒนาศักยภาพกลุ่มต่างๆในชุมชนเช่น เด็ก เยาวชน กลุ่มสตรี ผู้สูงอายุ กลุ่มอาชีพ สร้างความ
เข้มแข็งของภาคประชาสังคมเพื่อเข้าสู่ประชมคมอาเซียน และแหล่งท่องเที่ยวในตำบลสระ  เช่นโบราณสถานของวั ดท่าฟ้าใต้  
เหมืองเชียงม่วนและภูมิปัญญาต่างในท้องถิ่นเช่น ผ้าทอไทลื้อ ผลิตภัณฑ์จักสาน และส่งเสริมให้บุคลากรมีองค์ความรู้ด้านต่างๆ  
และในปัจจุบัน ชุมชนเขตรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลสระ มีการขยายตัว เพิ่มขึ้น ทำให้ปัญหาที่ตามมาคือ ปัญหาขยะ
ในชุมชน  และปัญหาด้านสังคมเช่น ปัญหาของเยาวชน การพัฒนาความเข้มแข็งของกลุ่มต่างๆในชุมชน  

การดำเนินโครงการในครั้งน้ี    ในหัวข้อการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance) 
และข้อทักท้วงในการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและศึกษาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น          ที่ปฏิบัติงานได้
สำเร็จในหัวข้อต่าง เพื่อสร้างแนวคิดในการพัฒนาผู้เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ ให้มีความรู้ความเข้าใจจากการอบรมให้ความรู้และ
การศึกษาดูงานสถานท่ีจริง ซึ่งสถานท่ีทุกแห่งได้ประสบความสำเร็จในด้านต่างๆดังนี้ 

 ๑. เทศบาลตำบลบ้านเหล่า อ.แมใ่จ จ.พะเยา  
-รางวัลชนะเลศิชุมชนปลอดขยะ Zero Waste เฉลิมพระเกยีรติ ๘๖ พรรษา กลุ่ม M ชุมชนขนาดกลางจาก
กรมส่งเสรมิคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
๒. องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง อ.พาน จ.เชียงราย 
- รางวัลพระปกเกล้า อปท.ด้านการเสริมสร้างเครือข่ายรัฐ เอกชนและประชาสังคม 
 ปี ๒๕๕๘  

  - รางวัลดีเลิศ อปท.ที่มีการบริหารจัดการที่ดดี้านการส่งเสริมอาชีพ ปี ๒๕๕๗ มีแหล่งเรียนรู้ 
          (สถานีเกษตรวิถีพอเพียง) 
  - อปท.ท่ีมีการบริหารจัดการทีด่ีและที่มีการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ ปี ๒๕๕๔ 

๓. เทศบาลตำบลเวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย 
- อปท.ต้นแบบด้านการป้องกันการทุจริต ปี ๒๕๕๗ 
- รางวัลพระปกเกล้า ๒๕๔๕,๒๕๔๘,๒๕๔๙,๒๕๕๐,๒๕๕๒ 
- รางวัลพระปกเกล้าทองคำ ปี ๒๕๕๓ 
- รางวัลศูนย์ อปพร.ดีเด่น ปี ๒๕๔๙,๒๕๕๐ และ ๒๕๕๔ จากกรมปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภัย 
- ผ่านเกณฑ์ อปท.ที่มีการบริหารจัดการที่ดี ปี ๒๕๕๖ 
๔. เทศบาลตำบลแมส่าย อ.แมส่าย จ.เชียงราย       
- รางวัล อปท.ดีเด่นดา้นสตรีและครอบครัว ประจำปี ๒๕๔๑ - 2554 (4 ปตีิดต่อกัน) 
- ประกาศเกียรติคณุ อปท.ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานด้านความโปร่งใสและส่งเสรมิการมีส่วนร่วมของ  ประชาชน
ของสถาบนัพระปกเกล้า ปี ๒๕๕๖ 

  - ประกาศเกียรติคณุ การสนับสนนุ “ทีมสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลแมส่าย” ดำเนิน 
    โครงการ “เยาวชนนักวิจัยห่วงใยการจราจร”และได้รับรางวัลเยาวชนสร้างสรรค์นวัตกรรม 
    ท้องถิ่น ระดับ “ดีเลิศ” ประจำปี 2556 จากสถาบันพระปกเกลา้ 



- เกียรติบตัร อปท.ต้นแบบ ด้านการป้องกันการทุจริตปีงบประมาณ ๒๕๕๗ จากสำนักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
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- รางวัล อปท.ดีเด่น ด้านการป้องกนัการทุจริต ประจำปี 2555 จากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาต ิ

๕. เทศบาลตำบลเวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 
- ดูงานด้านการวางแผนยุทธศาสตร์เพื่อรองรับประชาคมอาเซียนและการส่งเสรมิการท่องเที่ยว (สี่เหลีย่ม
เศรษฐกิจ ไทย พม่า ลาวและจีน) 
การอบรมให้ความรู้และการศึกษาดูงานจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ประสบความสำเร็จ 

ในการทำงานเหล่านี้จะสร้างความรู้และวสิัยทัศน์ในการทำงานให้กับ ผู้บริหาร  สมาชิกสภา บุคลากร และให้ความรู้สำหรับ 
ผู้บริหาร  สมาชิกสภา และพนักงานส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสระในทุกๆด้านท้ังด้านสิ่งแวดล้อม ดา้น
การปฏิบัตริาชการ ดา้นสังคม เพือ่ให้เกิดความยั่งยืน   

2.วัตถุประสงค ์
2.1 เพื่อให้ผู้บริหาร  สมาชิกสภา บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลสระ  มีความรู้ความเข้าใจหลักการบริหาร

จัดการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance)      
2.2 เพื่อให้ผู้บริหาร  สมาชิกสภา บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลสระ  มีความรู้ความเข้าใจข้อทักท้วงในการ

ปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      
2.3 เพื่อให้ผู้บริหาร  สมาชิกสภา บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลสระ  มีความรู้ความเข้าใจตามแนวทาง

เศรษฐกิจพอเพยีง     
2.4 เพื่อให้ผู้บริหาร  สมาชิกสภา บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลสระ  มีความรู้ความเข้าใจด้านการบริหาร

จัดการขยะมูลฝอยในชุมชน      
2.5 เพื่อให้ผู้บริหาร  สมาชิกสภา บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลสระ  มีความรู้ความเข้าใจด้านการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริต  
2.6  เพื่อให้ผู้บริหาร  สมาชิกสภา บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลสระ  มีความรู้ความเข้าใจในการส่งเสริมการ

พัฒนาด้านเด็กและสตรี และความหลากหลายทางสังคมในชุมชน  
2.7  เพื่อให้ผู้บริหาร  สมาชิกสภา บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลสระ  มีความรู้ความเข้าใจด้านการวางแผน

ยุทธศาสตร์เพื่อรองรับประชาคมอาเซียนและส่งเสริมการท่องเที่ยว  
3.เป้าหมาย 

ดำเนินการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพและศึกษาดูงานเพื่อ  ให้ความรู้แก่บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลสระ 
ประกอบด้วยบุคลากรดังนี้ 

3.1.ผู้บริหารท้องถิ่น ได้แก่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล เลขานุการนายก
องค์การบริหารส่วนตำบล 

3.2 สมาชิกสภาท้องถิ่น  ได้แก่ ประธานสภา  รองประธานสภา   สมาชิกสภา  เลขานุการสภา 
3.3 พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง  
รวมจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการครั้งนี้รวม    50     คน 
4. วิธีดำเนินการ 

กิจกรรมดำเนินการ 
ระยะเวลา 

มกราคม  กุมภาพันธ ์
1. เสนอโครงการให้ผู้บริหารเห็นชอบ 
2. ประสานสถานที่ศึกษาดูงาน 
3. เตรียมเอกสารประกอบการศึกษาดูงาน 
4. ศึกษาดูงานนอกสถานท่ี  
5.ติดตามและประเมินผล 
6.สรุปผลการศึกษาดูงาน 
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5. ระยะเวลาดำเนินการและสถานที่ดำเนินการ 
ปีงบประมาณ  2561-2564 
6. งบประมาณ 
เบิกจ่ายตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2564  
7.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
7.1 ผู้บริหาร  สมาชิกสภา บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลสระ  มีความรู้ความเข้าใจหลักการบริหารจัด การ

บ้านเมืองที่ดี (Good Governance)      
7.2 ผู้บริหาร  สมาชิกสภา บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลสระ  มีความรู้ความเข้าใจ ข้อทักท้วงในการปฏิบัติงาน

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      
7.3 ผู้บริหาร  สมาชิกสภา บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลสระ  มีความรู้ความเข้าใจตามแนวทางเศรษฐกิจ

พอเพียง     
7.4 ผู้บริหาร  สมาชิกสภา บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลสระ  มีความรู้ความเข้าใจด้านการบริหารจัดการขยะ

มูลฝอยในชุมชน      
7.5 ผู้บริหาร  สมาชิกสภา บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลสระ  มีความรู้ความเข้าใจด้านการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริต     
7.6  ผู้บริหาร  สมาชิกสภา บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลสระ  มีความรู้ความเข้าใจในการส่งเสริมการพัฒนา

ด้านเด็กและสตรี และความหลากหลายทางสังคมในชุมชน  
7.7  ผู้บริหาร  สมาชิกสภา บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลสระ  มีความรู้ความเข้าใจด้านการวางแผน

ยุทธศาสตร์เพื่อรองรับประชาคมอาเซียนและส่งเสริมการท่องเที่ยว   
8. ตัวชี้วัดโครงการ 
8.1 จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 90  
8.2 วัดความรู้ผู้เข้าร่วมโครงการจากแบบทดสอบ โดยมีผลคะแนนหลังเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ  70  
8.3 ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 -  สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสระ 
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  1.1.2 สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรม 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ: มาตรการ  “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรม” 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

 ตามที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้ประมวลจริยธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 
2552 โดยกำหนดกลไกและระบบในการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม
ดังกล่าว ให้ถือว่าเป็นการกระทำผิดทางวินัย ซึ่งมีการกำหนดขั้นตอนการลงโทษตามความร้ายแรงแห่งการกระทำ ประกอบกับได้มี
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด เรื่อง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานเทศบาล 
ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ลงวันที่ 30 กันยายน 2558 กำหนดให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของ
เทศบาลมีหน้าที่ดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายเพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวมและประเทศชาติ อำนวยความสะดวกและให้บริการ
แก่ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล โดยจะต้องยึดมั่นในค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรม 9 ประการ ได้แก่ ยึดมั่นในคุณธรรม
และจริยธรรม, มีจิตสำนึกที่ดี ซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มี
ประโยชน์ทับซ้อน,ยืนหยัดทำในสิ่งท่ีถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย, ให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็วมีอัธยาศัย และไม่
เลือกปฏิบัติ ให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริงมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน 
มีคุณภาพโปร่งใส และตรวจสอบได้ ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และยึดมั่นในหลักจรรยา
วิชาชีพขององค์กร นอกจากนี้ สำนักงาน ก.พ. ได้กำหนดแนวทางการดำเนินการตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนกรณี
การเรี่ยไร และกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดให้ข้าราชการต้องละเว้นจากการ
แสวงหาประโยชน์ที่มิชอบ โดยอาศัยตำแหน่งหน้าที่และไม่กระทำการอันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์
ส่วนรวม ตามนัยหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1013.7/ว 11 ลงวันท่ี 25 ธันวาคม 2557 ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรนำ
แนวทางการดำเนินการดังกล่าวมาปรับใช้เป็นแนวทางในการถือปฏิบัติโดยอนุโลม 

ดังนั้น เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติงานและเป็นที่เชื่อถือไว้วางใจของประชาชน จึงได้จัดทำมาตรการ “ส่งเสริม
การปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรม” ขึ้น เพื่อให้บุคลากรทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายประจำทุกระดับนำไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่
ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ไม่กระทำการอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือการมีผลประโยชน์ทับซ้อน 
3 วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อเป็นเครื่องมือกำกับความประพฤติการปฏิบัติหน้าท่ีในการยึดหลักตามมาตรฐานทางจริยธรรม  
 2. เพื่อให้เกิดการปรับปรุงประมวลจริยธรรมขององค์กรให้เป็นปัจจุบันและสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป และ
สร้างความมั่นใจแก่ผู้รับบริการและประชาชนท่ัวไป  
 3. เพื่อให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างองค์กรและข้าราชการในทุกระดับ โดยให้ฝ่ายบริหารใช้อำนาจในขอบเขต สร้างระบบ
ความรับผิดชอบของข้าราชการต่อตนเอง ต่อองค์กร ต่อผู้บังคับบัญชาต่อประชาชนและต่อสังคมตามลำดับ 
4.เป้าหมาย/ผลผลิต 
 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างทั่วไป 
5. พ้ืนที่ดำเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบล สระ 
6.  วิธีดำเนินการ 
 1. แต่งตั้งคณะทำงานปรับปรุงประมวลจริยธรรม 
 2. ประชุมคณะทำงานฯ 
 3. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติตนตามประมวลจริยธรรมเพื่อใช้เป็นค่านิยมสำหรับองค์กร ที่ต้องยึดถือเป็น
แนวทางปฏิบัติควบคู่ไปกับระเบียบและกฎข้อบังคับอื่นๆ อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 
 4. จัดทำเป็นคู่มือการปฏิบัติตนตามประมวลจริยธรรมแก่บุคลากร เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติตน  
 5. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้สาธารณชนได้รับทราบ เพื่อมีส่วนร่วมในการติดตามตรวจสอบ 



 6. ติดตามประเมินผลโดยใช้แบบสอบถาม 
7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 – 2564 
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8.  งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
9.  ผู้รับผิดชอบ 
 สำนักปลดั  องค์การบริหารส่วนตำบล สระ 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 1. ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมือง ฝ่ายบริหาร ฝ่ายสภาท้องถิ่น และฝ่ายพนักงาน ลูกจ้างประจำ และ
พนักงานจ้า ง ได้รับการปรับปรุงให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน 
 2. บุคลากรในองค์กร มีความรู้ความเข้าใจและตระหนักในการปฏิบัติตนตามประมวลจริยธรรมขององค์กร ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 90  
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1.1.3 สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการประพฤติที่จะไม่กระทำการอันเป็นการขัดกัน
แห่งประโยชน์หรือการมีผลประโยชน์ทับซ้อน 

 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : กิจกรรม ให้ความรู้ เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับบุคลากร 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ด้วยสถานการณ์หรือการกระทำของบุคคลมีผลประโยชน์ส่วนตนเข้ามาเกี่ยวข้องจนส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจหรือการ
ปฏิบัติหน้าท่ีในตำแหน่ง การกระทำดังกล่าวอาจเกิดขึ้นโดยรู้ตวัหรือไมรู่้ตวั ทั้งเจตนาหรือไม่เจตนาหรอืหรือบางเรือ่งเป็นการปฏิบตัิ
สืบต่อกันมาจนไม่เห็นว่าจะเป็นสิ่งผิดแต่อย่างใด พฤติกรรมเหล่านี้เป็นการกระทำความผิดทางจริยธรรมของเจ้าหน้าท่ีของรัฐที่ต้อง
คำนึงถึงผลประโยชน์สาธารณะ (ประโยชน์ของส่วนรวม) แต่กลับตัดสินใจปฏิบัติหน้าที่โดยคำนึงถึงประโยชน์ของตนเองหรือพวก
พ้อง 
 “ผลประโยชน์ทับซ้อน” หมายถึง สถานการณ์ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐมีผลประโยชน์ส่วนตนอยู่ และมีการใช้อิทธิพลตาม
อำนาจหน้าที่ละความรับผิดชอบเพื่อให้เกิดประโยชน์ส่วนตัว โดยก่อให้เกิดผลเสียต่อผลประโยชน์ส่วนรวม ผลประโยชน์ทับซ้อนมี
หลากหลายรูปแบบ ไม่จำกัดอยู่ในรูปของตัวเงินหรือทรัพย์สินเท่านั้น แต่รวมถึงผลประโยชน์อ่ืนๆ ท่ีไม่ใช่รูปตัวเงินหรือทรัพย์สินก็
ได้ อาทิการแต่งตั้งพรรคพวกเข้าไปดำรงตำแหน่งในองค์กรต่างๆ ทั้งในหน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทจำกัด หรือการที่
บุคคลผู้มีอำนาจที่ตัดสินใจให้ญาติพี่น้องหรือบริษัทที่ตนมีส่วนได้ส่วนเสียได้รับสัมปทานหรือผลประโยชน์จากทางราชการโดยมิ
ชอบ ทั้งนี้หมายรวมถึง ความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม  
 ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบล สระ จึงได้ดำเนินกิจกรรม ให้ความรู้ เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับบุคลากร เพื่อ
ป้องกันการทุจริตในการปฏิบัติราชการ  
3 วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจให้แก่บุคลากรเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 2. เพื่อป้องกันความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าท่ีที่อาจเกิดจากการมีผลประโยชน์ทับซ้อน 
 3. เพื่อปรับปรุงขั้นตอนแนวทางการปฏิบัติงาน หรือระเบียบเพื่อป้องกันการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
4.เป้าหมาย/ผลผลิต 
 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างทั่วไป 
5. พ้ืนที่ดำเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบล สระ 
6.  วิธีดำเนินการ 
 1. แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าท่ีที่อาจเกิดจากการมีผลประโยชน์ทับซ้อน 
 2. ประชุมคณะทำงานฯ 
 3. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้บุคลากรในองค์กรมีส่วนร่วมในการพัฒนาและปรับปรุงนโยบายและจัดการป้องกันการมี
ผลประโยชน์ทับซ้อน  ทั้งในส่วนของขั้นตอน แนวทางการปฏิบัติงาน หรือระเบียบต่างๆ ในการปฏิบัติงาน 
 4. จัดทำคู่มือเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อน 
 5. จัดอบรมเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจให้แก่บุคลากรเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและใช้แอปพลิเคชัน 
กฎหมาย ป.ป.ช. ในการทดสอบวัดระดับความรู้ความเข้าใจ 
 6.จัดทำรายงานผล และข้อเสนอแนะของคณะทำงานฯ ในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนต่อสาธารณชน 
7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 - 2564 
8.  งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 



9.  ผู้รับผิดชอบ 
 สำนักปลดั  องค์การบริหารส่วนตำบล สระ 
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10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 1. บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน โดยได้รับเกียรติบัตรระดับพื้นฐานจากการ
ทดสอบความรู้ความเข้าใจจากแอปพลิเคชัน กฎหมาย ป.ป.ช. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจำนวนบุคลากรทั้งหมดในองค์กร 
 2. คู่มือเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อน 
 3. รายงานผลและข้อเสนอแนะในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน เผยแพร่ต่อสาธารณชน 
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ภารกิจที่ 1.2 การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น 
 1.2.1 สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการต่อต้านการทุจริต 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : มาตรการ รณรงค์เผยแพร่การสรา้งค่านิยมการต่อต้านการทุจรติ 

2. หลักการและเหตุผล 
 ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ. 2556 –2560) มุ่งสู่การเป็นประเทศที่มี
มาตรฐานทางคุณธรรมจรยิธรรมเป็นสงัคมมิตใิหม่ท่ีประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรปูแบบโดยต้องได้รับความร่วมมือจากฝ่าย
การเมืองหน่วยงานของรัฐตลอดจนประชาชนในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพื่อให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรี
และเกียรติภูมิในด้านความโปรง่ใสทัดเทียมนานาอารยประเทศโดยกำหนดวิสยัทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาดไทยท้ังชาติต้านทุจริต” 
มีเป้หมายหลักเพื่อให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่ำ
ร้อยละ 50 ในปีพ.ศ.2564 
 ดังนั้นเพื่อให้การบริหารงานในพ้ืนท่ีสามารถตอบสนองต่อแผนยุทธศาสตร์ฯข้างต้นการบริหารส่วนตำบล สระ จึงได้จัดทำ
มาตรการ รณรงค์เผยแพร่การสร้างค่านิยมการต่อต้านการทุจริต เพื่อเสริมสร้างค่านิยมต่อต้านการทุจริตให้แก่ภาคประชาชน และ
การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ในการตรวจสอบการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

3. วัตถุประสงค ์
 เพื่อเสริมสร้างค่านิยมในการต่อต้านการทุจริต การมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังการทุจริตให้แก่ประชาชน 

4. เป้าหมาย 
 ประชาชนในพ้ืนท่ี 

5. พ้ืนที่ดำเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบล สระ 

6. วิธีดำเนินการ 
 1.จัดกิจกรรมเสริมสร้างค่านิยมการต่อต้านการทุจริตในเวทีชุมชนต่างๆ  
 2. จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่าง ๆ  ให้ตระหนักถึงการต่อต้านการทุจริต 
 4. จัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านการทุจริตชุมชน  

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562– 2564 

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สำนักปลดั  องค์การบริหารส่วนตำบล สระ 

10. ตัวชี้วัด/ผลสัมฤทธิ์ 
 1. มีการจัดกิจกรรมเสริมสร้างค่านิยมการต่อต้านการทุจริตในเวทีชุมชนต่างๆ 
 2.  มีการผลิตสื่อเผยแพร่การสร้างค่านิยมต่อต้านการทุจริต ไม่น้อยกว่า 5 ช่องทาง 
 3. มีการจัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านการทุจริตในชุมชน 
 4. ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจและมีความตระหนักร่วมกันในการต่อต้านการทุจริตไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
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 1.2.2 สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการรักษาประโยชน์สาธารณะ 
 
