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บทน า 

1. การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน มีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการ
บ่งช้ีความเสี่ยงของการทุจริตที่มีอยู่ในองค์กรโดยการประเมินโอกาสของการทุจริตที่อาจเกิดข้ึน ตลอดจนบุคคล
หรือหน่วยงานที่อาจเกี่ยวข้องกับการกระท าทุจริต เพื่อพิจารณาว่าการควบคุมและการปูองกันการทุจริตที่มีอยู่
ในปัจจุบันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่ 
 การทุจริตในระดับท้องถิ่น พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการขยายตัวของการทุจริตในระดับท้องถ่ิน ได้แก่ การ
กระจายอ านาจลงสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน แม้ว่าโดยหลักการแล้วการกระจายอ านาจมีวัตถุประสงค์ส าคัญ
เพื่อให้บริการต่างๆ ของรัฐสามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนมากข้ึน มีประสิทธิภาพมากข้ึน แต่
ในทางปฏิบัติท าให้แนวโน้มของการทุจริตในท้องถ่ินเพิ่มมากยิ่งข้ึนเช่นเดียวกัน 
 ลักษณะการทุจริตในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ าแนกเป็น 7 ประเภท ดังนี้ 

1) การทุจริตด้านงบประมาณ การท าบัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง และการเงินการคลัง ส่วนใหญ่เกิดจากการ
ละเลยขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

2) สภาพหรือปัญหาที่เกิดจากตัวบุคคล 
3) สภาพการทุจริตอันเกิดจากช่องว่างของกฎระเบียบและกฎหมาย 
4) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการขาดความรู้ความเข้าใจและขาดคุณธรรม

จริยธรรม 
5) สภาพหรือลักษณะปัญหาที่เกิดจากการขาดการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
6) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายในการ

ตรวจสอบจากภาคส่วนต่างๆ 
7) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากอ านาจ บารมี และอิทธิพลท้องถ่ิน 
สาเหตุและปัจจัยท่ีน าไปสู่การทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถสรุปเป็นประเด็นได้ดังน้ี 
1) โอกาส แม้ว่าในปัจจุบันมีหน่วยงานและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปูองกันและปราบปรามการ

ทุจริตแต่พบว่ายังคงมีช่องว่างที่ท าให้เกิดโอกาสการทุจริต ซึ่งโอกาสดังกล่าวเกิดข้ึนจากการบังคับใช้กฎหมายที่
ไม่เข้มแข็ง กฎหมาย กฎระเบียบไม่รัดกุม และอ านาจหน้าที่โดยเฉพาะข้าราชการระดับสูงก็เป็นอีกโอกาสหนึ่งที่
ท าให้เกิดการทุจริต 

2) สิ่งจูงใจ เป็นที่ยอมรับว่าสภาวะทางเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม ท าให้คนใน
ปัจจุบันมุ่งเน้นที่การสร้างความร่ ารวย ด้วยเหตุนี้จึงเป็นแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่มีแนวโน้มที่จะท าพฤติกรรมการ
ทุจริตมากยิ่งขึ้น 

3) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปร่งใส  การทุจริตในปัจจุบันมีรูปแบบที่ซับซ้อนข้ึน 
โดยเฉพาะการทุจริตในเชิงนโยบายที่ท าให้การทุจริตกลายเป็นความชอบธรรมในสายตาของประชาชน ขาดกลไก
การตรวจสอบความโปร่งใสที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้น จึงเป็นการยากที่จะเข้าไปตรวจสอบการทุจริตของบุคคล
เหล่าน้ี 
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4) การผูกขาด  ในบางกรณีการด าเนินงานของภาครัฐ ได้แก่ การจัดซื้อ -จัดจ้าง เป็นเรื่องของการ
ผูกขาด ดังนั้น จึงมีความเกี่ยวข้องเป็นห่วงโซ่ผลประโยชน์ทางธุรกิจ ในบางครั้งพบบริษัทมีการให้สินบนแก่
เจ้าหน้าที่เพื่อให้ตนเองได้รับสิทธิในการด าเนินงานโครงการของภาครั ฐ รูปแบบของการผูกขาด ได้แก่ การ
ผูกขาดในโครงการก่อสร้างและโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ 

5) การได้รับค่าตอบแทนท่ีไม่เหมาะสม  รายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย ความยากจนถือเป็นปัจจัยหนึ่ง
ที่ท าให้ข้าราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความต้องการที่จะมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีข้ึน ท าให้เจ้าหน้าที่
ต้องแสวงหาช่องทางเพื่อเพิ่ม “รายได้พิเศษ” ให้กับตนเองและครอบครัว 
 6) การขาดจริยธรรม คุณธรรม  ในสมัยโบราณ ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคุณธรรมที่ได้รับการเน้นเป็น
พิเศษถือว่าเป็นเครื่องวัดความดีของคน แต่ในปัจจุบัน พบว่า คนมีความละอายต่อบาปและเกรงกลัวบาปน้อยลง 
และมีความเห็นแก่ตัวมากยิ่งข้ึน มองแต่ประโยชน์ส่วนตนเป็นที่ตั้งมากกว่าที่จะยึดผลประโยชน์ส่วนรวม 
 7) มีค่านิยมที่ผิด  ปัจจุบันค่านิยมของสังคมได้เปลี่ยนจากยกย่องคนดี คนที่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็น 
ยกย่องคนที่มีเงิน คนที่เป็นเศรษฐี มหาเศรษฐี คนที่มีต าแหน่งหน้าที่การงานสูง ด้วยเหตุนี้ ผู้ที่มีค่านิยมที่ผิด  
เห็นว่าการทุจริตเป็นวิถีชีวิต เป็นเรื่องปกติธรรมดา เห็นคนซื่อเป็นคนเซ่อ เห็นคนโกงเป็นคนฉลาด ย่อมจะท า
การทุจริตฉ้อราษฎร์บังหลวง โดยไม่มีความละอายต่อบุญและบาป และไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายของบ้านเมือง 
2. หลักการและเหตุผล 
  ปัจจุบันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในประเทศไทยถือเป็นปัญหาเรื้อรังที่นับวันยิ่งจะทวีความรุนแรง 
และสลับซับซ้อนมากยิ่งข้ึนและส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของชาติ เป็นปัญหา 
ล าดับต้น ๆ ที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดข้ึนทุกภาคส่วน 
ในสังคมไทย ไม่ว่าจะเป็นภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมักถูกมองจาก 
ภายนอกสังคมว่าเป็นองค์กรที่เอื้อต่อการทุจริตคอร์รัปชันและมักจะปรากฏข่าวการทุจริตตามสื่อและรายงาน 
ของทางราชการอยู่เสมอ ซึ่งได้ส่งผลสะเทือนต่อกระแสการกระจายอ านาจและความศรัทธาต่อระบบการ 
ปกครองส่วนท้องถ่ินอย่างยิ่ง ส่งผลให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันมีผลในเชิงลบ 
สอดคล้องกับการจัดอันดับดัชนีช้ีวัดภาพลักษณ์คอร์รัปชัน (Corruption Perception Index – CPI) ซึ่งเป็น 
เครื่องมือที่ใช้ประเมินการทุจริตคอร์รัปชันทั่วโลกที่จัดโดยองค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency 
International – IT) พบว่า ผลคะแนนของประเทศไทยระหว่างปี 2555 – 2558 อยู่ที่ 35 - 38 คะแนน 
จาก คะแนนเต็ม 100 โดยในปี 2558 อยู่อันดับที่ 76 จาก 168 ประเทศทั่วโลก และเป็นอันดับที่ 3 ใน
ประเทศอาเซียนรองจากประเทศสิงคโปร์และประเทศมาเลเซีย และล่าสุดพบว่าผลคะแนนของประเทศไทย  ปี 
2559 ลดลง 3 คะแนน จากปี 2558  ได้ล าดับที่ 101 จาก 168 ประเทศ ซึ่งสามารถสะท้อนให้เห็นว่า 
ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีปัญหาการคอร์รัปชันอยู่ในระดับสูง   
  แม้ว่าในช่วงระยะที่ผ่านมา ประเทศไทยได้แสดงให้เห็นถึงความพยายามในการปราบปรามการปูองกัน 
การทุจริต ไม่ว่าจะเป็น การเป็นประเทศภาคีภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต 
(United Nations Convention Against Corruption-UNCAC) พ.ศ. 2546 การจัดตั้งองค์กรตาม 
รัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะกรรมการปูองกันปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติ     
ว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริตมาแล้ว 3 ฉบับ แต่ปัญหาการทุจริตในประเทศไทยไม่ได้มีแนวโน้ม 
ที่ลดน้อยถอยลง สาเหตุที่ท าให้การทุจริตเป็นปัญหาที่ส าคัญของสังคมไทยประกอบด้วยปัจจัยทางด้านพื้นฐาน 
โครงสร้างสังคม ซึ่งเป็นสังคมที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานความสัมพันธ์แนวดิ่ง (Vertical Relation) หรืออีกนัยหนึ่งคือ 
พื้นฐานของสังคมอุปถัมภ์ที่ท าให้สังคมไทยยึดติดกับการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน โดยเฉพาะในหมู่ญาติพี่ น้องและ 
พวกพ้อง ยึดติดกับกระแสบริโภคนิยม วัตถุนิยม ติดความสบาย ยกย่องคนที่มีเงินและมีอ านาจ คนไทยบางส่วน 
มองว่าการทุจริตคอรัปชันเป็นเรื่องปกติที่ยอมรับได้ ซึ่งนับได้ว่าเป็นปัญหาที่ฝังรากลึกในสังคมไทยมาตั้งแต่อดีต 
หรือกล่าวได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของค่านิยมและวัฒนธรรมไทยไปแล้ว ผนวกกับปัจจัยทางด้านการท างานที่ไม่ได้        
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บูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนไว้ด้วยกัน จึงส่งผลให้การท างานของกลไกหรือความพยายามที่ได้    
กล่าวมาข้างต้นไม่สามารถท าได้อย่างเต็มศักยภาพ ขาดความเข้มแข็ง ปัจจุบันยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกัน
และปราบปรามการทุจริตที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ 3 เริ่มจากปี พ.ศ.2560 จนถึงปี พ.ศ. 2564 ซึ่งมุ่งสู่การเป็น
ประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ 
โดยได้รับความร่วมมือ จากฝุายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์
ของชาติและประชาชน เพื่อให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานา
อารยประเทศ โดยก าหนด วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” มีเปูาหมายหลักเพื่อให้
ประเทศไทย ได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2564 ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะสูงข้ึนได้นั้น การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับ        
ธรรมาภิบาลที่สูงข้ึน เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่างจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ ใช้
ต าแหน่งหน้าที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได้ก าหนดยุทธศาสตร์การด าเนินงานหลักออกเป็น 6 
ยุทธศาสตร์ ดังนี้  

