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ค ำน ำ 
 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2562 – 2564)ฉบับปรับปรุง  ฉบับนี้  มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
แสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตอย่างเป็นรูปธรรม  และเพ่ือบรรลุวิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์ชาติ
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) ที่ก าหนดไว้ว่า”ประเทศไทยใส
สะอาด  ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” และกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ(Integrity and Transparency Assessment) ประกอบด้วย 4 มิติ ดังนี้ 
                     มิติที่  1  การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
                     มิติที่  2  การบริหารราชการเพ่ือป้องกันการทุจริต 
                     มิติที่  3  การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 

 มิติที่  4  การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

ตามมติคณะรัฐมนตรี  ในการประชุม เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม  2559 ได้มีมติเห็นชอบยุทธศาสตร์ชาติว่า
ด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3(พ.ศ.2560 -2564) ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. เสนอ
และให้หน่วยงานภาครัฐแปลงแนวทางและมาตรการสู่การปฏิบัติ โดยก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และ
แผนปฏิบัติราชการประจ าปี โดยให้หน่วยงานภาครัฐด าเนินการให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี และแผนการปฏิรูปประเทศด้าน
ต่างๆ เพื่อยกระดับคะแนนของดัชนีการรับรู้การทุจริตสูงกว่าร้อยละ 50 
 คณะท างานจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลสระ  หวังเป็นอย่างยิ่ง
ว่าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  ฉบับนี้  จะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหารในการแสดงเจตจ านงทางการเมืองใน
การต่อต้านการทุจริตอย่างเป็นรูปธรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 
ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลสระ 
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     การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กร               3 

             หลักการและเหตุผล (สภาพปัญหาการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)  5 
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                    มิติที่  3  การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน  11 
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ส่วนท่ี 1 
 

บทน า 
 
 
1. การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น 

การวิเคราะหค์วามเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีวัตถุประสงคเ์พ่ือต้องการ 
บ่งชี้ความเสี่ยงของการทุจริตที่มีอยู่ในองค์กรโดยการประเมินโอกาสของการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น ตลอดจนบุคคล 
หรือหน่วยงานที่อาจเกี่ยวข้องกับการกระท าทุจริต เพ่ือพิจารณาว่าการควบคุมและการป้องกันการทุจริตที่มีอยู่ 
ในปจัจุบันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่ 

การทุจริตในระดับท้องถิ่น พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการขยายตัวของการทุจริตในระดับท้องถิ่น ไดแ้ก่ 
การกระจายอ านาจลงสู่องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น แม้ว่าโดยหลักการแล้วการกระจายอ านาจมีวัตถุประสงค์ 
ส าคัญเพ่ือให้บริการต่าง ๆ ของรัฐสามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนมากขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
แตใ่นทางปฏิบัติท าให้แนวโน้มของการทุจริตในท้องถิ่นเพ่ิมมากยิ่งข้ึนเช่นเดียวกัน 

ลักษณะการทุจริตในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ าแนกเปน็ 7 ประเภท ดังนี้ 
1)  การทุจริตดา้นงบประมาณ การท าบัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง และการเงินการคลัง ส่วนใหญ่เกิดจาก 

การละเลยขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 
2) สภาพหรอืปัญหาทีเ่กดิจากตวับุคคล 
3) สภาพการทุจรติอนัเกดิจากช่องว่างของกฎระเบยีบและกฎหมาย 
4) สภาพหรอืลกัษณะปัญหาของการทุจรติทีเ่กดิจากการขาดความรูค้วามเข้าใจและขาดคุณธรรม 
    จรยิธรรม 

          5) สภาพหรอืลกัษณะปัญหาทีเ่กดิจากการขาดประชาสมัพนัธใ์หป้ระชาชนทราบ 
6) สภาพหรอืลกัษณะปัญหาของการทุจรติทีเ่กดิจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายในการ 
    ตรวจสอบจากภาคส่วนต่างๆ 
7) สภาพหรอืลกัษณะปัญหาของการทุจรติทีเ่กดิจากอ านาจ บารม ีและอทิธพิลทอ้งถิน่ 

สาเหตุและป ัจจัยที่น าไปสู่การทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถสรุปเป็นประเด็นได้ ดังนี ้
1) โอกาส แม ้ว่าในปัจจุบันมีหน่วยงานและกฎหมายที่เกี่ยวของกับการป้องกันและปราบปรามการ 

ทุจริตแต่พบว่า ยังคงมีช่องว่างที่ท าให ้เกิดโอกาสของการทุจริต ซึ่งโอกาสดังกลาวเกิดขึ้นจากการบังคับใช้ 
กฎหมายที่ไม ่เขม้แข็ง กฎหมาย กฎระเบียบไม่รัดกุม และอ านาจหนาที่โดยเฉพาะข้าราชการระดับสูงก็เป็นอีก 

โอกาสหนึ่งที่ท าให้เกิดการทุจริต 

2) สิ่งจูงใจ เป็นที่ยอมรับว่าสภาวะทางเศรษฐกิจที่มุ้งเน้นเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม ท าให้คน 

ในปจัจุบันมุง่เน้นที่การสรางความร่ ารวย ด ้วยเหตุนี้จึงเป็นแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่มีแนวโน ้มที่จะท าพฤติกรรมการ 

ทุจริตมากยิ่งขึ้น 

3) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปร่งใส การทุจรติในป ัจจบุันมีรปูแบบที่ซบัซอนขึน้ 

โดยเฉพาะการทุจริตในเชิงนโยบายที่ท าให้การทุจริตกลายเป็นความชอบธรรมในสายตาของประชาชน ขาด 

กลไกการตรวจสอบความโปรงใสที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเป็นการยากที่จะเข ้าไปตรวจสอบการทุจริตของ 

บุคคลเหลานี้ 
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4) การผูกขาด ในบางกรณีการด าเนินงานของภาครัฐ ไดแ้ก่ การจัดซื้อ-จัดจ้าง เป็นเรื่องของการ 

ผูกขาด ดังนั้นจึงมีความเกี่ยวข้องเป็นห่วงโซ ผลประโยชน์ ทางธุรกิจ ในบางครั้งพบบริษัทมีการให้ สินบนแก ่

เจ ้าหน้าที่เพ่ือให ้ตนเองได้รับสิทธิในการด าเนินงานโครงการของภาครัฐ รูปแบบของการผูกขาด ไดแ้ก่ การ 

ผูกขาดในโครงการกอ่สร้างและโครงสร้างพ้ืนฐานภาครัฐ 

5) การได้รับค่าตอบแทนที่ไม่เหมาะสม รายไดไ้มเ่พียงพอต่อรายจ ่าย ความยากจนถือเป ็นป ัจจัยหนึ่ง 

ที่ท าใหข้ ้าราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความตอ้งการที่จะมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ท าให้เจ้าหน้าที ่
ต ้องแสวงหาช้องทางเพ่ือเพ่ิม “รายได้พิเศษ” ใหกับตนเองและครอบครัว 

6) การขาดจริยธรรม คุณธรรม ในสมัยโบราณ ความซื่อสัตยสุจริตเป็นคุณธรรมที่ได้รับการเน ้นเป ็น 

พิเศษถือว่าเป็นเครื่องวัดความดขีองคน แต ่ในปัจจุบัน พบว ่า คนมีความละอายต ่อบาปและเกรงกลัวบาป 

น ้อยลง และมีความเหน็แก่ตัวมากยิ่งขึ้น มองแต่ประโยชน ์สวนตนเป็นที่ตัง้มากกว่าที่จะยึดผลประโยชน์ 
สวนรวม 

7) มีค ่านิยมที่ผิด ป ัจจุบันค่านิยมของสังคมไดเ้ปลี่ยนจากยกย่องคนดี คนที่มีความซื่อสัตยสุจริตเป ็น 

ยกยองคนท่ีมีเงิน คนที่เปน็เศรษฐี มหาเศรษฐี คนที่มีต าแหน่งหน้าที่การงานสูง ด ้วยเหตุนี้ ผู ้ที่มีค้านิยมที่ผิด 

เห็นว่าการทุจริตเป็นวิถีชีวิตเป็นเรื่องปกติธรรมดา เห็นคนซื่อเปน็คนเซ ่อ เห็นคนโกงเป็นคนฉลาด ยอมจะท า 

การทุจริตฉอ่ราษฎร์บังหลวง โดยไมม่ีความละอายต่อบุญและบาป และไม ่เกรงกลัวต ่อกฎหมายของบ ้านเมือง 

 

วิเคราะห์ศักยภาพจากปัจจัยภายในขององค์การบริหารส่วนต าบลสระ  (Inside out) 
 จุดแข็ง  (Strength – S)   
  1.  อยู่ใกล้ชิดกับประชาชนท าให้รับทราบปัญหาความต้องการของประชาชนในพื้นท่ีอย่างแท้จริง 
  2.  มีความอิสระ ในการบริหารจัดการนโยบายการเงิน  การคลัง  มีความคล่องตัวในการด าเนินการ
พัฒนาท้องถิ่น 
  3.  มีรายได้จากการจัดเก็บภาษีเพ่ือน ามาพัฒนาท้องถิ่น 
  4.  สามารถออกกฎหมายตามข้อบัญญัติใช้บังคับในพ้ืนที่เอง 
  5.  มีแหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติและสิ่งก่อสร้างที่มนุษย์สร้างข้ึน 
  6.  มีประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นอันดีงาม 
  7.  มีความหลากหลายชาติพันธุ์ 
          8.  มีป่าไม้อุดมสมบูรณ์  มีของป่าตามฤดูกาล  เช่น  เห็ด หน่อไม้ ไข่มดแดง  ผักหวานป่า  ฯลฯ 
 

  จุดอ่อน  (Weak – W) 
   ๑. ขาดการบริหารจัดการด้านการท่องเทียวที่ดี เช่นการประชาสัมพันธ์ การปรับปรุง และฟ้ืนฟู
ธรรมชาติ 
 ๒. แหล่งท่องเที่ยวมีข้อจ ากัด หรือเที่ยวได้เฉพาะฤดูกาล 
 ๓. ประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ไม่ได้รับการสืบสานจากชนรุ่นหลัง 
 ๔. หน่วยงานดูแลรักษาป่าละเลยปล่อยให้มีการบุกรุกท าลายป่าในเขตอนุรักษ์ 
 ๕. ประชาชนใช้สารเคมีมากขึ้น ในการท าการเกษตร เช่น ยาฆ่าแมลง  ยาฆ่าหญ้า ท าให้สัตว์และพืชใน
ระบบนิเวศถูกท าลาย 
 ๖. การท านาและการเกษตรของราษฎรบางพ้ืนที่ต้องอาศัยน้ าฝนตามฤดูกาล/ขาดระบบชลประทาน 
 ๗. พ้ืนที่อยู่ห่างไกล  จากอ าเภอเชียงม่วน 15 กิโลเมตร  จังหวัดพะเยา 85  กิโลเมตร  
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วิเคราะห์ศักยภาพฯจากปัจจัยภายนอกขององค์การบริหารส่วนต าบลสระ (Outside in) 

  โอกาส  (Opportunity – O) 
  1.  นโยบายของรัฐบาลเรื่องการถ่ายโอนงานเกี่ยวกับการพัฒนาให้ท้องถิ่นด าเนินการและให้ 
   ความอิสระในการบริหารจัดการมากขึ้น 
  2.  รัฐบาลได้กระจายงบประมาณลงสู่ท้องถิ่นมากขึ้น 
 ๓.  ยุทธศาสตร์จังหวัดพะเยา ส่งเสริมเกษตรปลอดภัย การค้า  การลงทุน สร้างคุณค่าพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน พัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ส่งเสริมความมั่นคงภายในและตามแนวชายแดน 
  
   อุปสรรค (Threat – T) 
  1.  พ้ืนที่ส่วนใหญ่ขององค์การบริหารส่วนต าบลเป็นภูเขาเป็นอุปสรรคในทางด้านการพัฒนาด้าน
สาธารณูปโภค  สาธารณูปการ 
  2.  พ้ืนที่ส่วนใหญ่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ  ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาด้านต่าง ๆ ให้เกิด 
ความคล่องตัว 
  3.  ระเบียบ  ประกาศ  เกี่ยวกับการบริหารงานไม่ชัดเจน 
  4.  ทรัพยากรธรรมชาติ และแหล่งท่องเที่ยวเสื่อมโทรม 
 5.  ปัญหาที่ดินท ากินและปัญหาการบุกลุกท าลายป่าในเขตอนุรักษ์ 
 6.  ระบบการจัดการการท่องเที่ยวและสิ่งอ านวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวยังไม่สมบูรณ์ 
 

2. หลักการและเหตุผล 

 

ปัจจุบันปัญหาการทุจริตคอรรัปชั่นในประเทศไทยถือเป็นป ัญหาเรื้อรังที่นับวันยิ่งจะทวีความรุนแรง 

และสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นและส่งผลกระทบในวงก้วาง โดยเฉพาะอยางยิ่งต่อความมั่นคงของชาติ เป็นป ัญหา 

ล าดับตน้ ๆ ที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศท้ังในด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดขึ้นทุกภาคส่วน 

ในสังคมไทย ไม ่ว ่าจะเปน็ภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส ่วนท้องถิ่นมักถูกมองจาก 

ภายนอกสังคมว่าเป็นองคก์รที่เอ้ือต่อการทุจริตคอรรัปชันและมักจะปรากฏข่าวการทุจริตตามสื่อและรายงาน 

ของทางราชการอยู่เสมอ ซึ่งได้ส่งผลสะเทือนต ่อกระแสการกระจายอ านาจและความศรัทธาต ่อระบบการ 

ปกครองส่วนท ้องถิ่นอย่างยิ่ง ส ่งผลให้ภาพลักษณ ์ของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอรรัปชันมีผลในเชิงลบ 

สอดคล้องกับการจัดอันดับดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอรรัปชัน (Corruption Perception Index – CPI) ซ่ึงเป ็น 

เครื่องมือที่ใช้ประเมินการทุจริตคอรรัปชันทั่วโลกที่จัดโดยองค์กรเพ่ือความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency 

International – IT) พบว่า ผลคะแนนของประเทศไทยระหว่างปี 2555 – 2558 อยูที ่35 - 38 คะแนน จาก 

คะแนนเต็ม 100 โดยในปี 2558 อยูอันดับที่ 76 จาก 168 ประเทศท่ัวโลก และเป ็นอันดับที ่3 ในประเทศ 

อาเซียนรองจากประเทศสิงคโปรและประเทศมาเลเซีย และล ่าสุดพบว ่าผลคะแนนของประเทศไทยปี 2559 ลดลง 

3 คะแนน จากปี 2558 ไดล้ าดับที ่101 จาก 168 ประเทศ ซ่ึงสามารถสะท ้อนให ้เห็นว ่าประเทศไทย 

เป็นประเทศที่มีปญัหาการคอรรัปชันอยูในระดับสูง 

แมว้่าในช่วงระยะที่ผ่านมา ประเทศไทยได ้แสดงให ้เห็นถึงความพยายามในการปราบปรามการป้องกัน 

การทุจริต ไมว่ ่าจะเป็น การเป็นประเทศภาคีภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต ่อต ้านการทุจริต 

(United Nations Convention Against Corruption-UNCAC) พ.ศ. 2546 การจัดตั้งองค์กรตาม 

รัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะอยางยิ่งคณะกรรมการป้องกันปราบปรามการทุจริตแห่งชาติไดจ้ัดท ายุทธศาสตร์ชาติ 
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ว่าด้วยการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติมาแล้ว 3 ฉบบั แต่ปัญหาการทุจรติในประเทศไทยไม่ได้มี
แนวโน้ม 
ที่ลดน้อยถอยลง สาเหตุที่ท าให้การทุจรติเป็นปัญหาที่ส าคญัของสงัคมไทยประกอบด้วยปัจจยัทางด้าน
พืน้ฐาน 
โครงสรา้งสงัคม ซึ่งเป็นสงัคมที่ตัง้อยู่บนพื้นฐานความสมัพนัธ์แนวดิง่ (Vertical Relation) หรอือกีนัยหนึ่ง
คอื 
พืน้ฐานของสงัคมอุปถมัภ์ทีท่ าใหส้งัคมไทยยดึตดิกบัการช่วยเหลอืเกื้อกูลกนั โดยเฉพาะในหมู่ญาตพิี่น้อง
และ 
พวกพ้อง ยดึตดิกบักระแสบรโิภคนิยม วตัถุนิยม ตดิความสบาย ยกย่องคนที่มเีงนิและมอี านาจ คนไทย
บางส่วน 
มองว่าการทุจรติคอรรปัชนัเป็นเรื่องปกติที่ยอมรบัได้ ซึ่งนับได้ว่าเป็นปัญหาที่ฝังรากลกึในสงัคมไทยมา
ตัง้แต่อดตี 
หรอืกล่าวได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของค่านิยมและวฒันธรรมไทยไปแล้ว ผนวกกบัปัจจยัทางด้านการท างานที่
ไมไ่ด ้
บรูณาการความร่วมมอืของทุกภาคส่วนไวด้ว้ยกนั จงึส่งผลใหก้ารท างานของกลไกหรอืความพยายามทีไ่ด้
กล่าวมาขา้งต้นไม่สามารถท าได้อย่างเตม็ศกัยภาพ ขาดความเขม็แขง็ปัจจุบนัยุทธศาสตรช์าตวิ่าดว้ยการ
ป้องกนัและปราบปรามการทุจรติที่ใช้อยู่เป็นฉบบัที่ 3 เริม่จากปี พ.ศ. 2560 จนถึงปี พ.ศ. 2564 ซึ่งมุ่งสู่
การเป็นประเทศทีม่มีาตรฐานทางคุณธรรมจรยิธรรม เป็นสงัคมมติใิหม่ทีป่ระชาชนไม่เพกิเฉยต่อการทุจรติ
ทุกรปูแบบ โดยได้รบัความร่วมมอืจากฝ่ายการเมอืง หน่วยงานของรฐัตลอดจนประชาชน ในการพทิกัษ์
รกัษาผลประโยชน์ของชาตแิละประชาชนเพื่อให้ประเทศไทยมศีกัดิศ์รแีละ เกยีรตภิูมใินด้านความโปร่งใส
ทดัเทียมนานาอารยประเทศ โดยก าหนดวสิยัทศัน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทัง้ชาติต้านทุจรติ” มี
เป้าหมายหลักเพื่อให้ประเทศไทยได้รบัการประเมินดัชนีการรบัรู้การทุจรติ(Corruption Perceptions 
Index : CPI) ไมน้่อยกว่ารอ้ยละ 50 ในปี  พ.ศ. 2564 ซึง่การทีร่ะดบัคะแนนจะสูงขึน้ไดน้ัน้ การบรหิารงาน
ภาครฐัต้องมรีะดบัธรรมาภบิาลที่สูงขึ้น เจ้าหน้าที่ของรฐัและประชาชนต้องมพีฤติกรรมแตกต่างจากที่
เป็นอยูใ่นปัจจบุนั ไมใ่ชต้ าแหน่งหน้าทีใ่นทางทุจรติประพฤตมิชิอบ โดยไดก้ าหนด 

ยทุธศาสตร ์การด าเนินงานหลกัออกเป็น 6 ยทุธศาสตร ์ดงันี้ 
ยทุธศาสตร ์ที ่1 สรา้งสงัคมทีไ่มท่นต่อการทุจรติ 
ยทุธศาสตร ์ที ่2 ยกระดบัเจตจ านงทางการเมอืงในการต่อตา้นการทุจรติ 
ยทุธศาสตร ์ที ่3 สกดักัน้การทุจรติเชงินโยบาย 
ยทุธศาสตร ์ที ่4 พฒันาระบบป้องกนัการทุจรติเชงิรกุ 
ยทุธศาสตร ์ที ่5 ปฏริปูกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจรติ 
ยทุธศาสตร ์ที ่6 ยกระดบัคะแนนดชันีการรบัรูก้ารทุจรติ (Corruption Perception Index : CPI) 

ดงันัน้ เพื่อให้การด าเนินการขบัเคลื่อนด้านการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติบงัเกดิผลเป็นรูปธรรม
ในทางปฏบิตั ิเป็นไปตามเจตนารมณ์ ของยุทธศาสตรว์่าดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติระยะที่ 
3 (พ.ศ. 2560 - 2564) องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่จงึได้ตระหนักและให้ความส าคญักบัการบรหิารจดัการ
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ที่มีความโปร่งใส สร้างค่านิยม วัฒนธรรมสุจริตให้เกิดในสังคมอย่างยัง่ยืนจึงได้ด าเนินการจัดท า 
แผนปฏบิตัิการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ ด้านการป้องกนัการทุจรติ (พ.ศ. 2559-2561) เพื่อ
ก าหนดแนวทางการขบัเคลื่อนด้านการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติผ่านโครงการ/กจิกรรม/มาตรการ
ต่าง ๆ ที่เป็นรูปธรรมอย่างชดัเจน อนัจะน าไปสู่การปฏบิตัิอย่างมปีระสทิธภิาพ บรรลุวตัถุประสงค์และ
เป้าหมายของการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติอย่างแทจ้รงิ 
 
วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผน 

1. เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลสระใช้เป็นกรอบและแนวทางในการขับเคลื่อนมาตรการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ขององค์การบริหารส่วนต าบลสระ 

2. เพ่ือส่งเสริม/เสริมสร้างให้บุคลากร ขององค์การบริหารส่วนต าบลสระปฏิบัติราชการโดยยึดหลักธรรมาภิ
บาลมาตรฐานทางคุณธรรม จริยธรรม และการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

3. เพ่ือส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริตประพฤติมิชอบ
ในภาครัฐ เสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายในการติดตามและตรวจสอบการทุจริตและประพฤติมิชอบใน
ภาครัฐให้มีความเข้มแข็ง 

4. เพ่ือให้ระบบ และกลไกในการป้องกันและตรวจสอบมิให้เกิดการทุจริต หรือการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ
ในการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนสระ 

5. เพ่ือให้ทุกภาคส่วนรู้เท่ากัน ร่วมคิดการป้องกันการทุจริต โดยมีการพัฒนาศักยภาพและคุณธรรม 
จริยธรรมของบุคลากรด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างทั่วถึง 

 
เป้าหมาย 

1. ข้าราชการทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายประจ าขององค์การบริหารส่วนต าบลสระ ตลอดจนประชาชน มี
จิตส านึกในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส เป็นธรรม ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่ไปในทางท่ีมิชอบทุกฝ่าย 

2. องค์การบริหารส่วนต าบลสระมีระบบการปฏิบัติงานที่สามารถป้องกันปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของราชการ และเจ้าที่ และสามารถจัดการกับกรณีการทุจริตและประพฤติมิชอบอย่าง
รวดเร็ว โปร่งใส มิให้ข้าราชการอ่ืนใช้เป็นเยี่ยงอย่าง 

3. หน่วยงานสามารถประสานความร่วมมือในองค์กรและภายนอกองค์กรในการป้องกัน และ ปราบปราม
การทุจริต ภาครัฐ 

4. องค์การบริหารส่วนต าบลสระ  สามารถพัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม และถ่วงดุลการ
ใช้อ านาจให้เหมาะสม 

5. องค์การบริหารส่วนต าบลสระ  พัฒนาบุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 
ประโยชน์ของการจัดท าแผน 

1.คณะกรรมการ/สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสระ  ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลสระ มีจิตส าส านึกในการปฏิบัติงานเพ่ือประชาชนมีความซื่อสัตย์ สุจริต ปฏิบัติงานด้วยความ
โปร่งใส 

2.ประชาชนมีจิตส านึกในการเห็นประโยชน์ของชุมชนและเฝ้าระวังการทุจริตขององค์การบริหารส่วน
ต าบลสระ 

3. มีระบบการควบคุมและตรวจสอบการปฏิบัติงาน เพ่ือให้งานมีประสิทธิภาพและลดโอกาสในการ
กระท าการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
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4. สร้างระบบในการจัดการกับการทุจริตให้เป็นไปด้วยความรวดเร็ว 
5. พัฒนาและเสริมสร้างบุคลากรและหน่วยงานในการต่อต้านและปราบปรามการทุจริต 
6. องค์การบริหารส่วนต าบลสระได้รับการยอมรับจากทุกภาคส่วนราชการ ประชาชนในการป้องกัน

การทุจริต 

 
 
 
 

ส่วนท่ี 2 
 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ป ี(พ.ศ. 2561 – 2564) 
 
 

 
มิต ิ

 
ภารกิจตามมติ ิ

 
โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 

 
ปี 2561 

 
ปี 2562 

 
ปี 2563 

 
ปี 2564 

 
หมายเหต ุ

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

1. การสร้าง
สั งค ม ที่ ไ ม่
ท น ต่ อก าร
ทุจริต 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1 การสร้าง
จิตส านึกและ
ความตระหนัก
แก่บุคลากรทั้ง
ข้ า ร า ช ก า ร
การเมืองฝ่าย
บ ริ ห า ร
ข้ า ร า ช ก า ร
การเมืองฝ่าย
สภ าท้ อ งถิ่ น
แ ล ะ ฝ่ า ย
ป ร ะ จ า ข อ ง
อ ง ค์ ก ร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

 
1 )โค ร งก า ร ป้ อ ง กั น
ผลประโยชน์ทั บซ้ อน 
กิจกรรมให้ความรู้เรื่อง 
ผลประโยชน์ทั บซ้ อน
ให้ กั บ บุ ค ล า ก ร ข อ ง
อ งค์ ก รป กครองส่ วน
ท้องถิ่น 
 
 
 

12,000 12,000 12,000 12,000  

 1.2 การสร้าง
จิตส านึกและ
ความตระหนัก
แก่ประชาชน
ทุกภาคส่วนใน
ท้องถิ่น 
 

1)โครงการท าความดีวัน
สิ่งแวดล้อมโลก ประจ าปี
2561-2564  
2)โครงการศูนย์พัฒนา
แ ห่ ง ชี วิ ต ป ลู ก ฝั ง
เศรษฐกิจพอเพียง 
 

13,000 
 
 

5,000 
 

13,000 
 
 

5,000 
 

13,000 
 
 

5,000 
 

13,000 
 
 

5,000 
 

 



๙ 
 

 1.3 การสร้าง
จิตส านึกและ
ความตระหนัก
แ ก่ เด็ ก แ ล ะ
เยาวชน 

1)โครงการป้องกันยา
เสพติดในเด็กนักเรียน 
2 )โค ร งก ารส ร้ า งสื่ อ
นวัตกรรมจากผู้รู้หรือภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

10,000 
 

12,000 

10,000 
 

12,000 

10,000 
 

12,000 

10,000 
 

12,000 

ร่วมกับ สภ.เชียง
ม่วน 

มิติที่ 1 รวม 6 มาตรการ 6 กิจกรรม 
5 โครงการ 

52,000 52,000 52,000 52,000  

 
มิต ิ

 
ภารกิจตามมติ ิ

 
โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 

 
ปี 2561 

 
ปี 2562 

 
ปี 2563 

 
ปี 2564 

 
หมายเหต ุ

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

2. ก า ร
บ ริ ห า ร
ราชการเพื่อ
ป้องกันการ
ทุจริต 

2.1 แ ส ด ง
เจตจ านงทาง
ก า ร เมื อ ง ใน
ก า ร ต่ อ ต้ า น
การทุจริตของ
ผู้บริหาร 

1 )กิ จ ก รรม ป ระ ก าศ
เจตจ านงต่ อต้ านการ
ทุ จ ริ ต ข อ ง ผู้ บ ริ ห า ร
อ งค์ ก ารบ ริ ห ารส่ วน
ต าบลสระ 

- - - -  

 2.2 มาตรการ
ส ร้ า ง ค ว า ม
โปร่งใสในการ
ปฏิบัติราชการ 
 

1) มาตรการออกค าสั่ง
มอบหมาย ของนายก 
ปลัด และหัวหน้าส่วน
ราชการ 
2) มาตรการการสร้าง
ค วาม โป ร่ ง ใส ใน ก าร
บริหารงานบุคคล  
3) กิจกรรมการพัฒนา
แผนและกระบวนการ
จัดหาพัสดุ 
4 ) โค ร งก า รจั ด ก า ร
เรียนรู้เกี่ยวกับงานพัสดุ 
5) กิจกรรมการใช้บัตร
คิวในการติดต่อราชการ 
6) มาตรการ ยกระดับ
การบริการประชาชน 

- 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 

20,000 
 
- 
 
- 

- 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 

20,000 
 
- 
 
- 

- 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 

20,000 
 
- 
 
- 

- 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 

20,000 
 
- 
 
- 

 



๑๐ 
 

 2.3 มาตรการ
การใช้ดุลพินิจ
และใช้อ านาจ
ห น้ า ที่ ใ ห้
เป็ น ไป ต า ม
ห ลั ก ก า ร
บริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ด ี

1) กิจกรรมลดขั้นตอน
การปฏิบัติงาน 
2) มาตรการการมอบ
อ านาจอนุมัติ อนุญาต 
สั่ งการเพื่ อลดขั้นตอน
การปฏิบัติราชการ 
3) มาตรการมอบอ านาจ
ข อ ง น า ย ก อ ง ค์ ก า ร
บริหารส่วนต าบลสระ 
4) โครงการเสริมสร้าง
องค์กรแห่งความสุข 
 

- 
 
- 
 
 
 
- 
 
 

10,000 
 

- 
 
- 
 
 
 
- 
 
 

10,000 

- 
 
- 
 
 
 
- 
 
 

10,000 

- 
 
- 
 
 
 
- 
 
 

10,000 

 

 

 

 

 

 

 
 

มิต ิ
 

ภารกิจตามมติ ิ
 

โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ 

 
ปี 2561 

 
ปี 2562 

 
ปี 2563 

 
ปี 2564 

 
หมายเหต ุ

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

 2.4 การเชิดชู
เ กี ย ร ติ แ ก่
ห น่ ว ย ง า น /
บุคคลในการ
ด าเนินกิจการ
การประพฤติ
ปฏิ บั ติ ตน ให้
เป็นที่ประจักษ ์

1)  กิจกรรมการมอบ
ประกาศเกียรติคุณแก่
สตรีดีเด่น 
2 ) โค ร งก า ร พั ฒ น า
ศักยภาพสตรีต าบลสระ 
 

- 
 
 

30,000 

- 
 
 

30,000 

- 
 
 

30,000 

- 
 
 

30,000 

 



๑๑ 
 

 2.5 มาตรการ
จั ด ก า ร  ใ น
กรณี ได้ทราบ
ห รื อ รั บ แ จ้ ง
หรือตรวจสอบ
พบการทุจริต 