1.โครงการทำความดี วันสิ่งแวดล้อม ประจำปี ๒๕61-2564 
2.หลักการและเหตุผล 
  จากการที่องค์การสหประชาชาติ (United Nations : UN) จัดให้มีการประชุมสหประชาชาติ ว่าด้วยเรื่องสิ่งแวดล้อม
ของมนุษย์ (UN: Conference on the Human Environment) เพื่อให้ประเทศต่างๆหันหน้าเข้าหากันเพื่อร่วมป้องกันและแก้ไข
ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมอันเป็นภัยคุกคามต่อการดำรงอยู่ของมนุษย์ ต่อมาองค์การสหประชาชาติได้จัดตั้งโครงการสิ่งแวดล้อม
สหประชาชาติ (United Nations Environment Programmed : UNEP) ขึ้น และรัฐบาลจากนานาประเทศได้ดำเนินการจัดตั้ง
หน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อมขึ้นในประเทศของตน นอกจากน้ียังได้นำผลจากการประชุมดงักล่าวมาจดัทำเป็นรายงานเรื่องสิ่งแวดล้อม
และการพัฒนา อย่างยั่งยืนพร้อมทั้งเรียกร้องให้ประชาคมโลกเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตและวิถีการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนของทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดังนั้นองค์การสหประชาชาติจึงได้ประกาศให้ วันที่ 5 มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันสิ่งแวดล้อมโลก 
(World Environment Day) โดยในแต่ละปี โครงการสิ่ งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ  (United Nations Environment 
Programmed UNEP) ได้กำหนดประเด็นหลัก (Theme) ในการรณรงค์เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลกให้เป็นทิศทางเดียวกันทั่วโลก 
แต่ประเด็นหลักของการจัดงานโดยมากจะมุ่งเน้นให้ใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด 

พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มีการถ่ายโอน
ภารกิจให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในหลายๆด้าน โดยด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม 
ก็อยู่ในภารกิจที่ถ่ายโอนด้วย โดยมีภารกิจที่สำคัญคือ 1.) การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ การคุ้มครองดูแลและบำรุงรักษาป่า  2.) 
การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่างๆ 3.) การดูแลรักษาที่สาธารณะ และพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ พ.ศ. 2535 จะมุ่งกระจายอำนาจของการวางแผนและปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อมลงสู่ท้องถิ่น และให้ความสำคัญในเรื่อง
ของการติดตาม ตรวจสอบ คุณภาพของสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น ซึ่งจะเป็นหัวใจสำคัญในการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมให้ครอบคลุม
ทุกพื้นที่ และตามแผนพัฒนาจังหวัดพะเยา 4 ปี (พ.ศ. 2557 - พ.ศ.2560) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาและอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมอยา่งยั่งยืน โดยเน้นการสร้างจิตสำนึกดา้นการอนุรกัษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม และ
ผลักดันส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (หน้า 46) 

องค์การบริหารส่วนตำบลสระ ได้เห็นความสำคัญของสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งเน้นให้ประชาชนในพื้นที่      ตำบลสระใช้
ทรัพยากรอย่างประหยัด รู้คุณค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด มีกิจกรรมลดความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมและความเสื่อมโทรมของระบบ
นิเวศ โดยกิจกรรมในโครงการจะมีการให้ความรู้และสร้างความเข้าใจด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยเน้นกระบวนการการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในเรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม สร้างแกนนำในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในเยาวชน รวมถึงกิจกรรมให้ความรู้
เรื่องการจัดการขยะ และฝึกปฏิบัติการคัดแยกขยะอย่างถูกต้อง ซึ่งสอดคล้องกับแนวนโยบายของรัฐในเรื่องการเติบโตที่เป็นมิ ตร
กับสิ่งแวดล้อม (Green Growth) ซึ่งจะขับเคลื่อนประเทศไปสูเ่ศรษฐกิจและสงัคมคารบ์อนต่ำ ยกระดับความสามารถในการรองรบั
การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ ควบคุมและลดมลพิษ พัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพ ดังนั้นองค์การบริหารส่วนตำบลสระจึงได้จัดทำโครงการทำความดี วันสิ่งแวดล้อมขึ้น เพื่อส่งเสริมให้
พนักงานและเจ้าหน้าที่ รวมถึงประชาชนและเยาวชนในพ้ืนที่ตำบลสระ มีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อมในประเด็นที่สอดคล้อง
กับประเด็นหลักในการรณรงค์ของ และตามนโยบายที่รัฐบาลกำหนด 

 
 

3.วัตถุประสงค ์
 ๑. เพื่อการสร้างกระแสสังคมให้เกิดความรู้ ความเข้าใจด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และเกิดการมีส่วน 
             ร่วมของประชาชนในเรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
 ๒. เพื่อจัดกิจกรรมรณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้สอดคล้องกับประเด็นหลักท่ีกำหนดไว้ในแต่ละปี  
              ในวันสิ่งแวดล้อมโลก 



๓. เพื่อเผยแพร่ผลการดำเนินงานในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขององค์การ 
    บริหารส่วนตำบลสระ ให้ประชาชนได้รับทราบ 
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4.ตัวชี้วัดโครงการ ( KPI ) 

 
มีการจัดกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลกโดยมุ่งเน้นให้ประชาชนในตำบลสระได้มีความรู้ด้านทรัพยากรธรรมชาติ และการ

ปฏิบัติการคัดแยกขยะประเภทต่างๆ สามารถขยายผลสู่ครอบครัวและชุมชน 
5.ผลผลิตของโครงการ ( Output )  
 องค์การบริหารส่วนตำบลสระ มีการจัดกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก โดยมุ่งเน้นให้ประชาชนในตำบลสระ มีความรู้ มีส่วน
ร่วมในการดูแลอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม มีกิจกรรมลดความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมและความเสื่อมโทรมของระบบนิเวศ ซึ่งสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ของจังหวัดพะเยาที่เน้นความมั่นคงทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   
6.ผลลัพธ์ของโครงการ ( Outcome )  
 ผู้เข้าร่วมโครงการ ได้รับความประโยชน์จากโครงการ สมารถขยายผลสู่ ครอบครัว และคนรอบข้าง นำไปสู่ การอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  
7.วิธีดำเนินการ 
8.ขั้นเตรียมการ 

๑.เขียนโครงการเพื่อเสนอให้ผู้บริหารได้พิจารณาอนุมัติงบประมาณในการจัดกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อม  
   โลก 

9.ขั้นดำเนินการ 
 ๑. จัดกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก วันท่ี ๕ มิถุนายน โดยเน้นกิจกรรมตามประเด็นหลักท่ีกำหนดไว้ 
              ในแต่ละปี  

๒. ดำเนินการให้ความรู้ ความเข้าใจด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยเน้นกระบวนการการมีส่วนร่วม 
    ของประชาชนในเรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

 ๓. ดำเนินกิจกรรมการให้ความรู้เรื่องการจัดการขยะ และฝึกปฏิบัติการคัดแยกขยะอย่างถูกต้อง 
 4. ไปติดตามในโรงเรียน ชุมชน ว่าผู้เข้าร่วมโครงการ ได้นำความรู้ที่ได้รับไปขยายผลหรือไม่ 

5. เตรียมจัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการคัดแยกขยะให้กับนักเรียนกลุ่มเป้าหมายและให้นักเรียนนำผลการคัดแยกขยะที่ได้
ดำเนินการเพื่อสร้างความต่อเนื่องสู่ ธนาคารขยะ(สามารถเชื่อมโยงกับกิจกรรมธนาคารขยะของหมู่ที่ 10 สามารถนำมา
ขายร่วมกับหมู่ที่ 10  บ้านเหล่าพัฒนา ซึ่งเป็นหมู่บ้านนำร่องในการคัดแยกขยะ) 
6. ประเมินผลโครงการ 
7. เผยแพร่ผลงานทางเว็บไซต์ / Facebook ของ อบต.สระ 
8. ประเมินผลความพึงพอใจของโครงการ 
9. นำผลประเมินความพึงพอใจไปปรับปรุงโครงการ 
10. เสนอสรุปผลการดำเนินโครงการให้กับผู้บริหาร 

10.ขั้นสรุปและการประเมินผล 
 ๑. สรุปผลการดำเนินงาน ประเมินผลสัมฤทธ์ิโครงการ และรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบ 
 
11.วิธีการประเมินผลโครงการ 

1. กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการ 
2. ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการนำประโยชน์ท่ีได้รับจากการเข้าร่วมโครงการได้คัดแยกขยะประเภทต่างๆ 
3.  ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการมีความเข้าใจในกระบวนการโครงการ 

12.ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ 2561-2564 
13.งบประมาณ / แหล่งเงินงบประมาณ 
 งบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลสระ ประเภท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ (รหัส 320300 ) รายละเอียดดังต่อไปนี้ 



 1. ค่าวิทยากรให้ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม จำนวน 4 ช่ัวโมง ๆละ ๕๐๐ บาท รวมเป็นเงิน 2,๐๐๐ บาท 
2. ค่าป้ายไวนิลรณรงค์และประชาสัมพันธ์โครงการ ขนาดกว้าง ๑ เมตร ยาว ๓ เมตร  
    ( ๓ ตารางเมตร ) จำนวน ๑๐ ป้าย ป้ายละ ๓๖๐ บาท ( ตารางเมตรละ ๑๒๐ บาท ) เป็นเงิน ๓,๖๐๐ บาท 
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3. ค่าวัสดุสำนักงานที่ใช้ในโครงการ จำนวน ๙ รายการ เป็นเงิน ๑,๕๐๕ บาท  
    (รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๑) 

 4. ค่าอาหารกลางวัน สำหรับผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมและเจ้าหน้าที่ จำนวน 40 คน คนละ 70 บาท  
              ( อาหาร 2 อย่าง ผลไม้ 1 อย่าง ) รวมเป็นเงิน 2,800 บาท 

5. ค่าอาหารว่างสำหรับผู้เขา้ร่วมกิจกรรมและจา้หน้าท่ี จำนวน 40 คน คนละ 25 บาทต่อมื้อ  
    จำนวน 2 มื้อ  รวมเป็นเงิน 2,000 บาท 

 6. ค่าจัดเตรยีมสถานท่ี เป็นเงิน ๑,๐๐๐ บาท  
รวม 6 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น 12,905-. บาท ( -หนึ่งหมื่นสองพันเก้าร้อยห้าบาทถ้วน- ) 

( ค่าใช้จ่ายตามโครงการสามารถถัวเฉลี่ยข้ามรายการกันได้ตามความเหมาะสม ) 
14.สถานที่ดำเนินการ 
 - กิจกรรมให้ความรู้ 1 วัน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสระ  
 - กิจกรรมคัดแยกขยะ ให้นักเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการ ปฏิบัติจริง ท่ีบ้านและที่ โรงเรียน 
15.กลุ่มเป้าหมาย 

เยาวชนและประชาชนจากการคัดเลือกจากชุมชน จำนวน 39 คน ( หมู่บ้านละ 3 คน ) 
 พนักงานและเจ้าหน้าท่ี สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลสระทุกคน 
 
16.ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลสระ อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา 
 
17.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๑. ผู้เข้าร่วมโครงการ รับรู้และเกิดความตระหนักในความสำคัญของสิ่งแวดล้อม 
 ๒. ผู้เข้าร่วมโครงการ มีส่วนร่วมในกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก 
 ๓. สังคมเกิดความรู้ความเข้าใจและตื่นตัวในเรื่องสิ่งแวดล้อม 
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1.2.3 สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : โครงการ  “ส่งเสริมสนับสนนุการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดำรงชีวิต ใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพ้ืนท่ีตำบลสระ” 
2.หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาช้ีแนวการดำรงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับ
ชุมชน จนถึงระดับรัฐ ท้ังในการพัฒนาและบริหารประเทศให้ดำเนินไปในทางสายกลางโดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อให้ก้าว
ทันต่อโลกยุคโลกาภิวัตน์ ความพอเพียง  ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจำเป็นที่จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวท่ีดี
พอสมควรต่อการมีผลกระทบใดๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงท้ังภายนอกและภายในทั้งนี้จะต้องอาศัยความรอบรู้ ความรอบคอบ 
และความระมัดระวังอย่างยิ่ง ในการนำวิชาการต่าง ๆ มาใช้ในการวางแผนและการดำเนินการทุกข้ันตอน เพื่อเสริมสร้างพื้นฐานใน
การทำงานของผู้เรียนผ่านกิจกรรมต่างๆ ให้ผู้เรียนมีสำนึกในคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริตและให้มีความรู้ที่เหมาะสม ดำเนินชีวิต
ด้วยความอดทน อดออม มีความเพียร มีสติ ใช้ปัญญา และความรอบคอบในการทำงาน เพื่อให้สมดุลและพร้อมต่อการองรับการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและกว้างขวางทั้งด้านวัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้เป็นอย่างดี  

องค์การบริหารส่วนตำบล สระ จึงได้จัดทำ โครงการ  “ส่งเสริมสนับสนุนการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ใน
การดำรงชีวิต”เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจำวัน  ให้สามารถพ่ึงพาตนเอง  
3 วัตถุประสงค ์
 3.1 เพื่อให้ผู้เข้าอบรมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันผ่านกิจกรรมต่างๆ 
 3.2 เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเห็นคุณค่าและความสำคัญของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 3.3 เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เข้าอบรมได้แสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันและปลูกฝังจิตสำนึกต้านการทุจริต 
4.เป้าหมาย/ผลผลิต 
 -  ผู้เข้าร่วมโครงการ  จำนวน 80 คน 
 -  ผลการเรียนรูเ้ฉลีย่ร้อยละ 80 
 -  ความพึงพอใจเฉลี่ยร้อยละ  80 
5. พ้ืนที่ดำเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบล สระ 
6.  วิธีดำเนินการ 
 ขั้นตอนท่ี 1 สำรวจความต้องการอบรม 
 ขั้นตอนท่ี 2 ออกแบบหลักสตูร 
 ขั้นตอนท่ี 3 จัดการฝึกอบรม 
 ขั้นตอนท่ี 4 การวัดผลการฝึกอบรม 
 ขั้นตอนท่ี 5 ติดตามและประเมินผล 
7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 - 2564 
8.  งบประมาณดำเนินการ 
 ใช้งบประมาณทั้งสิ้น  จำนวน 20,000  บาท  
9.  ผู้รับผิดชอบ 
 สำนักปลดั  องค์การบริหารส่วนตำบล สระ 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 -  จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการทีไ่ดร้บัการปลูกฝังจิตสำนึกต้านการทุจริต 
 -  ร้อยละของผลการเรียนรูเ้ฉลี่ย 



 -  ร้อยละของความพึงพอใจเฉลี่ยของผู้เข้าร่วมโครงการ 
 -  จำนวนกิจกรรมต่อเนื่องหลังจากการเข้าร่วมโครงการ 
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ภารกิจที่ 1.3 การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน 

1.3.1 สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในความซื่อสัตย์สจุริต 
1.   ชื่อโครงการ    โครงการป้องกันยาเสพตดิในเด็กนักเรียน   
2.   หลักการและเหตุผล 
 
 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ  ได้ดำเนินการตามโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E) ที่
ทั่วโลกยอมรับว่า มีประสิทธิภาพในการหยุดยัง้การแพร่ระบาดยาเสพติดเข้าสู่โรงเรยีนอย่างไดผ้ล  และยังสามารถสรา้งภูมิคุม้กันยา
เสพติดให้กับสังคมอักส่วนหนึ่ง  ที่ผนึกกำลังของผู้ปกครอง ชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตำรวจ  โรงเรียน  สาธารณสุข  
หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพ้ืนท่ี  อันเป็นโครงการที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล โดยใช้หลักการ
ป้องกันนำหน้าการปราบปรามและมุ่งเน้นกลุ่มผู้มีโอกาสเข้าไปใช้ยาเสพติด  จัดให้มีกิจกรรมที่ผู้ปกครองและชุมชนได้มีส่วนร่วมใน
การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่เด็ก 
 องค์การบริหารส่วนตำบลสระ  ร่วมกับสถานีตำรวจภูธรเชียงม่วน และสถานศึกษาในเขตพื้นท่ี ได้จัดโครงการป้องกันยา
เสพติดในเด็กนักเรียน  ตำบลสระ  อำเภอเชียงม่วน  จังหวัดพะเยา  เพื่อให้เด็กนักเรียนได้ตระหนักถึงปัญหายาเสพติด  และเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน  ภาพลักษณ์ ของเจ้าหน้าที่ตำรวจ  จึงเปิดสถานีตำรวจให้เด็กนักเรียนได้ศึกษาดูงานเรียนรู้การ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีตำรวจตามแผนงานการมีส่วนร่วมภาคประชาชน 
3.  วัตถุประสงค ์
 3.1  เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมขององค์การบริหารส่วนตำบลสระ และสถานีตำรวจภูธร 
                       เชียงม่วน 
 3.2  เพื่อให้เด็กนักเรียนได้เรียนรู้และตระหนักถึงปัญญาหายาเสพติด  ความรู้สึกผิดชอบช่ัวดี 
                       ไม่กระทำผิดกฎหมาย 
 3.3  เพื่อป้องกันและหยุดยั้งการแพร่ระบาดยาเสพติดเข้าสู่โรงเรียน 
 3.4  เพื่อให้ประชาชนผู้ปกครองเด็กและเด็ก  ได้เข้าใจในภารกิจ  หน้าที่ของเจ้าหน้าท่ีตำรวจ 
 3.5  เพื่อสนองแนวนโยบายของรัฐตามกรอบที่กฎหมายกำหนดไว้ 
 
4.  เป้าหมาย 
 เด็กนักเรียนในโรงเรียน  ตำบลสระ  5  โรงเรียน    จำนวน  48  คน 
5.  วธิีดำเนินการ 
 1.  เสนอโครงการเพื่อให้ผู้บริหารอนุมัติโครงการ 
 2.  จัดประชุมพนักงานส่วนตำบลร่วมกับเจ้าหน้าท่ีตำรวจภูธรเชียงม่วน  เพื่อวางแผนการ 
                    จัดอบรม  ออกคำสั่ง/มอบหมายหน้าท่ีรับผิดชอบ 
 3.  ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

4.  ประชาสมัพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ทราบโดยใช้เสยีงตามสาย  แผ่นพับประชาสัมพันธ์  
     ส่งหนังสือแจ้งกำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน  และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่ และใช้รถ 
     ประชาสัมพันธ์เคลื่อนที ่

 5.  จัดการฝึกอบรม และศึกษาดูงานตามตารางกำหนดการโครงการฯ   
                6.  ติดตามและประเมินผล 
 
 
6.  ระยะเวลาดำเนินการ 

  ปีงบประมาณ 2561-2564  
 

7.  สถานที่ดำเนินการ 



 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสระ  อำเภอเชียงม่วน  จังหวัดพะเยา 
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8.   งบประมาณดำเนินการ 
 ตั้งจ่ายตามแผนงานสาธารณสุข  งบประมาณจากเงินรายได้ หน่วยงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  องค์การ
บริหารส่วนตำบลสระ  จำนวน  10,000  บาท  เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย   ดังต่อไปนี้ 
 1.  ค่าจัดสถานท่ีและป้ายโครงการฯ จำนวน 1 ป้าย                เป็นเงิน     1,200  บาท 
 2.  ค่าอาหาร  /อาหารว่าง / เครื่องดื่ม   
                         เด็กนักเรียน  48 คนๆละ 80 บาท                           เป็นเงิน    3,840  บาท 

     3. ค่าวัสดุและเอกสารการฝึกอบรม 48 ชุดๆละ 20 บาท          เป็นเงิน       960  บาท 
     4. ค่าจ้างเหมารถยนต์โดยสาร รับ – ส่งนักเรยีนศึกษาดูงาน        เป็นเงิน    4,000  บาท   
 

                         รวมเป็นเงินท้ังสิ้น    10,000   บาท 
                                    ( หนึ่งหมื่นบาทถ้วนบาทถ้วน ) 
9.   ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  องค์การบริหารส่วนตำบลสระ   
  
10.   ผู้ร่วมโครงการ 
 1.  สถานีตำรวจภูธรเชียงม่วน  
 2.  หน่วยงานโรงเรียนในเขตตำบลสระ 
 3.  องค์การบริหารส่วนตำบลสระ 
   
11.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 

1. เกิดการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานราชการ  เพื่อสนองแนวนโยบายของรัฐตามกรอบที่กฎหมาย
กำหนดไว ้

 2.  เด็กนักเรียนได้เรียนรู้และตระหนักถึงปัญญาหายาเสพติด  ความรู้สึกผิดชอบช่ัวดี 
                    ไม่กระทำผิดกฎหมาย 
 3.  สามารถป้องกันและหยุดยั้งการแพร่ระบาดยาเสพติดเข้าสู่โรงเรียนได้ 
 4.  ประชาชนผู้ปกครองเด็กและเด็กนักเรียน  ได้เข้าใจในภารกิจ  หน้าที่ของเจ้าหน้าท่ีตำรวจ 
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มิติท่ี 2 การบริหารราชการเพ่ือป้องกันการทุจริต 
 ภารกิจที่ 2.1 การแสดงเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร 
 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ: กิจกรรม ประกาศเจตจำนงตอ่ต้านการทุจรติของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล สระ 

2. หลักการและเหตุผล 
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2560 - พ.ศ. 2564)  ซึ่งมุ่งสู่การเป็น

ประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความ
ร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพื่อให้
ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยกำหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด
ไทยท้ังชาติต้านทุจริต”มีเป้าหมายหลักเพื่อให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index 
: CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2564ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้นได้นั้น การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่
สูงขึ้น เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่างจากท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่ในทางทุจริตประพฤติมิ
ชอบ  

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานที่มีความสำคัญยิ่งในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติซึ่งปัจจุบันมีองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น จำนวน 7,852 แห่งซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานของรัฐภายใต้โครงสร้างการจัดระเบียบบริหาร
ราชการตามหลักการกระจายอำนาจการปกครอง ท่ีมุ่งเน้นการกระจายอำนาจจากส่วนกลางลงสู่ท้องถิ่นและเป็นกลไกหนึ่ งในการ
ส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เป็นหน่วยงานหลักในการจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์
ของประชาชนในท้องถิ่น ถือเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาท้องถิ่นซึ่งนำไปสู่การพัฒนาทั่วทั้งประเทศ การพัฒนาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นให้เกิดความยั่งยืนรัฐจะต้องให้ความเป็นอิสระแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยยึดหลักแห่งการปกครองตนเองตาม
เจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น และส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการจัดทำบริการสาธารณะ 
รวมทั้งมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในระดับพ้ืนที่ส่วนการกำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะทำได้เท่าที่จำเป็นตาม
กรอบกฎหมายกำหนด และต้องเป็นไปเพื่อการคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น 