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไมท่นต่อการทจุริต  
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดบัเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทจุริต  
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย  
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบปูองกันการทจุริตเชิงรกุ  
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรปูกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต  
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) 
ดังนั้น เพื่อให้การด าเนินการขับเคลื่อนด้านการปูองกันและปราบปรามการทุจริตบังเกิดผลเป็น 

รูปธรรมในทางปฏิบัติ เป็นไปตามเจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์ว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริตระยะ 
ที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจึงได้ตระหนักและให้ความส าคัญกับการบริหาร 
จัดการที่มีความโปร่งใส สร้างค่านิยม วัฒนธรรมสุจริตให้เกิดในสังคมอย่างยั่งยืนจึงได้ด าเนินการจัดท า 
แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต เพื่อก าหนดแนวทางการขับเคลื่อนด้านการปูองกันและปราบปรามการทุจริต 
ผ่านโครงการ/กิจกรรม/มาตรการต่าง ๆ ที่ เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน อันจะน าไปสู่การปฏิบัติอย่างมี 
ประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์และเปูาหมายของการปูองกันและปราบปรามการทุจริตอย่างแท้จริง  

3. วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผน  
1)  เพื่อยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทจุริตของผูบ้รหิารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
2) เพื่อยกระดับจิตส านึกรบัผิดชอบในผลประโยชน์ของสาธารณะของข้าราชการฝุายการเมืองข้าราชการ   

ฝุายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินรวมถึงประชาชนในท้องถ่ิน  
3) เพื่อใหก้ารบรหิารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเปน็ไปตามหลักบริหารกจิการบ้านเมืองที่ดี 

(Good Governance)   
4) เพื่อส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วม (people's participation) และตรวจสอบ (People’s audit) ของภาค

ประชาชนในการบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
5) เพื่อพฒันาระบบกลไกมาตรการรวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ิน  

4. เป้าหมาย  
1) ข้าราชการฝุายการเมือง ข้าราชการฝุายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน รวมถึง

ประชาชนในท้องถ่ินมีจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่ 
ประชาชนท้องถ่ิน ปราศจากการก่อให้เกิดข้อสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการจริยธรรม การขัดกัน 
แห่งผลประโยชน์และแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ  
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2) เครื่องมือ/มาตรการการปฏิบัติงานที่สามารถปูองกันปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติ มิชอบ
ของข้าราชการ  

3) โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่สนับสนุนให้สาธารณะและภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและ 
ตรวจสอบการปฏิบัติหรือบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  

4) กลไก มาตรการรวมถึงเครอืข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
ที่มีเข้มแข็งในการตรวจสอบ ควบคุมและถ่วงดุลการใช้อ านาจอย่างเหมาะสม  

5)องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีแผนงานที่มีประสิทธิภาพลดโอกาสในการกระท าการทุจริตและ  
ประพฤติมิชอบจนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วน  

5. ประโยชน์ของการจัดท าแผน  
1) ข้าราชการฝุายการเมือง ข้าราชการฝุายบริหารบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินรวมถึง 

ประชาชนในท้องถ่ินมีจิตส านึกรักท้องถ่ินของตนเอง อันจะน ามาซึ่งการสร้างค่านิยม และอุดมการณ์ในการ 
ต่อต้านการทุจริต (Anti-Corruption) จากการปลูกฝังหลักคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิบาล รวมถึงหลัก 
เศรษฐกิจพอเพียงที่สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการท างานและชีวิตประจ าวัน  

2) องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินสามารถบริหารราชการเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  
(Good Governance) มีความโปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้  

3) ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตั้งแต่ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมตัดสินใจรวมถึงร่วมตรวจสอบในฐานะพลเมืองที่มี  
จิตส านึกรักท้องถ่ิน อันจะน ามาซึ่งการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนที่มีความเข้มแข็งในการเฝูาระวังการทุจริต  

4) สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กร  
ปกครองส่วนท้องถ่ินทั้งจากภายในและภายนอกองค์กรที่มีความเข้มแข็งในการเฝูาระวังการทุจริต  

5) องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีแนวทางการบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระท า การ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วนให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้นแบบ        
ด้านการปูองกันการทุจริต อันจะส่งผลให้ประชาชนในท้องถ่ินเกิดความภาคภูมิใจและให้ความร่วมมือกันเป็น 
เครือข่ายในการเฝูาระวังการทุจริตที่เข้มแข็งอย่างยั่งยืน  

6. วิสัยทัศน์(Vision) องค์การบริหารส่วนต าบลโพนงาม 
“พัฒนาโปรง่ใส  ใส่ใจการศึกษา  พัฒนาคุณภาพชีวิต  เศรษฐกิจพอเพียงยัง่ยืน” 

7. พันธกิจ(Mission) การพัฒนา 
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่าง

แท้จริง 
2. พัฒนาคุณภาพชีวิต ความมั่นคงของสังคม และอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมเพื่อความ

ยั่งยืนสืบไป 
3. ส่งเสริมเศรษฐกิจ การลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 
4. บริหารจัดการและอนรุักษ์ทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมอย่างยั่งยืน 
5. บริหารจัดการบ้านเมอืงที่ดี เพื่อการพัฒนาและตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างแทจ้รงิ 

 

  

 



 
 

 

            แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 4 ปี  
            (พ.ศ.2562-2566) 

                องค์การบริหารส่วนต าบลโพนงาม  อ าเภออากาศอ านวย จังหวัดสกลนคร 
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1. การสร้างสังคมที่
ไม่ทนต่อการทุจริต 

1.1 สร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้ ง
ข้าราชการการเมืองฝุายบริหาร ข้าราชการฝุายการเมือง
ฝุายสภาท้องถิ่น และฝุายประจ าขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 
1.1.1 การสร้างจิตส านึกและตระหนักในการปฏิบัติ
ราชการตามอ านาจหน้าที่ ใ ห้บังเกิดประโยชน์สุขแก่
ประชาชนในท้องถิ่น  
 
 
1.1.2 สร้างจิตส านึกและตระหนักในการประพฤติตาม
ประมวลจริยธรรม 
 
 
 
1.1.3 สร้างจิตส านึกและความตระหนักที่จะไม่กระท าการ
อันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือการมีผลประโยชน์
ทับซ้อน 
 

 
 
 
 
 
1.1.1(1) โครงการฝึกอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผู้บริหาร ข้าราชการ
และพนักสมาชิกสภา 
 
 
 
1.1.2(1) การจัดท าประมวลจริยธรรมแก่บุคลากรทั้งฝุายประจ าและฝุายการเมือง 
1.1.2(2)  มาตรการส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลโพนงาม 
 
 
1.1.3(1)  มาตรการส่งเสริมการใช้แอพพลิเคชั่นกฎหมาย ป.ป.ช. ม.100 และ 103 
1.1.3(2) โครงการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
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1. การสร้างสังคมที่ไม่
ทนต่อการทุจริต 
 

 
1.2 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่ประชาชน 
ทุกภาคส่วนในท้องถิ่น 
1.2.1 การสร้างจิตส านึกและตระหนักในการต่อต้านการ
ทุจริต 
 
1.3 สร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน 
1.3.1 สร้างจิตส านึกและตระหนักในความซ่ือสัตย์สุจริต 
 
 
1.3.2 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการต่อต้านการ
ทุจริต 
 
1.3.3 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในจิตสาธารณะ 
 

 
1.2.1(1) กิจกรรมส่งเสริมการปลูกผักริมร้ัว และผักสวนครัวปลอดสารพิษ ใน
ครัวเรือน เพ่ือประชาชนและเจ้าหน้าที่มีความพอเพียง 
 
 
 
1.3.1 (1) โครงการ สร้างภูมิคุ้มกันทางสงัคมให้เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน
สังกัด อบต. (กิจกรรม โตไปไม่โกง) 
 
 
1.3.2 (1) โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน
สังกัด อบต. (กิจกรรม ส่งเสริมการเรียนรู้ปรัชญาเศรษกิจพอเพียง) 
 
1.3.3(1) โครงการสร้างความตระหนักให้เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด 
อบต. (กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ให้มีจิตสาธารณะ อาสาสมัครน้อย) 
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2. การบริหาร
ราชการเพ่ือปูองกัน
การทุจริต 

2.1 แสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต
ของผู้บริหาร 
2.1.1 แสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการ
ทุจริตของผู้บริหาร 
 
2.2 มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ  
2.2.1 สร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลให้
เป็นไปตามหลักคุณธรรมทั้งในเรื่องการบรรจุ แต่งตั้ง 
โยกย้าย โอน เล่ือนต าแหน่ง/เงินเดือนและการมอบหมาย
งาน 
2.2.2 การสร้างความโปร่งใสในการบริหารการเงิน 
งบประมาณ การจัดหาพัสดุ การใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน
ของทางราชการ โดยยดึถือและปฏิบัติให้เป็นไปตาม
กฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑ์ที่เก่ียวข้องอย่างเคร่งครัด 
 
2.2.3 การสร้างความโปร่งใสในการบริการสาธารณะ/
บริการประชาชนเพ่ือให้เกิดความพึงพอใจแก่ประชาชน
โดยทดัเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ 
 

2.3 มาตรการใช้ดุลยพินิจและใช้อ านาจหน้าที่ตาม
หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
2.3.1  มีการจัดท าแผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลา
ด าเนินการเก่ียวกับการบริการประชาชนรายละเอียดที่
เก่ียวข้องในแต่ละขั้นตอน เปิดเผย ณ  ทีท่ าการและใน
ระบบเครือข่ายสารสนเทศของ อปท. 
 