1) มาตรการท าข้อตกลง
การปฏิบัติราชการ 
2) กิจกรรมการจัดท า
ข้ อ ต ก ล งก า ร ป ฏิ บั ติ
ราชการขององค์ ก าร
บริหารส่วนต าบลสระ 
3) มาตรการให้ความ
ร่ วมมื อกั บหน่ วย งาน
ตรวจสอบทั้งภาครัฐและ
องค์กรอิสระ 
4 ) มาตรการ แต่ งตั้ ง
ผู้ รั บ ผิ ด ช อ บ เ รื่ อ ง
ร้องเรียน 
5) มาตรการด าเนินการ
เกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน 
ก ร ณี มี ผู้ ก ล่ า ว ห า
เจ้าหน้าที่ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลสระว่า
ทุจริตและปฏิบัติราชการ
ตามอ านาจหน้าที่โดยมิ
ชอบ 
 
 
 
 
 
 

- 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 

- 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
- 
 

- 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 

- 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
- 
 

 

มิติที่ 3 รวม 8 มาตรการ 6 กิจกรรม 
4 โครงการ 

60,000 60,000 60,000 60,000  

 
 

 
 

มิต ิ
 

ภารกิจตามมติ ิ
 

โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ 

 
ปี 2561 

 
ปี 2562 

 
ปี 2563 

 
ปี 2564 

 
หมายเหต ุ

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

3 .    ก า ร
ส่ ง เ ส ริ ม
บทบาทและ
ก า รมี ส่ ว น
ร่วมของภาค
ประชาชน 

3 .1 จั ด ให้ มี
และเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสาร
ใน ช่องทางที่
เ ป็ น ก า ร
อ านวยความ
ส ะ ด ว ก แ ก่
ประชาชนได้มี

1) โครงการจัดซื้อสื่อ 
สิ่งพิมพ์และวารสาร 
 
2) มาตรการจดัให้มี
ช่องทางที่ประชาชน
เข้าถึงข้อมูลข่าวสารของ
องค์การบริหารส่วน
ต าบลสระ 

50,000 
 
 
- 
 
 
 
 

50,000 
 
 
- 
 
 
 
 

50,000 
 
 
- 
 
 
 
 

50,000 
 
 
- 
 
 
 
 

 



๑๒ 
 

ส่ ว น ร่ ว ม
ตรวจสอบการ
ปฏิบัติราชการ
ต า ม อ า น า จ
ห น้ า ที่ ข อ ง
อ ง ค์ ก ร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่นได้ทุก
ขั้นตอน 

 
3) มาตรการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารที่ส าคญั
และหลากหลาย 
 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 3 .2  ก ารรั บ
ฟั ง ค ว า ม
คิดเห็นการรับ
แ ล ะ
ต อ บ ส น อ ง
เ รื่ อ ง
ร้องเรียน/ร้อง
ทุ ก ข์ ข อ ง
ประชาชน 
 
 
 
 
 

1 )  โ ค ร ง ก า ร เ ว ที
ประชาคมต าบลสระ 
2) กิจกรรมด าเนินงาน
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ 
อบต.สระ 
3) มาตรการแก้ไขเหตุ
เดือดร้อนร าคาญ ด้าน
ส า ธ า ร ณ สุ ข แ ล ะ
สิ่งแวดล้อม 
4) กิจกรรมรายงานผล
ก า ร ต ร ว จ ส อ บ
ข้ อ เ ท็ จ จ ริ ง ใ ห้ ผู้
ร้ อ ง เรี ย น / ร้ อ งทุ ก ข์
รับทราบ 

100,000 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
 

100,000 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 

100,000 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
 

100,000 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 

 

 3 . 3  ก า ร
ส่ ง เ ส ริ ม ใ ห้
ป ร ะช าชน มี
ส่ ว น ร่ ว ม
บริหารกิจการ
ข อ งอ งค์ ก ร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

1 ) ม าต รการแต่ งตั้ ง
คณะกรรมการสนับสนุน
การจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 
2) กิจกรรมการประชุม
ประชาคมระดับหมู่บ้าน
แ ล ะ ร ะ ดั บ ต า บ ล 
ประจ าปี 
 

- 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
- 

 

 
 

 
มิต ิ

 
ภารกิจตามมติ ิ

 
โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 

 
ปี 2561 

 
ปี 2562 

 
ปี 2563 

 
ปี 2564 

 
หมายเหต ุ

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

  3)  กิจกรรมส่งเสริม
และสนบัสนุน  การ
จัดท าแผนชุมชน 
4) มาตรการแต่งตั้ง
ตัวแทนประชาคมเข้า
ร่วมเป็นคณะกรรมการ

- 
 
 
- 
 
 

- 
 
 
- 
 
 

- 
 
 
- 
 
 

- 
 
 
- 
 
 

 



๑๓ 
 

ตรวจรับงานจา้ง 
5) มาตรการตรวจสอบ
โดยคณะกรรมการการ
ประเมินผลการปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีของ อบต.
สระ 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

มิติที่ 3 รวม 6 มาตรการ 4 กิจกรรม 
2 โครงการ 

150,000 150,000 150,000 150,000  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
มิต ิ

 
ภารกิจตามมติ ิ

 
โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 

 
ปี 2561 

 
ปี 2562 

 
ปี 2563 

 
ปี 2564 

 
หมายเหต ุ

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 



๑๔ 
 

4. ก า ร
เส ริ ม ส ร้ า ง
แ ล ะ
ป รั บ ป รุ ง
กลไกในการ
ต ร วจ ส อ บ
การป ฏิ บั ติ
ราชการของ
อ ง ค์ ก ร
ป ก ค ร อ ง
ส่วนท้องถิ่น 

4.1 มีการจัด
วางระบบและ
รายงานการ
ควบคุมภายใน
ต า ม ที่
คณะกรรมการ
ต ร ว จ เ งิ น
แ ผ่ น ดิ น
ก าหนด 
 
 

1) โครงการการควบคุม
ภ าย ใน ขอ งอ งค์ ก า ร
บริหารส่วนต าบลสระ
กั บ การบ ริห ารความ
เสี่ยง” 
2) กจิกรรมจดัท า 
รายงานการควบคุม
ภายใน 
3) กจิกรรมตดิตาม 
ประเมนิผลการควบคุม
ภายใน 
4) มาตรการตดิตาม 
ป ร ะ เมิ น ผ ล ร ะ บ บ
ควบคุมภายใน 

9,500 
 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 

9,500 
 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 

9,500 
 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 

9,500 
 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 

 

 4 . 2  ก า ร
สนับ สนุ น ให้
ภาคประชาชน
มี ส่ ว น ร่ ว ม
ตรวจสอบการ
ป ฏิ บั ติ ห รื อ
ก า ร บ ริ ห า ร
ราชการ ตาม
ช่ อ ง ท า ง ที่
ส า ม า ร ถ
ด าเนินการได้ 

1) มาตรการสง่เสรมิให ้
ประชาชนมสีว่นรว่ม 
ตรวจสอบ ก ากบั ดูแล
การบริหารงานบุคคล
เกีย่วกบัการ 
บรรจุแต่งตัง้ การโอน 
ยา้ย 
2) กจิกรรมการ 
ร า ย ง า น ผ ล ก า ร ใช้
จ่ายเงนิให ้
ประชาชนไดร้บัทราบ 
3) กจิกรรมการมสีว่น 
ร่วมของประชาชนใน
การตรวจสอบการรับ 
การจ่ าย และก ารใช้
ประโยชน์ทรพัยส์นิ 
ขององค์การบริห าร
สว่นต าบลสระ 
4) กจิกรรมการจดัหา 
คณะกรรมการจัดซื้อ
จัด จ้ างจ ากตั วแท น
ชุมชน 
 

- 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
- 
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มิต ิ

 
ภารกิจตามมติ ิ

 
โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 

 
ปี 2561 

 
ปี 2562 

 
ปี 2563 

 
ปี 2564 

 
หมายเหต ุ

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

 4 . 3  ก า ร
ส่ ง เ ส ริ ม
บ ทบ าท การ
ตรวจสอบของ
สภาท้องถิ่น 

1 ) โค ร งก า รพั ฒ น า
ศักยภาพสมาชิกสภา
เกี่ยวกับอ านาจหน้าที่
ในทางนิติบัญญัติของ 
อปท. 
2 ) โค ร งก า รพั ฒ น า
ศั ก ย ภ า พ ผู้ บ ริ ห า ร 
สมาชิกสภา บุคลากร 
3) กิจกรรมการมีส่วน
ร่วมในการปฏิบัติงาน
ของสมาชิกสภา 

6,000 
 
 
 
 

500,000 
 
 
- 
 

6,000 
 
 
 
 

500,000 
 
 
- 
 
 

6,000 
 
 
 
 

500,000 
 
 
- 
 
 

6,000 
 
 
 
 

500,000 
 
 
- 
 
 

 

 4.4 เสริมพลัง
การมีส่วนร่วม
ข อ ง ชุ ม ช น
(community) 
และบูรณาการ
ทุ กภ าคส่ วน
เพื่ อ ต่ อ ต้ า น
การทุจริต 

1) มาตรการเฝ้าระวงั 
การคอรร์ปัชนัโดยภาค 
ประชาชน 
2) กจิกรรมการตดิป้าย 
ประชาสมัพนัธก์รณีพบ
เหน็การทุจรติ 
3) มาตรการการ 
ส่ ง เส ริม แล ะพัฒ น า
เค รื อ ข่ า ย ด้ า น ก า ร
ป้องกันการทุจริต 
 
 
 

- 
 
 
- 
 
 
- 

- 
 
 
- 
 
 
- 

- 
 
 
- 
 
 
- 

- 
 
 
- 
 
 
- 

 

มิติที่ 4 รวม 4 มาตรการ 7 กิจกรรม 
3 โครงการ 

515,500 515,500 515,500 515,500  
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ส่วนท่ี 3 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 

มิติที ่1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
1.1 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหารข้าราชการ 
      การเมืองฝา่ยสภาท้องถิ่น และฝา่ยประจ าขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น 
1.1.1 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ให้บังเกิดประโยชน์    
         สุขแก่ประชาชนในท้องถิ่น 
 

โครงการการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 

หลักการและเหตุผล 
 

   “ผลประโยชน์ทับซ้อน” หมายถึง สถานการณ์ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐมีผลประโยชน์ส่วนตนอยู่ และ
มีการใช้อิทธิพลตามอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบเพ่ือให้เกิดประโยชน์ส่วนตัว โดยก่อให้เกิดผลเสีย ต่อ
ผลประโยชน์ส่วนรวม ผลประโยชน์ทับซ้อนมีหลากหลายรูปแบบ ไม่จ ากัดอยู่ในรูปของตัวเงินหรือทรัพย์สินเท่านั้น 
แต่รวมถึงผลประโยชน์อ่ืนๆที่ไม่ใช่รูปตัวเงินหรือทรัพย์สินก็ได้ อาทิ การแต่งตั้งพรรคพวกเข้าไปด ารงต าแหน่งใน
องค์กรต่างๆหรือการที่บุคคลผู้มีอ านาจที่ตัดสินใจให้ญาติพ่ีน้องหรือบริษัทที่ตนมีส่วนได้ส่วนเสียได้รับสัมปทาน
หรือผลประโยชน์จากทางราชการโดยมิชอบ เป็นต้น  

ผลประโยชน์ทับซ้อน ( Conflict Of Interests: COI ) หรือความขัดแย้งกันระหว่าผลประโยชน์ 
ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ คือ มีผลประโยชน์ส่วนตัว (Private or personal 
interest ) มีหน้าที่และความรับผิดชอบทางการตามต าแหน่งราชการหรือสาธารณะ (Public or official duty and 
responsibility ) มีการเข้ามาแทรกแซงการใช้ดุลยพินิจอย่างเป็นกลาง ( Interfering with objective judgement ) 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมักถูกกล่าวอ้างว่าเป็นองค์กรที่มีปัญหาเรื่องการทุจริตคอร์รัปชัน การมีผลประโยชน์ทับ
ซ้อนหรือความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์สูง รูปแบบผลประโยชน์ทับซ้อนในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่พบมาก
ที่สุด คือ สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารทองถิ่นเข้ามาด าเนินธุรกิจที่กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตนเองเป็น
สมาชิก รวมถึงการเข้ามาเป็นคู่สัญญากับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลักษณะการเข้ามาด าเนินธุรกิจและคู่สัญญากับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น เป็นผู้รับเหมาก่อสร้างโครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดซื้อที่ดินของ
ตนเอง ขายบริการหรือวัสดุอุปกรณ์หรือให้เช่าทรัพย์สินกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใช้งบประมาณราชการเพ่ือ
ประโยชน์ส่วนตนและเพ่ือหาเสียง เป็นต้น ซึ่งผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นบ่อเกิดของการทุจริตประพฤติมิชอบสะท้อน
การบริหารที่ขาดหลักธรรมาภิบาล เป็นปัญหาต่อการพัฒนาท้องถิ่น  จึงมีความส าคัญที่จะต้องส่งเสริมให้ผู้บริหาร
ท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่นและพนักงานส่วนต าบลตระหนักในเรื่องผลประโยชน์    ทับซ้อนหรือความขัดแย้งกัน
ระหว่างผลประโยชน์ เพ่ือให้เป็นไปตามการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงาน      เพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
ค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ ประมวลจริยธรรมองค์การบริหารส่วนต าบลสระของฝ่ายบริหาร ฝ่ายสภาท้องถิ่นและของ
ข้าราชการ ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนต าบลสระว่าด้วยจรรยาข้าราชการองค์การบริหารส่วนต าบลสระ มาตรฐาน
ทางคุณธรรมและจริยธรรม ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ าและ    พนักงานจ้าง เป็นต้น  
 
 



17 
 

จากเหตุผลและความจ าเป็นดังกล่าว จึงได้จัดท าโครงการการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนเพื่อ 
สร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่นและพนักงานส่วนต าบลในเรื่องผลประโยชน์
ทับซ้อนหรือความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ 
 
วัตถุประสงค์ 
  ๑. เพ่ือสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา อบต.สระ และพนักงาน
ส่วนต าบลในเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนหรือความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ 
   ๒. เพ่ือส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาอบต.สระ และพนักงาน
ส่วนต าบล   
  ๓. เพ่ือส่งเสริมความซื่อสัตย์ สุจริต ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น รักษาผลประโยชน์สาธารณะ 
    
เป้าหมาย 

    ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา อบต.สระ และพนักงานส่วนต าบล  จ านวน  ๖๐ คน   
   
วิธีการด าเนินการ 
 

1. จัดประชุมเจ้าหน้าที่ อบต.เพ่ือร่วมรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะและวางแผนในการจัดท าโครงการ 
 2. จัดท าโครงการเสนอผู้บริหารเพื่อพิจารณา 

3. ประสานงานกับวิทยากร เพ่ือวางแผนการด าเนินงานในการจัดการอบรมและขอสนับสนุนวิทยากรจาก
ส านักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจ าจังหวัดพะเยา 

4. จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ท่ีจะใช้ในโครงการ เช่น แบบประเมินความรู้ก่อน-หลังการอบรม แบบประเมิน
ความพึงพอใจโครงการ 
 ๕. ด าเนินการอบรม จ านวน 1 วัน 
 ๖. ติดตามตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินโครงการรายงานนายกองค์การบริหารส่วนต าบลสระ 
เพ่ือรับทราบการด าเนินงานตามโครงการ 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
 

ปีงบประมาณ 2561-2564 
 
งบประมาณ 
 

 งบประมาณในการบริหารจัดการโครงการเบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจ าปี256๐ของส านักปลัด 
จ านวน 1๒,๐๐๐ บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

1. ค่าอาหาร จ านวน 6๐ คน * ๕0 บาท     จ านวน   3,๐00 บาท 
2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จ านวน 6๐ คน * 25 บาท * 2 มื้อ  จ านวน   3,๐00 บาท 
3. ค่าสมนาคุณวิทยากร       จ านวน   ๓,๐00 บาท 
4. ค่าวัสดุ เครื่องเขียน เช่น ปากกา กระดาษ แฟ้มใส่เอกสาร   จ านวน   ๑,๓๐๐ บาท 
5. ค่าป้ายโครงการ       จ านวน     ๕00 บาท 
 