 
องค์การบริหารส่วนตำบล สระ จึงได้เห็นถึงความสำคัญในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในระดับท้องถิ่นเองซึ่งจะ

เป็นกลไกที่สำคัญในการพัฒนาประชาธิปไตยและร่วมมือกันสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต โดยได้ ยึดถือหรือมีความมุ่งมั่นที่จะ
บริหารราชการให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนในท้องถิ่น มีการบริหารให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีให้
ความสำคัญกับการต่อต้านการทุจริตและการมีส่วนร่วมของประชาชนผู้บริหารจึงได้ดำเนินการจัดทำมาตรการการแสดงเจตจำนง
ทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 

3. วัตถุประสงค ์
1.เพื่อเป็นการแสดงเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล สระ อย่างเห็น

เป็นรูปธรรม ด้วยการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  
2.เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบล สระสู่การรับรู้ของ

สาธารณชน  

4. เป้าหมาย 
 1. การประกาศเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผูบ้ริหารองค์การบริหารส่วนตำบล สระ 
 2. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจรติขององค์การบริหารส่วนตำบล สระ 

5. พ้ืนที่ดำเนินการ 



 องค์การบริหารส่วนตำบล สระ 
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6. วิธีดำเนินการ 
 1.ผู้บริหารมอบนโยบาย/มาตรการ/แนวทาง เพื่อป้องกันการทุจริตและต้านการทุจรติ  
 2. แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
 3. จัดทำแผนปฏิบตัิการป้องกันการทุจริต 
 4. ประกาศเผยแพร่แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตต่อสาธารณชน 
 5. ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
 6. ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัตติามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ 2562 - 2564 

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ  
 สำนักปลดัองค์การบรหิารส่วนตำบล สระ 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 1. ผู้บริหารได้แสดงเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตอย่างเห็นเป็นรูปธรรม 
 2. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจรติขององค์การบริหารส่วนตำบล สระ 
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ภารกิจที่ 2.2 มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 
 2.2.1 สร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามหลักคุณธรรม ท้ังในเรื่องการ

บรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อนตำแหน่ง/เงินเดือน และมอบหมายงาน 
 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 มาตรการออกคำสั่งมอบหมายของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหัวหน้าส่วนราชการ 

2. หลักการและเหตุผล 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งที่มีอำนาจหน้าท่ีในการ
จัดทำบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น หน้าที่ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และหน้าที่ตามกฎหมายอื่นที่กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ต้องทำอีก
มากมายในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน ผู้มารับบริการติดต่อกับหน่วยงานต่างๆ ของเทศบาลนั้น มักจะประสบปัญหาด้าน
การอำนวยความสะดวกในการติดต่อราชการเนื่องจากภารกิจมีมากมาย ไปรวมอยู่กับฝ่ายผู้บริหาร ไม่มีการกระจายอำนาจ หรือ
มอบหมายอำนาจหน้าที่ในการสั่งการ อนุมัติ อนุญาต ไปยังหัวหน้าหน่วยงาน ระดับสำนัก กอง และฝ่ายต่าง ๆ ซึ่งเป็นอุปสรรค
อย่างยิ่งต่อ     การให้บริการ ทำให้การบริการเกิดความล่าช้า ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกอันอาจเป็นสาเหตุหนึ่งของการ
กระทำการทุจริตประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าท่ี ส่งผลให้ระบบการให้บริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ 
 เพื่อประโยชน์สุขประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 และมาตรา 37 ที่กำหนดให้การบริหารราชการเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขของ
ประชาชนและเกิดผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจของรัฐ ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจำเป็น ประชาชนได้รับการอำนวยความสะดวก
และได้รับการตอบสนองความต้องการ การบริหารงาน  มีประสิทธิภาพ คุ้มค่า นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีอำนาจหน้าท่ีใน
การสั่ง อนุญาต และอนุมัติ เกี่ยวกับราชการ และมีอำนาจมอบหมายการปฏิบัติราชการให้แก่รององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่
ได้รับแต่งตั้งในการสั่งหรือการปฏิบัติราชการดังนั้น เพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
ตอบสนองความต้องการของประชาชน ลดขั้นตอนการให้บริการและไม่สร้างเง่ือนไขขั้นตอนที่มีความยุ่งยาก จึงจำเป็นต้องมี
มาตรการออกคำสั่งมอบหมายของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหัวหน้าส่วนราชการ 
 
3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพื่อเป็นการลดขั้นตอนการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรมตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน 
 3.2 เพื่อให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการจากหน่วยงาน 
 3.3 เพื่อเป็นการกระจายอำนาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผู้บริหารทุกระดับ 
 3.4 เพื่อป้องกันการผูกขาดอำนาจหน้าที่ในการใช้ดุลพินิจอันอาจเป็นเหตุแห่งการทุจริตและประพฤติมิชอบในตำแหน่ง
หน้าท่ีราชการ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 จัดทำคำสั่งมอบหมายงานของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล สระและหัวหน้าส่วนราชการ  

5. พ้ืนที่ดำเนินการ 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

6. วิธีดำเนินการ 
 1.ประชุมมอบนโยบาย/แนวทางในการมอบหมายงาน 
 2. จัดทำคำสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ข้อบังคับและหนังสือสั่งการ 



 2. จัดทำหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการและผู้รับมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนรับทราบและถือปฏิบัติ 
 3. จัดทำประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
 4. ให้ผู้รับมอบหมายงานตามคำสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมายในทุกเดือน 
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7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ 2562 - 2564 

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ  
 สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบล สระ 

10. ตังชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 1. มาตรการออกคำสั่งมอบหมายของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล สระและหัวหน้าส่วนราชการ 
 2. คำสั่งมอบหมายงานให้ผู้ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติราชการแทน จำนวนไม่น้อยกว่า 4 ฉบับ 
 3. ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการที่ได้รับอยู่ในระดับดี 
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1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : กิจกรรมสร้างความโปร่งใสในการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบล สระมีฐานะเป็นนิติบุคคล มีอำนาจหน้าที่ในการจัดทำบริการสาธารณะด้วยตนเอง ท้ังในเรื่อง
การจัดหารายได้และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่างๆ ตามภารกิจและการจัดทำบริการสาธารณะ แต่ต้องเป็นไปตามอำนาจ
หน้าท่ีและกฎหมายที่กำหนดไว้ ดังนั้น การที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่
ประชาชน จะต้องบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 
 ดังนั้นการสร้างความโปร่งใสในการบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดหาพัสดุ การใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินของทาง
ราชการ เป็นเรื่องที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความสำคัญ เพื่อป้องกันการใช้จ่ายงบประมาณที่ไม่สมควร ผิดวัตถุประสงค์ ไม่มี
ประสิทธิภาพ และป้องกันการเอื้อประโยชน์ให้กับพวกพ้อง  รวมทั้งเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบข้อมูลการ
จัดซื้อ จัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบล สระ จึงได้จัดทำมาตรการสร้างความโปร่งใสในการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
3. วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อป้องกันการใช้จ่ายงบประมาณที่ไม่สมควร ผิดวัตถุประสงค์ ไม่มีประสิทธิภาพ  
 2. เพื่อป้องกันการเอื้อประโยชน์ให้กับตนเอง และพวกพ้อง 
 3. เพื่อสร้างกลไกให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบข้อมูลการจัดซื้อ จัดจ้างขององค์กร 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานการเงิน งบประมาณ การจัดหาพัสดุ  
5. พ้ืนที่ดำเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบล สระ 
6. วิธีดำเนินการ 
 1.จัดประชุม 
 2. จัดทำคำสั่งคณะทำงาน 
 3.ประชุมคณะทำงาน 
 4. กำหนดมาตรการ/แนวทาง/กิจกรรมสร้างความโปร่งใสในการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
 5. จัดทำประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในหน่วยงานและประชาชนทราบ 
 6.กำกับติดตามการดำเนินการตามมาตรการ 
 7. รายงานผล ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะเสนอผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล สระ เพื่อปรับปรุงแนวทางในการ
ดำเนินงาน 
7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 
8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบ  
 องค์การบริหารส่วนตำบล สระ 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 1. มีมาตรการป้องกันและกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณที่ไม่สมควร ผิดวัตถุประสงค์ ไม่มีประสิทธิภาพ และ
ป้องกันการเอื้อประโยชน์ให้กับตนเอง และพวกพ้อง 
 2. มีกลไกหรือช่องทางให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบข้อมูลการจัดซื้อ จัดจ้างขององค์กรผ่านช่องทางการ
ประชาสัมพันธ์ขององค์กร 
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 2.2.2 สร้างความโปร่งใสในการบริหารการเงิน งบประมาณการจัดหาพัสดุ การใช้ประโยชน์ใน
ทรัพย์สินของทางราชการ โดยยึดถือและปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบ กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอย่าง
เคร่งครัด 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : กิจกรรม “ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี” 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 เพื่อให้การบันทึกบัญชีการจัดทำทะเบียนคุมเงินรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นแนวทาง  เดียวกันและ
สอดคล้องกับการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงมีกิจกรรมควบคุมให้  งานการเงินและ
บัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบล สระ จัดทำทะเบียนคุมเงินรายจ่ายให้ความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติทำให้เกิดความ
คุ้มค่าและมีประสิทธิภาพลดข้อผิดพลาดในการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีและ ดำเนินงานตามขั้นตอน
ของระเบียบประกาศกระทรวงมหาดไทยและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ซึ่งถือเป็นเรื่องสำคัญที ่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้อง
ทำตามกฎหมาย ระเบียบ และมีความจำเป็นต่อการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบล สระ  
3. วัตถุประสงค ์

1. เพื่อให้บุคลากรงานบัญชีกองคลัง มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศ และ หนังสือท่ีเกี่ยวข้อง 
  2. เพื่อลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ที่อาจจะทำให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบล สระ  
5. พ้ืนที่ดำเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบล สระ  
6. วิธีดำเนินการ 
 จัดทำทะเบียนคุมเงินรายจ่ายตามงบประมาณแยกหมวดรายจ่าย แยกแผนงาน แยกประเภทรายจ่ายตาม  งบประมาณ
ที่ตั้งไว ้
7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 
8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบ  
 กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบล สระ 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 1. บุคลากรงานบัญชีกองคลัง มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศและหนังสือสั่ง การที่เกี่ยวข้อง  

2. ลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ที่อาจจะทำให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ และเป็นไปใน ทิศทางเดียวกัน  
3. เกิดความคุ่มค่าและมีประสิทธิภาพในการบริหารงบงบประมาณ 
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1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : กิจกรรม “การพัฒนาแผนและกระบวนการจัดซื้อจดัจ้าง” 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ซึ่งกำหนดให้มีการบริหารราชการอย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ และเกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนและการปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุ ปี 2535 และแก้ไขเพิ่มเติมและกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

ดังนั้นเพื่อเป็นการพัฒนาแผนและปรับปรุงกระบวนการดำเนินงานดา้นจัดซื้อจัดจา้ง ให้ดำเนินการด้วยความโปร่งใส 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้าหวด จึงได้จัดกิจกรรม “การพัฒนาแผนและกระบวนการจดัซื้อจัดจ้าง” 

3. วัตถุประสงค ์
 1. เพือ่วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปัญหาอุปสรรคในกระบวนการดำเนินงาน 
 2. เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้บริหารใช้ในการพัฒนาแผนและปรับปรุงกระบวนการดำเนินงานด้านจัดซื้อจัดจ้าง 
 3. เพื่อป้องกันการใช้จ่ายงบประมาณที่ผิดวัตถุประสงค์ ไม่มีประสิทธิภาพ 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและเกี่ยวข้องในงานการเงิน งบประมาณ การจัดหาพัสดุ  

5. พ้ืนที่ดำเนินการ 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

6. วิธีดำเนินการ 
 1.ประชุมวางแผนวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปัญหาอุปสรรคในกระบวนการดำเนินงาน 
 2. รวบรวมจัดเก็บข้อมูลในการจัดซื้อจัดจ้างในฐานข้อมูล 
 3. จำแนกวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 
 4. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
 5. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างเสนอผู้บรหิารเพื่อประกอบการพัฒนาแผนและปรบัปรุงกระบวนการดำเนินงานด้านจดัซื้อ
จัดจ้าง 
 6. เผยแพร่รายงานผลให้สาธารณชนรับทราบ 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบล สระ 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
1. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปัญหาอุปสรรคในกระบวนการดำเนินงานในแต่ละปีงบประมาณ 

 2. มีฐานข้อมูลให้ผู้บริหารใช้ในการพัฒนาแผนและปรับปรุงกระบวนการดำเนินงานด้านจัดซื้อจัดจ้างเพื่อป้องกันการใช้
จ่ายงบประมาณที่ผิดวัตถุประสงค์ ไม่มีประสิทธิภาพ เกิดความคุ้มค่าเป็นประโยชน์กับประชาชน 
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2.โครงการจัดการเรียนรู้เกี่ยวกับการพัสดุ 
1.หลักการและเหตุผล   

องค์การบริหารส่วนตำบลสระ  เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการจัดบริการสาธารณะ 
เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนในพื้นที่ กระบวนการในการบริหารจัดการภาครัฐที่เกี่ยวกับการพัสดุ ในส่วนของการจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐ เป็นกระบวนงานที่สำคัญ และเป็นสิ่งที่จะสะท้อนถึงผลสำเร็จของการบริหารจัดการภาครัฐ และการบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี ทั้งนี้การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ต้องถือปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ส่งเสริมการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และการมีส่วนร่วมของประชาชน 
และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหาราชการส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง 
(ฉบับท่ี 9 ) พ.ศ.  2553  ดังนั้นเจ้าหน้าที่พัสดุ หรือผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง เช่น หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ ผู้อนุมัติ ผู้ควบคุม ตลอดจน
คณะกรรมการชุดต่าง ๆ ที่ได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการเปิดซอง ตรวจรับพัสดุ ตรวจการจ้าง จะต้องมีความรู้ความ
เข้าใจในอำนาจหน้าที่ เพราะหากไม่เข้าใจหรือเข้าใจคลาดเคลื่อนในหน้าที่ความรับผิดชอบตามอำนาจหน้าที่ที่ตนเองได้รับการ
แต่งตั้งให้ทำหน้าที่แล้ว อาจทำให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการหรือบุคคลอื่น นอกจากนี้ อาจจะต้องรับผิ ดในทางแพ่ง อาญา 
วินัยฯ หรืออาจถูกฟ้องร้องต่อศาลปกครองได้ 
             ด้วยเหตุข้างต้น องค์การบริหารส่วนตำบลสระจึงได้จัดทำโครงการจัดการเรียนรู้เกี่ยวกับการพัสดุ เพื่อให้ผู้ที่
ได้รับแต่งตั้งให้ทำหน้าที่คณะกรรมการเปิดซอง ตรวจรับพัสดุ ตรวจการจ้าง มีความรู้มีความเข้าใจ ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับ
มอบหมายได้อย่างถูกต้อง อีกทั้งส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการติดตาม ตรวจสอบและให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการ
ตรวจการจ้างและควบคุมงาน เพื่อท่ีการดำเนินงานด้านดังกล่าวขององค์การบริหารส่วนตำบลสระจะได้มีประสิทธิภาพต่อไป 
 
2วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อใหก้รรมการตรวจการจ้าง และ/หรือผู้ควบคุมงาน มีความรู้มีความเข้าใจในบทบาทหน้าท่ีและ  
              ปฏิบัติหน้าท่ีตามที่ได้รับมอบหมายได้อย่างถูกต้อง 
 2. เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบ ติดตาม การดำเนินงานขององค์การ 
              บริหารส่วนตำบลสระ 
 3. เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสระ ให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล   
              (Good Governance) 
3กลุ่มเป้าหมาย 

1. ประชาชนท่ีผ่านการคัดเลือกจากกระบวนการประชาคมหมู่บ้าน  13 หมู่บ้าน หมู่บ้านละ  5  คน 
      รวม  65  คน 

2. พนักงานส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลสระ จำนวน  15 คน 
4ตัวชี้วัดโครงการ ( KPI ) 
 มีการจัดอบรมประชาชนที่ผ่านการคัดเลือกจากกระบวนการประชาคมหมู่บ้าน  ให้มีความรู้  ความเข้าใจ ปฏิบัติหน้าที่
ตามที่ได้รับมอบหมายตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 ได้อย่างถูกต้อง 
5.ผลผลิตของโครงการ ( Output )  
 ผู้เข้าร่วมโครงการมีความเข้าใจ  สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย  ตามพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ส่งเสริมการบริหารจัดการบ้านเมอืงที่ดี ความโปร่งใส  ตรวจสอบได้  และการมี
ส่วนร่วมของประชาชน  และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหาราชการส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 
2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 9 ) พ.ศ.  2553  ได้อย่างถูกต้อง อย่างน้อยร้อยละ  80 ของกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 
 
6.ผลลัพธ์ของโครงการ ( Outcome )  



 ผู้เข้าร่วมโครงการ ได้รับความประโยชน์จากโครงการ สมารถขยายผลสู่ชุมชน จนนำไปสู่การมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ 
ติดตาม การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสระอย่างมีประสิทธิภาพ 
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7.วิธีการดำเนินงาน 
ขั้นเตรียมการ 
 1. จัดประชุมผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการดำเนินกิจกรรมโครงการ เพื่อรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ 
              และร่วมวางแผนการดำเนินโครงการ 
 2. รวบรวมข้อมูลผู้ร่วมโครงการ 
 3. ประสานงานวิทยากร เพื่อออกแบบหลักสูตรในการดำเนินการอบรม 
 4. จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ ท่ีใช้ในโครงการ 
ขั้นดำเนินการ 
 1. จัดอบรมให้ความรู้เรื่อง กฎหมายที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง, การบริหารสัญญา, การตรวจรับพัสดุ  
             การตรวจการจ้าง การควบคุมงาน และระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) 
 2. การให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าท่ีและการตรวจรับงานจ้าง และการมีส่วนร่วมในการติดตาม  
             ตรวจสอบการดำเนินงาน 
ขั้นสรุปและการประเมินผล 

1. ประเมินผลโครงการ 
2. ประเมินผลความพึงพอใจของโครงการ 
3. นำผลประเมินความพึงพอใจไปปรับปรุงโครงการ 
4. เสนอสรุปผลการดำเนินโครงการให้กับผู้บริหาร 
5. เผยแพร่ผลการดำเนินงานทางเว็บไซต์ / Facebook ของ อบต.สระ 

 
8.สถานที่ดำเนินกิจกรรม 
 ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสระ อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา 
 
9.ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ  2561-2564 
10.งบประมาณ 
 1. ค่าอาหารกลางวันสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน  80 คน  คนละ  75.-  บาท  
              เป็นเงิน   6,000.-  บาท 
 2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการ  จำนวน  80  คน คนละ  25.-  บาท  
             จำนวน 2 มื้อ (เช้า-บ่าย)  เป็นเงิน  4,000.- บาท 
 3. ค่าตอบแทนวิทยากร  เป็นเงิน  3,600.- บาท 

4. ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ท่ีใช้ในการดำเนินกิจกรรมโครงการ     เป็นเงิน  5,800.-  บาท   
 5. ค่าป้ายไวนิลโครงการ  เป็นเงิน  600.- บาท 

          รวม  5  รายการ  เป็นเงินทั้งสิ้น  20,000.-  บาท (-สองหมื่นบาทถ้วน-) 
ค่าใช้จ่ายในโครงการสามารถถัวเฉลี่ยข้ามรายการไดต้ามความเหมาะสม 

 
11.การประเมินผลโครงการ 

1. กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมายที่กำหนดไว้ 
2. ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการมีความเข้าใจในกระบวนการโครงการและนำประโยชน์ที่ได้รับจาก   

      การเข้าร่วมโครงการ นำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติหน้าท่ีตามที่ได้รับมอบหมายอยา่งถูกต้อง  



              ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมายที่กำหนดไว้ 
 
12.วิธีการประเมินผลโครงการ 
 1. การรวบรวมจำนวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ 
 2. การสังเกต การสอบถาม และการเก็บรวบรวมข้อมูล การปฏิบัติหน้าท่ีของผู้เข้าร่วมโครงการ 
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13.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ในการตรวจรับการจ้าง และสามารถปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับ
มอบหมายตามพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ส่งเสริมการบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี ความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และการมีส่วนร่วมของประชาชน และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุ
ของหน่วยการบริหาราชการส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 9 ) พ.ศ.  2553  ได้อย่างถูกต้อง ทำให้การ
ตรวจรับการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลสระเป็นไปด้วยความโปร่งใส อีกทั้งยังส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
ตรวจสอบติดตามการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสระ ให้ปราศจากการทุจริต คอรัปช่ัน และสามารถขยายผลสู่ชุมชน
เพื่อให้พื้นที่ตำบลสระเป็นพื้นที่เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล  (Good Governance) 
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2.2.3 สร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะ/บริการประชาชน เพื่อให้เกิดความพึง 
พอใจแก่ประชาชนโดยทัดเทียมและโดยไม่เลือกปฏิบัติ 
 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : กิจกรรมการจัดบริการสาธารณะและการบริการประชาชนเพื่อให้เกิดความพึงพอใจแก่
ประชาชนโดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ (service mind) 