 
 
2.1.1(1) การประกาศเจตจ านงสุจริตในการบริหารงานของผู้บริหาร 
 
 
 
2.2.1(1) กิจกรรม “สร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือน” 
2.2.1(2) มาตรการ “การออกค าสั่งมอบหมายของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล และหัวหน้าส่วนราชการ” 
 
2.2.2(1) มาตรการควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณ และรายจ่าย
ประจ าปีกระบวนการจัดหาพัสดุ สร้างความโปร่งใสในการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
2.2.2(2) มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซ้ือ-จัดจ้าง 
 
 
2.2.3(1) กิจกรรมการใช้บัตรคิวในการติดต่อราชการ 
 
 
 
 
2.3.1(1) โครงการปรับลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ 
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2. การบริหาร
ราชการเพ่ือปูองกัน
การทุจริต 

2.3.2  มีการกระจายอ านาจตัดสินใจเก่ียวกับการส่ัง  
อนุญาต อนุมัติ  ปฏิบัติราชการแทนหรือการด าเนินการอ่ืน
ใดของผู้มีอ านาจในองค์การบริหารส่วนต าบล 
 
2.4 การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงานบุคคลในการด าเนิน
กิจการ การประพฤติปฎิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์ 
2.4.1  ยกย่องเชิดชูเกียรติที่มีความซ่ือสัตย์สุจริต มี
คุณธรรมจริยธรรม 
 
2.4.2  ยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/บุคคลที่ให้ความ
ช่วยเหลือกิจการสาธารณะของท้องถิ่น 
 
2.4.3  ยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลทีด่ ารงตนตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง 
 
2.5  มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบ หรือรับแจ้ง     
หรือตรวจสอบพบการทุจริต 
2.5.1  ด าเนินการให้มีข้อตกลงระหว่างบุคลากรในองค์กร
ได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต  มคีุณธรรม
จริยธรรมและบริหารราชการกิจการบ้านเมืองที่ดี 
 
2.5.2 มีการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการ จังหวัด 
อ าเภอที่ได้ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่เพ่ือการตรวจสอบ 
ควบคุม ดูแลการปฎิบัติราชการของ อปท. 
 
2.5.3  ด าเนินการให้มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบด าเนินการให้
เป็นไปตามกฎหมาย กรณีมีเร่ืองร้องเรียนกล่าวหาบุคลากร
ใน อปท.ที่ปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่โดยมิชอบ 
 

2.3.2(1) มาตรการ “การมอบอ านาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการ และการปรับปรุง
ค าสั่งมอบหมายหน้าที่ให้ทันสมัย  
 
 
 
 
2.4.1(1) ยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/บุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนเป็นที่ประจักษ์ 
 
 
2.4.2(1) ยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/บุคคลที่บ าเพ็ญตนเพ่ือประโยชน์สาธารณะ 
 
 
2.4.3(1) ยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/บุคคลที่ด ารงตนตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 
 
 
 
2.5.1(1) มาตรการ “จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ” 
2.5.1(2) กิจกรรมประชุมประจ าเดือนระหว่างผู้บริหารและพนักงาน 
 
 
2.5.2(1) มาตรการ “ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้งภาครัฐและ     
องค์กรอิสระ” 
2.5.2(2) การตรวจติดตามประเมินผลปฏิบัติงานประจ าปี 
 
2.5.3(1) แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเร่ืองร้องเรียน และแต่งตั้งคณะกรรมการ
เพ่ือพิจารณาข้อร้องเรียนดังกล่าว 
2.5.3(2) มาตรการการด าเนินการกับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่
โดยมิชอบ 
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มิติที่ 2 รวม จ านวน 17 โครงการ        
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3. การส่งเสริม
บทบาทและการมี
ส่วนร่วมของภาค
ประชาชน 

3.1 จัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็น
การอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนได้มีส่วนร่วม
ตรวจสอบการปฎิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ของ อปท.
ได้ทุกขั้นตอน 
3.1.1  จัดให้มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารตามกฎหมายว่าด้วย
ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 
 
 
 
 
 
3.1.2  มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับการ
บริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน  การ
จัดหาพัสดุ  การค านวณราคากลาง รายงานผลการ
ปฏิบัติงาน เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่กฎหมาย 
ระเบียบ กฎข้อบังคับ ที่ก าหนดให้ อปท.ต้องเผยแพร่ให้
ประชาชนทราบและตรวจสอบได้ 
 
3.1.3 มีการประกาศ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับการ
ปฏิบัติราชการที่เป็นประโยชน์กับการมีส่วนร่วมตรวจสอบ
ของประชาชน 
 
3.2  การรับฟังความคิดเห็น  การรับและตอบสนองเร่ือง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน 
3.2.1 มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนใน
การด าเนินกิจการตามอ านาจหน้าที่ของ อปท. โดยเฉพาะ
การด าเนินกิจการที่จะมีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ และ
สุขอนามัยของประชาชนในท้องถิ่น 

 
 
 
 
3.1.1(1) การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลโพนงาม 
3.1.1(2) การด าเนินการ การออกระเบียบจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การ
บริหารส่วนต าบลโพนงาม 
3.1.1(3) โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 
3.1.1(4) โครงการอบรมให้ความรู้เก่ียวกับ พรบ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 
2540 
 
3.1.2(1) กิจกรรมการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการเงิน การคลัง การจัดหาพัสดุ
และทรัพย์สินของ อบต. 
 
 
 
 
 
3.1.3(1) กิจกรรมการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการเงิน การคลัง การจัดหาพัสดุ
และทรัพย์สินของ อบต. ผ่านเว็ปไซต์ อบต. 
 
 
 
 
3.2.1(1) โครงการจัดประชุมประชาคมเพ่ือรับฟังความคิดเห็นหรือความต้องการ
ของประชาชน 
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3. การส่งเสริม
บทบาทและการมี
ส่วนร่วมของภาค
ประชาชน 

3.2.2  มีช่องทางให้ประชาชนในท้องถิ่นสามารถ
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ได้โดยสะดวก 
 
3.2.3 มีรายงานหรือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้
ประชาชนผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ได้ทราบถึงการได้รับเร่ือง 
ระยะเวลา และผลการด าเนินการเก่ียวกับเร่ืองร้องเรียน/
ร้องทุกข์ 
 
3.3  การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
3.3.1  ด าเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดท า
แผนพัฒนา การจัดท างบประมาณ 
 
3.3.2  ด าเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดหา
พัสดุ 
 
3.3.3  ด าเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ และ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน 

3.2.2(1) การจัดระบบและช่องทางการรับฟังความคดิเห็น ข้อร้องเรียนหรือ
การแจ้งเบาะแสการทุจริต 
 
3.2.3(1) มาตรการแจ้งกระบวนการด าเนินงานเก่ียวกับการรับเร่ืองร้องเรียน/
ร้องทุกข์ 
 
 
 
 
 
3.3.1(1) มาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดท าแผนพัฒนา 5 ปี ของท้องถิ่น 
 
 
3.3.2(1) มาตรการ “แต่งตั้งตวัแทนประชาคมเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ
ตรวจรับ  งานจ้าง” 
 
3.3.3(1) แต่งตั้งประชาชนร่วมเป็นคณะกรรมการในการด าเนินงานต่างๆ ของ 
อบต. 
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มิติที่ 3 รวม จ านวน 12 โครงการ         



 
 

 
 

 
มิติ 

 
ภารกิจตามมิติ 

 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

 ปี  
2562 

ปี  
2563 

ปี  
2564 

ปี  
2565 

ปี 
2566 

หมายเหตุ 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

4. การเสริมสร้างและ
ปรับปรุงกลไกในการ
ตรวจสอบการปฏิบัติ
ราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

4.1  มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายใน
ตามทีค่ณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 
4.1.1  มีการจัดท าและรายงานการจัดท าระบบควบคุม
ภายในให้ผู้ก ากับดูแล 
 
4.1.2 มีการติดตามประเมินระบบควบคุมภายใน โดย
ด าเนินการให้มีการจัดท าแผนการปรับปรุงหรือบริหาร
ความเส่ียง และรายงานผลการการติดตามการปฏิบัติตาม
แผนการปรับปรุงควบคุมภายในให้ผู้ก ากับดูแล 
 
4.2 การสนับสนุนให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ
การปฏิบัติ หรือการบริหารราชการตามช่องทางที่สามารถ
ด าเนินการได ้
4.2.1 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ ก ากับ
ดูแลการบริหารงานบุคคลเก่ียวกับการบรรจุ แต่งตั้ง โอน 
ย้ายข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง 
 
4.2.2 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ ก ากับ 
ดูแลการบริหารงานประมาณ การรับ-จ่ายเงิน การหา
ประโยชน์จากทรัพย์สินของทางราชการ 
 
4.2.3  ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ ก ากับ 
ดูแลการจัดหาพัสดุ ภายใต้ระเบียบข้อบังคับของกฎหมาย 
 
4.3 การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถิ่น 
4.3.1  ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลให้มีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติ
หน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบที่ก าหนดไว้ 

 
 
4.1.1(1) โครงการ “จัดท ารายงานการควบคุมภายใน” 
 
 
4.1.2(1) มาตรการตดิตามประเมินผลการควบคุมภายใน 
 
 
 
 
 
 
 
4.2.1(1) กิจกรรมการแจ้งแนะน าพนักงานลูกจ้าง ที่มาปฏิบัติหน้าที่ใหม่ให้แก่
ประชาชนรับทราบ 
 
 
4.2.2(1) กิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบ อบต. 
 