18 
 

๖. ค่าประกาศนียบัตร       จ านวน   ๑,๒00 บาท 
 รวม ๖ รายการ เป็นเงิน 1๒,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน) 
หมายเหตุ  ค่าใช้จ่ายทั้งหมดสามารถถัวเฉลี่ยข้ามรายการได้ 

 
การประเมินผลโครงการ 
 

1. กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
 2.ผู้เข้าร่วมโครงการมีระดับการประเมินความรู้ตามแบบทดสอบความรู้หลังการอบรมผ่านเกณฑ์          ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 60 ของผู้เข้ารับการอบรม (เกณฑ์ผ่านร้อยละ 50) 

3. กลุ่มเป้าหมายมีระดับความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ 
  

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
  ๑. สร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา อบต.สระ และพนักงานส่วน
ต าบลในเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนหรือความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ 
   ๒. เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาอบต.สระ และพนักงานส่วน
ต าบล   
  ๓. เสริมสร้างความซื่อสัตย์ สุจริต ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น รักษาผลประโยชน์สาธารณะ 
 
 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 

  ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลสระ อ าเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา และส านักงานป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตประจ าจังหวัดพะเยา 
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1.2 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น 
 

โครงการท าความดี วันสิง่แวดล้อม ประจ าปี ๒๕61-2564 
หลักการและเหตุผล 
  จากการที่องค์การสหประชาชาติ (United Nations : UN) จัดให้มีการประชุมสหประชาชาติ ว่าด้วยเรื่อง
สิ่งแวดล้อมของมนุษย์ (UN: Conference on the Human Environment) เพ่ือให้ประเทศต่างๆหันหน้าเข้าหากัน
เพ่ือร่วมป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมอันเป็นภัยคุกคามต่อการด ารงอยู่ของมนุษย์  ต่อมาองค์การ
สหประชาชาติได้จัดตั้งโครงการสิ่งแวดล้อมสหประชาชาติ (United Nations Environment Programmed : UNEP) 
ขึ้น และรัฐบาลจากนานาประเทศได้ด าเนินการจัดตั้งหน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อมขึ้นในประเทศของตน นอกจากนี้ยังได้
น าผลจากการประชุมดังกล่าวมาจัดท าเป็นรายงานเรื่องสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา  อย่างยั่งยืนพร้อมทั้งเรียกร้องให้
ประชาคมโลกเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตและวิถีการพัฒนาเพ่ือความยั่งยืนของทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดังนั้น
องค์การสหประชาชาติจึ งได้ประกาศให้  วันที่  5 มิถุนายน  ของทุกปี  เป็น วันสิ่ งแวดล้อมโลก  (World 
Environment Day) โดยในแต่ละปีโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ  (United Nations Environment 
Programmed UNEP) ได้ก าหนดประเด็นหลัก (Theme) ในการรณรงค์เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลกให้เป็นทิศทาง
เดียวกันทั่วโลก แต่ประเด็นหลักของการจัดงานโดยมากจะมุ่งเน้นให้ใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด 

พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มี
การถ่ายโอนภารกิจให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในหลายๆด้าน โดยด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่ งแวดล้อม ก็อยู่ ในภารกิจที่ถ่ายโอนด้วย โดยมีภารกิจที่ส าคัญคือ 1 .) การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ การคุ้มครองดูแลและบ ารุงรักษาป่า  2.) การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่างๆ 3.) การดูแล
รักษาที่สาธารณะ และพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ .ศ. 2535 จะมุ่งกระจาย
อ านาจของการวางแผนและปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อมลงสู่ท้องถิ่น และให้ความส าคัญในเรื่องของการติดตาม 
ตรวจสอบ คุณภาพของสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น ซึ่งจะเป็นหัวใจส าคัญในการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมให้ครอบคลุมทุก
พ้ืนที่ และตามแผนพัฒนาจังหวัดพะเยา 4 ปี (พ.ศ. 2557 - พ.ศ.2560) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาและ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยเน้นการสร้างจิตส านึกด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม และผลักดันส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม (หน้า 46) 

องค์การบริหารส่วนต าบลสระ ได้เห็นความส าคัญของสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งเน้นให้ประชาชนในพ้ืนที่     ต าบล
สระใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด รู้คุณค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด มีกิจกรรมลดความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมและความ
เสื่อมโทรมของระบบนิเวศ โดยกิจกรรมในโครงการจะมีการให้ความรู้และสร้างความเข้าใจด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
โดยเน้นกระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชนในเรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  สร้างแกนน าในการดูแลรักษา
สิ่งแวดล้อมในเยาวชน รวมถึงกิจกรรมให้ความรู้เรื่องการจัดการขยะ และฝึกปฏิบัติการคัดแยกขยะอย่างถูกต้อง ซึ่ง
สอดคล้องกับแนวนโยบายของรัฐในเรื่องการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Growth) ซึ่งจะขับเคลื่อน
ประเทศไปสู่เศรษฐกิจและสังคมคาร์บอนต่ า ยกระดับความสามารถในการรองรับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัย
พิบัติทางธรรมชาติ ควบคุมและลดมลพิษ พัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มี
ประสิทธิภาพ ดังนั้นองค์การบริหารส่วนต าบลสระจึงได้จัดท าโครงการท าความดี วันสิ่งแวดล้อมขึ้น  เพ่ือส่งเสริมให้
พนักงานและเจ้าหน้าที่ รวมถึงประชาชนและเยาวชนในพ้ืนที่ต าบลสระ มีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อมในประเด็น
ที่สอดคล้องกับประเด็นหลักในการรณรงค์ของ และตามนโยบายที่รัฐบาลก าหนด 
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วัตถุประสงค ์
 ๑. เพ่ือการสร้างกระแสสังคมให้เกิดความรู้ ความเข้าใจด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และเกิดการมีส่วน 
             ร่วมของประชาชนในเรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
 ๒. เพ่ือจัดกิจกรรมรณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้สอดคล้องกับประเด็นหลักที่ก าหนดไว้ในแต่ละปี  
              ในวันสิ่งแวดล้อมโลก 

๓. เพ่ือเผยแพร่ผลการด าเนินงานในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขององค์การ 
    บริหารส่วนต าบลสระ ให้ประชาชนได้รับทราบ 

ตัวช้ีวัดโครงการ ( KPI ) 
มีการจัดกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลกโดยมุ่งเน้นให้ประชาชนในต าบลสระได้มีความรู้ด้านทรัพยากรธรรมชาติ 

และการปฏิบัติการคัดแยกขยะประเภทต่างๆ สามารถขยายผลสู่ครอบครัวและชุมชน 
ผลผลิตของโครงการ ( Output )  
 องค์การบริหารส่วนต าบลสระ มีการจัดกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก โดยมุ่ งเน้นให้ประชาชนในต าบลสระ มี
ความรู้ มีส่วนร่วมในการดูแลอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม มีกิจกรรมลดความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมและความเสื่อมโทรมของ
ระบบนิเวศ ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัดพะเยาที่เน้นความมั่นคงทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   
ผลลัพธ์ของโครงการ ( Outcome )  
 ผู้เข้าร่วมโครงการ ได้รับความประโยชน์จากโครงการ สมารถขยายผลสู่ ครอบครัว และคนรอบข้าง น าไปสู่ 
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  
วิธีด าเนินการ 
ขั้นเตรียมการ 

๑.เขียนโครงการเพื่อเสนอให้ผู้บริหารได้พิจารณาอนุมัติงบประมาณในการจัดกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อม  
   โลก 

ขั้นด าเนินการ 
 ๑. จัดกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก วันที่ ๕ มิถุนายน โดยเน้นกิจกรรมตามประเด็นหลักที่ก าหนดไว้ 
              ในแต่ละปี  

๒. ด าเนินการให้ความรู้ ความเข้าใจด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยเน้นกระบวนการการมีส่วนร่วม 
    ของประชาชนในเรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

 ๓. ด าเนินกิจกรรมการให้ความรู้เรื่องการจัดการขยะ และฝึกปฏิบัติการคัดแยกขยะอย่างถูกต้อง 
 4. ไปติดตามในโรงเรียน ชุมชน ว่าผู้เข้าร่วมโครงการ ได้น าความรู้ที่ได้รับไปขยายผลหรือไม่ 

5. เตรียมจัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการคัดแยกขยะให้กับนักเรียนกลุ่มเป้าหมายและให้นักเรียนน าผลการคัดแยก
ขยะที่ได้ด าเนินการเพื่อสร้างความต่อเนื่องสู่ ธนาคารขยะ(สามารถเชื่อมโยงกับกิจกรรมธนาคารขยะของหมู่ที่ 
10 สามารถน ามาขายร่วมกับหมู่ที่ 10  บ้านเหล่าพัฒนา ซึ่งเป็นหมู่บ้านน าร่องในการคัดแยกขยะ) 
6. ประเมินผลโครงการ 
7. เผยแพร่ผลงานทางเว็บไซต์ / Facebook ของ อบต.สระ 
8. ประเมินผลความพึงพอใจของโครงการ 
9. น าผลประเมินความพึงพอใจไปปรับปรุงโครงการ 
10. เสนอสรุปผลการด าเนินโครงการให้กับผู้บริหาร 

ขั้นสรุปและการประเมินผล 
 ๑. สรุปผลการด าเนินงาน ประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ และรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบ 
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วิธีการประเมินผลโครงการ 
1. กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการ 
2. ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการน าประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการได้คัดแยกขยะประเภทต่างๆ 
3.  ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการมีความเข้าใจในกระบวนการโครงการ 

ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ 2561-2564 
งบประมาณ / แหล่งเงินงบประมาณ 
 งบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2559 องค์การบริหารส่วนต าบลสระ 
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ (รหัส 320300 ) รายละเอียด
ดังต่อไปนี้ 
 1. ค่าวิทยากรให้ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม จ านวน 4 ชั่วโมง ๆละ ๕๐๐ บาท รวมเป็นเงิน 2,๐๐๐ บาท 

2. ค่าป้ายไวนิลรณรงค์และประชาสัมพันธ์โครงการ ขนาดกว้าง ๑ เมตร ยาว ๓ เมตร  
    ( ๓ ตารางเมตร ) จ านวน ๑๐ ป้าย ป้ายละ ๓๖๐ บาท ( ตารางเมตรละ ๑๒๐ บาท )  
    เป็นเงิน ๓,๖๐๐ บาท 
3. ค่าวัสดุส านักงานที่ใช้ในโครงการ จ านวน ๙ รายการ เป็นเงิน ๑,๕๐๕ บาท  
    (รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๑) 

 4. ค่าอาหารกลางวัน ส าหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมและเจ้าหน้าที่ จ านวน 40 คน คนละ 70 บาท  
              ( อาหาร 2 อย่าง ผลไม้ 1 อย่าง ) รวมเป็นเงิน 2,800 บาท 

5. ค่าอาหารว่างส าหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมและจ้าหน้าที่ จ านวน 40 คน คนละ 25 บาทต่อม้ือ  
    จ านวน 2 มื้อ  รวมเป็นเงิน 2,000 บาท 

 6. ค่าจัดเตรียมสถานที่ เป็นเงิน ๑,๐๐๐ บาท  
รวม 6 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น 12,905-. บาท ( -หนึ่งหม่ืนสองพันเก้าร้อยห้าบาทถ้วน- ) 

( ค่าใช้จ่ายตามโครงการสามารถถัวเฉลี่ยข้ามรายการกันได้ตามความเหมาะสม ) 
สถานที่ด าเนินการ 
 - กิจกรรมให้ความรู้ 1 วัน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลสระ  
 - กิจกรรมคัดแยกขยะ ให้นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ปฏิบัติจริง ที่บ้านและที่ โรงเรียน 
กลุ่มเป้าหมาย 

เยาวชนและประชาชนจากการคัดเลือกจากชุมชน จ านวน 39 คน ( หมู่บ้านละ 3 คน ) 
 พนักงานและเจ้าหน้าที่ สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลสระทุกคน 
 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนต าบลสระ อ าเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา 
 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๑. ผู้เข้าร่วมโครงการ รับรู้และเกิดความตระหนักในความส าคัญของสิ่งแวดล้อม 
 ๒. ผู้เข้าร่วมโครงการ มีส่วนร่วมในกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก 
 ๓. สังคมเกิดความรู้ความเข้าใจและตื่นตัวในเรื่องสิ่งแวดล้อม 
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1.3 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน 
 

โครงการป้องกันยาเสพตดิในเด็กนักเรียน   
1.   ชื่อโครงการ    โครงการป้องกันยาเสพติดในเด็กนักเรียน   
2.   หลักการและเหตุผล 
 

 ส านักงานต ารวจแห่งชาติ  ได้ด าเนินการตามโครงการการศึกษาเพ่ือต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน 
(D.A.R.E) ที่ทั่วโลกยอมรับว่า มีประสิทธิภาพในการหยุดยั้งการแพร่ระบาดยาเสพติดเข้าสู่โรงเรียนอย่างได้ผล  และยัง
สามารถสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดให้กับสังคมอักส่วนหนึ่ง  ที่ผนึกก าลังของผู้ปกครอง ชุมชนองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  ต ารวจ  โรงเรียน  สาธารณสุข  หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่  อันเป็น
โครงการที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล โดยใช้หลักการป้องกันน าหน้าการปราบปรามและมุ่งเน้นกลุ่มผู้มีโอกาส
เข้าไปใช้ยาเสพติด  จัดให้มีกิจกรรมที่ผู้ปกครองและชุมชนได้มีส่วนร่วมในการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่เด็ก 
 องค์การบริหารส่วนต าบลสระ  ร่วมกับสถานีต ารวจภูธรเชียงม่วน และสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่ ได้จัดโครงการ
ป้องกันยาเสพติดในเด็กนักเรียน  ต าบลสระ  อ าเภอเชียงม่วน  จังหวัดพะเยา  เพ่ือให้เด็กนั กเรียนได้ตระหนักถึง
ปัญหายาเสพติด  และเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการท างาน  ภาพลักษณ์ ของเจ้าหน้าที่ต ารวจ  จึงเปิดสถานีต ารวจให้เด็ก
นักเรียนได้ศึกษาดูงานเรียนรู้การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต ารวจตามแผนงานการมีส่วนร่วมภาคประชาชน 
3.  วัตถุประสงค ์
 3.1  เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมขององค์การบริหารส่วนต าบลสระ และสถานีต ารวจภูธร 
                       เชียงม่วน 
 3.2  เพื่อให้เด็กนักเรียนได้เรียนรู้และตระหนักถึงปัญญาหายาเสพติด  ความรู้สึกผิดชอบชั่วดี 
                       ไม่กระท าผิดกฎหมาย 
 3.3  เพื่อป้องกันและหยุดยั้งการแพร่ระบาดยาเสพติดเข้าสู่โรงเรียน 
 3.4  เพื่อให้ประชาชนผู้ปกครองเด็กและเด็ก  ได้เข้าใจในภารกิจ  หน้าที่ของเจ้าหน้าที่ต ารวจ 
 3.5  เพ่ือสนองแนวนโยบายของรัฐตามกรอบท่ีกฎหมายก าหนดไว้ 
 