2. หลักการและเหตุผล 
 องค์การบริหารส่วนตำบล สระ บริหารจัดการโดยการอำนวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน 
และให้ประชาชนสามารถตรวจสอบได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยดำเนินการจัดตั้งศูนย์บริการร่วม
หรือศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว ( One Stop Service) ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล สระ เป็นศูนย์บริการ
ประชาชนในการติดต่อ สอบถามข้อมูล ยื่นคำขออนุมัติ อนุญาตในเรื่องที่เป็นอำนาจหน้าที่และภารกิจของเทศบาล ติดตามความ
คืบหน้า และแจ้งผลการดำเนินการให้ประชาชนผู้รับบริการทราบ โดยมีการปรับระบบการทำงานแต่ละกระบวนงานเพื่อให้มีระบบ
บริการที่เชือ่มต่อระหว่างศูนย์บริการร่วมกับหน่วยงานเจ้าของเรื่อง ทั้งในด้านเอกสาร การส่งต่องาน ระบบการรับเงิน และกำหนด
ระยะเวลาดำเนินการของแต่ละกระบวนงาน ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศช่วยอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน ใช้ระบบบัตร
คิวอัตโนมัติ เพื่อให้บริการตามลำดับ จัดสถานที่  สิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ เพื่อให้บริการที่ดีกับประชาชน เพื่ออำนวยความ
สะดวกแก่ประชาชน ให้ได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ 
 นอกจากนี้ องค์การบริหารส่วนตำบล สระ ยังต้องบริหารจัดการสาธารณะ ตามเกณฑ์มาตรฐานการปฏิบัติราชการของ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้มาตรฐานทั้ง 17 ประเด็น (ด้านถนน ทางเดิน และทางเท้า, ด้านไฟฟ้าสาธารณะ, ด้านระบบ
ระบายน้ำ, ด้านน้ำเพื่อการบริโภค, ด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน, ด้านการส่งเสริมกีฬา, ด้านการส่งเสริมผู้สูงอายุ, ด้านการ
ส่งเสริมผู้ด้อยโอกาส, ด้านงานสาธารณสุข, ด้านการส่งเสริมการพัฒนาสตรี, ด้านการส่งเสริมอาชีพ, ด้านการป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย, ด้านการส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น, ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว, ด้านการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, ด้านศึกษา และด้านการจัดบริการสาธารณะ ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล (การแก้ไข
ปัญหาไฟป่าและหมอกควัน การกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำ การลดและคัดแยกขยะมูลฝอยตั้งแต่แหล่งกำเนิด การ
จัดการน้ำเสีย แผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง และกิจกรรมเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่) โดยในข้ันตอน กระบวน
ปฏิบัติภารกิจ ต้องคำนึงการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน สร้างความโปร่งใสในการบริการสาธารณะ ให้ประชาชนได้รับความ
พึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ   

3. วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อมีมาตรฐานการปฏิบัติงานตามแต่ละภารกิจให้ประชาชนได้รับทราบ สร้างความโปร่งใสในการบริการสาธารณะ 
ให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันไม่เลือกปฏิบัติอย่างยุติธรรม เสมอภาค 
 2. เพื่อเป็นการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพการให้บริการ และนำผลมาปรับปรุงในการให้บริการ  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ทุกสำนัก/กอง ดำเนินการปฏิบัติงานบริการสาธารณะ อย่างยุติธรรม เสมอภาคและไม่เลือกปฏิบัติ 

5. พ้ืนที่ดำเนินการ 
 ทุกสำนัก/กอง 

6. วิธีดำเนินการ 



 1.ผู้บริหารมอบนโยบาย/แนวทางในการดำเนินการเพื่อสร้างมาตรฐานในการปฏิบัติงานตามแต่ภารกิจงานบริการ
สาธารณะ 
 2. ประชุมสำนัก/กอง/ฝ่าย ท่ีเกี่ยวข้องกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานท่ีโปร่งใส ยุติธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ ตรวจสอบได้ 
 3. จัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงานตามแต่ภารกิจ กำหนดให้มีการแสดงขั้นตอน ระยะเวลา อัตราค่าบริการอย่างชัดเจน 
และกำหนดให้มีการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพการให้บริการ 
 4. ประกาศเผยแพร่มาตรฐานการปฏิบัติงาน ณ ท่ีทำการ เว็บไซต์ และช่องทางประชาสัมพันธ์อื่น ๆ ที่ประชาชนสามารถ
รับทราบได้อย่างท่ัวถึง 
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 5. รายงานผลการปฏิบัติงาน ปัญหาอุปสรรค และผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนให้ผู้บริหารและประชาชน 
รับทราบ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการปรับปรุงในการให้บริการ 
 6. ประชุมสำนัก/กอง/ฝ่าย ท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการปรับปรุงการให้บริการเพื่อสร้างความพึงพอใจแก่ประชาชน 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ  
 ทุกสำนัก/กอง  

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 1. รายงานผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานปฏิบัติงานแต่ละภารกิจ และผลการประเมินความพึงพอใจต่อสาธารณชน 

2. ประชาชนมีความพึงพอใจของต่อคุณภาพการให้บริการ ร้อยละ 80 
 3. ลดจำนวนข้อร้องเรียนการให้บริการสาธารณะที่ไม่เป็นธรรม เลือกปฏิบัติ  
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1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ: มาตรการ “ยกระดับคุณภาพการบริการประชาชน” 

2. หลักการและเหตุผล 
 ประชาชนในพื้นที่เขตองค์การบริหารส่วนตำบล สระ มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม กล่าวได้ว่าเป็นสังคมพหุ
วัฒนธรรม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงได้ให้ความสำคัญในการสร้างความเป็นธรรม/ไม่เลือกปฏิบัติในการให้บริการสาธารณะ/
บริการประชาชนให้เกิดขึ้นในพื้นที่มากที่สุด โดยนำแนวทางตามหลักการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล (Good 
Governance) หรือหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีมาประยุกต์ใช้ โดยเฉพาะหลักความโปร่งใส (Transparency) และหลัก
เสมอภาค (Equity) โดยไม่แบ่งแยกด้าน เพศ ถิ่นกำหนด เช้ือชาติ ภาษา อายุ ความพิการ สภาพทางกายภาพหรือสุขภาพ สถานะ
ของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความเช่ือทางศาสนา การศึกษา การฝึกอบรมและอื่นๆ สอดคล้องกับมาตรา 8 แห่งพระ
ราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ที่ได้กำหนดให้ส่วนราชการจะต้องดำเนินการ
โดยถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะได้รับการบริการจากรัฐและการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการต้องเป็นไปโดยความซื่อสัตย์ 
สุจริต สามารถตรวจสอบได้ 
 ดังนั้น เพื่อให้หน่วยงานมีการใช้ระบบหรือเกณฑ์ที่ชัดเจน องค์การบริหารส่วนตำบล สระ จึงมีการนำเทคโนโลยีมาช่วยใน
การปฏิบัติงาน เพื่อลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ มีการแสดงขั้นตอนการให้บริการแก่ประชาชนอย่างชัดเจน มีระบบการ
ป้องกันหรือการตรวจสอบเพื่อป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการให้บริการ รวมถึงการอำนวยความสะดวกและการ
ตอบสนองความต้องการของประชาชน เพื่อให้เกิดความพึงพอใจแก่ประชาชนโดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ ซึ่งจะช่วยให้การ
บริการของหน่วยงานมีความเป็นธรรมโปร่งใสยิ่งข้ึน 

3. วัตถุประสงค ์
1. เพื่อนำเทคโนโลยีมาพัฒนาการปฏิบัติงานให้มีระบบที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ และเกิดประโยชน์ต่อประชาชน 
2. เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในภารกิจตามที่กฎหมายกำหนดของหน่วยงานให้บริการอย่างมีความเป็นธรรมและ  

ไม่เลือกปฏิบัติ 
 3. เพื่อให้ประชาชนผู้มารับบริการเกิดความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ และเช่ือมั่นในองค์กร  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ ร้อยละ 80 

5. พ้ืนที่ดำเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบล สระ 

6. วิธีดำเนินการ 
 1. จัดให้มีการนำเทคโนโลยีมาพัฒนาระบบต่างๆ ในการปฏิบัติงาน เพื่อสร้างเกณฑ์มาตรฐานหรือมีเครื่องมือการ
ปฏิบัติงานท่ีมีความเป็นธรรมไม่เลือกปฏิบัติเป็นมาตรฐานเดียวกัน โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ ได้แก่ ระบบบัตรคิวในการให้บริการ 
ระบบการให้บริการออนไลน์ เป็นต้น 
 6.2 จัดให้มีและปรับปรุงการแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงาน อัตราค่าบริการ (ถ้ามี) และระยะเวลาที่ใช้ในการดำเนินการให้
ผู้ใช้บริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบอย่างชัดเจน 
 6.3 จัดให้มีระบบการป้องกันหรือการตรวจสอบเพื่อป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ ได้แก่ จัดให้มีกล้องวงจรปิด
ภายในสถานท่ีให้บริการ 
 6.4 จัดให้มีสถานท่ีสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการโดยไม่เลือกปฏิบัติ ได้แก่ ทางลาดชันห้องน้ำสำหรับผู้พิการ 



 6.5 จัดให้มีป้ายสามภาษา ได้แก่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษามาลายูกลาง 
 6.6 มีการนำระบบออนไลน์ ซอฟต์แวร์ สกอร์คาร์ด สมาร์ท บ๊อกซ์ (Scorecard Smart Box) มาประยุกต์ใช้ในการ
ประเมินผลการให้บริการประชาชน (Services Level Agreement : SLA) 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 
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8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สำนักปลัด , กองช่าง , กองคลัง 

 10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
1. มีการนำเทคโนโลยีมาพัฒนาการปฏิบัติงานให้มีระบบที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ และเกิดประโยชน์ต่อประชาชน 
2. มีระบบการทำงานให้เจ้าหน้าทีผู่้ปฏิบัติงานให้บริการอย่างมีความเป็นธรรมและไมเ่ลือกปฏิบตัิ 

 3.ประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจร้อยละ 80 
4. ลดจำนวนข้อร้องเรียนการให้บริการสาธารณะที่ไม่เป็นธรรม เลือกปฏิบัติ  
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 ภารกิจที่ 2.3 มาตรการการใช้ดุลยพินิจและใช้อำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี 
  2.3.1 มีการจัดทำแผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาการดำเนินการเกี่ยวกับการบริการประชาชน
รายละเอียดที่เกี่ยวข้องในแต่ละขั้นตอน เปิดเผย ณ ที่ทำการและในระบบเครือข่ายสารสนเทศขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ: มาตรการยกระดับการปฏิบตัหิน้าท่ีตามหลักการบริหารกจิการบ้านเมืองที่ดี  

2. หลักการและเหตุผล 
 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 52 กำหนดให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น จัดทำหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยอย่างน้อยต้องมีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานการ
อำนวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน ตลอดจนจัดให้มีการรับฟังและสำรวจความคิดเห็นของประชาชน
ผู้รับบริการ เพื่อปรับปรุงการบริหารงานให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนมากที่สุด ประกอบกับในปีที่ผ่านมาได้มีการ
ประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี และได้ดำเนินการตามโครงการดังกล่าวอย่างต่อเนื่องทุกปีนั้น 
 เพื่อกำกับให้การใช้ดุลยพินิจและใช้อำนาจหน้าที่ของบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปตามหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดีเกิดประโยชน์สุขต่อประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจขององค์กร เกิดความความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
ประสิทธิภาพและความคุ้มค่า สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ อย่างแท้จริง หรือ
อย่างน้อยมีผลการประเมินไม่ต่ำกว่าปีท่ีผ่านมา องค์การบริหารส่วนตำบล สระ จึงได้จัดทำมาตรการยกระดับการปฏิบัติหน้าท่ีตาม
หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนโดยยึดกรอบแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการ
ที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

3. วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อจัดทำมาตรฐานการยกระดับการปฏิบัติหน้าท่ีตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

2. เพื่อมีแนวทางการปฏิบัติงานเกี่ยวกับวิธีการและมาตรฐานท่ีใช้ในการให้บริการ  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

 การใช้ดุลยพินิจและใช้อำนาจหน้าที่ของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบล สระ เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี  

5. พ้ืนที่ดำเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบล สระ 
6. วิธีดำเนินการ 
 1. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำมาตรฐานการยกระดับการปฏิบัติหน้าท่ีตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
 2. ประชุมคณะกรรมการเพื่อสำรวจงานบริการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องปฏิบัติ ปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลา
ในการให้บริการที่สามารถปฏิบัติได้จริงและพิจารณางานในภารกิจว่าเรื่องใดที่ผู้บังคับบัญชาสามารถมอบอำนาจการตัดสินใจ
เกี่ยวกับการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ หรือการปฏิบัติราชการใดๆ ให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา 
 3. จัดทำแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับวิธีและมาตรฐานท่ีใช้ในการให้บริการ 
ปรับปรุงแผนผังกำหนดผู้รับผิดชอบให้เป็นปัจจุบัน 



  1) ปรับปรุงป้ายแสดงข้ันตอนและระยะเวลาการให้บริการแก่ประชาชน 
  2) จัดทำเอกสาร/แผ่นพับประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ 
  3) จัดให้มีกล่อง/ตู้รับความคิดเห็นของประชาชน 
  4) จัดทำ/เตรียมแบบฟอร์มคำร้องต่างๆ พร้อมตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มทุกงานบริการ 
  5) จัดทำคำสั่งการให้บริการประชาชนนอกเวลาราชการ โดยจัดให้มีการให้บริการแก่ประชาชนท้ังเวลา ทำการ 
ช่วงพักกลางวันและในวันหยุดราชการ 
  5) การมอบอำนาจการตัดสินใจ การอนุญาต การอนุมัติ การรักษาราชการแทน 
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 4. ประกาศเปิดเผยข้อมูลและมาตรฐานการให้บริการ ขั้นตอนและระยะเวลาในการให้บริการ จัดทำแผนภูมิแสดง
ขั้นตอนและระยะเวลาการดำเนินการเกี่ยวกับการบริการประชาชน ณ ท่ีทำการ และเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
 5.ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ และนำผลดังกล่าวมาปรับปรุงการปฏิบัติราชการ 
 6. รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคต่างๆ ให้ผู้บริหารทราบ 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ทุกสำนัก/กอง  

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 1.มีแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับวิธีและมาตรฐานท่ีใช้ในการให้บริการ 

2. มีแผนภูมิแสดงข้อมูลการให้บริการ ข้ันตอนและระยะเวลาการดำเนินการเกี่ยวกับการบริการประชาชน ณ ท่ีทำการ 
และเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
 3. ประชาชนมีความพึงพอใจในการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบล สระเพิ่มขึน้ 
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  2.3.2 มีการกระจายอำนาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติราชการแทน 
หรือการดำเนินการอ่ืนใดของผู้มีอำนาจในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ: มาตรการการมอบอำนาจอนุมตัิ อนุญาต สั่งการ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัตริาชการ 

2. หลักการและเหตุผล 
 การมอบหมายอำนาจหน้าที่ให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาในการบริหารงานในด้านต่าง  ๆ ภายในองค์กรนั้น เพื่อเป็นการช่วย
เพิ่มประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานให้เกิดความคล่องตัว รวดเร็ว ซึ่งการพิจารณาเลือก/มอบหมายภารกิจและขอบข่ายของความ
รับผิดชอบที่จะมอบหมายให้ผู้ใต้บังคับบัญชา จะพิจารณาถึงความสำคัญ คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถในการที่จะดำเนินการ
เรื่องนั้นเป็นอย่างดี ด้วยความรอบคอบและเหมาะสม เพื่อให้การบริหารงานก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ 

ดังนั้น การดำเนินการของหน่วยงานต้องมีการปรับให้เข้ากับสภาพสังคมและทันต่อสถานการณ์ที่การบริหารราชการต้อง
เป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การ
ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน ต้องมีการกระจายอำนาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติราชการแทนหรือการ
ดำเนินการอื่นใดของผู้มีอำนาจในองค์การบริหารส่วนตำบล สระ 

3. วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อเป็นการกระจายอำนาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติราชการแทนหรือการดำเนินการอื่นใด
ของผู้มีอำนาจในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 2. เพื่อป้องกันการผูกขาดอำนาจหน้าที่ในการใช้ดุลยพินิจอันอาจเป็นเหตุแห่งการทุจริตและประพฤติมิชอบในตำแหน่ง
หน้าท่ีราชการ 

3. เพื่อให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการให้บริการ 

4. เป้าหมาย 
 คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล สระ ปลัด รองปลัดหรือหัวหน้าส่วนราชการ 

5. พ้ืนที่ดำเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบล สระ 

6. วิธีดำเนินการ 
 1.ออกคำสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ แต่งตั้ง ปฏิบัติราชการแทนหรือการดำเนินการอื่นใดของผู้มีอำนาจ
ในองค์การบริหารส่วนตำบล สระ เพื่อกระจายอำนาจในการตัดสินใจ 

2. แจ้งเวียนผู้รับมอบอำนาจและทุกหน่วยในองค์การบริหารส่วนตำบล สระ รับทราบ 
3. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลหน้าท่ีความรับผิดชอบและผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าท่ี เปิดเผยต่อสาธารณชน  

 4. ผู้รับมอบอำนาจรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งที่ได้รับมอบมายในทุกเดือน  

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 



9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบล สระ 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 1. มีการกระจายอำนาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติราชการแทนหรือการดำเนินการอื่นใดของ 
ผู้มีอำนาจในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชน 

2. ประชาชนมีความพึงพอใจในการให้บริการจากหน่วยงานเพิ่มมากขึ้น 
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 ภารกิจที่ 2.4 การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลในการดำเนินกิจการประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่
ประจักษ์ 

2.4.1 ยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/บุคคลที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ: กิจกรรม ยกย่องและเชิดชูเกยีรติแก่บุคคล หน่วยงาน องค์กร ผูท้ำคุณประโยชน์หรือเข้าร่วม
ในกิจกรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

2. หลักการและเหตุผล 
 สังคมปัจจุบันมุ่งเน้นความอยู่รอดในเชิงเศรษฐกิจแบบทุนนิยม มีการแก่งแย่งแข่งขันในทุกรูปแบบเพื่อบรรลุผลตามความ
ประสงค์ โดยอาจทำให้ขาดการคำนึงถึงความถูกต้องชอบธรรมอาจส่งผลกระทบต่อคุณธรรม จริยธรรมในจิตสำนึกของผู้คนจนเกิด
ความผิดเพี้ยนไปทำให้เกิดปัญหาขึ้นอย่างมากมายในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการทุจริตทุกระดับทุกภาคส่วนรวมถึงปัญหาการก่อ
อาชญากรรมและอื่นๆ 
 เพื่อเป็นการส่งเสริมให้คนดีมีจุดยืนในสังคมเป็นต้นแบบอย่างที่ดีแก่คนรุ่นหลัง องค์การบริหารส่วนตำบล สระ จึงจัดให้มี
การยกย่องเชิดชูเกียรติมอบรางวัลหรือประกาศเกียรติคุณแก่บุคคลที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม เพื่อส่งเสริมสร้างขวัญและ
กำลังใจแก่คนดีเหล่านั้นให้ร่วมมือกันในการสร้างสรรค์สังคมที่สงบสุข มีคุณธรรม จริยธรรมเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติ 
ตลอดจนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคม เพื่อการปลุกกระแสการสร้างสังคมแห่งความดีอย่างเป็นรูปธรรม อันเนื่องมาจากแนวคิดที่ว่า 
ความดี ความซื่อสัตย์สุจริตและคุณธรรมเป็นรากฐานอันสำคัญในการพัฒนาสังคมสู่ความสงบสุขร่มเย็นร่วมกัน 
3. วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลที่มีความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม 
 2. เพื่อสร้างขวัญ กำลังใจ ตลอดจนปลุกจิตสำนึกและกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนได้มีแบบอย่างที่ดีอันเป็นกุศโลบายหนึ่งใน
การปลูกจิตสำนึกให้สังคมตระหนักถึงคุณค่าแห่งความดีมากยิ่งขึ้น 
 ๓. เพื่อสร้างสังคมที่สงบสุขและทุกคนในสังคมประพฤติปฏิบัติตนอย่างมีคุณธรรมจริยธรรม 

4. เพื่อรณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชน หน่วยงาน องค์กรในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีค่านิยม  
ยกย่อง เชิดชูเกียรติ และเห็นคุณค่าของการประพฤติปฏิบัติตนด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรมและจริยธรรม 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 - ประชาชน หน่วยงาน องค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 - ผู้ทำคุณประโยชน์ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 - การยกย่องเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีจำนวนไม่น้อยกว่า 10 คน/ปี 

5. พ้ืนที่ดำเนินการ 
 พื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบล สระ 

6. วิธีดำเนินการ 
 1. จัดตั้งคณะทำงานฯ  
 2. ประชุมคณะทำงาน 
  -กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม 
  -พิจารณาคัดเลือก 
 4. ประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติในโอกาสต่างๆ  



5. จัดให้มีการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/บุคคล ท่ีประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์ผ่าน
ทางสื่อช่องทางต่างๆ ได้แก่ วารสาร เว็บไซต์ สื่อสังคม (Social Media) เป็นต้น 

6. เชิญบุคคลที่ได้รับการเชิดชูเกียรติถ่ายทอดประสบการณ์ แนวคิดให้แก่เด็กและเยาวชน ประชาชนในชุมชนตามโอกาส
ต่างๆ ท่ีเหมาะสม 

7. จัดทำทำเนียบหน่วยงาน/บุคคลที่ได้รับการเชิดชูเกียรติ เผยแพร่ต่อสาธารณชน 
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7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 -2564 

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบล สระ 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 1. จำนวนหน่วยงาน/บุคคลที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ 

2. ประชาชน หน่วยงาน องค์กรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล สระ มีค่านิยม ยกย่อง เชิดชูเกียรติ และเห็นคุณค่าของ
การประพฤติปฏิบัติตนด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรมและจริยธรรม 
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  2.4.2 ยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/บุคคลที่ให้ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะของท้องถิ่น 
 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ: กิจกรรมเชิดชูเกียรติบุคคลที่ช่วยเหลือกิจการสาธารณะหรือมีจิตสาธารณะ 

2. หลักการและเหตุผล 
 ปัจจุบันสังคมไทยให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนและการบริการสาธารณะแบบมีส่วนร่วมตามที่บัญญัติ  
ไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย นอกจากนี้ยังเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคล เด็ก เยาวชนและองค์กรที่ให้การสนับสนุน
การดำเนินกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ที่เป็นประโยชน์แก่ชุมชน สังคมและประเทศชาติ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้
บุคคลหรือองค์กรมีความมุ่งมั่น ตั้งใจ ร่วมเป็นแกนนำในการส่งเสริม สนับสนุน และอนุรักษ์มรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติสืบไป 
 องค์การบริหารส่วนตำบล สระ จัดทำกิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ เพื่อนำผู้ที่ได้รับการคัดเลือกระดับ
หมู่บ้านเข้ารับใบประกาศเชิดชูเกียรติและเนื่องในวันสืบสานประเพณี วันสงกรานต์ และวันผู้สูงอายุในทุกปีงบประมาณ เพื่อเป็น
ขวัญกำลังใจ ให้ประชาชนมีความมุ่งมั่น ช่วยเหลือสังคม และเป็นแบบอย่างต่อบุคคลอื่นในชุมชน 

3. วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบล สระ 
 2. เพื่อส่งเสริมการสร้างแรงจูงใจให้ประชาชน หน่วยงาน องค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในเขตองค์การบริหารส่วน
ตำบล สระ ตระหนักถึงความการเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม และการมีจิตสาธารณะ 
 3. เพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานของผู้ที่ได้รับรางวัลให้เป็นตัวอย่างที่ดีแก่สาธารณชนต่อไป  

4. เป้าหมาย 
 - ประชาชน หน่วยงาน องค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล สระ 
 - ผู้ทำคุณประโยชน์ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบล สระ 

5. สถานที่ดำเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบล สระ 

6. วิธีดำเนินการ 
 1. ประชาสัมพันธ์กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ 
 2. ประสานกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล สระ เพื่อคัดเลือกบุคคลผู้เข้าร่วมกิจกรรมเชิดชู
เกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ 
 3. จัดทำเอกสารผู้ทำคุณประโยชน์ด้านต่างๆ เพื่อเสนอผู้บังคับบัญชา ดังนี้ 
  - ด้านช่วยเหลือสังคมดีเด่น (ประชาชน) 
  - ด้านถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นดีเด่น การจักสาน (ประชาชน) 
 4. ดำเนินการจัดทำกิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ 

5. ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานของผู้ที่ได้รับรางวัลให้เป็นตัวอย่างที่ดีแก่สาธารณชนต่อไป 
 6. สรุปผลการจัดทำกิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะเพื่อเสนอผู้บังคับบัญชา 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562– 2564 



8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบล สระ 
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10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 1. การยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่บุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่น ผู้ทำคุณประโยชน์ จิตสาธารณะหรือเข้าร่วมในกิจกรรม
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 2. ประชาชน หน่วยงาน องค์กรในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีค่านิยม ยกย่อง เชิดชูเกียรติ และเห็นคุณค่าของ
บุคคลที่เสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม และมีจิตสาธารณะ  
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ภารกิจที่ 2.5 มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบ หรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริต 
2.5.1 ข้อตกลงหรือวิธีการอื่นใดระหว่างบุคลากรในองค์กรให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วย 

ความซ่ือสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม และการบริหารราชการกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ: มาตรการ “จัดทำข้อตกลงการปฏิบัตริาชการ” 

2. หลักการและเหตุผล 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ด้านการบริการสาธารณะแก่ประชาชนในท้องถิ่น และการใช้จ่ายงบประมาณ
ในการดำเนินกิจการต่างๆ เพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด ดังนั้นการดำเนินการบริหารจัดการต่าง  ๆ ต้องคำนึงถึงหลัก    
ธรรมาภิบาล เพื่อให้การบริหารราชการเกิดประสิทธิภาพ ไม่เกิดปัญหาข้อครหาในการทุจริตหรือดำเนินการไม่โปร่งใส ซึ่งสาเหตุ
การทุจริตที่เกิดขึ้นภายในหน่วยงานของภาครัฐ สาเหตุส่วนมากเกิดจากการดำเนินงานของระดับบุคคล หรือเกิดจากปัจจัยทาง
วัฒนธรรมขององค์กร หรือเกิดจากลักษณะงานและการรับสิ่งของต่างๆ ที่เอื้อให้เกิดการทุจริต ดังนั้น วิธีการบริหารจัดการภายใน
องค์กรที่นำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ค่านิยมและวัฒนธรรมขององค์กรให้กลายเป็นสิ่งที่ยอมรับได้ของผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ี
ภายในองค์กร โดยการสร้างความตระหนักถึงความรับผดิชอบและการมสี่วนรว่มในการต่อตา้นการทุจรติภายในองค์กรของผู้บริหาร
และเจ้าหน้าที่ถึงแม้จะเป็นสิ่งที่ยากต่อการดำเนินงานก็ตาม แต่เป็นสิ่งสำคัญที่หน่วยงานต้องสร้างให้เกิดการเปลี่ ยนแปลงเพื่อ
นำไปสู่องค์กรที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ตลอดจนเป็นการสร้างแนวร่วมในการต่อต้านการทุจริตอันจะส่งผล
ต่อสังคม ชุมชน และประเทศเกิดความตระหนักถึงภัยจากการทุจริตและปฏิเสธการทุจริตในทุกรูปแบบ 
 ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบล สระ จึงได้จัดทำมาตรการ “จัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการ” ที่กำหนดแนวทางใน
การปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพื่อเป็นการพัฒนาวิธีการดำเนินงาน
ภายในองค์กรที่จะนำไปสู่การยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานให้สูงขึ้น 

3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพื่อให้บุคลากรปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
 3.2 เพื่อให้ทุกส่วนราชการ (สำนัก/กอง) นำไปยึดถือมาตรการและนำไปปฏิบัติ 
 3.3 เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มีความโปร่งใส มีคุณธรรม 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 บุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบล สระ 

5. พ้ืนที่ดำเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบล สระ 

6. วิธีดำเนินการ 
 1.ประชุมหน่วยงาน 

2. กำหนดข้อตกลงระหว่างบุคลากรในองค์กรในการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามแนวทางการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี ยึดมั่นในประมวลจริยธรรมขององค์กร โดยมีกรอบดังนี้ 

 - ห้ามเรียกรับเงิน เรี่ยไร หรือผลประโยชน์อ่ืนใดจากผู้มาใช้บริการ 
 - ห้ามปฏิบัติหน้าที่เอื้อประโยชน์  หรือเลือกปฏิบัติแก่บุคคลที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดและพวกพ้อง 
 - ต้องปฏิบัติหน้าท่ีให้บริการประชาชนด้วยความเป็นธรรม เสมอภาค 



3. ประกาศให้บุคลากรในองค์กรถือปฏิบัติ และเผยแพร่ให้สาธารณชนทราบ 
4. จัดกิจกรรมเพื่อสร้างความตระหนักในการปฏิบัติตามข้อตกลงอย่างน้อย 2 ครั้งต่อปี 
5. กำกับติดตามมาตรการ “จัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการ”  

 6.รายงานผลต่อผู้บริหารเพื่อรับทราบปัญหาอุปสรรคเป็นข้อมูลในการดำเนินการปรับปรุงข้อตกลงการปฏิบัติราชการใน
ปีต่อไป 
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7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ทุกสำนัก/กอง  

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
- ข้อตกลงระหว่างบุคลากรในองค์กรในการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการ

บ้านเมืองที่ดี ยึดมั่นในประมวลจริยธรรมขององค์กร 
- ลดข้อร้องเรียนของบุคลากรในองค์กรเกี่ยวกับเรื่องการทุจริต 
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  2.5.2 มีการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการ จังหวัด อำเภอ ที่ได้ดำเนินการตามอำนาจ
หน้าที่ เพื่อการตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ: มาตรการ “ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้งภาครัฐและองค์กรอิสระ” 

2. หลักการและเหตุผล 
 กลไกการกำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎหมาย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทได้ให้อำนาจ
ข้าราชการในหน่วยงานกระทรวงมหาดไทย ท้ังผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอกำกับดูแลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนิน
กิจการเป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดและมีประสิทธิภาพตามอำนาจหน้าที่ท่ีกำหนดไว้ในกฎหมาย 
 กลไกองค์กรอิสระเพ่ือตรวจสอบการใช้อำนาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งในแง่ของการทุจริตจะเกี่ยวข้องกับ
การใช้จ่ายเงินไปโดยชอบด้วยกฎหมายระเบียบข้อบังคับหรือไม่ หรือตรวจสอบเพื่อให้นักการเมืองท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นดำเนินกิจการต่างๆ อย่างโปร่งใสและสุจริต ซึ่งหน่วยงานทั้งสำนักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) และ
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เป็นองค์กรที่มีหน้าที่สำคัญ 
 ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบล สระ จึงได้มีมาตรการ “ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้งภาครัฐและองค์กร
อิสระ” ขึ้น เพื่อส่งเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระที่มีหน้าที่ตรวจสอบองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ 

3. วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระที่มีหน้าที่ตรวจสอบองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ 

2. เพื่อกำหนดผู้รับผิดชอบเพื่อรับการประเมิน ตรวจสอบ จากหน่วยท่ีเกี่ยวข้องอย่างชัดเจน 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 การตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระ
เป็นอย่างมีประสิทธิภาพ 

5. พ้ืนที่ดำเนินการ 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

6. วิธีดำเนินการ 
 1. กำหนดหน่วยงานที่รับผดิชอบในการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบท้ังจากผู้กำกับดูแลและองค์กรอิสระ อาทิ 
  - การรับการตรวจจากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน 
  - การรับการตรวจจากคณะทำงานตรวจประเมินมาตรฐานการปฏบิัติราชการประจำปี หรือคณะทำงาน LPA 
  - การรับการตรวจจากสำนักงาน ป.ป.ท. ตามโครงการ ITA 
  - การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน  
 2. รายงานผลการให้ความร่วมมือให้ผู้บริหารทราบ  

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 



8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สำนักปลดั องค์การบริหารส่วนตำบล สระ 
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10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 องค์การบริหารส่วนตำบล สระใหค้วามร่วมมือในการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบตัิราชการขององค์การบริหารส่วน
ตำบล สระจากหน่วยงานภาครัฐ และองค์กรอิสระ 
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2.5.3 ดำเนนิการให้มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบดำเนินการให้เป็นๆไปตามกฎหมาย กรณีมีเรื่อง
ร้องเรียนกล่าวหาบุคลากรในองค์ กรปกครองส่วนท้องถิ่นในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติราชการตาม
อำนาจหน้าที่โดยมิชอบ 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ: มาตรการ “แต่งตั้งผูร้ับผดิชอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน” 

2. หลักการและเหตุผล 
 องค์การบริหารส่วนตำบล สระมีนโยบายใช้หลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมโดยเปิดโอกาสให้
ประชาชนสามารถเสนอเรื่องร้องเรียน แจ้งเบาะแส เสนอข้อคิดเห็น ซึ่งสามารถยื่นคำร้องเรียนผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ ระบบ
อินเตอร์เน็ต ทางโทรศัพท์ หรือแจ้งเบาะแสด้วยตนเอง 
 ฉะนั้น เพื่อให้การดำเนินการรับเรื่องร้องเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสามารถแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้แต่งตั้งคณะทำงานรับผิดชอบการรับเรื่องร้องเรียนประจำองค์การบริหารส่วนตำบล สระ รวมถึงจัดทำ
คู่มือดำเนินการเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนตำบล สระขึ้น เพื่อดำเนินการมาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้ง
เรื่องร้องเรียนต่าง ๆ เจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบได้ถือปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกัน 

3. วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อจัดให้มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆ  
 2. เพื่อจัดให้มีมาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริตเป็นไปตามขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานท่ีสอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 มีการมอบหมายแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน 

5. พ้ืนที่ดำเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบล สระ 

6. วิธีดำเนินการ 
 1. กำหนดผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน 
 2. จัดทำคู่มือดำเนินการเรื่องร้องเรียน 
 3. จัดประชุมให้ความรู้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนเพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงานและดำเนินการแก้ไข
ปัญหาเรื่องร้องเรียนที่ได้รับจากช่องทางการร้องเรียนต่างๆ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยโปร่งใสและเป็นธรรม 
 4. เผยแพร่กระบวนการและขั้นตอนในการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนตำบล สระ ให้
ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้เสีย คู่สัญญา ประชาชนทั่วไป หน่วยงานภายนอกตลอดจนบุคลากรภายในหน่วยงาน สามารถเข้าใจและใช้
ประโยชน์จากกระบวนการและขั้นตอนดังกล่าวได้ตรงกับความต้องการ 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 



 สำนักปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 เจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนดำเนินการจัดการเรื่องร้องเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ตามคู่มือดำเนินการเรื่องร้องเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยปฏิบัติตามขั้นตอนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับกฎหมาย 
ระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง 
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มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
 ภารกิจที่ 3.1 การจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางท่ีเป็นการอำนวยความสะดวดแก่
ประชาชนได้มีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทุก
ขั้นตอน 
 
  3.1.1 การจัดให้มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 
 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ: มาตรการ “ปรับปรุงและพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ อบต.” 

2. หลักการและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 บัญญัติให้รัฐต้องจัดการให้ประชาชนมีโอกาสกว้างขวางในการ
ได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินการต่าง ๆ ของรัฐเป็นสิ่งจำเป็น เพื่อที่ประชาชนจะสามารถแสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิ
ทางการเมืองได้โดยถูกต้องกับความเป็นจริง และมีสิทธิได้รู้ข้อมูลข่าวสารของราชการ  
 ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด องค์การบริหารส่วนตำบล สระ จึงได้มีศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารเพื่อให้ประชาชนเสามารถข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสาร รวมทั้งดำเนินการปรับปรุงข้อมูลข่าวสารให้ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน
ผ่านช่องทางในสื่อต่างๆ ของหน่วยงาน 

3. วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์แก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 
 2. เพื่อมีหน่วยประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานสำหรับประชาชน 
 3. เพื่อจัดแสดงข้อมูลการดำเนินงานตามบทบาทภารกิจหน้าท่ีต่อสาธารณชน 
 3. เพิ่มช่องทางให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบข้อมูลและการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบล       
สระ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 การปรับปรุงและพัฒนาข้อมูลข่าวสารของศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบล สระ ให้มีข้อมูลที่ครบถ้วน  
ถูกต้องเป็นปัจจุบัน  
  
5. พ้ืนที่ดำเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบล สระ 

6. วิธีดำเนินการ 
 1. จัดตั้งคณะทำงานปรับปรุงและพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานเพื่อดำเนินการให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 
 2. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบศูนย์ข้อมูลข่าวสาร  
 3. จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่บทบาทอำนาจหน้าท่ี 
 4. จัดทำข้อมูลแสดงการดำเนินงาน และผลการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบล สระ เพื่อเผยแพร่ต่อ
สาธารณชน ผ่านสื่อช่องทางต่างๆ ของหน่วยงานเป็นระยะ  สม่ำเสมอ  
 5. ปรับปรุงระบบการให้ข้อมูลการดำเนินงานของหน่วยงานผ่านหมายเลขโทรศัพท์เฉพาะ และ/หรือระบบ Call Center  



 6. จดัให้มีบริการอินเตอร์เน็ตสำหรับให้บริการประชาชนท่ัวไป 
 7. จัดทำรายงานผลสถิติผู้มารับบริการรวมทั้งข้อเสนอแนะในการใช้บริการและสรุปผลเสนอผู้บริหาร 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 
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8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบล สระ 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 1. มีการปรับปรุงและพัฒนาข้อมูลข่าวสารของศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบล สระ ให้มีข้อมูลที่ครบถ้วน 
ถูกต้องเป็นปัจจุบัน   
 2. จำนวนช่องทางการประชาสัมพันธ์ 
 3. จำนวนสื่อประชาสัมพันธ์ 
 4. ความพึงพอใจของประชาชนผู้ใช้บริการ 
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1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ: โครงการ “อบรมให้ความรู้ตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540” 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของมาตรการ 
 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร  พ. ศ. ๒๕๔๐  นับเป็นกฎหมายที่มีความสำคัญที่ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในเรื่องการ
คุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนในเรื่อง “สิทธิท่ีจะรู้”  หมายถึง  สิทธิท่ีประชาชนจะสามารถรับรู้และเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่อยู่
ในความครอบครองของรัฐ  หน่วยงานภาครัฐจึงต้องปรับตัวในการบริการเพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการ  เพื่อ
สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องภายใต้หลักการของกฎหมายที่ว่า  “เปิดเผยเป็นหลัก  ปกปิดเป็นข้อยกเว้นจากปัญหาและอุปสรรคการ
ปฏิบัติงานหน่วยงานของรัฐตามโครงการศึกษาวิเคราะห์และจัดทำรายงานประมวลผลข้อมูลการติดตามผลการปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ  พ.ศ. ๒๕๔๐  ของหน่วยงานรัฐ  ทั้งส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  และส่วนท้องถิ่น  โดย
สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ  ซึ่งในปีที่ผ่าน ๆ มา  พบว่าปัญหา  อุปสรรค  ในภาพรวมที่มากเป็นลำดับแรก  
คือ  ปัญหาความรู้  ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ  พ.ศ.  ๒๕๔๐  ของ
เจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติในการตอบสนองและบริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ดังนั้น  องค์การบริหารส่วนตำบล  สระ  จึงได้
จัดทำโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ  พ.ศ. ๒๕๔๐  ประจำปีงบประมาณ  
๒๕๕๙  ขึ้นในระบอบประชาธิปไตย  การให้ประชาชนมีโอกาสกว้างขวาง  ในการได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินการต่าง ๆ 
ของรัฐเป็นสิ่งจำเป็น  เพื่อที่ประชาชนจะสามารถแสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิทางการเมืองได้โดยถูกต้องกับความจริง  เป็นการ
สมควรกำหนดให้ประชาชนมีสิทธิทางการเมืองได้โดยถูกต้องกับความจริง  เป็นการสมควรกำหนดให้ประชาชนมีสิทธิได้รู้ข้อมูล
ข่าวสารของราชการ  โดยมีข้อยกเว้นอันไม่ต้องเปิดเผยที่แจ้งชัดและจำกัดเฉพาะข้อมูลข่าวสาร  ที่หากเปิดเผยแล้วจะเกิดความ
เสียหายต่อประเทศชาติหรือต่อประโยชน์ที่สำคัญของเอกชน  เพื่อพัฒนาระบบประชาธิปไตยให้มั่นคงและจะยังผลให้ประชาชนมี
โอกาสรู้ถึงสิทธิหน้าที่ของตนอย่างเต็มที่ซึ่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ  พ.ศ. ๒๕๔๐  เกิดจากแนวความคิดที่จะให้มี
กฎหมายรองรับสิทธิของประชาชนชาวไทยในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของราชการ  โดยมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญคือ  เพื่อรองรับ  
“สิทธิได้รู้”  (right  to  know)  ของประชาชน  องค์การบริหารส่วนตำบล สระ  ซึ่งถือว่าเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการ
ดำเนินงานเกี่ยวข้องกับประชาชนในพ้ืนท่ีมากท่ีสุด  โดยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบล สระ  ในด้านต่าง 
ๆ นั้น  พนักงานต้องมีความรู้ความเข้าใจ  ว่าข่าวสารประเภทใดสามารถเปิดเผยได้  ประเภทใดไม่สามารถเปิดเผยได้  ตามหลัก
ที่ว่า  “เปิดเผยเป็นหลัก  ปกปิดเป็นข้อยกเว้น”  จากเหตุผลข้างต้นองค์การบริหารส่วนตำบล สระ  จึงเล็งเห็นว่าสมควรมีการจัด
โครงการอบรมให้ความรู้แก่พนักงานและประชาชนท่ีสนใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ  พ.ศ.  ๒๕๔๐ 
3. วัตถุประสงค.์ 

1. เพื่อให้ประชาชน  มีความรู้ความเข้าใจในพระบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ   
พ.ศ.๒๕๔๐ 

2. เพื่อให้ประชาชนปฏิบัติตามพระราชบัญญัตขิ้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ได้ตรงตามวัตถุประสงค์
ของการจัดตั้ง  พรบ. และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

3. เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ  
พ.ศ. ๒๕๔๐และการปลูกฝังจิตสำนึกต้านการทุจริต 
 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 



 -  ผู้เข้าร่วมโครงการ  จำนวน 200 คน 
 -  ผลการเรียนรูเ้ฉลีย่ร้อยละ 80 
 -  ความพึงพอใจเฉลี่ยร้อยละ  80 
 
5. พ้ืนที่ดำเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบล สระ 
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6.  วิธีดำเนินการ 
 ขั้นตอนท่ี 1 สำรวจความต้องการอบรม 
 ขั้นตอนท่ี 2 ออกแบบหลักสตูร 
 ขั้นตอนท่ี 3 จัดการฝึกอบรม 
 ขั้นตอนท่ี 4 การวัดผลการฝึกอบรม 
 ขั้นตอนท่ี 5 ติดตามและประเมินผล 
7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 - 2564 
8.  งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
9.  ผู้รับผิดชอบ 
 สำนักปลดั  องค์การบริหารส่วนตำบล สระ 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 -  จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการทีไ่ดร้บัการปลูกฝังจิตสำนึกต้านการทุจริต 
 -  ร้อยละของผลการเรียนรูเ้ฉลี่ย 
 -  ร้อยละของความพึงพอใจเฉลี่ยของผู้เข้าร่วมโครงการ 
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  3.1.2 มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารบุคคลการบริหารงบประมาณ การเงิน 
การจัดหาพัสดุ การคำนวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่กฎหมาย 
ระเบียบ กฎข้อบังคับที่กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเผยแพร่ให้ประชาชนทราบและตรวจสอบได้ 
  3.1.3 มีการปิดประกาศ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่เป็นประโยชน์
กับการมีส่วนร่วมตรวจสอบของประชาชน 
 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ: มาตรการกำกับตดิตามการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบล สระ 

2. หลักการและเหตุผล 
 องค์การบริหารส่วนตำบล สระมีฐานะเป็นนิติบุคคล มีอำนาจหน้าที่ในการจัดทำบริการสาธารณะ ทั้งในเรื่องการจัดหา
รายได้และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่างๆ ตามภารกิจและการจัดทำบริการสาธารณะ การที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะ
บริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน จะต้องบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีความโปร่งใส และ
สามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 
 ดังนั้นเพื่อสร้างความโปร่งใสในการบริหารราชการ และเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถตรวจสอบข้อมูลข่าวสารของ
องค์การบริหารส่วนตำบล สระได้ จึงได้จัดทำมาตรการกำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบล สระ 
เพื่อกำกับให้หน่วยงานที่รับผิดชอบจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎข้อบังคับที่กำหนดไว้  
รวมทั้งจัดให้มีการปิดประกาศ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน เพื่อส่งเสริม
บทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล สระ 

3. วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อกำกับติดตามให้หน่วยงานที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน การจัดหาพัสดุ การ
จัดซื้อจัดจ้าง จัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎข้อบังคับท่ีกำหนดไว้ 

2. เพื่อกำกับติดตามให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเผยแพร่ข้อมูลการให้บริการต่างๆ กฎเกณฑ์ ข้อกฎหมาย ข้อบังคับ และ
สถานท่ีให้บริการอย่างชัดเจน   

 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 1. กำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎข้อบังคับที่
กำหนด  

2. กำกับติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ปิดประกาศ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการที่เป็น 
ประโยชน์ต่อประชาชน  
 
5. พ้ืนที่ดำเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบล สระ 

6. วิธีดำเนินการ 
 1. จัดตั้งคณะทำงานจัดทำมาตรการกำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบล สระ 



2. ประชุมคณะทำงานฯ  
2.1 กำหนดแนวทาง/มาตรการเพื่อกำกับติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารขององค์การ

บริหารส่วนตำบล สระ ต่อสาธารณชน 
- การบริหารงานบุคคล/แผนอัตรากำลัง 
- การบริหารงบประมาณ การเงิน  
- การจัดหาพัสดุ /แผนการจัดหาพัสดุ 
- การจัดซื้อจัดจ้าง/ การคำนวณราคากลาง 
-  
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- แผนพัฒนาท้องถิ่น 
- งบประมาณรายจ่ายประจำปี 
- แผนการดำเนินงาน 
- ข้อมูลรายรับและรายจ่าย 
- งบแสดงฐานะทางการเงิน 
- รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น 
- รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 
- รายงานผลคะแนนการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการ 
- ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน 

2.2 กำหนดแนวทาง/มาตรการกำกับติดตามหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการให้บริการต่างๆ  
กฎเกณฑ์ ข้อกฎหมาย ข้อบังคับ และสถานท่ีให้บริการอย่างชัดเจน เพื่อเป็นประโยชน์ต่อประชาชน  

3. ติดตามผลการดำเนินการตามมาตรการกำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบล       
สระ 

4. รายงานผลการกำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบล สระให้ผู้บริหารทราบ 
7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564  

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สำนัก/กอง องค์การบริหารส่วนตำบล สระ 

10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
1. มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน การจัดหาพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้างต่อ

สาธารณชน  
2. มีการเผยแพร่ข้อมูลการให้บริการต่างๆ กฎเกณฑ์ ข้อกฎหมาย ข้อบังคับ และสถานท่ีให้บริการอย่างชัดเจน   
3. ส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการตรวจสอบการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วน

ตำบล สระ  
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 ภารกิจที่ 3.2 การับฟังความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน 
  3.2.1 มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในการดำเนนิการ ตามอำนาจหน้าที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะการดำเนินกิจการที่จะมีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ และสุขอนามัย
ของประชาชนในท้องถิ่น 
 
1.โครงการเวทีประชาคมตำบลสระ 
2.หลักการและเหตุผล 
 จากสภาพสังคมไทยในปัจจุบัน   การพัฒนาท้องถิ่นให้มีความก้าวหน้าในทุก ๆ ด้าน  ไม่ว่าจะเป็นด้านสาธารณูปโภค   
และสาธารณูปการ  ด้านการศึกษา   ด้านศาสนาและวัฒนธรรม   ล้วนแล้วเป็นหน้าที่สำคัญขององค์การบริหารส่วนตำบล   ซึ่ง
นับว่าเป็นองค์กรที่อยู่ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด   และเป็นหัวใจสำคัญของการพัฒนา   อีกทั้ง พ.ร.บ. สภาตำบลและองค์การ
บริหารส่วนตำบล  พ.ศ.2537  และที่แก้ไขเพิ่มเติม  ฉบับที่  6 พ.ศ. 2552   กำหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบล   มีหน้าที่ใน
การพัฒนาตำบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ   สังคม  การเมืองและวัฒนธรรม   รวมทั้งการปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ ขององค์การ
บริหารส่วนตำบล   ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน   โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี   และให้คำนึงถึงการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาตำบล ขององค์การบริหารส่วนตำบล   การจัดทำงบประมาณ   การจัดซื้อจัดจ้าง  
การตรวจสอบ  การประเมินผลการปฏิบัติงาน  และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร  ให้ประชาชนผู้เป็นตัวแปรสำคัญในการพัฒนาที่
ยั่งยืน   ให้ได้รับทราบข่าวสาร   มีส่วนรับรู้แสดงความคิดเห็น  และนำข้อมูลจากการทำเวทีประชาคมดังกล่าวมาจัดทำแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 
  
 ดังนั้นเพื่อเป็นการสนองนโยบายของรัฐ   ตามกรอบกฎหมายที่กล่าวมาแล้ว   องค์การบริหารส่วน 
ตำบลสระ  จึงได้จัดทำโครงการเวทีประชาคมตำบลสระ  ประจำปี  พ.ศ. 2560   เพื่อจัดทำแผนชุมชน  
และเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564)ฉบับท่ี 1  พ.ศ.2560 ตามระเบียบ 
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น(ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2559 ข้อ 22  
โดยดำเนินการโดยดำเนินการจัดการประชุมตามสัดส่วนของแต่ละหมู่บ้าน และจัดทำแผนชุมชนของหมู่บ้านให ้
แนวทางการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น  เพื่อให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดพะเยา  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ 
ประชาชนในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสระ ให้มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ป้องกัน 
ปัญหาทุจริตคอร์รัปช่ัน  รวมทั้งเพื่อรับทราบถึงปัญหาและความต้องการ  ของประชาชนในท้องถิ่น อย่างมีประสิทธิผล 
โดยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของอำเภอเชียงม่วน  ในการให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำแผนชุมชน  และ 
ประชาชนได้ทราบนโยบายและทิศทางการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น 
3.วัตถุประสงค ์

 3.1  เพื่อให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลสระ 
     3.2  เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบล 

                       สระ  ให้มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ ป้องกันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น 
 3.3  เพื่อประชาสัมพันธ์แถลงนโยบายของผู้บริหารและสรุปผลการปฏิบัติงานท่ีผ่านมาให้ 
        ประชาชนทราบ 
 3.4  เพื่อให้ประชาชนไดร้ับบริการจากหน่วยงานต่างๆ สามารถตอบสนองความต้องการของ 



                       ประชาชนได ้
 3.5  เพื่อสนองแนวนโยบายของรฐัตามกรอบที่กฎหมายกำหนดไว ้
4.เป้าหมาย 
 ประชาชนในเขตพื้นท่ีองค์การบรหิารส่วนตำบลสระ จำนวน  13  หมู่บ้าน ประชาชนท้ังสิ้น จำนวน  596  คน  ซึ่งได้
กำหนดผูเ้ข้าประชุมของแตล่ะหมูบ่้านตามสัดส่วนท่ีกำหนดในหนังสอืกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด  
ที่ มท 0810.2/ว 0600 ลงวันท่ี 29 มกราคม 2559 
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5.วิธีดำเนินการ 
 1.  เสนอโครงการเพื่อใหผู้้บริหารอนุมัติโครงการ 
 2.  จัดประชุมพนักงานส่วนตำบลเพื่อวางแผนการให้บริการประชาชน   
 3.  ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 4.  ประชาสมัพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ทราบโดยใช้เสยีงตามสาย  แผ่นพับประชาสัมพันธ์  
                     ส่งหนังสือแจ้งกำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน  และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่ และใช้รถ 
                     ประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ 
 5.  จัดเวทีประชาคมให้ประชาชนมีส่วนร่วม และให้บริการประชาชนตามตารางกำหนดการ 
                     โครงการ  
                6.  ติดตามและประเมินผล 
 
6.ระยะเวลาดำเนินการ 
  ปีงบประมาณ 2561-2564   
 
7.สถานที่ดำเนินการ 
 หอประชุมประจำหมู่บ้าน  จำนวน 13 หมู่บ้าน  เขตพื้นท่ีองค์การบริหารส่วนตำบลสระ  
     อำเภอเชียงม่วน  จังหวัดพะเยา 
 
8.งบประมาณดำเนินการ 
 ตั้งจ่ายตามแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน หน้า 91 จากหมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ   ประเภท  
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ  จากเงินรายได้ หน่วยงานสำนักปลัดองค์การบริหาร
ส่วนตำบลสระ  จำนวน  79,500  บาท  เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย   ดังต่อไปนี้ 
                 (1)  ค่าอาหารกลางวัน 650 คนๆละ 50 บาท                       เป็นเงิน    32,500  บาท 
                 (2)  ค่าเช่าเครื่องขยายเสยีง                                              เป็นเงิน    26,000  บาท 
                 (3)  ค่าวัสดุอุปกรณ์และเอกสาร                                         เป็นเงิน    13,000  บาท 
                 (4)  ค่าป้ายโครงการและปา้ยประชาสัมพันธ ์                         เป็นเงิน      8,000   บาท 
                         รวมเป็นเงินท้ังสิ้น    79,500  บาท 
                                    ( เจ็ดหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน ) 
9.ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สำนักปลดัองค์การบรหิารส่วนตำบลสระ    
 
10.ผู้ร่วมโครงการ 
 1.  หน่วยงานปกครองอำเภอเชียงม่วน  กำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน 
 2.  สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเชียงม่วน 
 3.  กองคลัง อบต.สระ 
                4.  กองสวัสดิการสังคม อบต.สระ 



 5.  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.สระ 
 6.  กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  อบต.สระ 
 7.  กองช่าง  อบต.สระ 
 8.  คณะผู้บริหาร อบต.สระ 
 9.  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและคณะกรรมการสนับสนุนแผนพัฒนาฯ อบต.สระ 
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11.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 
 1.  ได้รับทราบสภาพปัญหาและความต้องการในชุมชนของประชาชน  เพื่อให้องค์การบริหาร 
      ส่วนตำบลสระ  ได้วางแผนในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 2.  ประชาชนเกิดจิตสำนึกในการมีส่วนร่วมในการพัฒนาตำบล และมีส่วนร่วมทางการเมือง 

     3.  ประชาชนมีส่วนร่วม ในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสระ  ให้มีความโปร่งใส 
          สามารถตรวจสอบได้ ป้องกันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น 
3. ประชาชนได้ทราบนโยบายและทิศทางการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น 
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  3.2.2 มีช่องทางให้ประชาชนในท้องถิ่นสามารถร้องเรียน/ร้องทุกข์ได้โดยสะดวก 
  3.2.3 มีรายงานหรือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ประชาชนผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ได้ทราบถึง
การได้รับเรื่อง ระยะเวลา และผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ: มาตรการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

2. หลักการและเหตุผล 
 องค์การบริหารส่วนตำบล สระ เห็นความสำคัญในการรับฟังความคิดเห็น การตอบสนองเรื่องราวร้องทุกข์และเรื่อง
ร้องเรียนของประชาชนเพื่อเป็นข้อมูลในการนำมาพัฒนา ปรับปรุงการดำเนินงานบริการสาธารณะและการบริหารราชการของ
หน่วยงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลโปร่งใส  จึงได้จัดทำมาตรการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขึ้น เพื่อ
กำกับติดตามในการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนตำบล สระ ให้สามารถตอบสนองความต้องการหรือ
แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน รวมทั้งพัฒนาปรับปรุงขั้นตอน  ช่องทางการร้องเรียน กระบวนการจัดการแก้ไขปัญหา 
ช่องทางการติดตามผล และการแจ้งผลการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์ และเรื่องเรียนต่างๆ ให้มีความรวดเร็ว เป็นธรรมสะดวกและ
เหมาะสม รวมทั้งจัดให้มีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่กระบวนการร้องเรียน และขั้นตอนให้ประชาชนรับทราบอย่างทั่วถึง 
 
3. วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อกำกับติดตามการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนตำบล สระ ให้สามารถตอบสนอง
ความต้องการหรือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนได้อย่างเหมาะสม 
 2. พัฒนาปรับปรุงขั้นตอน  ช่องทางการร้องเรียน กระบวนการจัดการแก้ไขปัญหา ช่องทางการติดตามผล และการแจ้ง
ผลการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์และเรื่องเรียนต่างๆ ให้มีความรวดเร็ว สะดวกและเหมาะสม  
  
4. เป้าหมาย 
 1. กำกับติดตามการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนตำบล สระ ให้สามารถตอบสนองความ
ต้องการหรือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนได้อย่างเหมาะสม 
 2. กำกับติดตามให้มีการปรับปรุง พัฒนากระบวนการจัดการแก้ไขปัญหา ช่องทางการร้องเรียน/การติดตามผล และการ
แจ้งผลการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์และเรื่องเรียนต่างๆ ให้มีความรวดเร็ว สะดวกและเหมาะสม  

5. พ้ืนที่ดำเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบล สระ 

6. วิธีดำเนินการ 
 1. จัดตั้งคณะทำงานมาตรการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนตำบล สระ 
 2. ประชุมคณะทำงานฯ มาตรการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนตำบล สระ เพื่อกำกับ
ติดตามการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน ให้สามารถตอบสนองความต้องการหรือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน
ได้อย่างเหมาะสม รวดเร็ว และสะดวก 
 3. คณะทำงานฯ กำหนดมาตรการในการกำกับติดตามหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ดังนี้  
  - กำหนดให้มีการจัดตั้ง/ปรับปรุงศูนย์เรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนตำบล สระ 



  - กำกับติดตามให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องจัดให้มีการประชาสมัพันธ์เผยแพร่กระบวนการร้องเรียน และขั้นตอนให้
ประชาชนรับทราบอย่างทั่วถึง 
  - กำหนดให้มีเจ้าหน้าที่/หน่วยงานผู้รับผิดชอบในการรับเรื่อง/ร้องทุกข์ ร้องเรียนการทุจริตอย่างชัดเจน  
  - กำหนดให้มีการพัฒนาปรับปรุงขั้นตอน  ช่องทางการร้องเรียน กระบวนการจัดการแก้ไขปัญหา ช่องทางการ
ติดตามผล และการแจ้งผลการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์และเรื่องเรียนต่างๆ  
  - กำหนดให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์  ดำเนินการแก้ไขข้อร้องเรียนอย่างเหมาะสมภายใน 
15 วันหากไม่สามารถดำเนินการได้ทันภายใน 15 วัน ต้องช้ีแจงให้ผู้ร้องเรียนทราบ 
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  - กำหนดให้หน่วยงานท่ีรับผิดชอบเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ มีการแจ้งผลการดำเนินการหรือความก้าวหน้า ผล
เรื่องร้องเรียน ให้ผู้ร้องเรียนทราบรวมทั้งมีช่องทางในการติดตามเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนสามารถติดตามผลได้ด้วยตนเอง  
 4. ประกาศ/ประชาสัมพันธ์มาตรการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ทุกหน่วย
รับทราบ และเปิดเผยต่อสาธารณชน 
 5. คณะทำงานฯ กำกับติดตามหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องให้ดำเนินการตามมาตรการ 
 6. ประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้ใช้บริการ 
 7.รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน พร้อมปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข ให้ผู้บริหารรับทราบ และ
เผยแพร่ให้สาธารณชนทราบ 
  
7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564  

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
 สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบล สระ 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 1. มีศูนย์หรือหน่วยรับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
 2. มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าท่ี/หน่วยงานท่ีรับผิดชอบรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
 3. มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบช่องทางในการร้องทุกข์/ร้องเรียน และกระบวนการขั้นตอนเรื่อง
ร้องเรียน 
 4. มีการแจ้งผลการดำเนินการหรือความก้าวหน้า ผลเรื่องร้องเรียน ให้ผู้ร้องเรียนทราบรวมทั้งมีช่องทางในการติดตาม
เรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนสามารถติดตามผลได้ด้วยตนเอง 
 4. มีการกำกับติดตามการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนตำบล สระ ให้สามารถตอบสนอง
ความต้องการหรือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนได้อย่างเหมาะสมตามมาตรการที่กำหนดไว้ 
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 ภารกิจที่ 3.3 การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  3.3.1 ดำเนนิการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาการจัดทำงบประมาณ 
 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ: กิจกรรมส่งเสริมการมสี่วนร่วมของประชาชนในการบริหารกิจการองค์การบริหารส่วน  
ตำบล สระ  
2. หลักการและเหตุผล 
 องค์การบริหารส่วนตำบล สระ มีอำนาจหน้าที่ในการจัดทำบริการสาธารณะ ทั้งในเรื่องการจัดหารายได้และการใช้
จ่ายเงินและการบริหารงานต่างๆ ตามภารกิจและการจัดทำบริการสาธารณะ การที่องค์การบริหารส่วนตำบล สระ จะบริหารงาน
ให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน จะต้องบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีความโปร่งใส และสามารถ
ตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 
 เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบล สระ ให้สามารถตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น  การจัดทำงบประมาณ
ขององค์การบริหารส่วนตำบล สระ และร่วมดำเนินการโครงการ รวมทั้งติดตามโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นส่งผลให้เกิดการ
บริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนต่อไป 
3. วัตถุประสงค ์
 1.เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอข้อคิดเห็นในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตน 
 2.เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการติดตามการจัดทำแผน/โครงการต่างๆ ของตน 
 3. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการติดตามการปฏิบัติราชการ ให้มีความถูกต้อง โปร่งใส 
 4. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเข้าใจถึงบทบาทที่ตนในการสนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรม/มาตรการตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่นของตน 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบล สระ 

5. พ้ืนที่ดำเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบล สระ 

6. วิธีดำเนินการ 
 1. จัดประชุมคณะกรรมการชุมชน เพื่อคัดเลือกผู้แทนประชาคมในการเป็นคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 2. จัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น  
 3. เผยแพร่ ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนในแต่ละชุมชน เสนอข้อคิดเห็นในปรับปรุงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 4. หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องปรับปรุงแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้สอดรับกับความต้องการของประชาชน 
 5. เสนอแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามขั้นตอนต่อไป 
 6. เผยแพร่แผนพัฒนาท้องถิ่น ต่อสาธารณชน 
 7. รายงานผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ต่อคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ผู้บริหาร และ
สาธารณชน ทราบ เพ่ือเป็นข้อมูลในการปรับปรุงแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป 



7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ 2562 - 2564   

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานวิเคราะห์นโยบายและแผน องค์การบริหารส่วนตำบล สระ 
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10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 1. มีการจัดเวทีให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอข้อคิดเห็นในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและมีช่องทางให้ประชาชน
สามารถติดตามการจัดทำแผน/โครงการต่างๆ  
 2. องค์การบริหารส่วนตำบล สระมีการแต่งตั้งภาคประชาชนร่วมเป็นกรรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 
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  3.3.2 ดำเนนิการให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงาน 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ: กิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารสว่นตำบล สระ 

2. หลักการและเหตุผล 
 ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
ซึ่งเป็นกระบวนการวัดผลการบริหารและปฏิบัติราชการว่าสัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมายหรือไม่ ตลอดจนเป็นการตรวจสอบการปฏิบัติ
ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำผลที่ได้จากการประเมินมาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข ส่งเสริม พัฒนา ขยายหรือยุติ
การดำเนินภารกิจต่าง ๆ ต่อไป 

 เพื่อให้การประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล สระ มีการขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งจะ
ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีมาตรฐานในการปฏิบัติราชการ ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน และการอำนวยความสะดวกและ
การตอบสนองความต้องการของประชาชน เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนโดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และส่งเสริมให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบล สระ จึงดำเนินการกิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล สระ 

3. วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการ และร่วมปรับปรุงแก้ไขโครงการ
ต่าง ๆ ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 2. เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้  
 3. เพื่อเป็นการเฝ้าระวังการทุจริตในการบริหารจัดการตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบล สระ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบล สระ 

5. พ้ืนที่ดำเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบล สระ 

6. วิธีดำเนินการ 
 1. ประสานกับส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรวบรวมข้อมูล 
 2. จัดทำโครงการและขออนุมัติโครงการ 
 3. จัดทำประกาศประชาสัมพันธ์การดำเนินโครงการ 
 4. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 
  (1) ผู้แทนชุมชนองค์กรภาคประชาชน ภาคเอกชน  2  คน 
  (2) ผู้แทนสมาชิกสภา     2  คน 
  (3) ผู้ทรงคุณวุฒิ      2  คน 
  (4) ปลัด (อบจ./เทศบาล/อบต.)    เป็นกรรมการและเลขานุการ 
  (5) หัวหนา้สำนักปลัด     เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 
  (6) หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป     เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 



ให้คณะกรรมการฯ ดำเนินการดังนี้ 
1) ประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล สระตามหลักเกณฑ์และวิธีการ

บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
2) ประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปีละ 2 ครั้งเป็นอย่างน้อยแล้ว

เสนอผลการประเมินให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบ เพ่ือนำผลที่ได้จากการประเมินมาใช้ในการปรับปรุงแก้ไข ส่งเสริม พัฒนา 
ขยายหรือยุติการดำเนินภารกิจต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบล สระ 
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3) จัดทำแบบประเมินผลและแบบรายงานผลการประเมินการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วน

ตำบล สระสำหรับผลการปฏิบัติราชการประจำปี 
4) ดำเนินการเรื่องอื่น ๆ ตามทีอ่งค์การบริหารส่วนตำบล สระมอบหมาย 

 5.ประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 
 6. การจัดทำแผนการดำเนินงาน 
 7. การดำเนินโครงการให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน 
 8. การติดตามและประเมินผล 
 9. การจัดทำสรุปรายงานผลการดำเนินโครงการฯ แล้วรายงานให้ผู้บริหารพิจารณา เพื่อปรับปรุงดำเนินการแก้ไขต่อไป 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 25562 - 2564 