 
 
4.2.3(1) กิจกรรม “การจัดหาคณะกรรมการจัดซ้ือจัดจ้างจากตัวแทนชุมชน” 
 
 
 
 
4.3.1(1) กิจกรรม “การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่น” 
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มิติ 

 
ภารกิจตามมิติ 

 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

 ปี  
2562 

ปี  
2563 

ปี  
2564 

ปี  
2565 

ปี 
2566 

หมายเหตุ 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

4. การเสริมสร้างและ
ปรับปรุงกลไกในการ
ตรวจสอบการปฏิบัติ
ราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

4.3.2  ส่งเสริมให้สมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการ
ตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝุายบริหารตามกระบวนการ 
และวิธีการที่กฎหมาย ระเบียบที่เก่ียวข้องได้ก าหนดไว้ 
โดยไม่ฝักใฝุฝุายใด 
 
4.4 เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชนและบูรณาการ   
ทุกภาคส่วนเพ่ือต่อต้านการทุจริต 
4.4.1  ส่งเสริมให้มีการด าเนินการเฝูาระวังการทุจริต 
 
 
 

4.3.2(1) สภาท้องถิ่นสามรถเข้ามาตรวจสอบการด าเนินงานของ อบต. 
และหากมีปัญหาข้อสงสัย หรือข้อแนะน าในการปฏิบัติหน้าที่ สามรถ
น าเข้าชี้แจงปรึกษาในที่ประชุมสภาฯได ้
 
 
 
 
4.4.1(1) จัดตั้งศูนยย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ศูนย์ยตุิธรรมชุมชน
ศูนย์ด ารงธรรม ศูนย์รับเร่ืองราวร้องทุกข ์
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 รวม จ านวน 8 โครงการ         



 
 

                                                                                                     
 
 
 
ส่วนท่ี 3 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ตามแผนปฏิบัติการ ป้องกันการทุจริตสี่ปี(พ.ศ.2561 – 
2564) ขององค์การบริหารส่วนต าบลโพนงาม 
 

มิติท่ี 1 การสร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต 
 

1.1 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่บุคลากรท้ังข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร ข้าราชการ
การเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่น และฝ่ายประจ าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

โครงการท่ี 1  
 

1. ชื่อโครงการ : โครงการฝึกอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผู้บริหาร ข้าราชการและพนักงาน
สมาชิกสภา 
 

2. หลักการและเหตุผล 
 ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 279 บัญญัติให้มี ประมวลจริยธรรม 

เพื่อก าหนดมาตรฐานทางจริยธรรมของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ หรือ  เจ้าหน้าที่ของรัฐแต่ละ
ประเภท โดยให้มีกลไกและระบบในการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ และประกอบกับ ประกาศประมวลจริยธรรม
องค์การบริหารส่วนต าบลโพนงาม ซึ่งหัวใจส าคัญของการท างานร่วมกั นเป็นหมู่คณะอีกอย่างที่ ขาดไม่ได้คือ
คุณธรรม จริยธรรม เพราะคุณธรรมและจริยธรรม หมายถึง การประพฤติปฏิบัติอันถูกต้องดีงาม  ทั้ง กาย วาจา ใจ 
ทั้งต่อตนเอง ต่อผู้อื่น และต่อสังคม ซึ่งถ้าบุคลากรทุกคนที่ท างานร่วมกันมีคุณธรรมและ  จริยธรรมประจ าใจของ
ตนเองแล้ว การปฏิบัติงานทุกอย่างต้องลุล่วงไปด้วยดีและมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้และ
ผู้มารับบริการอย่างประชาชนก็จะได้รับความเช่ือมั่นและไว้วางใจที่จะเข้ามา รับบริการที่องค์กรนั้นๆ เพื่อเป็นการ
เตรียมความพร้อมทั้งในด้านคน ได้แก่ บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝุายบริหาร ข้าราชการการเมืองฝุายสภา
ท้องถ่ินและข้าราชการฝุายประจ ารวมถึงพนักงานจ้าง จึงได้มีการจัดท าโครงการ อบรมคุณธรรม และจริยธรรม แก่
ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลโพนงามดังกล่าวนี้ข้ึน  
 

3. วัตถุประสงค์  
3.1 เพื่อเป็นการปลูกและปลุกจิตส านึกการต่อต้านการทุจริต  
3.2 เพื่อเป็นการสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ให้ เกิดประโยชน์

สุขแก่ประชาชน  
3.3 เพื่อสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการประพฤติปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม  
3.4 เพื่อสร้างจิตส านึกและความตระหนักที่จะไม่กระท าการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือมี ผลประโยชน์ทับ

ซ้อน  
 

4. เป้าหมาย  
ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลโพนงาม  

 



 
 

5. พ้ืนท่ีด าเนินการ  
องค์การบริหารส่วนต าบลโพนงาม  
 

6. วิธีการด าเนินการ  
จัดอบรมคุณธรรมและจริยธรรมแก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลโพนงาม 

โดยเชิญวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถมาถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ต่างๆ ในการปลูกและปลุก  จิตส านึก
การต่อต้านการทุจริต ให้ประพฤติปฏิบัติราชการโดยยึดมั่นในหลักคุณธรรม และจริยธรรม และมี  การศึกษาดูงาน
หรือท ากิจกรรมนอกสถานที่ในบางโอกาส  

 

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

8. งบประมาณในการด าเนินการ  
30,000 บาท  
 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลโพนงาม 
  

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ ตัวชี้วัด  
ประชาชนผู้มารับบริการที่องค์การบริหารส่วนต าบลโพนงามประเมินความพึงพอใจการปฏิบัติงานของ 

พนักงาน โดยใช้แบบประเมินเป็นตัวช้ีวัด และต้องได้รับผลการประเมินมาต่ ากว่าร้อยละ 70 ผลลัพธ์ ผู้บริหาร 
สมาชิกสภา และพนักงานองค์การบริหารสว่นต าบลโพนงาม เกิดจิตส านึกที่ดีในการต่อต้านการ ทุจริต และประพฤติ
ปฏิบัติโดยยึดมั่นตามหลักประมวลจรยิธรรม  

 

1.1.2 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรม 
 

โครงการท่ี 1  
 

1. ชื่อโครงการ การจัดท าประมวลจริยธรรม แก่บุคลากรท้ังฝ่ายประจ าและฝ่ายการเมือง 
 

2. หลักการและเหตุผล  
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 279 บัญญัติให้มี ประมวลจริยธรรม 

เพื่อก าหนดมาตรฐานทางจริยธรรมของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ หรือ  เจ้าหน้าที่ของรัฐแต่ละ
ประเภท โดยให้มีกลไกและระบบในการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ และประกอบกับ ประกาศประมวลจริยธรรม
องค์การบริหารส่วนต าบลโพนงาม ซึ่งหัวใจส าคัญของการท างานร่วมกันเป็นหมู่คณะอีกอย่างที่ ขาดไม่ได้คือ
คุณธรรม จริยธรรม เพราะคุณธรรมและจริยธรรม หมายถึง การประพฤติปฏิบัติอันถูกต้องดีงาม  ทั้ง กาย วาจา ใจ 
ทั้งต่อตนเอง ต่อผู้อื่น และต่อสังคม ซึ่งถ้าบุคลากรทุกคนที่ท างานร่วมกันมีคุณธรรมและ  จริยธรรมประจ าใจของ
ตนเองแล้ว การปฏิบัติงานทุกอย่างต้องลุล่วงไปด้วยดีและมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้และ
ผู้มารับบริการอย่างประชาชนก็จะได้รับความเช่ือมั่นและไว้วางใจที่จะเข้ามา รับบริการที่องค์กรนั้นๆ 

 



 
 

 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมทั้งในด้านคน ได้แก่ บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝุายบริหาร ข้าราชการ
การเมืองฝุายสภาท้องถ่ินและข้าราชการฝุายประจ า รวมถึงพนักงานจ้าง จึงได้มีการจัดท าโครงการ  อบรมคุณธรรม 
และจริยธรรม แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลโพนงามดังกล่าวนี้ข้ึน 
 

3. วัตถุประสงค์  
3.1 เพื่อเป็นการปลูกและปลุกจิตส านึกการต่อต้านการทุจริต  
3.2 เพื่อเป็นการสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ให้ เกิดประโยชน์

สุขแก่ประชาชน  
3.3 เพื่อสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการประพฤติปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม 

 3.4 เพื่อสร้างจิตส านึกและความตระหนักที่จะไม่กระท าการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือมี ผลประโยชน์ทับ
ซ้อน  

 

4. เป้าหมาย  
ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลโพนงาม 

  

5. พ้ืนท่ีด าเนินการ  
องค์การบริหารส่วนต าบลโพนงาม  
 

6. วิธีการด าเนินการ  
อบรมคุณธรรมและจริยธรรมแก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลโพนงาม โดย

เชิญวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถมาถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ต่างๆ ในการปลูกและปลุก จิตส านึกการ
ต่อต้านการทุจริต ให้ประพฤติปฏิบัติราชการโดยยึดมั่นในหลักคุณธรรม และจริยธรรม และมี การศึกษาดูงานหรือ
ท ากิจกรรมนอกสถานที่ในบางโอกาส  

 

7. ระยะเวลาการด าเนินการ  
4 ป ี(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) หน้า | 25 แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.2561 – 

2564) ขององค์การบริหารส่วนต าบลโพนงาม  
 

 8. งบประมาณในการด าเนินการ 
 10,000 บาท 
 

 9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลโพนงาม  
 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ ตัวชี้วัด  
ประชาชนผู้มารับบริการที่องค์การบริหารส่วนต าบลโพนงามประเมินความพึงพอใจการปฏิบัติงานของ  

พนักงาน โดยใช้แบบประเมินเป็นตัวช้ีวัด และต้องได้รับผลการประเมินมาต่ ากว่าร้อยละ 70 ผลลัพธ์ ผู้บริหาร 
สมาชิกสภา และพนักงานองค์การบริหารสว่นต าบลโพนงาม เกิดจิตส านึกที่ดีในการต่อต้านการ ทุจริต และประพฤติ
ปฏิบัติโดยยึดมั่นตามหลักประมวลจริยธรรม 

 

โครงการท่ี 2 
 



 
 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลโพนงาม”  
 

2. หลักการและเหตุผล  
ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลโพนงามได้ประกาศใช้ประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลโพน

งาม โดย ก าหนดกลไกและระบบในการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ การฝุาฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐาน
ทาง จริยธรรมดังกล่าว ให้ถือว่าเป็นการกระท าผิดทางวินัย ซึ่งมีการก าหนดข้ันตอนการลงโทษตามความร้ายแรง 
แห่งการกระท า ประกอบกับได้มีประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสกลนคร เรื่อง หลักเกณฑ์และ  
เงื่อนไขเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างก าหนดให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง 
ประจ า และพนักงานจ้างของเทศบาล มีหน้าที่ด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายเพื่อรักษาประโยชน์ ส่วนรวมและ
ประเทศชาติอ านวยความสะดวกและให้บริการแก่ประชาชนตามหลักธรรมมาภิบาล โดยจะต้อง  ยึดมั่นในค่านิยม
หลักของมาตรฐานจริยธรรม 9 ประการ ได้แก่ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม , มีจิตส านึกที่ดี ซื่อสัตย์สุจริต และ
รับผิดชอบ,ยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มีประโยชน์ ทับซ้อน,ยืนหยัดท าในสิ่ง
ที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย, ให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็วมี อัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ, ให้
ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือน ข้อเท็จจริง,มุง่ผลสมัฤทธ์ิของงาน รักษามาตรฐาน
มีคุณภาพโปร่งใส และตรวจสอบได้, ยึดมั่นในระบอบ ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเปน็ประมุข และยึดมั่น
ในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร นอกจากนี้ ส านักงาน ก.พ. ได้ก าหนดแนวทางการด าเนินการตามประมวล
จริยธรรมข้าราชการพลเรอืนกรณีการเรี่ยไร และกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อก าหนดให้ข้าราชการต้องละเว้น จากการแสวงหาประโยชน์ที่มิชอบ โดยอาศัยต าแหน่งหน้าที่และไม่กระท าการ
อันเป็นการขัดกันระหว่าง ประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม ตามนัยหนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร 1013.7/
ว 11 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2557 ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลโพนงาม ควรน าแนวทางการด าเนินการดังกล่าวมา
ปรับใช้เป็นแนวทางในการ ถือปฏิบัติโดยอนุโลม 