4.  เป้าหมาย 
 เด็กนักเรียนในโรงเรียน  ต าบลสระ  5  โรงเรียน    จ านวน  48  คน 
5.  วิธีด าเนินการ 
 1.  เสนอโครงการเพื่อให้ผู้บริหารอนุมัติโครงการ 
 2.  จัดประชุมพนักงานส่วนต าบลร่วมกับเจ้าหน้าที่ต ารวจภูธรเชียงม่วน  เพ่ือวางแผนการ 
                    จัดอบรม  ออกค าสั่ง/มอบหมายหน้าที่รับผิดชอบ 
 3.  ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

4.  ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นท่ีทราบโดยใช้เสียงตามสาย  แผ่นพับประชาสัมพันธ์  
     ส่งหนังสือแจ้งก านัน  ผู้ใหญ่บ้าน  และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลในพ้ืนที่ และใช้รถ 
     ประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ 

 5.  จัดการฝึกอบรม และศึกษาดูงานตามตารางก าหนดการโครงการฯ   
                6.  ติดตามและประเมินผล 
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6.  ระยะเวลาด าเนินการ 
  ปีงบประมาณ 2561-2564  
 

7.  สถานที่ด าเนินการ 
 ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลสระ  อ าเภอเชียงม่วน  จังหวัดพะเยา 
 
8.   งบประมาณด าเนินการ 
 ตั้งจ่ายตามแผนงานสาธารณสุข  งบประมาณจากเงินรายได้ หน่วยงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  
องค์การบริหารส่วนต าบลสระ  จ านวน  10,000  บาท  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่าย   ดังต่อไปนี้ 
 1.  ค่าจัดสถานที่และป้ายโครงการฯ จ านวน 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 – ส่งนักเรียนศึกษาดูงาน        เป็นเงิน    4,000  บาท   
 

                         รวมเป็นเงินทั้งสิ้น    10,000   บาท 
                                    ( หนึ่งหมื่นบาทถ้วนบาทถ้วน ) 
9.   ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  องค์การบริหารส่วนต าบลสระ   
  
10.   ผู้ร่วมโครงการ 
 1.  สถานีต ารวจภูธรเชียงม่วน  
 2.  หน่วยงานโรงเรียนในเขตต าบลสระ 
 3.  องค์การบริหารส่วนต าบลสระ 
   
11.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 

1. เกิดการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานราชการ  เพ่ือสนองแนวนโยบายของรัฐตามกรอบที่
กฎหมายก าหนดไว้ 

 2.  เด็กนักเรียนได้เรียนรู้และตระหนักถึงปัญญาหายาเสพติด  ความรู้สึกผิดชอบชั่วดี 
                    ไม่กระท าผิดกฎหมาย 
 3.  สามารถป้องกันและหยุดยั้งการแพร่ระบาดยาเสพติดเข้าสู่โรงเรียนได้ 
 4.  ประชาชนผู้ปกครองเด็กและเด็กนักเรียน  ได้เข้าใจในภารกิจ  หน้าที่ของเจ้าหน้าที่ต ารวจ 
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2. การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 
2.2 มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 

 

โครงการจัดการเรียนรู้เกี่ยวกับการพัสด ุ
หลักการและเหตุผล   

องค์การบริหารส่วนต าบลสระ  เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมีการจัดบริการสาธารณะ 
เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนในพ้ืนที่ กระบวนการในการบริหารจัดการภาครัฐที่เกี่ยวกับการพัสดุ ในส่วนของการ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ เป็นกระบวนงานที่ส าคัญ และเป็นสิ่งที่จะสะท้อนถึงผลส าเร็จของการบริหารจัดการภาครัฐ และ
การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ทั้งนี้การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ต้องถือปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ส่งเสริมการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ความโปร่งใส 
ตรวจสอบได้ และการมีส่วนร่วมของประชาชน และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริ
หาราชการส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 9 ) พ.ศ.  2553  ดังนั้นเจ้าหน้าที่พัสดุ หรือผู้ที่
มีหน้าที่เกี่ยวข้อง เช่น หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ ผู้อนุมัติ ผู้ควบคุม ตลอดจนคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ที่ได้รับแต่งตั้งให้
ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการเปิดซอง ตรวจรับพัสดุ ตรวจการจ้าง จะต้องมีความรู้ความเข้าใจในอ านาจหน้าที่  เพราะ
หากไม่เข้าใจหรือเข้าใจคลาดเคลื่อนในหน้าที่ความรับผิดชอบตามอ านาจหน้าที่ที่ตนเองได้รับการแต่งตั้งให้ท าหน้าที่
แล้ว อาจท าให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการหรือบุคคลอ่ืน นอกจากนี้ อาจจะต้องรับผิ ดในทางแพ่ง อาญา วินัยฯ 
หรืออาจถูกฟ้องร้องต่อศาลปกครองได้ 
             ด้วยเหตุข้างต้น องค์การบริหารส่วนต าบลสระจึงได้จัดท าโครงการจัดการเรียนรู้เกี่ยวกับการพัสดุ 
เพ่ือให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้ท าหน้าที่คณะกรรมการเปิดซอง ตรวจรับพัสดุ ตรวจการจ้าง มีความรู้มีความเข้าใจ ปฏิบัติ
หน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายได้อย่างถูกต้อง อีกทั้งส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการติดตาม ตรวจสอบและ
ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการตรวจการจ้างและควบคุมงาน เพ่ือที่การด าเนินงานด้านดังกล่าวขององค์การบริหารส่วน
ต าบลสระจะได้มีประสิทธิภาพต่อไป 
 

วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือให้กรรมการตรวจการจ้าง และ/หรือผู้ควบคุมงาน มีความรู้มีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่และ  
              ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายได้อย่างถูกต้อง 
 2. เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบ ติดตาม การด าเนินงานขององค์การ 
              บริหารส่วนต าบลสระ 
 3. เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบลสระ ให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล   
              (Good Governance) 
 

กลุ่มเป้าหมาย 
1. ประชาชนที่ผ่านการคัดเลือกจากกระบวนการประชาคมหมู่บ้าน  13 หมู่บ้าน หมู่บ้านละ  5  คน 

      รวม  65  คน 
2. พนักงานส่วนต าบล องค์การบริหารส่วนต าบลสระ จ านวน  15 คน 

ตัวช้ีวัดโครงการ ( KPI ) 
 มีการจัดอบรมประชาชนที่ผ่านการคัดเลือกจากกระบวนการประชาคมหมู่บ้าน  ให้มีความรู้  ความเข้าใจ 
ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 ได้อย่างถูกต้อง 
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ผลผลิตของโครงการ ( Output )  
 ผู้เข้าร่วมโครงการมีความเข้าใจ  สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย  ตามพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ส่งเสริมการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ความโปร่งใส  
ตรวจสอบได้  และการมีส่วนร่วมของประชาชน  และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบ
ริหาราชการส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 9 ) พ.ศ.  2553  ได้อย่างถูกต้อง อย่างน้อย
ร้อยละ  80 ของกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 
 

ผลลัพธ์ของโครงการ ( Outcome )  
 ผู้เข้าร่วมโครงการ ได้รับความประโยชน์จากโครงการ สมารถขยายผลสู่ชุมชน จนน าไปสู่การมีส่วนร่วมในการ
ตรวจสอบ ติดตาม การด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลสระอย่างมีประสิทธิภาพ 

 

วิธีการด าเนินงาน 
ขั้นเตรียมการ 
 1. จัดประชุมผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการด าเนินกิจกรรมโครงการ เพ่ือรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ 
              และร่วมวางแผนการด าเนินโครงการ 
 2. รวบรวมข้อมูลผู้ร่วมโครงการ 
 3. ประสานงานวิทยากร เพ่ือออกแบบหลักสูตรในการด าเนินการอบรม 
 4. จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ ที่ใช้ในโครงการ 

ขั้นด าเนินการ 
 1. จัดอบรมให้ความรู้เรื่อง กฎหมายที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง, การบริหารสัญญา, การตรวจรับพัสดุ  
             การตรวจการจ้าง การควบคุมงาน และระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) 
 2. การให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และการตรวจรับงานจ้าง และการมีส่วนร่วมในการติดตาม  
             ตรวจสอบการด าเนินงาน 

ขั้นสรุปและการประเมินผล 
1. ประเมินผลโครงการ 
2. ประเมินผลความพึงพอใจของโครงการ 
3. น าผลประเมินความพึงพอใจไปปรับปรุงโครงการ 
4. เสนอสรุปผลการด าเนินโครงการให้กับผู้บริหาร 
5. เผยแพร่ผลการด าเนินงานทางเว็บไซต์ / Facebook ของ อบต.สระ 

 

สถานที่ด าเนินกิจกรรม 
 ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลสระ อ าเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา 
 

ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ  2561-2564 

 
 

 
 



26 
 

งบประมาณ 
 1. ค่าอาหารกลางวันส าหรับผู้เข้าร่วมโครงการ จ านวน  80 คน  คนละ  75.-  บาท  
              เป็นเงิน   6,000.-  บาท 
 2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มส าหรับผู้เข้าร่วมโครงการ  จ านวน  80  คน คนละ  25.-  บาท  
             จ านวน 2 มื้อ (เช้า-บ่าย)  เป็นเงิน  4,000.- บาท 
 3. ค่าตอบแทนวิทยากร  เป็นเงิน  3,600.- บาท 

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

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

 

การประเมินผลโครงการ 
1. กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
2. ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการมีความเข้าใจในกระบวนการโครงการและน าประโยชน์ที่ได้รับจาก   

      การเข้าร่วมโครงการ น ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายอย่างถูกต้อง  
              ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
 

วิธีการประเมินผลโครงการ 
 1. การรวบรวมจ านวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ 
 2. การสังเกต การสอบถาม และการเก็บรวบรวมข้อมูล การปฏิบัติหน้าที่ของผู้เข้าร่วมโครงการ 
 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ในการตรวจรับการจ้าง และสามารถปฏิบัติหน้าที่
ตามที่ได้รับมอบหมายตามพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
ส่งเสริมการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และการมีส่วนร่วมของประชาชน และตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหาราชการส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่ 9 ) พ.ศ.  2553  ได้อย่างถูกต้อง ท าให้การตรวจรับการจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลสระเป็นไปด้วย
ความโปร่งใส อีกท้ังยังส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบติดตามการด าเนินงานขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลสระ ให้ปราศจากการทุจริต คอรัปชั่น และสามารถขยายผลสู่ชุมชนเพ่ือให้พ้ืนที่ต าบลสระเป็นพ้ืนที่เป็นไป
ตามหลักธรรมาภิบาล   
(Good Governance) 
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2.3 มาตรการการใช้ดุลพินิจและใช้อ านาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
 

โครงการเสริมสร้างองค์กรแห่งความสุข 
 

หลักการและเหตุผล 
   องค์กรแห่งความสุข (Happy Workplace) เป็นกระบวนการพัฒนาคนในองค์กรอย่างมี
เป้าหมายและยุทธศาสตร์ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ขององค์กร เพ่ือให้มีความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงมี
คุณภาพชีวิตการท างานที่ดีเสริมสร้างความสุขในการท างาน หากคนท างานมีความทุกข์ไม่มีความรู้สึก
กระตือรือร้นในการท างาน ย่อมส่งผลเสียต่องานในหน้าที่รับผิดชอบและส่งผลกระทบต่อองค์กรในภาพรวม  

ปัจจุบันคนที่ท างานในองค์กรต่างๆ ใช้เวลามากกว่า ๑ ใน ๓ ของเวลาในแต่ละวันในที่ท างานซ่ึง 
องค์กรเป็นศูนย์รวมของบุคคลที่มีความแตกต่างหลากหลายไม่ว่าจะเป็นเพศ การศึกษา อาชีพ ความคิด ซึ่งความ
แตกต่างหลากหลายเหล่านี้ย่อมส่งผลต่อการท างานของแต่ละคน อาจก่อให้เกิดปัญหาซึ่งอาจเนื่องมาจากผลประโยชน์
หรือแนวความคิดที่แตกต่างกัน จึงก่อให้เกิดความขัดแย้ง ซึ่งความขัดแย้งเป็นสภาพการณ์ที่ท าให้บุคคลอยู่ในภาวะที่
ไม่สามารถตัดสินใจหรือตกลงหาข้อยุติอันเป็นที่พึงพอใจของทั้งสองฝ่ายได้หรือเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อบุคคลหรือกลุ่ม
ประสบปัญหาของการตัดสินใจ ความขัดแย้งจึงเป็นปฏิสัมพันธ์ที่มีลักษณะของความไม่เป็นมิตร เป็นความตึงเครียด 
โดยผู้บริหารองค์กรและหัวหน้างานเป็นบุคคลที่มีบทบาทที่จะต้องท าหน้าที่ในการจัดการความขัดแย้งในองค์กร 
รวมทั้งพนักงานในองค์กรหากมีทักษะในการบริหารจัดการความขัดแย้งก็จะช่วยเสริมสร้างความสามัคคีปรองดอง
สมานฉันท์ของคนในองค์กร เพ่ือให้สามารถอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข เข้าใจและเคารพความคิดเห็นที่แตกต่าง การ
เสริมสร้างองค์กรแห่งความสุขและเสริมสร้างทักษะในการจัดการความขัดแย้งจึงนับได้ว่าเป็นสิ่งที่มีความส าคัญต่อ
ทรัพยากรมนุษย์ในองค์กร ซึ่งหากองค์กรมีวัฒนธรรมองค์กรแห่งความสุข มีการจัดการความขัดแย้งได้องค์กรแห่งนั้นก็
จะเป็นองค์กรแห่งความสุข น่าท างาน บุคลากรในองค์กรย่อมทุ่มเทก าลังกายก าลังใจท างานได้อย่างเต็มที่ ส่งผลดีต่อ
งานในหน้าที่ความรับผิดชอบและย่อมส่งผลต่อผลผลิตในภาพรวมขององค์กรด้วย ส านักสนับสนุนสุขภาวะ
องค์กร  ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้สร้างแนวทางการสร้างสุขในที่ท างานขึ้นเป็น
ความสุขพ้ืนฐาน 8 ประการ ที่ตอบสนองความต้องการของมนุษย์หลายมิติ ได้แก่ ด้านการมีสุขภาพดี (Happy Body) 
, การมีน้ าใจเอื้อเฟ้ือเผื่อแผ่ (Happy Heart), การรู้จักผ่อนคลาย (Happy Relax), การมีศาสนาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวมี
คุณธรรมประจ าใจ (Happy Soul) มีเศรษฐกิจการเงินที่ดี (Happy Money), การพัฒนาความรู้ (Happy Brain), การ
มีครอบครัวที่ดี (Happy Family), และมีสังคมที่มีความสุข (Happy Society) เป็นตัวชี้วัดการสร้าง “ความสุขมวล
รวมของการท างาน” ในทุกๆองค์กร เพ่ือน ามาประมวลรวมกันสะท้อนความอยู่ดีมีสุขและคุณภาพชีวิตของประชาชน 
(กกกร  ขลายแย้มและอธิวัฒน์  เจี่ยวิวรรธน์กุล : 2554) การเสริมสร้างองค์กรแห่งความสุข (Happy 
Workplace) จึงเป็นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรด้วย 

จากเหตุผลและความจ าเป็นดังกล่าว จึงได้จัดท าโครงการเสริมสร้างองค์กรแห่งความสุขเพ่ือ 
เสริมสร้างองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งความสุข น่าท างานส่งผลต่อการจัดบริการสาธารณะที่ดีให้แก่ผู้รับบริการต่อไป 
วัตถุประสงค์ 
  ๑. เพ่ือเสริมสร้างองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งความสุข 
   ๒. เพ่ือเสริมสร้างทักษะการจัดการความขัดแย้ง 
  ๓. เพ่ือเสริมสร้างความสามัคคีปรองดองสมานฉันท์ 
เป้าหมาย 

    ผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง จ านวน  ๔๐ คน   
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วิธีการด าเนินการ 
1. จัดประชุมเจ้าหน้าที่อบต.เพ่ือร่วมรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะและวางแผนในการจัดท าโครงการ 

 2. จัดท าโครงการเสนอผู้บริหารเพื่อพิจารณา 
3. ประสานงานกับวิทยากร เพ่ือวางแผนการด าเนินงานในการจัดการอบรมและขอสนับสนุนวิทยากรจากผู้ที่

มีประสบการณ์ในการท างานด้านองค์กรแห่งความสุขและการจัดการความขัดแย้ง 
4. จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ท่ีจะใช้ในโครงการ เช่น แบบประเมินความรู้ก่อน-หลังการอบรม แบบประเมิน

ความพึงพอใจโครงการ 
 ๕. ด าเนินการอบรม จ านวน 1 วัน 
 ๖. ติดตามตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินโครงการรายงานนายกองค์การบริหารส่วนต าบลสระ 
เพ่ือรับทราบการด าเนินงานตามโครงการ 
ระยะเวลาด าเนินการ 
 

ปีงบประมาณ 2561-2564 
 
งบประมาณ 
 

 งบประมาณในการบริหารจัดการโครงการเบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจ าปี256๐ของส านักปลัด 
จ านวน 1๐,๐๐๐ บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

1. ค่าอาหาร จ านวน ๔๐ คน * ๕0 บาท     จ านวน   ๒,๐00 บาท 
2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จ านวน ๔๐ คน * 25 บาท * 2 มื้อ  จ านวน   ๒,๐00 บาท 
3. ค่าสมนาคุณวิทยากร       จ านวน   ๔,๐00 บาท 
4. ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ เช่น ปากกา กระดาษ แฟ้มใส่เอกสาร จ านวน   ๑,๕๐๐ บาท 
5. ค่าป้ายโครงการ       จ านวน      ๕00 บาท 
 รวม ๕ รายการ เป็นเงิน 1๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) 
หมายเหตุ  ค่าใช้จ่ายทั้งหมดสามารถถัวเฉลี่ยข้ามรายการได้ 

 
การประเมินผลโครงการ 
 

1. กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
 2. กลุ่มเป้าหมายมีระดับความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ 
  
 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 
  เสริมสร้างองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งความสุข น่าท างาน บุคลากรในองค์กรมีความมุ่งมั่นทุ่มเทก าลัง
กายและใจในการท างาน ผู้บริหารและพนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้างของ อบต.ทราบทักษะในการจัดการความ
ขัดแย้งและเสริมสร้างความสามัคคีปรองดองสมานฉันท์ภายในองค์กร 
 
 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 

  ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลสระ อ าเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา 
 



29 
 

2.4 การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลในการด าเนินกจิการการประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์ 
 

โครงการพัฒนาศักยภาพสตรี 
๑.หลักการและเหตุผล 
                    อาศัยอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหาร
ส่วนต าบล  พ.ศ.๒๕๓๗ ( และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ ๖  ปี  พ.ศ.๒๕๕๒ ) มาตรา ๖๗ (๖) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี  
เด็ก  เยาวชน  ผู้สูงอายุ  และผู้พิการ  ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลถือว่าเป็นบทบาทหน้าที่หลักในการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของเด็ก เยาวชน และครอบครัวของประชาชนในต าบล  เพื่อน าไปสู่ความเข้มแข็งของครอบครัวและสังคม 
                    ในยุคที่สตรีมีบทบาทและหน้าที่ที่ส าคัญมากขึ้นทั้งต่อครอบครัวและต่อสังคมเช่นปัจจุบัน  ท าให้สตรี
ต้องปรับตัวเพ่ือให้สอดคล้องเหมาะสมกับบทบาทหน้าที่และสภาวการณ์ต่างๆ  รวมทั้งแสวงหาความรู้และแนวคิด
ใหม่ๆให้กับตนเอง เพ่ือน าไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคม  สภาสตรีแห่งชาติฯ  ในฐานะองค์กรที่
ด าเนินงานด้านกิจกรรมสตรี ได้เล็งเห็นคุณประโยชน์ในการที่จะเสริมสร้างศักยภาพในการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง
ของสตรีให้ดียิ่งขึ้น 
                    องค์การบริหารส่วนต าบลสระ จึงได้จัดท าโครงการพัฒนาศักยภาพสตรี  เพ่ือพัฒนาผู้น าสตรีในต าบล
สระ เพ่ือเสริมสร้างและพัฒนาวิสัยทัศน์ของผู้น าสตรีไทย ให้มีบุคลิกภาพที่โดดเด่น น่าเชื่อถือ สร้างการยอมรับ สร้าง
ทัศนคติที่เอ้ือต่องานบริการ ให้เกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เป็นฐานพลังในการขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆ ในชุมชนให้
ประสบความส าเร็จ เป็นแบบอย่างที่ดีในการแก้ไขปัญหาสังคม เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาประเทศ และมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาและแก้ไขปัญหาในระดับท้องถิ่นอันเป็นรากฐานส าคัญของการพัฒนาประเทศต่อไป 
 
๒.วัตถุประสงค ์

        ๑. เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาตนเองของสตรี ให้เป็นที่ยอมรับต่อสังคม 
        ๒. เพ่ือส่งเสริมการจัดกิจกรรมที่แสดงถึงศักยภาพของสตรี 
        ๓. เพ่ือเสริมสร้างความรู้ ทักษะ และเพ่ิมขีดความสามารถต่อการพัฒนาความเป็นผู้น าของสตรีในการ

ที่จะบริหารจัดการองค์กรสตรีให้มีประสิทธิภาพ 
                   ๔. เพ่ือพัฒนาและสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้น าสตรีมีความเข้มแข็ง เป็นฐานพลังในการขับเคลื่อนกิจกรรม
ต่างๆ เพื่อแก้ไขปัญหาให้กับชุมชนและสังคม ตามนโยบายของรัฐบาลให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย 
                   ๕. เพ่ือกระตุ้นให้ผู้น าสตรีมีความรู้ ความสามารถและเป็นต้นแบบในการพัฒนาตนเอง  เพ่ือขยายผล
แก่สตรีกลุ่มอ่ืนๆต่อไป 
 
๓. กลุ่มเป้าหมาย 
                    แกนน าสตรี ระดับหมู่บ้าน  ต าบลสระ อ าเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา  จ านวน  ๑๓๐ คน 

 
๔. สถานที่ด าเนินการ 
                     ณ  ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลสระ 
๕. ระยะเวลาด าเนินการ 
                 ปีงบประมาณ 2561-2564 
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๖. ขั้นตอนและวิธีด าเนินการ 
           ๖.๑ ประชุมคณะท างานเพ่ือรับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะในการร่วมกันจัดท าโครงการเสนอขอ
งบประมาณ 
           ๖.๒ จัดท าโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ 
           ๖.๓ แต่งตั้งคณะท างานเพ่ือด าเนินงานตามโครงการ 
           ๖.๔ ประสานงานเตรียมความพร้อมด้านวิทยากร  วัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง 
           ๖.๕ กิจกรรมอบรมให้ความรู้ เรื่อง มารยาท การแต่งกายและการพูด ภาวะผู้น าและมอบเกียรติ
บัตรให้แก่สตรีดีเด่น 
           ๖.๖ กิจกรรมอบรมให้ความรู้ เรื่อง การเป็นพิธีกรในงานพิธีต่างๆ 
     

๗. งบประมาณ 
    จากกองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนต าบลสระ  ส าหรับส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาสตรีและ
สร้างความเข็มแข็งของชุมชน จ านวน ๓๐,๐๐๐  บาท ดังนี้  
            ๗.๑ ค่าป้ายโครงการ                                                 เป็นเงิน     ๕๐๐  บาท   
                     ๗.๒ ค่าตกแต่งสถานที่                                                เป็นเงิน   ๒,๐๐๐  บาท   
                     ๗.๓ ค่าเช่าเครื่องขยายเสียง                                         เป็นเงิน   ๓,๕๐๐  บาท          
                     ๗.๔ -ค่าอาหารกลางวัน จ านวน ๑๓๐ คน ๆละ ๘๐ บาท       เป็นเงนิ ๑๐,๔๐๐ บาท 
                      -อาหารว่างและเครื่องดื่ม  ๒๕x ๑๓๐ เป็นเงิน ๓,๒๕๐x๒      เป็นเงิน   ๖,๕๐๐ บาท                             
                                                                                          เป็นเงิน ๒๒,๙๐๐ บาท                                                                                            
           ๗.๕ ค่าตอบแทนวิทยากร จ านวน  ๒ คน ๆ ๖๐๐ บาท           เป็นเงิน  ๑,๒๐๐ บาท 
           ๗.๖ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ใช้ในโครงการ                                   เป็นเงิน  ๕,๙๐๐ บาท  
 
                          รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  ๓๐,๐๐๐บาท(สามหม่ืนบาทถ้วน) 

*** (ทุกรายการถัวเฉลี่ยจ่าย)*** 
 

  ๘.  ตัวช้ีวัด          

         ๘.๑ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผลการด าเนินงานก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้เข้ารับการอบรม 

                 จ านวน  ๑๓๐ คน   
                  
          ๘.๒  ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผลที่คาดว่าจะได้รับหลังจากเสร็จสิ้นโครงการเพ่ือให้เกิดผลประโยชน์สูงสุด  

        ๘.๒.๑ แกนน าสตรีในทุกระดับมีความเข้มแข็ง พร้อมเป็นฐานในการผลักดันการขับเคลื่อนให้เกิดการ
พัฒนา และพร้อมช่วยเหลือสังคมในการแก้ไขปัญหาของสังคมในทุกๆด้านและทุกระดับ 

        ๘.๒.๒ เกิดจิตส านึกและปลูกฝังให้คนรุ่นหลังได้มีทัศนคติที่ดีและได้พัฒนาเพ่ิมศักยภาพของสตรี 
                  ๘.๒.๓ กลุ่มเป้าหมายได้รับความรู้และสามารถเป็นพิธีกรในงานพิธีในชุมชน 
                  ๘.๒.๔ สตรีมีแนวคิด มีวิสัยทัศน์ และทัศนคติที่ดีในการพัฒนาตนเองให้สู่ภาวะการเป็นผู้น าที่ดี 
                  ๘.๒.๕ ส่งเสริมให้เกิดเครือข่ายระดับพ้ืนที่ ทั้งเครือข่ายภาคราชการและเครือข่ายภาคเอกชน 
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๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
          - กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนต าบลสระ 
            
๑๐. การประเมินโครงการ 
            ๑. ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 
               -ร้อยละ ๘๐ ของสตรีทุกหมู่บ้านที่เข้าร่วมโครงการเกิดความรักความสามัคคีขึ้นในหมู่บ้านและรู้จักใช้
มารยาทและการพูดต่อชุมชน 
               - ร้อยละ ๘๐ ของสตรีที่ได้เข้าร่วมโครงการได้แสดงแสดงถึงศักยภาพของตนเองและสามารถเป็นวิทยากร
ในงานพิธีได้ และให้คนกลุ่มใหญ่ได้เล็งเห็นคุณค่าของสตรี 
             ๒. การประเมินผล 
               -ประเมินจากพฤติกรรมการแสดงออกจากการเข้าร่วมกิจกรรมของสตรีในแต่ละหมู่บ้าน โดยการ
สังเกตการณ์ 
             ๓. สรุปผลการด าเนินโครงการฯ 
                 สรุปเอกสารรวบรวมเป็นรูปเล่มและแผ่น CD  

 
 ๑๑.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

๑. เสริมสร้างการพัฒนาศักยภาพสตรีให้เป็นที่ยอมรับของสังคมในปัจจุบัน 
๒. เสริมสร้างความรู้ ทักษะ และเพ่ิมขีดความสามารถในการพูด  การเป็นพิธีกร 
๓. พัฒนาและสร้างความเชื่อม่ันให้ผู้น าสตรีมีความเข้มแข็ง เป็นฐานพลังในการขับเคลื่อนกิจกรรม 
ต่างๆให้กับชุมชนและสังคม ตามนโยบายของรัฐบาลให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย 
๔. กระตุ้นให้ผู้น าสตรีมีความรู้ความสามารถ และเป็นต้นแบบในการพัฒนาตน เพ่ือขยายผลแก่  
    สตรีกลุ่มอ่ืนๆได ้       
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3. การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
3.2 การรับฟังความคิดเห็นการรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน 
 

โครงการเวทีประชาคมต าบลสระ 
หลักการและเหตุผล 
 จากสภาพสังคมไทยในปัจจุบัน   การพัฒนาท้องถิ่นให้มีความก้าวหน้าในทุก ๆ ด้าน  ไม่ว่าจะเป็นด้าน
สาธารณูปโภค   และสาธารณูปการ  ด้านการศึกษา   ด้านศาสนาและวัฒนธรรม   ล้วนแล้วเป็นหน้าที่ส าคัญของ
องค์การบริหารส่วนต าบล   ซึ่งนับว่าเป็นองค์กรที่อยู่ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด   และเป็นหัวใจส าคัญของการ
พัฒนา   อีกทั้ง พ.ร.บ. สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.2537  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  ฉบับที่  6 พ.ศ. 
2552   ก าหนดให้องค์การบรหิารส่วนต าบล   มีหนา้ท่ีในการพัฒนาต าบลท้ังในด้านเศรษฐกิจ   สังคม  การเมืองและ
วัฒนธรรม   รวมทั้งการปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล   ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของ
ประชาชน   โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี   และให้ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท า
แผนพัฒนาต าบล ขององค์การบริหารส่วนต าบล   การจัดท างบประมาณ   การจัดซื้อจัดจ้าง  การตรวจสอบ  การ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน  และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร  ให้ประชาชนผู้เป็นตัวแปรส าคัญในการพัฒนาที่ยั่งยืน   ให้
ได้รับทราบข่าวสาร   มีส่วนรับรู้แสดงความคิดเห็น  และน าข้อมูลจากการท าเวทีประชาคมดังกล่าวมาจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น 
  

 ดังนั้นเพื่อเป็นการสนองนโยบายของรัฐ   ตามกรอบกฎหมายที่กล่าวมาแล้ว   องค์การบริหารส่วน 
ต าบลสระ  จึงได้จัดท าโครงการเวทีประชาคมต าบลสระ  ประจ าปี  พ.ศ. 2560   เพ่ือจัดท าแผนชุมชน  
และเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564)ฉบับที่ 1  พ.ศ.2560 ตามระเบียบ 
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 ข้อ 22  
โดยด าเนินการโดยด าเนินการจัดการประชุมตามสัดส่วนของแต่ละหมู่บ้าน และจัดท าแผนชุมชนของหมู่บ้านให้ 
แนวทางการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  เพ่ือให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดพะเยา  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ 
ประชาชนในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลสระ ให้มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ป้องกัน 
ปัญหาทุจริตคอร์รัปชั่น  รวมทั้งเพ่ือรับทราบถึงปัญหาและความต้องการ  ของประชาชนในท้องถิ่น อย่างมีประสิทธิผล 
โดยร่วมกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องของอ าเภอเชียงม่วน  ในการให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดท าแผนชุมชน  และ 
ประชาชนได้ทราบนโยบายและทิศทางการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น 
วัตถุประสงค ์

 3.1  เพ่ือให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลสระ 
     3.2  เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบล 