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบล สระ 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 ๑. มีแต่งตั้งภาคประชาชนร่วมเป็นคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 
 ๒. ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการ และร่วมปรับปรุงแก้ไขโครงการต่าง ๆ ใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น 
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มิติที่ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ 
 ภารกิจที่ 4.1 มีการจัดวางระบบตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน 
4.1.1 มีการจัดทำและรายงานการจัดทำระบบตรวจสอบภายใน  
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ:  โครงการจัดทำแผนการตรวจสอบภายในประจำปี  

2. หลักการและเหตุผล 
 การตรวจสอบภายในเป็นหลักประกันขององค์กรในด้านการประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภาพของระบบการควบคุม
ภายในที่เหมาะสม ท้ังในด้านการเงินและการบริหารงาน เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร 
โดยการเสนอรายงานการตรวจสอบภายใน เกี่ยวกับกิจกรรมการเพิ่มมูลค่าขององค์กร รวมทั้งการเป็นผู้ให้คำปรึกษากับฝ่ายบริหาร 
ในการปรับปรุง ประสิทธิภาพการทำงานเพื่อเพิ่มประสิทธิผล และดูแลให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่าอีกทั้งยังช่วย
ป้องกันหรือลดความเสี่ยงจากการดำเนินงานผิดพลาดและลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งการตรวจสอบภายในนั้นยังถือเป็น
ส่วนประกอบสำคัญที่แทรกอยู่ในการปฏิบัติงานตามปกติ ซึ่งจะต้องมีการกระทำอย่างเป็นขั้นตอนที่ถูกต้องตามระเบียบ และ
กฎหมายที่กำหนด โดยผู้บริหารสามารถนำแผนการตรวจสอบภายในมาใช้โดยรวมเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหาร เพื่อจะ
ช่วยให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการดำเนินงานได้อย่างถูกต้อง และยังเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพอีกด้วย 
ดังนั้น การจัดทำแผนการตรวจสอบภายในอย่างมีมาตรฐานประกอบกับมีระเบียบ ข้อบังคับ ตลอดจนกฎหมายต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องจะ
ทำให้การปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปอย่างถูกต้องและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของทางราชการ 

 3. วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อส่งเสริมให้เกิดกระบวนการกำกับดูแลที่ดีและความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน ป้องกันการประพฤติมิชอบหรือ 

การทุจริต และเป็นการลดความเสีย่งท่ีอาจเกิดขึ้นจนทำให้การดำเนนิงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 
2. เพื่อเป็นมาตรการถ่วงดลุแห่งอำนาจ (Check and Balance) ส่งเสริมให้เกิดการจัดสรร การใช้ทรัพยากรของ 

องค์กรเป็นไปอย่างเหมาะสมตามลำดับความสำคญั เพื่อให้ได้ผลงานท่ีเป็นประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร 
3. เพื่อนำผลการตรวจสอบภายในไปใช้ในการปรับปรุงให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบตัิงานและ 

ป้องกันการทุจริตลดโอกาสความรา้ยแรงและความเสี่ยงท่ีอาจเกิดขึน้ รวมทั้งเพื่อเพิ่มโอกาสของความสำเรจ็ของงาน 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 บุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบล สระ 

5. พ้ืนที่ดำเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบล สระ 

6. วิธีการดำเนินการ 
 1. จัดทำแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายในโดยกำหนดให้มีหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ และให้มีความเป็นอิสระ
ในการปฏิบัติหน้าที ่
 2. สอบทานความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆ ด้วยเทคนิค และวิธีการตรวจสอบที่ยอมรับโดยทั่วไป 
ปริมาณมากน้อยตามความจำเป็นและเหมาะสม โดยคำนึงถึงประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในและความสำคัญของเรื่องที่
ตรวจสอบ รวมทั้งวิเคราะห์และประเมินผลการบริหารและการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ 



 3.สอบทานการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน การพัสดุและทรัพย์สิน รวมทั้งการบริหารงานด้าน
อื่นๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง และมติคณะรัฐมนตรี ตลอดจน
ตรวจสอบระบบการดูแลรักษา และความปลอดภัยของทรัพย์สิน และการใช้ทรัพยากรทุกประเภท ว่าเป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล และประหยัด 
 4. สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน และ/หรือ ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่งท่ีทางราชการกำหนด เพื่อให้มั่นใจได้
ว่าสามารถนำไปสู่การปฏิบัติงานท่ีตรงตามวัตถุประสงค์และสอดคล้องกับนโยบาย 
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5. รายงานผลการตรวจสอบภายในและตดิตามประเมินผลต่อผู้บรหิารเพื่อนำข้อมูลไปใช้ในการปรับปรุงประสิทธิภาพ
การทำงานลดโอกาสความร้ายแรงและความเสีย่งท่ีอาจเกิดขึ้น และป้องกันการทุจริต รวมทั้งเพื่อเพ่ิมโอกาสของความสำเร็จของ
งานและเปิดเผยรายงานต่อสาธารณชน 

7. ระยะเวลาการดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 หน่วยงานตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบล สระ 
 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 ๑. มีหน่วยงานตรวจสอบภายใน/เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ท่ีมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ 
 ๒. มีแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
 ๓.มีการนำผลการตรวจสอบภายในไปปรับปรุงเพื่อให้การป้องกันการทุจริตมีประสิทธิภาพ 
 4. บุคลากรมีความเข้าใจและปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ อย่างเคร่งครัด โดยมุ่งผลสัมฤทธ์ิของงาน 
 ๔. เผยแพร่ผลการตรวจสอบภายในให้สาธารณชนทราบ 
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 4.1.2 มีการจัดทำและรายงานการจัดทำระบบควบคุมภายใน 
 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ: กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 

2. หลักการและเหตุผล 
 ระบบการควบคุมภายในเป็นกลไกที่สำคัญและเป็นเครื่องมือในการบริหารงานในหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นในภาครัฐ หรือ
เอกชนท้ังขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ระบบการควบคุมภายในจะช่วยควบคุมหรือลดความเสี่ยงของหน่วยงานให้อยู่ในระดับที่ยอมรับ
ได้ซึ่งจะทำให้ปฏิบัติงานและการจัดการของหน่วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ ในอดีตที่ผ่านมาการบริหารงานของหน่วยงานภาครัฐ 
ได้มีการควบคุมภายในตามที่กระทรวงการคลังประกาศให้ใช้เป็นเรื่อง ๆ ไป ซึ่งอาจอยู่ในรูปของกฎหมาย ระเบียบ ระบบบัญชี 
หนังสือสั่งการ และหนังสือตอบข้อหารือต่างๆ โดยส่วนใหญ่ จะเน้นไปท่ีการควบคุมด้านการเงินและบัญชีและการปฏิบัติให้ถูกต้อง
ตามระเบียบหรือกฎเกณฑ์ที่ทางราชการกำหนดไว้ ซึ่งไม่ครอบคลุมถึงการจัดการด้านอื่นๆ นอกเหนือจากด้านการเงินและบัญชีใน
หน่วยงาน จึงไม่สามารถสะท้อนภาพถึงผลการดำเนินงานในภาพรวมของหน่วยงานได้ ระบบการควบคุมภายในที่ดีควรเป็นระบบ
การควบคุมที่ครอบคลุมงานทุกด้านและสามารถสะท้อนภาพให้เห็นเป็นองค์รวมของหน่วยงานนั้น  ๆ ว่ามีการดำเนินงานที่มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่เพียงใด การที่ระบบการควบคุมภายในของรัฐยังไม่ครอบคลุมทุกระบบงาน อาจเป็นช่องทาง
รั่วไหลทำให้เกิดความเสียหายในหน่วยงานและการดำเนินงานไม่สัมฤทธิ์ผล ทั้งนี้ สาเหตุส่วนหนึ่งอาจเกิดจากการกำหนดหน้าที่
และมอบหมายงานในหน่วยงานไม่เหมาะสม การมอบหมายการปฏิบัติงานท้ังกระบวนการให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งเพียงคนเดียว การ
ควบคุมสอบทานและการตรวจสอบยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอตลอดจนขาดการประเมินและการบริหารความเสี่ยงการควบคุม
ภายในของหน่วยงานท่ีกำหนดขึ้น และพัฒนาให้ระบบการควบคุมภายในดังกล่าวทันสมัยอยู่เสมอ 
 เพื่อให้องค์กรมีแนวทางในการกำหนดระบบการควบคุมภายในให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการ
ปฏิบัติงานในหน่วยงานจึงได้กำหนดกิจกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในข้ึน 

3. วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทำให้การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่างประหยั ดและ
คุ้มค่า โดยลดขั้นตอนการปฏิบัติงานท่ีซ้ำซ้อนหรือไม่จำเป็น ลดความเสี่ยงหรือผลเสียหายด้านการเงินหรือด้านอื่นๆ ที่อาจมีขึ้น 
 2. เพื่อให้มีข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้องครบถ้วนและเชื่อถือได้ สร้างความมั่นใจแก่ผู้บริหารในการตัดสินใจ
เกี่ยวกับการบริหารและการปฏิบัติงาน และบุคคลภายนอกท่ีเกี่ยวข้อง 
 3.เพื่อให้บุคลากรมีการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย เง่ือนไขสัญญา ข้อตกลง ระเบียบข้อบังคับต่างๆ ของหน่วยงาน
อย่างถูกต้องและครบถ้วน 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 เพื่อให้การควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบล สระ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน
ในหน่วยงาน อีกทั้งยังเป็นการควบคุมหรือลดความเสี่ยงของหน่วยงานให้อยู่ในระดับที่ยอมรบัได ้ซึ่งจะทำให้การปฏิบัติงานและการ
จัดงานของหน่วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ 

5. พ้ืนที่ดำเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบล สระ 

6. วิธีดำเนินการ 



1. แต่งตั้งคณะทำงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการ
กำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ข้อ 6 
 2. ประชุมคณะทำงานเพื่อปรับปรุงพัฒนาระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การปฏิบัติตามภารกิจและตาม
นโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และตามแผนพัฒนาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 3.การรวบรวมผลการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในให้คณะทำงานฯ เพื่อสรุปข้อมูล 
 4. รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคต่างๆ ให้ผู้บริหารทราบ 
 5.นำผลการประเมินไปปรับปรุงงานและระบบควบคุมภายใน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น 
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 ๖.เผยแพร่รายงานการควบคุมภายในให้สาธารณชนได้ทราบ ณ ที่ทำการ และเว็บไซต์ของหน่วยงานและสื่อสังคม
ออนไลนข์องหน่วยงาน 

7. ระยะเวลาการดำเนินการ  
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564  

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบล สระ 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 1. มีรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในที่มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน ตามมาตรฐาน ข้อ 6 ที่เสร็จตาม
กำหนดเวลา 
 2.สรุปข้อมูลผลการควบคุมภายในและจัดทำแผนปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพในการป้องกันการทุจริต  โดยกิจกรรม
การควบคุมภายใน ร้อยละ 80 ได้ดำเนินการแก้ไข 
 ๓. ระดับความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (ร้อยละ 80 ในระดับ
มาก) 
 ๔. การเผยแพร่รายงานการควบคุมภายในให้สาธารณชนได้ทราบ 
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 ภารกิจที่ 4.2 การสนับสนุนให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติ หรือการบริหารราชการ
ตามช่องทางที่สามารถดำเนินการได้ 
  4.2.2 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ กำกับ ดูแลการบริหารงบประมาณ       
การรับ - จ่ายเงิน การหาประโยชน์จากทรัพย์สินของทางราชการ 
 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ: กิจกรรมการเผยแพร่ข้อมลูข่าวสารการบริหารงบประมาณ การรับ-จ่ายเงินของ อบต. 

2. หลักการและเหตุผล 
 การเบิกจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตำบล สระ ขั้นตอนหนึ่งของวงจรการบริหารการเงินการคลังองค์การบริหารส่วน
ตำบล สระ เจ้าหน้าที่จะต้องปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยหรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้อง
ครบถ้วนเรียบร้อย จึงจัดทำใบนำฝากเป็นรายรับ จัดทำใบฎีกาเพื่อเป็นรายจ่าย เบิกเงินออกจากคลังขององค์การบริหารส่วนตำบล 
สระ ได้ สำหรับการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบล สระ ก็เช่นเดียวกันต้องมีการดำเนินงานให้เป็นไปตาม
ระเบียบกฎหมายทั้งการเก็บค่าธรรมเนียม ค่าบริการ จะต้องเป็นไปด้วยความโปรง่ใส ประชาชนสามารถมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ  
 เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ กำกับ ดูแลการบริหารงบประมาณ จึงจัดกิจกรรมการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารการบริหารงบประมาณ การรับ-จ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตำบล สระ เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลการ
บริหารงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบล สระ ส่งผลให้เกิดการใช้งบประมาณโปร่งใส ตรวจสอบได้ 

3. วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ  กำกับ ดูแลการบริหารงบประมาณองค์การบริหารส่วนตำบล 
สระ 2. เพื่อเผยแพร่ข้อมูลการบริหารงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง รายรับ - รายจ่ายขององค์การบริหารส่วนตำบล สระ ต่อ
สาธารณชน 

4. เป้าหมาย 

 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ  กำกับ ดูแลการบริหารงบประมาณ 

5. พ้ืนที่ดำเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบล สระ 

6. วิธีการดำเนินการ 
 - รวบรวมข้อมูลบริหารงบประมาณ เพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณชน  

ประกาศการจัดซื้อ จัดจ้าง 
ประกาศกำหนดราคากลางในการจัดซื้อ - จัดจ้าง 
ประกาศกำหนดวัน เวลา และสถานท่ีดำเนินการจัดหาพัสดุตามระเบียบฯ 
รายรับ – รายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 - มีการแต่งตั้งกรรมการพิจารณางบประมาณ 
 - มีการแต่งตั้งกรรมการติดตามประเมินผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณโดยกำหนดให้มีภาคประชาชนเข้าร่วมสังเกตการณ์ 
 - เปิดโอกาสให้ประชาชนสอบถามข้อสงสัยเกี่ยวกับการรับจ่ายเงิน 



 - สรุปผลการรับ จ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ประชาชนทราบทางช่องทางต่างๆ เช่น ทางเว็บไซต์  ศูนย์
ข้อมูลข่าวสาร และเสียงตามสาย หอกระจายข่าว เมื่อสิ้นปีงบประมาณ 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562– 2564 

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
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9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 องค์การบริหารส่วนตำบล สระ 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 1. มีเผยแพร่ข้อมูลการบริหารงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง รายรับ – รายจ่ายขององค์การบริหารส่วนตำบล สระ ต่อ
สาธารณชนและมีช่องทางการให้ข้อมูลดังกล่าวแก่ผู้ร้องขอ 
 2. ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบและได้รับทราบข้อมูลการดำเนินการโครงการ การรับจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วน
ตำบล สระ ทำให้เกิดความโปร่งใส  
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  4.2.3 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ กำกับ ดูแลการจัดหาพัสดุ 
 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ: กิจกรรมส่งเสริมประชาชนมีสว่นร่วมในการตรวจสอบ กำกับ ดแูลการจดัซื้อจัดจา้ง 
 

2. หลักการและเหตุผล 
 องค์การบริหารส่วนตำบล สระ ยึดหลักการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ 
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2556 – 2561)จึงได้ดำเนินการส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของประชาชน โดยการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าร่วมสังเกตการณ์จัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมใน
กระบวนการขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล สระ โดยต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารการดำเนินโครงการและการใช้
งบประมาณ เพื่อส่งเสริมการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมหรือการบริหารราชการในระบบเปิดจากการปฏิบัติจริง และสามารถ
พัฒนาระดับการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมกับภาครัฐมากขึ้น เพื่อกระตุ้นการปรับเปลี่ยนสู่การบริหารราชการที่
เปิดเผย โปร่งใส เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน และพัฒนาระบบราชการเพื่อตอบสนองความต้องการและเพื่อประโยชน์ของ
ประชาชนเป็นสำคัญ 

3. วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อสนับสนุนให้ตัวแทนภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ กำกับ ดูแลการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
 2.เพื่อสร้างองค์ความรู้เกี่ยวข้องกับการพัสดุให้แก่ประชาชน 
 3. เพื่อเผยแพร่ข้อมูลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างทุกขั้นตอนต่อสาธารณชน ผ่านทางเว็บไซด์ และที่ทำการองค์การ
บริหารส่วนตำบล สระ  
4. เป้าหมาย 
 เผยแพร่ข้อมูลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างทุกข้ันตอนต่อสาธารณชน 
 

5. พ้ืนที่ดำเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบล สระ 

6. วิธีดำเนินการ 
 6.1 คัดเลือกตัวแทนชุมชนจากการประชุมประชาคม เพื่อเลือกตัวแทนชุมชนเข้าร่วมเป็นผู้สังเกตการณ์ในขั้นตอนการ
จัดซื้อจัดจ้าง  
 6.2 จัดประชุมให้ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนทั่วไปและผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์เกี่ยวข้องกับพัสดุ เมื่อมีการจัดซื้อจัด
จ้างทุกครั้ง เพื่อให้เจ้าหน้าที่และผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์ตัวแทนชุมชนมีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ และทราบกระบวนการจัดซื้อ
จัดจ้างและตรวจการจ้างอย่างละเอียดและถูกต้อง 
 3. ประกาศรายงานผลการดำเนินการโครงการที่สำคัญทุกขั้นตอนให้ประชาชนทราบ ผ่านทางเว็บไซด์ และที่ทำการ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562– 2564 



8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบล สระ 

10. ผลลัพธ์ 
 ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และไม่เกิดปัญหาการทุจริตการจัดซื้อจัดจ้างในองค์การ
บริหารส่วนตำบล สระ 
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ภารกิจที่ 4.3 การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถิ่น 
 4.3.1 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ให้
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบท่ีเกี่ยวข้องได้กำหนดไว้ 
 
3.โครงการพัฒนาศักยภาพของผู้บริหาร  สมาชิกสภา  บุคลากร  
1.หลักการและเหตุผล 

ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
มุ่งเน้นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว   จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการพัฒนา วิสัยทัศน์  ความรู้
ความสามารถในการบริหารงานให้กับ ผู้บริหาร  สมาชิกสภา และพนักงานส่วนท้องถิ่น  ซึ่งหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี    
(Good Governance) ประกอบด้วย  หลักนิติธรรม   หลักคุณธรรม  หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม  หลักความรับผิดชอบ 
และหลักความคุ้มค่า  ซึ่งการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีกฎหมายและหน่วยงานท่ีกำกับดูแลในการทำงานเพื่อให้
เกิดความโปร่งในในการทำงานเน้นหลักความคุ้มค่าในการบริหารราชการในด้านต่างๆ  

ซึ่งนโยบายของผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลสระมุ่งเน้นท่ีจะส่งเสริมและพัฒนา 
ท้องถิ่น แบบมีส่วนร่วมในด้านต่างๆ เช่นด้านสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการดำรงชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง   ส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในด้านต่างๆ   พัฒนาศักยภาพกลุ่มต่างๆในชุมชนเช่น เด็ก เยาวชน กลุ่มสตรี ผู้สูงอายุ กลุ่มอาชีพ สร้างความ
เข้มแข็งของภาคประชาสังคมเพื่อเข้าสู่ประชมคมอาเซียน และแหล่งท่องเที่ยวในตำบลสระ  เช่นโบราณสถานของวั ดท่าฟ้าใต้  
เหมืองเชียงม่วนและภูมิปัญญาต่างในท้องถิ่นเช่น ผ้าทอไทลื้อ ผลิตภัณฑ์จักสาน และส่งเสริมให้บุคลากรมีองค์ความรู้ด้านต่างๆ  
และในปัจจุบัน ชุมชนเขตรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลสระ มีการขยายตัว เพิ่มขึ้น ทำให้ปัญหาที่ตามมาคือ ปัญหาขยะ
ในชุมชน  และปัญหาด้านสังคมเช่น ปัญหาของเยาวชน การพัฒนาความเข้มแข็งของกลุ่มต่างๆในชุมชน  

การดำเนินโครงการในครั้งน้ี    ในหัวข้อการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance) 
และข้อทักท้วงในการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและศึกษาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น          ที่ปฏิบัติงานได้
สำเร็จในหัวข้อต่าง เพื่อสร้างแนวคิดในการพัฒนาผู้เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ ให้มีความรู้ความเข้าใจจากการอบรมให้ความรู้และ
การศึกษาดูงานสถานท่ีจริง ซึ่งสถานท่ีทุกแห่งได้ประสบความสำเร็จในด้านต่างๆดังนี้ 

 ๑. เทศบาลตำบลบ้านเหล่า อ.แมใ่จ จ.พะเยา  
-รางวัลชนะเลศิชุมชนปลอดขยะ Zero Waste เฉลิมพระเกยีรติ ๘๖ พรรษา กลุ่ม M ชุมชนขนาดกลางจาก
กรมส่งเสรมิคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
๒. องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง อ.พาน จ.เชียงราย 
- รางวัลพระปกเกล้า อปท.ด้านการเสริมสร้างเครือข่ายรัฐ เอกชนและประชาสังคม 
 ปี ๒๕๕๘  

  - รางวัลดีเลิศ อปท.ที่มีการบริหารจัดการที่ดดี้านการส่งเสริมอาชีพ ปี ๒๕๕๗ มีแหล่งเรียนรู้ 
          (สถานีเกษตรวิถีพอเพียง) 
  - อปท.ท่ีมีการบริหารจัดการทีด่ีและที่มีการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ ปี ๒๕๕๔ 

๓. เทศบาลตำบลเวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย 
- อปท.ต้นแบบด้านการป้องกันการทุจริต ปี ๒๕๕๗ 
- รางวัลพระปกเกล้า ๒๕๔๕,๒๕๔๘,๒๕๔๙,๒๕๕๐,๒๕๕๒ 
- รางวัลพระปกเกล้าทองคำ ปี ๒๕๕๓ 