  
ดังนั้น เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติงานและเป็นที่เช่ือถือไว้วางใจของประชาชน  องค์การบริหาร

ส่วนต าบลโพนงามได้จัดท ามาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนต าบล
โพนงาม ข้ึน เพื่อให้บุคลากรทั้งฝุายการเมืองและฝุายประจ าทุกระดับน าไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ ซื่อสัตย์
สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ไม่กระท าการอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือการมีผลประโยชน์ ทับซ้อน 
 

3. วัตถุประสงค์  
3.1 เพื่อเป็นเครื่องมือก ากับความประพฤติของข้าราชการที่สร้างความโปร่งใส มีมาตรฐานใน  การ

ปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นสากล  
3.2 เพื่อยึดถือเป็นหลักการและแนวทางการปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอ ทั้งในระดับองค์กร และระดับบุคคล

และเป็นเครื่องมือการตรวจสอบการท างานด้านต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลโพนงามเพื่อให้การ ด าเนินงาน
เป็นไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

3.3 เพื่อท าให้เกิดรูปแบบองค์กรอันเป็นที่ยอมรับ เพิ่มความน่าเช่ือถือ เกิดความมั่นใจแก่ ผู้รับบริการและ
ประชาชนทั่วไป ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย  

3.4 เพื่อให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างองค์กรและข้าราชการในทุกระดับ โดยให้ฝุายบริหารใช้  อ านาจใน
ขอบเขต สร้างระบบความรับผิดชอบของข้าราชการต่อตนเอง ต่อองค์กร ต่อผู้บังคับบัญชาต่อ  ประชาชนและต่อ



 
 

สังคมตามล าดับ หน้า | 27 แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลโพนงาม 27  

3.5 เพื่อปูองกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่  อาจเกิดข้ึน รวมทั้ง
เสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 
 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง 
  

5. พ้ืนท่ีด าเนินการ  
องค์การบริหารส่วนต าบลโพนงาม  
 

6. วิธีด าเนินการ  
1. เผยแพร่ประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลโพนงามเพื่อใช้เป็นค่านิยมส าหรับองค์กร 

ข้าราชการทุกคนพึงยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่ไปกับระเบียบและกฎข้อบังคับอื่นๆ อย่างทั่วถึงและมี 
ประสิทธิภาพ  

2. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลโพนงาม เปิดเผยเป็น 
การทั่วไปแก่สาธารณชนให้มีส่วนร่วมรับรูปและร่วมติดตามตรวจสอบตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร ของ
ราชการ เรื่อง ก าหนดให้ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปรง่ใสและตัวช้ีวัดความโปร่งใสของ หน่วยงานของ
รัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) 

 

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

8. งบประมาณด าเนินการ  
ไม่ใช้งบประมาณ 
 

 9. ผู้รับผิดชอบ  
ส านักปลัดเทศบาล องค์การบริหารส่วนต าบลโพนงาม 
 

 
 
 10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า พนักงานปฏิบัติงานตามประมวล จริยธรรมของ
องค์การบริหารส่วนต าบลโพนงาม 

 

1.1.3 สร้างจิตส านึกและความตระหนักท่ีจะไม่กระท าการอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือการมี 
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

 

โครงการท่ี 1 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการส่งเสริมการใช้แอพพลิเคชันกฎหมาย ป.ป.ช. ม.100 และ 103  
 



 
 

2. หลักการและเหตุผล  
 มาตรา 100 คือกฎหมาย ป.ป.ช. ที่ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐด าเนินกิจการใดๆ ที่เป็นการขัดกันระหว่าง 
ประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม มาตรา 103 คือกฎหมายที่ห้ามเจ้าหน้าที่ของรัฐรับทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์อื่นใด เว้นแต่การรับทรัพย์สินหรือ  ประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา ตามหลักเกณฑ์และจ านวนที่
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด Application “กฎหมาย ป.ป.ช. มาตรา 100 และ 103” เป็นช่องทางใหม่ในการ
เผยแพร่ความรู้กฎหมาย ป.ป.ช. มาตรา 100 และมาตรา 103 รวมทั้งสามารถทดสอบวัดความรู้ความเข้าใจผ่าน 
Application พร้อมทราบผลคะแนนได้ แบบ Real Time และผู้ที่ผ่านการทดสอบ จะได้รับเกียรติบัตรผ่าน E-Mail 
ในทันที สามารถใช้งานง่าย สะดวกในทุกที่ ทุกเวลา นอกจากนี้ยังสามารถ Update ข่าวสาร ของส านักงาน ป.ป.ช. 
ได้ตลอด 
 

วัตถุประสงค์ 
 1.เพื่อเป็นช่องทางใหม่ในการเผยแพร่ความรู้กฎหมาย ป.ป.ช. มาตรา 100 และมาตรา 103 
 2.เพื่อให้สามารถใช้งานง่าย สะดวกในทุกที่ ทุกเวลา 
 3.สามารถ Update ข่าวสาร ของส านักงาน ป.ป.ช. ได้ตลอด 
 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 บุคลากรมี แอพพลิเคช่ัน เพื่อปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนต าบลโพนงาม 
 

5. พ้ืนท่ีด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลโพนงาม 
 

6. วิธีด าเนินการ 
 สามารถค้นหาและติดตั้งได้ที่ App Store หรือ Google Play 
 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลโพนงาม 
 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 มีการค้นหาและติดตั้งที่ App Store หรือ Google Play 
 

โครงการท่ี 2  
 

1. ชื่อโครงการ : โครงการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 

2. หลักการและเหตุผล 



 
 

 ด้วยสถานการณ์หรือการกระท าของบุคคลมีผลประโยชน์ส่วนตนเข้ามาเกี่ยวข้องจนส่งผล  กระทบต่อการ
ตัดสินใจหรือการปฏิบตัิหน้าที่ในต าแหน่ง การกระท าดังกล่าวอาจเกิดข้ึนโดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว ทั้งเจตนาหรือไม่เจตนา
หรือหรือบางเรื่องเป็นการปฏิบัติสืบต่อกันมาจนไม่เห็นว่าจะเป็นสิ่งผิดแต่อย่างใด พฤติกรรมเหล่านี้เป็นการกระท า
ความผิดทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ต้องค านึงถึงผลประโยชน์ สาธารณะ (ประโยชน์ของส่วนรวม) แต่กลับ
ตัดสินใจปฏิบัติหน้าที่โดยค านึงถึงประโยชน์ของตนเองหรือพวก พ้อง “ผลประโยชน์ทับซ้อน” หมายถึง สถานการณ์
ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐมีผลประโยชน์ส่วนตนอยู่ และมีการใช้อิทธิพลตามอ านาจหน้าที่ละความรับผิดชอบเพื่อให้เกิด
ประโยชน์ส่วนตัว โดยก่อให้เกิดผลเสียต่อ ผลประโยชน์ส่วนรวม ผลประโยชน์ทับซ้อนมีหลากหลายรูปแบบ ไม่จ ากัด
อยู่ในรูปของตัวเงินหรือทรัพย์สิน เท่านั้น แต่รวมถึงผลประโยชน์อื่นๆ ที่ไม่ใช่รูปตัวเงินหรือทรัพย์สินก็ได้อาทิการ
แต่งตั้งพรรคพวกเข้าไปด ารง ต าแหน่งในองค์กรต่างๆ ทั้งในหน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทจ ากัด หรือการที่
บุคคลผู้มีอ านาจที่ ตัดสินใจให้ญาติพี่น้องหรือบริษัทที่ตนมีส่วนได้ส่วนเสียได้รับสัมปทานหรือผลประโยชน์จากทาง
ราชการโดยมิ ชอบ ทั้งนี้หมายรวมถึงความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมซึ่งใน  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2560 หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานต้องเข้ารับการประเมินคุณธรรมและความ  
โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ โดยก าหนดให้หน่วยงานควรมีการประชุมหรือสัมมนาภายใน องค์กร 
เพื่อให้ความรู้เรื่องการปูองกัน ผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่ เพื่อปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน ดังนั้น องค์การ
บริหารส่วนต าบลโพนงาม จึงได้จัดกิจกรรมให้ความรู้ความเข้าใจการปูองกันผลประโยชน์ ทับซ้อนแก่บุคลากรใน
องค์การบริหารสว่นต าบลโพนงาม เพื่อปูองกันการทุจริตในการปฏิบัติราชการ จึงได้จัดกิจกรรม ปูองกันผลประโยชน์
ทับซ้อน ผ่านการประชุมผู้บริหารกับพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลโพนงามเพื่อให้พนักงานทุก คนท างานโดย
ยึดถือระเบียบ กฎหมายคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเป็นเครื่องก ากับความประพฤติของตน เพื่อ ไม่ให้เกิดผลประโยชน์
ทับซ้อน  
 

3. วัตถุประสงค์  
 3.1 เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจแก่พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้างเกี่ยวกับการปูองกัน ผลประโยชน์ทับ
ซ้อน  
 3.2 เพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมและวิธีการท างานที่สุจริตโปร่งใสของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลโพนงาม  
 3.3 เพื่อเสริมสร้างให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลโพนงามมีจิตส านึก ค่านิยม 
และวัฒนธรรม เรื่องความซื่อสัตย์สุจริต มุ่งมั่นท างานอย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรมอันมั่นคง ส่งผลให้ หน่วยงาน
ปลอดจากการทุจริตคอรัปช่ัน มุ่งสู่การเป็นข้าราชการท้องถ่ินไทยใสสะอาด  
 