                       สระ  ให้มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ ป้องกันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น 
 3.3  เพื่อประชาสัมพันธ์แถลงนโยบายของผู้บริหารและสรุปผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมาให้ 
        ประชาชนทราบ 
 3.4  เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการจากหน่วยงานต่างๆ สามารถตอบสนองความต้องการของ 
                       ประชาชนได้ 
 3.5  เพ่ือสนองแนวนโยบายของรัฐตามกรอบที่กฎหมายก าหนดไว้ 
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เป้าหมาย 
 ประชาชนในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลสระ จ านวน  13  หมู่บ้าน ประชาชนทั้งสิ้น จ านวน  596  
คน  ซึ่งได้ก าหนดผู้เข้าประชุมของแต่ละหมู่บ้านตามสัดส่วนที่ก าหนดในหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด  
ที่ มท 0810.2/ว 0600 ลงวันที่ 29 มกราคม 2559 
 
วิธีด าเนินการ 
 1.  เสนอโครงการเพื่อให้ผู้บริหารอนุมัติโครงการ 
 2.  จัดประชุมพนักงานส่วนต าบลเพื่อวางแผนการให้บริการประชาชน   
 3.  ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 4.  ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นท่ีทราบโดยใช้เสียงตามสาย  แผ่นพับประชาสัมพันธ์  
                     ส่งหนังสือแจ้งก านัน  ผู้ใหญ่บ้าน  และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลในพ้ืนที่ และใช้รถ 
                     ประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ 
 5.  จัดเวทีประชาคมให้ประชาชนมีส่วนร่วม และให้บริการประชาชนตามตารางก าหนดการ 
                     โครงการ  
                6.  ติดตามและประเมินผล 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
  ปีงบประมาณ 2561-2564   
 
สถานที่ด าเนินการ 
 หอประชุมประจ าหมู่บ้าน  จ านวน 13 หมู่บ้าน  เขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลสระ  
     อ าเภอเชียงม่วน  จังหวัดพะเยา 
 
งบประมาณด าเนินการ 
 ตั้งจ่ายตามแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน หน้า 91 จากหมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ   
ประเภท  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ  จากเงินรายได้ หน่วยงานส านัก
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลสระ  จ านวน  79,500  บาท  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่าย   ดังต่อไปนี้ 
                 (1)  ค่าอาหารกลางวัน 650 คนๆละ 50 บาท                       เป็นเงนิ    32,500  บาท 
                 (2)  ค่าเช่าเครื่องขยายเสียง                                              เป็นเงนิ    26,000  บาท 
                 (3)  ค่าวัสดุอุปกรณ์และเอกสาร                                         เป็นเงิน    13,000  บาท 
                 (4)  ค่าป้ายโครงการและป้ายประชาสัมพันธ์                          เป็นเงิน      8,000   บาท 
                         รวมเป็นเงินทั้งสิ้น    79,500  บาท 
                                    ( เจด็หมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน ) 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลสระ    
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ผู้ร่วมโครงการ 
 1.  หน่วยงานปกครองอ าเภอเชียงม่วน  ก านัน  ผู้ใหญ่บ้าน 
 2.  ส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอเชียงม่วน 
 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 
 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 
 1.  ได้รับทราบสภาพปัญหาและความต้องการในชุมชนของประชาชน  เพ่ือให้องค์การบริหาร 
      ส่วนต าบลสระ  ได้วางแผนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 2.  ประชาชนเกิดจิตส านึกในการมีส่วนร่วมในการพัฒนาต าบล และมีส่วนร่วมทางการเมือง 

     3.  ประชาชนมีส่วนร่วม ในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลสระ  ให้มีความโปร่งใส 
          สามารถตรวจสอบได้ ป้องกันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น 

                4. ประชาชนได้ทราบนโยบายและทิศทางการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น 
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4.การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
4.1 มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายในตามท่ีคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินก าหนด 
 

โครงการอบรม 
“การควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนต าบลสระกับการบริหารความเสี่ยง” 

1. หลักการและเหตุผล 
  องค์การบริหารส่วนต าบลสระบริหารงานภายใต้กฎหมายก าหนด ได้แก่ กฎหมายจัดตั้ง กฎหมายอ่ืนๆ ที่
เกี่ยวข้อง รวมทั้งปฏิบัติตามที่กระทรวง กรม และมติคณะรัฐมนตรีก าหนด โดยการบริหารงานเป็นไปอย่างอิสระในด้าน
บุคลากร ภารกิจ และด้านการเงินการคลัง ท าให้องค์การบริหารส่วนต าบลสระบริหารและปฏิบัติงานตามระเบียบและ
แนวทางที่ก าหนดโดยค านึงถึงประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งนี้ เพ่ือประโยชน์ของประชาชนและองค์การบริหารส่วนต าบลสระ
เอง แต่อย่างไรก็ตามการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลสระ ได้ก าหนดให้มีการควบคุมภายในองค์การของ
องค์การบริหารส่วนต าบลสระเอง เพื่อตรวจสอบความถูกต้องในด้านการบริหารและการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การบริหารงานด้านการเงินการคลังและด้านอ่ืนๆ ทั้งนี้ หากการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนต าบลสระไม่
เข้มแข็ง หรือผู้บริหารตลอดจนข้าราชการท้องถิ่น ไม่เข้าใจในกระบวนการตรวจสอบหรือไม่มีการวางแผนงาน
ตรวจสอบภายในไว้ล่วงหน้าอาจส่งผลต่อความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นได้ภายในองค์การบริหารส่วนต าบลสระ ทั้งนี้ 
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ได้ก าหนดระเบียบที่เก่ียวกับการควบคุมภายในของรัฐขึ้น คือ “ระเบียบคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ซึ่งก าหนดให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 
(ผู้รับตรวจ) น ามาตรฐานการควบคุมภายในที่จัดท าในค าแนะน าไปจัดวางระบบการควบคุมภายในและรายงานควบ
คืบหน้าในการจัดวางระบบการควบคุมภายในโดยให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งปี (ตามระเบียบฯ ข้อ 5) และในปีต่อมาให้
หน่วยงานของรัฐ (หน่วยตรวจรับ) ประเมินควบคุมที่มีอยู่ว่ามีความเพียงพอหรือไม่เพียงใด เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลง
ของปัจจัยเสี่ยงต่างๆ การควบคุมที่มีอยู่เดิมอาจไม่เหมาะสมไม่เป็นปัจจุบัน จึงจ าเป็นต้องมีการประเมินผลการ
ปฏิบัติการตามระบบการควบคุมภายในที่ใช้อยู่ว่ามีประสิทธิภาพ มีความเพียงพอหรือไม่ และจัดท ารายงานการ
ประเมินการควบคุมภายในแล้วรายงานต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน และผู้ก ากับดูแล อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
เพ่ือปรับปรุงการควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพ (ตามระเบียบฯ ข้อ 6) อีกทั้ง มีการปรับปรุงระบบการบริหารความ
เสี่ยงให้ทันต่อยุคสมัย ซึ่งเป็นเครื่องมือในการควบคุมการปฏิบัติงานที่มีความส าคัญต่อการบริหารงานทุกๆ  ด้าน 
เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ ทั้งนี้ จะต้องผ่านการตรวจสอบโดยหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบ อันได้แก่ ส านักงานตรวจ
เงินแผ่นดิน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบภายในจังหวัดที่ก ากับดูแลองค์การบริหารส่วน
ต าบลสระในเรื่องต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการปฏิบัติให้เป็นไปตามวินัยทางงบประมาณและการคลัง และ
ในกรณีที่ตรวจพบข้อบกพร่องที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและ มติ ครม. หรือกรณีการทุจริต หรือการใช้อ านาจหน้าที่
ก่อให้เกิดความเสียหายต่อองค์การบริหารส่วนต าบลสระ รวมทั้งเรื่องโทษปรับทางปกครองเหล่านี้ หน่ วยตรวจสอบ
ภายในจึงได้หาแนวทางที่จะเสริมศักยภาพให้แก่บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลสระให้มีแนวทางปฏิบัติที่
ถูกต้องตามระเบียบ จึงจัดท าโครงการ “การควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนต าบลสระกับการบริหารความ
เสี่ยง” ขึ้น 
2. วัตถุประสงค์ 
  2.1 เพ่ือให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนต าบลสระทราบระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีการ และแนวทางในการ
ควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของท้องถิ่นและสามารถน าแนวทางที่ก าหนดไปปฏิบัติได้จริง 
  2.2 เพ่ือให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนต าบลสระทราบแนวทางการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ตัวอย่าง
แนวค าพิพากษาและค าสั่งของศาลที่เก่ียวข้องกับการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงิน 
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แผ่นดิน ตลอดจนแนวทางการตรวจสอบด้านการเงินการคลัง การพัสดุ การงบประมาณ และการเบิกจ่ายเ งินของ
องค์การบริหารส่วนต าบลสระ 
  2.3 เพ่ือให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนต าบลสระทราบเกี่ยวกับแนวทางตามหนังสือสั่งการ 
หนังสือเวียน ในเรื่องระเบียบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของท้องถิ่นที่ถูกต้องและทันต่อยุคสมัย 
 
3. เนื้อหาการอบรมประกอบด้วย 
  3.1 ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 
2544 
   - องค์การบริหารส่วนต าบลสระน ามาตรฐานการควบคุมภายในไปใช้ในเชิงปฏิบัติ 
   - องค์การบริหารส่วนต าบลสระกับการลดความผิดพลาด ความเสียหายภายในองค์กร 
   - การจัดท ารายงานการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนต าบลสระ 
   - วิธีการประเมินการควบคุมภายในด้วยตนเองภายในองค์กร 
   - การควบคุมภายในกับการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
  3.2 ระบบการตรวจสอบด้านการเงินการคลังของ อปท. 
   - วินัยทางงบประมาณและการคลัง 
   - มาตรฐานการตรวจสอบ อปท. 
   - โทษปรับทางปกครอง 
   - เงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่รัฐทุจริต 
  3.3 ผลการตรวจสอบของ สตง. ใน อปท. 
   - ข้อบกพร่องที่ สตง. ตรวจพบกรณีไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและมติ ครม. การทุจริต 
   - การใช้อ านาจหน้าที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อท้องถิ่น 
   - ความรับผิดชอบทางแพ่ง ทางอาญา กรณีทุจริตหรือบกพร่องทางการเงิน 
  3.4 การบริหารความเสี่ยงสมัยใหม่ 
   - องค์การบริหารส่วนต าบลสระกับการบริหารความเสี่ยง 
   - การบริหารความเสี่ยงเปรียบเทียบระหว่างเอกชนกับรัฐหรือท้องถิ่น 
   - การพัฒนากระบวนการบริหารความเสี่ยงของท้องถิ่น 
   - บทบาทและความรับผิดชอบต่อการบริหารความเสี่ยง 
   - เทคนิคการบริหารความเสี่ยงสมัยใหม่ 
4. กลุ่มเป้าหมายของโครงการอบรม 
  เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลสระ จ านวน 20 คน ประกอบด้วย 
  4.1 นายก/รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลสระ 
  4.2 ปลัด/รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลสระ 
  4.3 หัวหน้าส านัก/ผอ.กอง/หัวหน้าฝ่าย/พนักงานส่วนต าบลที่เกี่ยวข้องหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมาย 
 
5. ระยะเวลาด าเนินการ  ปีงบประมาณ 2561-2564 
 
6. สถานที่ด าเนินการ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสระ 
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7. วิธีด าเนินการ 
  7.1 จัดท าคู่มือการอบรม 
  7.2 จัดอบรมการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนต าบลสระกับการบริหารความเสี่ยง 
 
8. แผนการด าเนินการ 
 

ล าดับ กิจกรรม 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. ศึกษาข้อมูล             
2. ประสานหน่วยงาน             
3. ขออนุมัติโครงการ             
4. ด าเนินการ             
5. ติดตามประเมินผล             
6. สรุปและรายงานผล             

 
9. งบประมาณ 
  6.1 ค่าอาหารกลางวัน จ านวน 20 คน คนละ 70 บาท จ านวน 1,400 บาท 
  6.2 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จ านวน 20 คน คนละ 25 บาท จ านวน 1,000 บาท 
   จ านวน 2 มื้อ 
  6.3 ค่าตอบแทนวิทยากร จ านวน 6 ชม. ชม.ละ 600 บาท จ านวน 3,600 บาท 
  6.4 ค่าวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์การฝึกอบรม จ านวน 20 ชุด จ านวน 2,000 บาท 
   ชุดละ 100 บาท 
  6.5 ค่าป้ายโครงการ จ านวน 500 บาท 
  6.6 ค่าจัดสถานที่อบรม จ านวน 1,000 บาท 
    รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 9,500 บาท 

* ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยจ่ายได้ * 
 
10. วิทยากร 
  วิทยากรพิเศษและผู้ช านาญการด้านการควบคุมภายใน จาก ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดพะเยา 
ท้องถิ่นจังหวัดพะเยา และนักวิชาการตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนต าบลสระ 
 
11. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  หน่วยตรวจสอบภายใน  องค์การบริหารส่วนต าบลสระ  อ าเภอเชียงม่วน  จังหวัดพะเยา 
 
12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  9.1 ข้าราชการองค์การบริหารส่วนต าบลสระทราบระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีการ และแนวทางในการ
ควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง โดยสามารถน าไปปฏิบัติได้จริง 
  9.2 ข้าราชการองค์การบริหารส่วนต าบลสระตระหนักในหน้าที่ความรับผิดชอบ ตามแนวทางการ
ตรวจสอบของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้วางแนวทางไว้ ตลอดจนตัวอย่างแนวค าพิพากษาและค าสั่งของศาลที่
เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบด้านการเงินการคลังที่ได้วินิจฉัยไว้แล้ว 
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  9.3 องค์การบริหารส่วนต าบลสระได้มีการพัฒนาในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลโดยเฉพาะใน
เรื่องการมีส่วนร่วม ความโปร่งใส และการตรวจสอบ ในการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของท้องถิ่น 
 
13. ผลผลิต (Output) 
 

ผลผลิต ตัวช้ีวัดผลผลิต 
- คู่มือการอบรม จ านวน 20 เล่ม 
- บุคลากรเข้าร่วมอบรม จ านวน 20 คน 
 

- จ านวนคู่มือการอบรม 
- จ านวนบุคลากรที่เข้าร่วมอบรม 

 
14. ผลลัพธ์ (Outcome) 
 

ผลผลิต ตัวช้ีวัดผลผลิต 
- บุคลากรสามารถบริหารความเสี่ยงในงานที่
รับผิดชอบได้ 
 

- บุคลากรร้อยละ 80 สามารถบริหารความเสี่ยงใน
งานที่รับผิดชอบ 

 
15. การติดตามและประเมินผล 
  17.1 จากแบบรายงานสรุปผลการอบรมพัฒนาระบบควบคุมภายใน 
  17.2 จากแบบรายงานการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนต าบลสระ 
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4.3 การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถิ่น 
 

โครงการพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภา 
เกี่ยวกับอ านาจหน้าที่ในทางนิติบัญญัติของ อปท. 