- รางวัลศูนย์ อปพร.ดีเด่น ปี ๒๕๔๙,๒๕๕๐ และ ๒๕๕๔ จากกรมปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภัย 
- ผ่านเกณฑ์ อปท.ที่มีการบริหารจัดการที่ดี ปี ๒๕๕๖ 
๔. เทศบาลตำบลแมส่าย อ.แมส่าย จ.เชียงราย       
- รางวัล อปท.ดีเด่นดา้นสตรีและครอบครัว ประจำปี ๒๕๔๑ - 2554 (4 ปตีิดต่อกัน) 
- ประกาศเกียรติคณุ อปท.ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานด้านความโปร่งใสและส่งเสรมิการมีส่วนร่วมของ  ประชาชน
ของสถาบันพระปกเกล้า ปี ๒๕๕๖ 

  - ประกาศเกียรติคณุ การสนับสนนุ “ทีมสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลแมส่าย” ดำเนิน 
    โครงการ “เยาวชนนักวิจัยห่วงใยการจราจร”และได้รับรางวัลเยาวชนสร้างสรรค์นวัตกรรม 
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  ท้องถิ่น ระดับ “ดีเลิศ” ประจำปี 2556 จากสถาบันพระปกเกลา้ 

- เกียรติบตัร อปท.ต้นแบบ ด้านการป้องกันการทุจริตปีงบประมาณ ๒๕๕๗ จากสำนักงานคณะกรรมการ 
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 

- รางวัล อปท.ดีเด่น ด้านการป้องกนัการทุจริต ประจำปี 2555 จากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและ 
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาต ิ

๕. เทศบาลตำบลเวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 
- ดูงานด้านการวางแผนยุทธศาสตร์เพื่อรองรับประชาคมอาเซียนและการส่งเสรมิการท่องเที่ยว (สี่เหลีย่ม 

เศรษฐกิจ ไทย พม่า ลาวและจีน) 
การอบรมให้ความรู้และการศึกษาดูงานจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ประสบความสำเร็จ 

ในการทำงานเหล่านี้จะสร้างความรู้และวสิัยทัศน์ในการทำงานให้กับ ผู้บริหาร  สมาชิกสภา บุคลากร และให้ความรู้สำหรับ 
ผู้บริหาร  สมาชิกสภา และพนักงานส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสระในทุกๆด้านท้ังด้านสิ่งแวดล้อม ดา้น
การปฏิบัตริาชการ ดา้นสังคม เพือ่ให้เกิดความยั่งยืน   

2.วัตถุประสงค ์
2.1 เพื่อให้ผู้บริหาร  สมาชิกสภา บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลสระ  มีความรู้ความเข้าใจหลักการบริหาร

จัดการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance)      
2.2 เพื่อให้ผู้บริหาร  สมาชิกสภา บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลสระ  มีความรู้ความเข้าใจข้อทักท้วงในการ

ปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      
2.3 เพื่อให้ผู้บริหาร  สมาชิกสภา บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลสระ  มีความรู้ความเข้าใจตามแนวทาง

เศรษฐกิจพอเพยีง     
2.4 เพื่อให้ผู้บริหาร  สมาชิกสภา บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลสระ  มีความรู้ความเข้าใจด้านการบริหาร

จัดการขยะมูลฝอยในชุมชน      
2.5 เพื่อให้ผู้บริหาร  สมาชิกสภา บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลสระ  มีความรู้ความเข้าใจด้านการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริต  
2.6  เพื่อให้ผู้บริหาร  สมาชิกสภา บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลสระ  มีความรู้ความเข้าใจในการส่งเสริมการ

พัฒนาด้านเด็กและสตรี และความหลากหลายทางสังคมในชุมชน  
2.7  เพื่อให้ผู้บริหาร  สมาชิกสภา บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลสระ  มีความรู้ความเข้าใจด้านการวางแผน

ยุทธศาสตร์เพื่อรองรับประชาคมอาเซียนและส่งเสริมการท่องเที่ยว  
3.เป้าหมาย 

ดำเนินการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพและศึกษาดูงานเพื่อ  ให้ความรู้แก่บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลสระ 
ประกอบด้วยบุคลากรดังนี้ 

3.1.ผู้บริหารท้องถิ่น ได้แก่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล เลขานุการนายก
องค์การบริหารส่วนตำบล 

3.2 สมาชิกสภาท้องถิ่น  ได้แก่ ประธานสภา  รองประธานสภา   สมาชิกสภา  เลขานุการสภา 
3.3 พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง  
รวมจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการครั้งนี้รวม    50     คน 
4. วิธีดำเนินการ 



กิจกรรมดำเนินการ 
ระยะเวลา 

มกราคม  กุมภาพันธ ์
1. เสนอโครงการให้ผู้บริหารเห็นชอบ 
2. ประสานสถานที่ศึกษาดูงาน 
3. เตรียมเอกสารประกอบการศึกษาดูงาน 
4. ศึกษาดูงานนอกสถานท่ี  
5.ติดตามและประเมินผล 
6.สรุปผลการศึกษาดูงาน 
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5. ระยะเวลาดำเนินการและสถานที่ดำเนินการ 
ปีงบประมาณ  2561-2564 
6. งบประมาณ 
เบิกจ่ายตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2564  
7.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
7.1 ผู้บริหาร  สมาชิกสภา บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลสระ  มีความรู้ความเข้าใจหลักการบริหารจัดการ

บ้านเมืองที่ดี (Good Governance)      
7.2 ผู้บริหาร  สมาชิกสภา บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลสระ  มีความรู้ความเข้าใจ ข้อทักท้วงในการปฏิบัติงาน

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      
7.3 ผู้บริหาร  สมาชิกสภา บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลสระ  มีความรู้ความเข้าใจตามแนวทางเศรษฐกิจ

พอเพียง     
7.4 ผู้บริหาร  สมาชิกสภา บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลสระ  มีความรู้ความเข้าใจด้านการบริหารจัดการขยะ

มูลฝอยในชุมชน      
7.5 ผู้บริหาร  สมาชิกสภา บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลสระ  มีความรู้ความเข้าใจด้านการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริต     
7.6  ผู้บริหาร  สมาชิกสภา บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลสระ  มีความรู้ความเข้าใจในการส่งเสริมการพัฒนา

ด้านเด็กและสตรี และความหลากหลายทางสังคมในชุมชน  
7.7  ผู้บริหาร  สมาชิกสภา บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลสระ  มีความรู้ความเข้าใจด้านการวางแผน

ยุทธศาสตร์เพื่อรองรับประชาคมอาเซียนและส่งเสริมการท่องเที่ยว   
8. ตัวชี้วัดโครงการ 
8.1 จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 90  
8.2 วัดความรู้ผู้เข้าร่วมโครงการจากแบบทดสอบ โดยมีผลคะแนนหลังเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ  70  
8.3 ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 -  สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสระ 
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4.3.2 ส่งเสริมสมาชิกท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร

ตามกระบวนการ และวิธีการที่กฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้องได้กำหนดไว้โดยไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ: โครงการ  “ฝึกอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายต่าง ๆ ให้กับผู้บรหิาร , ส.อบต., พนักงาน 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ด้วยแผนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่2 (พ.ศ.2556 -2560) ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การปลูกและปลุกจิตสำนึกการต่อต้านการทุจริต เน้นการปรับเปลี่ยนฐานความคิดของคนในทุกภาคส่วนในการรักษาประโยชน์
สาธารณะ ได้กำหนดวัตถุประสงค์หลักของยุทธศาสตร์ในเรื่องการปรับฐานความคิดของคนไทยโดยเฉพาะกลุ่มผู้ดำรงตำแหน่งทาง
การเมืองและเจ้าหน้าที่รัฐให้เห็นแก่ประโยชน์สาธารณะมากกว่าประโยชน์ส่วนตน  โดยส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักคุณธรรม  
จริยธรรมและวินัยแก่ทุกภาคส่วน  ทุกเพศทุกวัยและทุกกลุ่มอาชีพใช้การศึกษาและศาสนาเป็นเครื่องมือในการปลูกฝังจิตสำนึก
และค่านิยมที่ดีในการต่อต้านการทุจริตให้แก่เด็ก เยาวชน  เจ้าหน้าที่ของรัฐและผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเพื่อนำไปสู่การปฏิรูป
การเมืองและสังคม ให้เอื้อต่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยเป้าหมายสำคัญ  ประกอบด้วยเจ้าหน้าท่ีในองค์กรมีความ
ช่ือสัตย์มีคุณธรรม  จริยธรรม  จรรยาบรรณวิชาชีพและมีความรับผิดชอบต่อสังคมเพิ่มขึ้น มีความตระหนักถึง  ภัยการทุจริตของ
ทุกภาคส่วนเพ่ิมขึ้น  รวมถึงการยกระดับคุณภาพชีวิตของเจ้าหน้าท่ีของรัฐและข้าราชการเพื่อลดความเสี่ยงในการทำทุจริต 
 ดังนั้น เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายดังกล่าว  องค์การบริหารส่วนตำบล สระ จึงได้จัดโครงการ ฝึกอบรมให้
ความรู้ด้านกฎหมายต่าง ๆ ให้กับผู้บริหาร , ส.อบต., พนักงานมาอย่างต่อเนื่อง  เพื่อขยายผลเครือข่ายตรงัโปร่งใส  ร่วมใจต้านทุจริต
ให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายในองค์กรที่เพิ่มขึ้น  ซึ่งได้เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี  2558 มาจนถึงปัจจุบัน  เพื่อให้ความรู้  ความเข้าใจใน
สาระสำคัญขององค์ความรู้ต่างๆ ท่ีเป็นเครื่องมือในการปฏิบัติราชการ  โดยคำนึงถึงความถูกต้องตามกฎระเบียบของราชการและ
เพื่อเปิดโอกาสให้มีเวทีรับฟังความคิดเห็นและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันเพื่อที่จะหาแนวทางการพัฒนางานด้วยความซื่อสัตย์  
สุจริต  อันจะนำไปสู่การสร้างกลไก/เครื่องมือต่างๆที่เป็นนวัตกรรมใหม่ ๆ ในการสนับสนุนการปฏิบัติงานให้มีมาตรฐาน  โปร่งใส่
และตรวจสอบได้ 
3 วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อปลูก-ปลุกจิตสำนึกและค่านิยมของข้าราชการฝ่ายการเมืองและฝ่ายประจำให้ตระหนักถึงพิษภัยจากการทุจริต  
โดยการปลูกฝังหลักคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิบาล รวมถึงหลักเศรษฐกิจพอเพียงที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการทำงาน
และชีวิตประจำวัน 
 2. เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในองค์ความรู้ต่างๆ ท่ีเป็นเครื่องมือในการทุจริตและป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 3. เพื่อเปิดโอกาสให้บุคลากรในองค์กรได้มีพื้นที่ในการแสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในการคิดค้น 
ริเริ่ม  นวัตกรรม/กลไก ใหม่ๆที่จะปรับปรุง  การทำงานให้มีมาตรฐานและโปร่งใสสามารถลดความเสี่ยงของงานที่มีจุดเสี่ยงที่จะ
เกิดการทุจริตได้ 
4.เป้าหมาย/ผลผลิต 
 -  ผู้เข้าร่วมโครงการ  จำนวน 80 คน 
 -  ผลการเรียนรูเ้ฉลีย่ร้อยละ 80 
 -  ความพึงพอใจเฉลี่ยร้อยละ  80 
5. พ้ืนที่ดำเนินการ 



 องค์การบริหารส่วนตำบล สระ 
6.  วิธีดำเนินการ 
 ขั้นตอนท่ี 1 สำรวจความต้องการอบรม 
 ขั้นตอนท่ี 2 ออกแบบหลักสตูร 
 ขั้นตอนท่ี 3 จัดการฝึกอบรม 
 ขั้นตอนท่ี 4 การวัดผลการฝึกอบรม 
 ขั้นตอนท่ี 5 ติดตามและประเมินผล 
7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 - 2564  
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8.  งบประมาณดำเนินการ 
 ใช้งบประมาณทั้งสิ้น  จำนวน 100,000  บาท  
9.  ผู้รับผิดชอบ 
 สำนักปลดั  องค์การบริหารส่วนตำบล สระ 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 -  จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการทีไ่ดร้บัการปลูกฝังจิตสำนึกต้านการทุจริต 
 -  ร้อยละของผลการเรียนรูเ้ฉลี่ย 
 -  ร้อยละของความพึงพอใจเฉลี่ยของผู้เข้าร่วมโครงการ 
 -  จำนวนกิจกรรมต่อเนื่องหลังจากการเข้าร่วมโครงการ 
 
2.โครงการพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาเกี่ยวกับอำนาจหน้าท่ีในทางนิติบัญญัติของ อปท. 
1.หลักการและเหตุผล 
   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เป็นตัวแทนประชาชนซึ่งผ่านการเลือกตั้งโดยราษฎร  ผู้มีสิทธิ
เลือกตั้งในแต่ละหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเลือกเข้ามาทำหน้าที่แทนประชาชน และมีหน้าที่ตามมาตรา ๔๖ 
แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๖)พ.ศ.๒๕๕๒   

องค์การบริหารส่วนตำบลสระ มี ๑๓ หมู่บ้าน จึงมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 
จำนวน ๒๖ คน ผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล มีหน้าที่แตกต่างกันออกไปตาม 
กฎหมายกำหนด โดยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสามารถเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นสู่การพิจารณาของสภาท้องถิ่น ใน
กรณีที่เห็นว่าเรื่องนั้นจำเป็นต้องมกีารออกกฎหมายออกมาบังคับ อย่างไรก็ตามก่อนการเสนอสมาชิกสภาต้องมีการศึกษาว่า
ประเด็นดังกล่าวอยู่ในขอบเขตอำนาจหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือไม่ มีตัวบทกฎหมายที่มลีำดับสูงกว่าให้อำนาจ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตราขอ้บัญญัติหรือไม่ และเนื้อหาสาระขัดกับกฎหมายแม่บทหรือไม่ และให้ความเห็นชอบแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อเป็นแนวทางในการบริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบล พิจารณาและให้ความเห็นชอบร่าง
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีและร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม 
ควบคุมการปฏิบัติงานของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลให้เป็นไปตามกฎหมาย นโยบาย แผนพฒันาองค์การบริหารส่วนตำบล 
ข้อบัญญัติ ระเบียบ และข้อบังคบัของทางราชการ การตั้งกระทู้ถาม การขอให้เปิดอภิปรายทั่วไป         การสนับสนุนหรือให้
ความเห็นกับชอบฝ่ายบริหารในเรือ่งที่ถูกต้องเหมาะสมและจำเป็น กระทู้ถาม กระทู้ถามด่วน เป็นตน้ การทำหน้าท่ีทางนิติบัญญัติ
ส่วนใหญ่ของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกลับกลายเป็นเพียงการจัดทำงบประมาณเท่านั้น มีการออกข้อบัญญัติในเรื่องอื่นๆ
ค่อนข้างน้อย แม้ว่าองค์การบริหารส่วนตำบลจะมีอำนาจ     ก็ตาม อำนาจในการตรวจสอบถ่วงดุลฝ่ายบริหารในทุกด้าน 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในลักษณะที่เปน็การตรวจสอบถ่วงดุลโดยอาศยัเครื่องมือตามกฎหมายยังนับว่ามีคอ่นข้างน้อยมาก ดังนั้น นายก
องค์การบริหารส่วนตำบลจึงอยู่ในฐานะที่มีเสถยีรภาพมาก โดยเฉพาะกับสภาพการณ์ที่ฝ่ายบริหารมาจากกลุ่มการเมืองเดียวกันกับ
ฝ่ายสภา    เป็นส่วนใหญ่  

จากเหตผุลและความจำเป็นดังกลา่ว จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาเกี่ยวกับ 



อำนาจหน้าที่ในทางนิติบัญญตัิของ อปท. เพื่อสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่นและ
พนักงานส่วนตำบลในเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนหรือความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ 
2.วัตถุประสงค ์
  ๑. เพื่อส่งเสรมิให้ความรู้การปฏบิตัิงานในหน้าท่ีของผู้บริหารท้องถิน่และสมาชิกสภาองค์การบรหิารส่วนตำบล
ตามกฎหมาย ระเบียบทีเ่กี่ยวข้อง 
   ๒. เพื่อส่งเสริมความรู้ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และที่
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี๒) พ.ศ.๒๕๕๔ 
3.เป้าหมาย    
                   คณะผู้บรหิารท้องถิ่น สมาชิกสภา อบต.สระ และพนักงานส่วนตำบล จำนวน  ๔๐ คน   
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4.วิธีการดำเนินการ 

1. จัดประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เจา้หน้าท่ี อบต.เพื่อร่วมรับฟังความคิดเหน็ 
ข้อเสนอแนะและวางแผนในการจดัทำโครงการ 
 2. จัดทำโครงการเสนอผูบ้ริหารเพื่อพิจารณา 

3. ประสานงานกับวิทยากร เพื่อวางแผนการดำเนินงานในการจัดการอบรมและขอสนับสนุนวิทยากรจากสำนักงาน
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดพะเยา 

4. จดัเตรียมวสัดุ อุปกรณ์ที่จะใช้ในโครงการ เช่น แบบประเมินความรู้ก่อน-หลังการอบรม แบบประเมินความพึงพอใจ
โครงการ 
 ๕. ดำเนินการอบรม จำนวน 1 วนั 
 ๖. ติดตามตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินโครงการรายงานนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระ 
 
เพื่อรับทราบการดำเนินงานตามโครงการ 
5.ระยะเวลาดำเนินการ 

ปีงบประมาณ  2561-2564 
 
6.งบประมาณ 
 งบประมาณในการบรหิารจดัการโครงการเบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำป2ี561ของสำนักปลัด  

จำนวน ๘,๐๐๐ บาท โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 
1. ค่าอาหาร จำนวน ๔๐ คน * ๕0 บาท    จำนวน   ๒,๐00 บาท 
2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน ๔๐ คน * 25 บาท * 2 มื้อ  จำนวน   ๒,๐00 บาท 
3. ค่าสมนาคณุวิทยากร      จำนวน   ๒,๔00 บาท 
๔. ค่าป้ายโครงการ       จำนวน      ๕00 บาท 
๕. ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ เช่น ปากกา กระดาษ แฟ้มใส่เอกสาร จำนวน   ๑,๑๐๐ บาท 
 รวม ๕ รายการ เป็นเงิน ๘,๐๐๐ บาท (แปดพันบาทถ้วน) 
หมายเหตุ  ค่าใช้จ่ายทั้งหมดสามารถถัวเฉลี่ยข้ามรายการได ้

 
7.การประเมินผลโครงการ 

1. กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
 2.ผูเ้ข้าร่วมโครงการมีระดับการประเมินความรูต้ามแบบทดสอบความรู้หลังการอบรมผ่านเกณฑ์          ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 60 ของผู้เข้ารับการอบรม (เกณฑ์ผา่นร้อยละ 50) 

3. กลุ่มเป้าหมายมรีะดับความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ 
  



8.ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
  ๑.ผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมีความรู้การปฏบิัติงานในหน้าท่ีตามกฎหมาย 
ระเบียบทีเ่กี่ยวข้อง 
   ๒. ผู้เข้าอบรมมีความรู้เรื่องระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยขอ้บังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ 
และที่แก้ไขเพิม่เตมิถึง (ฉบับท่ี๒) พ.ศ.๒๕๕๔ 
 
9.ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  สำนักปลดั องค์การบริหารส่วนตำบลสระ อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยาและสำนักงานส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น จังหวัดพะเยา 
 
 
 
 

-88- 
ภารกิจที่ 4.4 การเสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน 
 4.4.1 ส่งเสริมให้มีการดำเนินการเฝ้าระวังการทุจริต 

 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ: กิจกรรม การติดปา้ยประชาสมัพันธ์และเดินรณรงค์ต่อต้านการทุจริต 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ค่านิยมและวัฒนธรรมของสังคมไทยในปัจจุบันเป็นปัญหาและอุปสรรคสำคัญในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
เนื่องจากโครงสร้างทางสังคมเป็นระบบอุปถัมภ์ การเล็งเห็นผลประโยชน์ของตนหรือพวกพ้องดีกว่าส่วนรวม  การยกย่องเชิดชูคน
รวย  การแสวงหาผลประโยชน์จากการเป็นพรรคพวกของนักการเมืองหรือผู้มีอิทธิพล  รวมถึงความเสื่อมของจิตสำนึกและค่านิยม
ของประชาชนส่วนหนึ่งที่ลดน้อยถอยลง  และยังมองเห็นว่าการทุจริตเป็นเรือ่งปกติทั่วไปท่ีไดร้ับผลตอบแทนคุ้มค่า หรือในบางกรณี
ก็ละเลย เพิกเฉย และไม่อยากเข้าไปยุ่งเกี่ยว นอกจากนั้นสภาพปัญหาบางส่วนก็มักเกิดจากการใช้อำนาจของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มุ่ง
แสวงหาผลประโยชน์  ปัญหาการทุจริตเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ  สังคม  และความมั่นคงของประเทศ  
กระบวนการแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้สัมฤทธิผลอย่างมีประสิทธิภาพ จึงจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการที่จะ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างจริงจังและต่อเนื่อง โดยเฉพาะภาคประชาชน 
 เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์รวมถึงรณรงค์ให้ประชาชนได้รับรู้และเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร เพื่อให้มีส่วนร่วมในการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต  จึงได้จัดทำกิจกรรม การติดป้ายประชาสัมพันธ์และเดินรณรงค์ต่อต้านการทุจริต  
3. วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์  

2. เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนได้รับรู้และเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและการต่อต้านการทุจริต 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 พื้นที่ในตำบล สระ 

5. พ้ืนที่ดำเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้าหวด 
6. วิธีดำเนินการ 
 1 .จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับต่อต้านการทุจริต ผ่านช่องทางสื่อประชาสัมพันธ์ของ
หน่วยงาน ได้แก่ บอร์ดประชาสัมพันธ์ ณ ชุมชนต่างๆ  บอร์ดประชาสัมพันธ์ ณ ท่ีทำการ   
 2. เดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์ภายในตำบล  
7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 - 2564 



8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช่งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้าหวด 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 1. มีการเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับต่อต้านการทุจริตให้ภาคประชาชน ผ่านช่องทางสื่อประชาสัมพันธ์และการเดิน
รณรงค์ 
 2. มีชุมชนเฝ้าระวังการทุจริตเกิดขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 