4. เป้าหมาย  
 พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างองค์การบรหิารสว่นต าบลโพนงาม หน้า | 33 แผนปฏิบัติการปูองกันการ
ทุจริตสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) ขององค์การบริหารส่วนต าบลโพนงาม   
 

5. พ้ืนท่ีด าเนินการ  
 องค์การบริหารส่วนต าบลโพนงาม  
 

6. วิธีการด าเนินการ  
 จัดประชุมประจ าเดือน และให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน  
 



 
 

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

8. งบประมาณในการด าเนินโครงการ  
 ไม่ใช้งบประมาณ  
 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
 ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลโพนงาม  
 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ตัวชี้วัด  
 พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างมีความเข้าใจเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน ผลลัพธ์ พนักงานเทศบาลและ
พนักงานจ้างมีความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน และมีความ ประพฤติปฏิบัติงานไม่ยุ่งเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับ
ซ้อน 
 

 1.2 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในพ้ืนท่ี 
 

  1.2.1 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการต่อต้านการทุจริต 
 

โครงการท่ี 2  
 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมส่งเสริมการปลูกผักริมรั้ว และผักสวนครัวปลอดสารพิษ ในครัวเรือน เพ่ือประชาชน
และเจ้าหน้าท่ีมีความพอเพียง  
 

2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 
  ปัจจุบันปัญหาเรื่องสุขภาพของประชาชนคนไทยเพิ่มทวีข้ึน ซึ่งเห็นได้จากสถิติของผู้ปุวยที่มา  รับบริการ
รักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลมีจ านวนมากข้ึนเรื่อยๆ และอัตราการปุวยจากโรคที่ไม่ติดต่อเพิ่มสูงข้ึน โรงพยาบาลก็
ต้องเพิ่มขนาดของโรงพยาบาลเพื่อให้รองรับผู้ที่มารับบริการ ซึ่งเป็นภาระที่รัฐบาลจะต้องเสีย  งบประมาณในการ
ด าเนินการเป็นอันมาก และเป็นการแก้ปัญหาทีป่ลายเหตุเนื่องจากต้นเหตุของปญัหาสุขภาพ ที่ส าคัญมีสาเหตุมาจาก
การบริโภคอาหารที่ไม่ถูกสุขลักษณะอาหารที่มีการปลอมปนสารเคมีหรือผักผลไม้ที่ไม่ ปลอดสารพิษ เพราะ
เกษตรกรผู้ผลติใช้สารก าจดัศัตรูพืชอย่างไม่ถูกวิธีเพื่อเหตุผลทางการค้าและพาณิชย์ท า ให้สารเคมีที่เปน็โทษเหล่าน้ัน 
ตกอยู่กับผู้บริโภคอย่างยากที่จะหลีกเลี่ยง แนวทางในการปูองกันปัญหาที่เป็น การแก้ที่ต้นเหตุแบบยั่งยืน คือการให้
สุขศึกษาแก่ประชาชน และการส่งเสริมการปลูกผักเพื่อบริโภคในครัวเรือน  การปลูกผักรับประทานเองแบบผัก
อินทรีย์ก็เป็นหนทางหนึ่งที่จะช่วยให้ผู้บริโภคได้รับ สารอาหารที่ดีมีประโยชน์แต่กระนั้นส าหรับประชาชนที่ไม่เคย
ปลูกผักเลยก็เป็นปัญหาใหญ่ในการที่จะเริ่มต้นที่ จะเรียนรู้การปลูกผักด้วยตนเอง ชุมชน บ้านสวนพอเพียงตระหนัก
ในปัญหาน้ีจึงได้ร่วมกันจัดต้ังโครงการนี้ข้ึน  
 

3. วัตถุประสงค์  
 3.1 เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และนวัตกรรมในการปลูกผักอินทรีย์ระหว่างสมาชิกด้วยกันเอง  
 3.2 เพื่ออนุรักษ์พืชผักถิ่น พันธ์ุพื้นเมือง และขยายพันธ์ุพืชที่เป็นสารอาหารให้คงอยู่ไว้ 
 3.3 เพื่อพัฒนาและปรับปรงุคุณภาพผลผลติ เพื่อให้เหมาะแก่การเกษตรแบบพอเพียงโดย ปราศจากการใช้
สารเคมีสังเคราะห์ใดๆ  



 
 

 3.4 ลดรายจ่ายในครัวเรือนเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและใช้แนวทางตามทฤษฏีเศรษฐกิจ พอเพียง  
 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
 4.1 สมาชิกชุมชนบ้านสวนพอเพียง  
 4.2 ประชาชนทั่วไป  
 

5. พ้ืนท่ีด าเนินการ  
 พื้นที่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลโพนงาม  
 

6. วิธีด าเนินการ  
 6.1 ข้ันเตรียมการ  
 - มีการวางแผนการให้ความรู้แบ่งกลุ่มย่อย แบ่งหัวข้อโครงงาน จัดต้ังทีมงานที่เป็นผู้ประสาน  
 - รวบรวมบล็อกของสมาชิกที่ปลูกผักอินทรีย์ไว้รับประทานเองเพื่อสร้างแรงจูงใจ  
 - บางกลุ่มย่อย แบ่งหัวข้อโครงงาน จัดต้ังทีมงานที่เป็นผู้ประสานงาน  
 6.2 ข้ันปฏิบัต ิ 
 - รวบรวมบล็อกของสมาชิก หรือลิงค์ภายนอกที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการปลูกและดูแลผัก  อินทรีย์เพื่อให้
สมาชิกที่ร่วมโครงการได้ศึกษาก่อนลงมือปฏิบัติ  
 - แจกจ่ายและแลกเปลี่ยนพันธ์ุผัก  
 - กระตุ้นการน าเสนอของผู้เข้าร่วมโครงการในการแลกเปลี่ยน และถ่ายทอดวิทยาการซึ่งกัน และกัน  
 - จัดให้มีการน าเสนอผลผลิตอย่างต่อเนื่อง โดยมีการก าหนดระยะเวลาตามความเหมาะสม หน้า | 41 
แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) ขององค์การบริหารส่วนต าบลโพนงาม 41 6.3 ข้ัน
ประเมินผล  
 - การน าเสนอผลงานที่ก าลังเพาะปลูก และ ผลผลิตที่ส าเร็จแล้ว  
 - มีการส ารวจความก้าวหน้าของโครงการ โดยวัดจากอัตราการปลูกผักอินทรีย์เพื่อการบริโภค  (จ านวน
ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ)  
 - ปริมาณและคุณภาพของผลผลิตในการเพาะปลูกดีข้ึน  
 - ข้ันปรับปรุงและพัฒนา  
 - มีการสรุปปัญหาที่ได้จากการด าเนินการที่ผ่านมา โดยดูตัวช้ีวัดจากการประเมินผล และหา แนวทางแก้ไข
ร่วมกัน  
 - ส่งเสริมให้เกิดธนาคารพันธ์ุพืชสวนครัวส าหรับให้บริการสมาชิก  
 

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

8. งบประมาณด าเนินการ  
 5,000 บาท  
 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
 องค์การบริหารส่วนต าบลโพนงาม  
 



 
 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
 10.1 สมาชิกที่ร่วมโครงการมีความรู้และนวัตกรรมในการปลูกผักอินทรีย์  
 10.2 สมาชิกสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติได้จริง  
 10.3 เพิ่มผลผลิตของสมาชิก มีคุณภาพดีและปลอดสารพิษ  
 10.4 ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับประโยชน์จากการปลูกผักบรโิภคเอง ได้เกิดการเรียนรู้ตาม แนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียงเกิดประโยชน์ต่อตนเองและเกิดการแบ่งปัน 
 

1.3 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน 
 

1.3.1 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในความซื่อสัตย์สจุริต 
 

โครงการท่ี 1 
 

1. ชื่อโครงการ : โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต. (กิจกรรม 
“โตไปไม่โกง”)  
 

2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 
 

ในปัจจุบันการทุจริตคอร์รัปชันเป็นปัญหาที่ท าลายสังคมอย่างรุนแรงและฝังรากลึก เป็นปัญหาที่สะท้อน
วิกฤตการณ์ ด้านคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคม ซึ่งการที่จะแก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืนนั้นคนในสังคมต้องมี
ค่านิยมในการรักความดีและ รู้สึกไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชันและการโกงทุกรูปแบบ โดยเฉพาะในกลุ่มเด็ก
และเยาวชน  พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอน กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 
2542 มาตรา 16 ให้องค์การบริหารส่วนต าบล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วน ต าบล มีอ านาจและหน้าที่ใน
การจัดระบบการบรกิารสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถ่ินของตนเอง ดังนี้ (9)จัดการศึกษา (10) การ
สังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส และพระราชบัญญัติ การศึกษา
แห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 6 ที่ต้องการพัฒนาคนไทยให้
เป็น คนที่สมบูรณ์ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา ความรู้ มีคุณธรรมและจริยธรรมในการ
ด ารงชีวิต สามารถอยู่ ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข และมาตรา 25 ก าหนดให้รัฐต้องส่งเสริมการด าเนินงานและ
จัดตั้งแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตทุก รูปแบบ นั้น องค์การบริหารส่วนต าบลโพนงาม  พิจารณาเห็นความส าคัญของ
ปัญหาดังกล่าว จึงได้จัดโครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม ให้เด็กและเยาวชนองค์การบริหารส่วนต าบลโพนงาม
(กิจกรรม “โตไปไม่โกง”) ข้ึน เพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันและค่านิยมที่ถูกต้องซึ่งจะเป็นรากฐานที่ ส าคัญ ที่ท าให้เด็ก
และเยาวชนเติบโตข้ึนเป็นพลเมอืงทีม่ีคุณภาพ และเป็นการปูองกันแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชันที่ได้ผลที่สุด โดยการ
ปลูกฝังจิตส านึกให้เด็กและเยาวชนรักความถูกต้อง มีความซื่อสัตย์สุจริต การยึดมั่นในความสัตย์จริงรู้จักแยกแยะ
ถูกผิด  

 

ปฏิบัติต่อตนเองและผู้อื่นโดยชอบ ไม่คดโกง มีจิตสาธารณะ มีจิตส านึกเพื่อส่วนรวม ตระหนักรู้และค านึงถึง
สังคมส่วนรวม มีความรับผิดชอบต่อตัวเองในการกระท าใดๆ และพร้อมที่จะเสียสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อรักษา
ประโยชน์ส่วนรวม  
 