 

หลักการและเหตุผล 
   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล เป็นตัวแทนประชาชนซึ่งผ่านการเลือกตั้งโดยราษฎร  ผู้มี
สิทธิเลือกตั้งในแต่ละหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเลือกเข้ามาท าหน้าที่แทนประชาชน และมีหน้าที่
ตามมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๖)
พ.ศ.๒๕๕๒  

องค์การบริหารส่วนต าบลสระ มี ๑๓ หมู่บ้าน จึงมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
จ านวน ๒๖ คน ผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล มีหน้าที่แตกต่างกันออกไปตาม 
กฎหมายก าหนด โดยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสามารถเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นสู่การพิจารณาของ
สภาท้องถิ่น ในกรณีท่ีเห็นว่าเรื่องนั้นจ าเป็นต้องมีการออกกฎหมายออกมาบังคับ อย่างไรก็ตามก่อนการเสนอสมาชิก
สภาต้องมีการศึกษาว่าประเด็นดังกล่าวอยู่ในขอบเขตอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือไม่ มีตัวบท
กฎหมายที่มีล าดับสูงกว่าให้อ านาจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตราข้อบัญญัติหรือไม่ และเนื้อหาสาระขัดกับกฎหมาย
แม่บทหรือไม ่ และให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ือเป็นแนวทางในการบริหารกิจการของ
องค์การบริหารส่วนต าบล พิจารณาและให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล ร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีและร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ควบคุมการปฏิบัติงานของนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลให้เป็นไปตามกฎหมาย นโยบาย แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล ข้อบัญญัติ ระเบียบ และ
ข้อบังคับของทางราชการ การตั้งกระทู้ถาม การขอให้เปิดอภิปรายทั่วไป         การสนบัสนุนหรือให้ความเห็นกับชอบ
ฝ่ายบริหารในเรื่องท่ีถูกต้องเหมาะสมและจ าเป็น กระทู้ถาม กระทู้ถามด่วน เป็นต้น การท าหน้าที่ทางนิติบัญญัติส่วน
ใหญ่ของสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกลับกลายเป็นเพียงการจัดท างบประมาณเท่านั้น มีการออกข้อบัญญัติในเรื่อง
อ่ืนๆค่อนข้างน้อย แม้ว่าองค์การบริหารส่วนต าบลจะมีอ านาจ     ก็ตาม อ านาจในการตรวจสอบถ่วงดุลฝ่ายบริหารใน
ทุกด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในลักษณะที่เป็นการตรวจสอบถ่วงดุลโดยอาศัยเครื่องมือตามกฎหมายยังนับว่ามีค่อนข้าง
น้อยมาก ดังนั้น นายกองค์การบริหารส่วนต าบลจึงอยู่ในฐานะที่มีเสถียรภาพมาก โดยเฉพาะกับสภาพการณ์ที่ฝ่าย
บริหารมาจากกลุ่มการเมืองเดียวกันกับฝ่ายสภา    เป็นส่วนใหญ่  

จากเหตุผลและความจ าเป็นดังกล่าว จึงได้จัดท าโครงการพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาเกี่ยวกับ 
อ านาจหน้าที่ในทางนิติบัญญัติของ อปท. เพ่ือสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา
ท้องถิ่นและพนักงานส่วนต าบลในเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนหรือความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ 
 
วัตถุประสงค์ 
  ๑. เพ่ือส่งเสริมให้ความรู้การปฏิบัติงานในหน้าที่ของผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลตามกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
   ๒. เพ่ือส่งเสริมความรู้ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๗ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่๒) พ.ศ.๒๕๕๔ 
เป้าหมาย    
                   คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา อบต.สระ และพนักงานส่วนต าบล จ านวน  ๔๐ คน   
 



40 
 

วิธีการด าเนินการ 
1. จัดประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล เจ้าหน้าที่ อบต.เพ่ือร่วมรับฟัง

ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะและวางแผนในการจัดท าโครงการ 
 2. จัดท าโครงการเสนอผู้บริหารเพื่อพิจารณา 

3. ประสานงานกับวิทยากร เพ่ือวางแผนการด าเนินงานในการจัดการอบรมและขอสนับสนุนวิทยากรจาก
ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดพะเยา 

4. จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ท่ีจะใช้ในโครงการ เช่น แบบประเมินความรู้ก่อน-หลังการอบรม แบบประเมิน
ความพึงพอใจโครงการ 
 ๕. ด าเนินการอบรม จ านวน 1 วัน 
 ๖. ติดตามตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินโครงการรายงานนายกองค์การบริหารส่วนต าบลสระ 
เพ่ือรับทราบการด าเนินงานตามโครงการ 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 

ปีงบประมาณ  2561-2564 
 

งบประมาณ 
 งบประมาณในการบริหารจัดการโครงการเบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจ าปี256๐ของส านักปลัด 
จ านวน ๘,๐๐๐ บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

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

 

การประเมินผลโครงการ 
1. กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

 2.ผู้เข้าร่วมโครงการมีระดับการประเมินความรู้ตามแบบทดสอบความรู้หลังการอบรมผ่านเกณฑ์          ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 60 ของผู้เข้ารับการอบรม (เกณฑ์ผ่านร้อยละ 50) 

3. กลุ่มเป้าหมายมีระดับความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ 
  

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
  ๑. ผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลมีความรู้การปฏิบัติงานในหน้าที่ตาม
กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
   ๒. ผู้เข้าอบรมมีความรู้เรื่องระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๗ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่๒) พ.ศ.๒๕๕๔ 
 
 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลสระ อ าเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยาและส านักงานส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน่ จังหวัดพะเยา 
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โครงการพัฒนาศักยภาพของผู้บริหาร  สมาชิกสภา  บุคลากร  
 

หลักการและเหตุผล 
ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 

มุ่งเน้นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว   จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการพัฒนา วิสัยทัศน์  
ความรู้ความสามารถในการบริหารงานให้กับ ผู้บริหาร  สมาชิกสภา และพนักงานส่วนท้องถิ่น  ซึ่งหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี    (Good Governance) ประกอบด้วย  หลักนิติธรรม   หลักคุณธรรม  หลักความโปร่งใส 
หลักการมีส่วนร่วม  หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่า  ซึ่งการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี
กฎหมายและหน่วยงานที่ก ากับดูแลในการท างานเพ่ือให้เกิดความโปร่งในในการท างานเน้นหลักความคุ้มค่าในการ
บริหารราชการในด้านต่างๆ  

ซึ่งนโยบายของผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลสระมุ่งเน้นที่จะส่งเสริมและพัฒนา 
ท้องถิ่น แบบมีส่วนร่วมในด้านต่างๆ เช่นด้านสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการด ารงชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง   
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในด้านต่างๆ   พัฒนาศักยภาพกลุ่มต่างๆในชุมชนเช่น เด็ก เยาวชน กลุ่มสตรี 
ผู้สูงอายุ กลุ่มอาชีพ สร้างความเข้มแข็งของภาคประชาสังคมเพ่ือเข้าสู่ประชมคมอาเซียน และแหล่งท่องเที่ยวในต าบล
สระ  เช่นโบราณสถานของวัดท่าฟ้าใต้  เหมืองเชียงม่วนและภูมิปัญญาต่างในท้องถิ่นเช่น ผ้าทอไทลื้อ ผลิตภัณฑ์ จัก
สาน และส่งเสริมให้บุคลากรมีองค์ความรู้ด้านต่างๆ  และในปัจจุบัน ชุมชนเขตรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วน
ต าบลสระ มีการขยายตัว เพิ่มขึ้น ท าให้ปัญหาที่ตามมาคือ ปัญหาขยะในชุมชน  และปัญหาด้านสังคมเช่น ปัญหาของ
เยาวชน การพัฒนาความเข้มแข็งของกลุ่มต่างๆในชุมชน  

การด าเนินโครงการในครั้งนี้    ในหัวข้อการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance) 
และข้อทักท้วงในการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและศึกษาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น          ที่
ปฏิบัติงานได้ส าเร็จในหัวข้อต่าง เพ่ือสร้างแนวคิดในการพัฒนาผู้เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ ให้มีความรู้ความเข้าใจจาก
การอบรมให้ความรู้และการศึกษาดูงานสถานที่จริง ซึ่งสถานที่ทุกแห่งได้ประสบความส าเร็จในด้านต่างๆดังนี้ 

 ๑. เทศบาลต าบลบ้านเหล่า อ.แม่ใจ จ.พะเยา  
-รางวัลชนะเลิศชุมชนปลอดขยะ Zero Waste เฉลิมพระเกียรติ ๘๖ พรรษา กลุ่ม M ชุมชนขนาด
กลางจากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

๒. องค์การบริหารส่วนต าบลสันกลาง อ.พาน จ.เชียงราย 
- รางวัลพระปกเกล้า อปท.ด้านการเสริมสร้างเครือข่ายรัฐ เอกชนและประชาสังคม 
 ปี ๒๕๕๘  

  - รางวัลดีเลิศ อปท.ที่มีการบริหารจัดการที่ดีด้านการส่งเสริมอาชีพ ปี ๒๕๕๗ มีแหล่งเรียนรู้ 
          (สถานีเกษตรวิถีพอเพียง) 
  - อปท.ที่มีการบริหารจัดการที่ดีและที่มีการเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ ปี ๒๕๕๔ 

๓. เทศบาลต าบลเวียงพางค า อ.แม่สาย จ.เชียงราย 
- อปท.ต้นแบบด้านการป้องกันการทุจริต ปี ๒๕๕๗ 
- รางวัลพระปกเกล้า ๒๕๔๕,๒๕๔๘,๒๕๔๙,๒๕๕๐,๒๕๕๒ 
- รางวัลพระปกเกล้าทองค า ปี ๒๕๕๓ 
- รางวัลศูนย์ อปพร.ดีเด่น ปี ๒๕๔๙,๒๕๕๐ และ ๒๕๕๔ จากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณ

ภัย 
- ผ่านเกณฑ์ อปท.ที่มีการบริหารจัดการที่ดี ปี ๒๕๕๖ 
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๔. เทศบาลต าบลแม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย       
- รางวัล อปท.ดีเด่นด้านสตรีและครอบครัว ประจ าปี ๒๕๔๑ - 2554 (4 ปีติดตอ่กัน) 
- ประกาศเกียรติคุณ อปท.ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ  
ประชาชนของสถาบันพระปกเกล้า ปี ๒๕๕๖ 

  - ประกาศเกียรติคุณ การสนับสนุน “ทีมสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลต าบลแม่สาย” ด าเนิน 
    โครงการ “เยาวชนนักวิจัยห่วงใยการจราจร”และได้รับรางวัลเยาวชนสร้างสรรค์นวัตกรรม 
    ท้องถิ่น ระดับ “ดีเลิศ” ประจ าปี 2556 จากสถาบันพระปกเกล้า 

- เกียรติบัตร อปท.ต้นแบบ ด้านการป้องกันการทุจริตปีงบประมาณ ๒๕๕๗ จากส านักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 

- รางวัล อปท.ดีเด่น ด้านการป้องกันการทุจริต ประจ าปี 2555 จากส านักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 

๕. เทศบาลต าบลเวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 
- ดูงานด้านการวางแผนยุทธศาสตร์เพ่ือรองรับประชาคมอาเซียนและการส่งเสริมการท่องเที่ยว 
(สี่เหลี่ยมเศรษฐกิจ ไทย พม่า ลาวและจีน) 

การอบรมให้ความรู้และการศึกษาดูงานจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีประสบความส าเร็จ 
ในการท างานเหล่านี้จะสร้างความรู้และวิสัยทัศน์ในการท างานให้กับ ผู้บริหาร  สมาชิกสภา บุคลากร และให้ความรู้
ส าหรับ ผู้บริหาร  สมาชิกสภา และพนักงานส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลสระในทุกๆด้านทั้ง
ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านการปฏิบัติราชการ ด้านสังคม เพ่ือให้เกิดความยั่งยืน   

2.วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือให้ผู้บริหาร  สมาชิกสภา บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลสระ  มีความรู้ความเข้าใจหลักการ
บริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance)      

2.2 เพ่ือให้ผู้บริหาร  สมาชิกสภา บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลสระ  มีความรู้ความเข้าใจ ข้อ
ทักท้วงในการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      

2.3 เพ่ือให้ผู้บริหาร  สมาชิกสภา บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลสระ  มีความรู้ความเข้าใจตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง     

2.4 เพ่ือให้ผู้บริหาร  สมาชิกสภา บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลสระ  มีความรู้ความเข้าใจด้านการ
บริหารจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน      

2.5 เพ่ือให้ผู้บริหาร  สมาชิกสภา บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลสระ  มีความรู้ความเข้าใจด้านการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต  

2.6  เพ่ือให้ผู้บริหาร  สมาชิกสภา บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลสระ  มีความรู้ความเข้าใจในการ
ส่งเสริมการพัฒนาด้านเด็กและสตรี และความหลากหลายทางสังคมในชุมชน  

2.7  เพ่ือให้ผู้บริหาร  สมาชิกสภา บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลสระ  มีความรู้ความเข้าใจด้านการ
วางแผนยุทธศาสตร์เพื่อรองรับประชาคมอาเซียนและส่งเสริมการท่องเที่ยว  
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3.เป้าหมาย 

ด าเนินการฝึกอบรมเพ่ิมศักยภาพและศึกษาดูงานเพ่ือ  ให้ความรู้แก่บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบล
สระ ประกอบด้วยบุคลากรดังนี้ 

3.1.ผู้บริหารท้องถิ่น ได้แก่ นายกองค์การบริหารส่วนต าบล  รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล เลขานุการ
นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 

3.2 สมาชิกสภาท้องถิ่น  ได้แก่ ประธานสภา  รองประธานสภา   สมาชิกสภา  เลขานุการสภา 
3.3 พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง  
รวมจ านวนผู้เข้าร่วมโครงการครั้งนี้รวม    50     คน 

4. วิธีด าเนินการ 

กิจกรรมด าเนินการ 
ระยะเวลา 

มกราคม  กุมภาพันธ์ 

1. เสนอโครงการให้ผู้บริหารเห็นชอบ 

2. ประสานสถานที่ศึกษาดูงาน 

3. เตรียมเอกสารประกอบการศึกษาดูงาน 

4. ศึกษาดูงานนอกสถานที่  

5.ติดตามและประเมินผล 

6.สรุปผลการศึกษาดูงาน 

  

 

 

 

 

5. ระยะเวลาด าเนินการและสถานที่ด าเนินการ 

ปีงบประมาณ  2561-2564 

6. งบประมาณ 

เบิกจ่ายตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2564  

7.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

7.1 ผู้บริหาร  สมาชิกสภา บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลสระ  มีความรู้ความเข้าใจหลักการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance)      

7.2 ผู้บริหาร  สมาชิกสภา บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลสระ  มีความรู้ความเข้าใจ ข้อทักท้วงใน
การปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      

7.3 ผู้บริหาร  สมาชิกสภา บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลสระ  มีความรู้ความเข้าใจตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง     

7.4 ผู้บริหาร  สมาชิกสภา บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลสระ  มีความรู้ความเข้าใจด้านการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอยในชุมชน      

7.5 ผู้บริหาร  สมาชิกสภา บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลสระ  มีความรู้ความเข้าใจด้านการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต     
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7.6  ผู้บริหาร  สมาชิกสภา บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลสระ  มีความรู้ความเข้าใจในการส่งเสริม
การพัฒนาด้านเด็กและสตรี และความหลากหลายทางสังคมในชุมชน  

7.7  ผู้บริหาร  สมาชิกสภา บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลสระ  มีความรู้ความเข้าใจด้านการ
วางแผนยุทธศาสตร์เพื่อรองรับประชาคมอาเซียนและส่งเสริมการท่องเที่ยว   

8. ตัวช้ีวัดโครงการ 

8.1 จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 90  
8.2 วัดความรู้ผู้เข้าร่วมโครงการจากแบบทดสอบ โดยมีผลคะแนนหลังเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ  

70  
8.3 ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 -  ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลสระ 
 