3. วัตถุประสงค์ 
3.1 เพื่อส่งเสริมและปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนเป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์ สุจริต  

 3.2 เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชน ไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชันและการโกงทุก
รูปแบบ             



 
 

 3.3 เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะ และพร้อมที่จะเสียสละประโยชน์ส่วนตน เพื่อรั กษา
ประโยชน์ ส่วนรวม  
 

4. เป้าหมาย เชิงปริมาณ 
เด็กและเยาวชนองค์การบริหารส่วนต าบลโพนงามจ านวน 100คน   
เชิงคุณภาพ  เด็กและเยาวชนเกิดความตระหนักรู้ สามารถแยกแยะถูก ผิด ช่ัว ดี สามารถน าความรู้

ประสบการณ์ที่ได้รับมาปรับใช้ กับตนเอง และสังคมส่วนรวมได้อย่างมีความสุข 
 

5. กิจกรรมและขั้นตอนการด าเนินงาน 
5.1 จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติ   
5.2 แต่งตั้งคณะกรรมการและประสานงานคณะวิทยากร   
5.3 ด าเนินการตามโครงการ   
5.4 สรุปผลการด าเนินการตามโครงการ  

 

6. พ้ืนท่ีด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลโพนงาม 

 

7. งบประมาณด าเนินการ 
5,000 บาท  

 

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

 

 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  องค์การบริหารส่วนต าบลโพนงาม 
 

10. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ   
10.1 เด็กและเยาวชนได้รับการปลูกฝังให้เป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์ สุจริต   
10.2 เด็กและเยาวชนมีภูมิคุ้มกันทางสังคม ไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชันและการโกงทุกรูปแบบ   
10.3 เด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะ และพร้อมที่จะเสียสละประโยชน์ส่วนตน เพื่อรักษาประโยชน์

ส่วนรวม  
 

1.3.2 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในความซื่อสัตย์สจุริต 
 

โครงการท่ี 1 
 

1. ชื่อโครงการ : โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต. (กิจกรรม 
“ส่งเสริมการเรยีนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”)  
 

2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 
 

เนื่องจากปัจจุบันเด็กและเยาวชนไทยได้รับผลกระทบจากหลายๆ ด้าน ที่ท าให้เกิดปัญหาเช่น ผลกระทบ
ด้าน เศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี ส่งผลให้เด็กและเยาวชนมีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ เด็กและเยาวชนไทยไม่เห็น
ความส าคัญของ การศึกษา สนใจแต่วัตถุนิยม ไม่รู้จักการประมาณตน ซึ่งก่อให้เกิดผลเสียต่ออนาคตของชาติ ดังนั้น
จึงควรท าให้เด็กและเยาวชน รู้จักความพอเพียง ปลูกฝังอบรม บ่มเพาะให้เด็กและเยาวชนมีความสมดุลทาง
เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม  

 



 
 

โดยน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาถ่ายทอด เพื่อให้เด็กและเยาวชนรู้จักการใช้ชีวิตได้อย่างสมดุล 
ตามแนวทาง เศรษฐกิจพอเพียง เห็นคุณค่าของทรัพยากรต่างๆ รู้จักอยู่ร่วมกับผู้อื่น รู้จักเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และแบ่งปัน 
มีจิตส านึกรักษ์ สิ่งแวดล้อม และเห็นคุณค่าของวัฒนธรรมค่านิยม ความเป็นไทย ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงต่างๆ  
องค์การบริหารส่วนต าบลโพนงาม  พิจารณาเห็นความส าคัญของเด็กและเยาวชนซึ่งเป็นอนาคตของชาติ จึ งได้จัด
โครงการ สร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชนองค์การบรหิารส่วนต าบลโพนงาม  (กิจกรรมส่งเสริมการเรยีนรู้
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง) ข้ึน เพื่อปลูกฝัง แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้กับเด็กและเยาวชน เป็นการสร้าง
ภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชนสามารถใช้ชีวิตได้ อย่างสมดุล ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดข้ึน และ
เห็นคุณค่าของทรัพยากรต่างๆ รู้จักอยู่ร่วมกับผู้อื่น รู้จัก เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และแบ่งปัน มีจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม และ
เห็นคุณค่าของวัฒนธรรม ค่านิยมความเป็นไทย พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนกระจายอ านาจให้แกอ่งค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 มาตรา 16 ให้องค์การบริหารส่วนต าบล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วน
ต าบล มีอ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของ ประชาชนในท้องถ่ินของตนเอง 
ดังนี้ (9) จัดการศึกษา (10) การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส 
และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 6 
ที่ต้องการพัฒนาคนไทยให้เป็นคนที่สมบูรณ์ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา ความรู้ มีคุณธรรม 
และจริยธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข  

 

3. วัตถุประสงค์   
3.1 เพื่อส่งเสริมและปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนน าแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด าเนิน

ชีวิตประจ าวัน ได้            
 3.2 เพื่อสร้างภูมิ คุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชนสามารถใช้ชีวิตได้อย่างสมดุล ท่ามกลางการ
เปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดข้ึน           
 3.3 เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนเห็นคุณค่าของทรพัยากรต่างๆ รู้จักเอื้อเฟื้อเผื่อแผแ่ละแบ่งปัน และรู้จัก
อยู่ ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข  

 

4. เป้าหมาย   
เชิงปริมาณ  เด็กและเยาวชนองค์การบริหารส่วนต าบลโพนงาม จ านวน 100คน   
เชิงคุณภาพ  เด็กและเยาวชนเกิดความตระหนักรู้ รู้จักการใช้ชีวิตแบบพอเพียง ตามแนวทางปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง เห็นคุณค่า ของทรัพยากรต่างๆ รู้จักเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ แบ่งปัน และรู้จักอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมี
ความสุข  

 

5. กิจกรรมและขั้นตอนการด าเนินงาน   
5.1 จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติ   
5.2 แต่งตั้งคณะกรรมการและประสานงานคณะวิทยากร   
5.3 ด าเนินการตามโครงการ   
5.4 สรุปผลการด าเนินการตามโครงการ  

 

6. พ้ืนท่ีด าเนินการ   
องค์การบริหารส่วนต าบลโพนงาม 

 

7. งบประมาณด าเนินการ   
5,000 บาท  

 

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

 



 
 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ   
กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนต าบลโพนงาม 

 

10. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ   
10.1 เด็กและเยาวชนสามารถน าแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวันได้   
10.2 เด็กและเยาวชนมีภูมิคุ้มกันทางสังคม สามารถใช้ชีวิตได้อย่างสมดุลท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงต่างๆ 

ที่เกิดข้ึน ได้   
10.3 เด็กและเยาวชนเห็นคุณค่าของทรัพยากรต่างๆ รู้จักเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และแบ่งปัน และรู้จักอยู่ร่วมกับ

ผู้อื่นได้ อย่างมีความสุข  
 

 1.3.3 สร้างจิตส านึกและความตระหนักให้มีจิตสาธารณะ  
โครงการท่ี 1 
 

1. ชื่อโครงการ : โครงการสร้างความตระหนักให้เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต. (กิจกรรม
ส่งเสริมการเรียนรู้ให้มีจิตสาธารณะ อาสาสมัครน้อย) 
 

 
 
2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา  

ในสภาวะปัจจุบันโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ท าให้เยาวชน นักเรียน นักศึกษาหลง เพลิดเพลินใน
กระแสค่านิยมโลกตะวันตก ละทิ้งค าสั่งสอนในพระพุทธศาสนา เห็นว่าเป็นสิ่งที่งมงาย ไร้สาระ  ล้าสมัย จึงด าเนิน
ชีวิตโดยขาดหลักธรรมยึดเหนี่ยวจิตใจ ที่จะท าให้ชีวิตมีความมั่นคงและสามารถแก้ปัญหา ต่างๆ ในชีวิตที่เกิดข้ึนได้
จึงมีแนวโน้มในการด าเนินชีวิตที่ผิด ก่อให้เกิดความเครียดจนอาจจะแก้ปัญหาด้วย การฆ่าตัวตาย หรือแก้ปัญหาด้วย
การพึ่งยาเสพติดเด็กและเยาวชนคือพลังส าคัญในการพัฒนาประเทศชาติใน อนาคต เป็นอนาคตของชาติเป็นกลุ่มคน
ที่มีพลังอันส าคัญที่สามารถช่วยกันเสริมสร้างกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ ต่อการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต เด็กและ
เยาวชนเป็นวัยที่มีความคิดสร้างสรรค์ มีพลังและศักยภาพมาก การกระตุ้นให้เด็กและเยาวชนกล้าคิด กล้าท า กล้า
แสดงออกในสิ่งที่ดีพัฒนาศักยภาพและพลังในเชิงสร้างสรรค์ สร้างให้พวกเขาตระหนักถึงคุณค่าของตนเองพร้อมมี
ภูมิคุ้มกัน รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง ไม่ตกเป็นเหยื่อหรือ สร้างปัญหาให้กับสังคม แต่กลับจะเป็นผู้พร้อมที่จะพัฒนา
ตนเองให้เป็นทรัพยากรอันทรงคุณค่า เป็นพลัง ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศชาติเพื่อความเจริญก้าวหน้าและมั่นคง
ของชาติ เยาวชนจึงต้องมีความรู้และ ศีลธรรมควบคู่กันไป เพื่อให้เยาวชนมีจริยธรรม มีศีลธรรม และมีค่านิยมใน
การด าเนินชีวิตที่เหมาะสมโครงการ อบรม “พาน้องท่องธรรมะ” เป็นโครงการที่ช่วยพัฒนาเยาวชนโดยการพัฒนา
จิตใจและปลูกฝงัจรยิธรรม คุณธรรม และศีลธรรม ตามหลักพระพุทธศาสนาอันเป็นแนวทางการประพฤติตนที่ดีให้มี
ทักษะในการด าเนิน ชีวิต “เก่ง ดี และมีความสุข” เพื่อให้เด็กและเยาวชนที่น าธรรมะน าหลักค าสอนที่รับไป
ประยุกต์ใช้ ชีวิตประจ าวัน คือการพัฒนากาย โดยการแสดงออกทางกิริยามารยาทชาวพุทธ มีพฤติกรรมที่ดีงาม
เหมาะสม การพัฒนาศีล โดยการอยู่ร่วมกับครอบครัวและบุคคลในสังคม ด้วยความเกื้อกูลและประกอบอาชีพที่
สุจริต การพัฒนาจิต ให้เป็นจิตที่สมบูรณ์ทั้งคุณภาพจิต พลังจิตและสุขภาพจิตและสุดท้ายการพัฒนาปัญญา ให้เกิด 
ปัญญาในการรู้จริง รู้เท่าทันทางเจริญทางเสื่อมปัจจัยที่เกี่ยวข้อง รู้วิธีการปูองกันรู้วิธีแก้ไขปัญหา สร้างภูมิ ต้านทาน
ให้กับตนเองด้วยคุณธรรม ให้เป็นผู้มีชีวิตอยู่อย่างรู้เท่าทันโลก น าพาชีวิตสู้ความส าเร็จเพื่อเกื้อกูล  ตนเองและ
ประเทศชาติในที่สุด  

 

3. วัตถุประสงค์  
3.1 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมบีทบาทและมีโอกาสฝกึปฏิบัติท ากิจกรรมร่วมกันอันก่อให้เกิด ความสัมพันธ์

สามัคคีในหมู่คณะ  
3.2 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ฝึกความเอื้อเฟื่อเผื่อแผ่และการรู้จักแบ่งปันซึ่งกันและกัน  



 
 

3.3 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีพัฒนาการในด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์และการอยู่ร่วมกันใน  สังคม 3.4 
เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีจิตส านึก และตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนเองและการมี ส่วนร่วม  

3.5 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการตระหนักในความซื่อสัตย์มีจิตสาธารณะ มีระเบียบวินัย 
  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
เด็กนักเรียนและเยาวชนต าบลโพนงาม  

 

5. พ้ืนท่ีด าเนินการ  
เทศบาลต าบลโพนงาม  
 

6. วิธีด าเนินการ  
6.1 ประชุมผู้เกี่ยวข้องก าหนดจัดงาน  
6.2 จัดท าโครงการเสนอพิจารณาอนุมัติ  
6.3 ประสานการจัดงานให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ  
6.4 ประสานคณะวิทยากร และประชาสัมพันธ์เชิญชวนโรงเรียนต่างๆ เข้าร่วมโครงการ  
6.5 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานและประชุมช้ีแจง  
6.6 ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพร้อมทั้งภาพถ่ายกิจกรรม  
6.7 ด าเนินการตามโครงการ  
6.8 ติดตามและประเมินผลการจัดงาน  
 

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

8. งบประมาณด าเนินการ  
10,000 บาท  
 

9. ผู้รับผิดชอบ  
องค์การบริหารส่วนต าบลต าบลโพนงาม  
 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
10.1 ผู้เข้าร่วมโครงการมีพัฒนาการทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์สังคมและสติปัญญาแก่ เด็ก  
10.2 ผู้เข้าร่วมโครงการมีจิตส านึกตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนเอง  
10.3 ผู้เข้าร่วมโครงการตระหนักในความซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย  
10.4 ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้เกี่ยวกับสิทธิของเด็กตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ 

 

มิติท่ี 2 การบริหารราชการเพ่ือป้องกันการทุจริต 
 

2.1 แสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
 

2.1.1 แสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร 
โครงการท่ี1 
 

1. ชื่อโครงการ “ประกาศเจตจ านงสุจริตในการบริหารงานของผู้บริหาร”  
 

2. หลักการและเหตุผล  



 
 

คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ 3 เริ่มจากปีพ.ศ. 2560 จนถึงปี
พ.ศ. 2564 ซึ่งมุ่งสู่การเปน็ประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมเป็นสังคมมิติใหม่ที่ ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อ
การทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝุายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์
รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพื่อให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและ เกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียม
นานาอารยประเทศ โดยก าหนดวิสัยทัศน์“ประเทศไทยใสสะอาด ไทย ทั้งชาติต้านทุจริต” มีเปูาหมายหลักเพื่อให้
ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
50 ในปีพ.ศ. 2564 ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะสูงข้ึนได้น้ัน การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมมาภิบาลที่สูงข้ึน 
เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนต้องมีพฤติกรรม แตกต่างจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช่ต าแหน่งหน้าที่ในทางทุจริต
ประพฤติมิชอบ โดยได้การก าหนดยุทธศาสตร์ การด าเนินงานออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ดังนี้ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต  
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต  
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย  
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบปูองกันการทุจริตเชิงรุก  
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต  
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) องค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นหน่วยงานของรัฐภายใต้โครงสร้างการจัดระเบียบบริหาร  ราชการตามหลักการกระจาย
อ านาจการปกครอง ที่มุ้งเน้นการกระจายอ านาจจากส่วนกลางลงสู้ท้องถ่ินและ  เป็นกลไกหนึ่งในการส่งเสริมการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตย เป็นหน่วยงานหลักในการจัดท าบริการ สาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพื่อ
ประโยชน์ของประชาชนในท้องถ่ิน การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  ให้เกิดความยั่งยืนรัฐต้องให้ความเป็น
อิสระแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินโดยยึดหลักแห่งการปกครองตนเอง ตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถ่ิน 
และส่งเสริมให้องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินเปน็หน่วยงานหลกัในการ จัดท าบริการสาธารณะ รวมทั้งมีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจแก้ไขปัญหาในระดับพื้นที่ ส่วนการก ากับดูแลองค์กร ปกครองส่วนท้องถ่ินจะท าได้เท่าที่จ าเป็นตามกรอบ
กฎหมายก าหนด และต้องเป็นไปเพื่อการคุ้มครองประโยชน์ ของประชาชนในท้องถ่ินทั้งนี้ ต้องยอมรับว่าปัญหาการ
ทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นเรื่องที่มีค าครหา ที่ได้สร้างความขมขื่นใจให้แก่คนท างานในองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินมาเป็นเวลาช้านาน ซึ่งหาก  พิจารณาจ านวนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินประกอบกับมีปัจจัย
นานัปการที่คอยย่ัวยวนใจ บั่นทอนความมี คุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริต ของคนท างานราชการส่วนท้องถ่ินส่วน
ให้เหือดหายไป และหากจะว่ากันไป แล้ว เรื่องในท านองเดียวกันนี้ก็สามารถเกิดข้ึนกับคนท างานในหน่วยงาน
ราชการอื่นได้เช่นเดียวกัน เพียงแต่ คนท างานในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีจ านวนมาก และมากกว่าคนท างานใน
หน่วยราชการอื่น ๆ จึงมี โอกาสหรือความเป็นไปได้สูงที่คนท างานในท้องถ่ิน อาจต้องถูกครหาในเรื่องการใช้อ านาจ
หน้าที่โดยมิชอบ มากกว่า แม้ว่าโอกาสหรือช่องทางที่คนท างานในท้องถ่ินจะใช้อ านาจให้ออกนอกลู่นอกทาง จะมีได้
ไม่มาก เท่ากับที่คนท างานในหน่วยงานราชการอื่น และมูลค่าของความเสียหายของรัฐ ที่คนท างานในองค์กร
ปกครอง ส่วนท้องถ่ินได้ก่อให้เกิดข้ึนก็อาจเป็นแค่เศษผงธุลีของความเสียหายที่เกิดจากการทุจริตของคนนอกองค์กร 
ปกครองส่วนท้องถ่ิน ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นที่ผูบ้รหิารองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินต้องแสดงเจตจ านงทาง การเมือง
ในการต่อต้านการทุจริตอย่างเห็นชัดเป็นรูปธรรม ด้วยการจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต ส่งเสริมให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินบริหารงานด้วยความโปร่งใส มีความเข้มแข็งในการบริหารราชการตาม หลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีหรือหลกัธรรมาภิบาลบังเกิดประโยชน์สขุแก่ประชาชน และยกระดับ มาตรฐานในการปูองกันการทุจริต
ขององค์กรตนเองต่อไปให้ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศต่อไป  



 
 

 

3. วัตถุประสงค์  
เพื่อแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน ท้องถ่ินด้วยการ

จัดท าแผนปูองกันการทุจริตในองค์กรที่บริหาร 
 

 4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
4.1 ประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย 1 ฉบับ  
4.2 มีการประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชน อย่างน้อย 1 ครั้ง  
4.3 แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 4 ป ี 
 

5. พ้ืนท่ีด าเนินการ  
องค์การบริหารส่วนต าบลโพนงาม  

6. วิธีด าเนินการ  
6.1 ประกาศเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน ท้องถ่ิน  
6.2 ประชุมหน่วยงาน/บุคคลที่เกี่ยวข้อง  
6.3 จัดต้ังคณะท างานการจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต  
6.4 ประชุมคณะท างานจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต  
6.5 จัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต  
6.6 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต  
6.7 ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต  
6.8 รายงานผลการด าเนินงาน  
 

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

8. งบประมาณด าเนินการ  
ไม่ใช้งบประมาณ 
  

9. ผู้รับผิดชอบ  
องค์การบริหารส่วนต าบลโพน 
  

10. ตังชี้วัด/ผลลัพธ์  
10.1 ผลผลิต  
- มีประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย 1 ฉบับ  
- มีการประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชน อย่างน้อย 1 ครั้ง  
- มีแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 4 ปีจ านวน 1 ฉบับ  
10.2 ผลลัพธ์  
- การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีความโปร่งใส สามารถปูองกันการ  ทุจริตของ

บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินได้  



 
 

- ลดข้อร้องเรียนการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 

2.2 มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ   
 

2.2.1 สร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามหลักคุณธรรม ท้ังในเรื่องการ 
บรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อนต าแหน่ง/เงินเดือน และมอบหมายงาน 
 

โครงการท่ี1 
 

1. ชื่อโครงการ  กิจกรรมสร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน  
 

 
 
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 

การพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือน เป็นกระบวนการหนึ่งของการบริหารผล
การ ปฏิบัติราชการซึ่งใช้หลักการการให้รางวัลเป็นแรงจูงใจให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดแรงกระตุ้นในการพัฒนาผลงาน ซึ่ง
นายกองค์การบริหารส่วนต าบล  ได้ให้ความส าคัญในเรื่องการพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณาเลื่อนข้ัน
เงินเดือนเป็นเรื่อง ล าดับต้นๆ ของเรื่องการบริหารงานบุคคล โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการใช้ดุลพินิจของ
ผู้บังคับบัญชาในการประเมินผลการปฏิบัติ ราชการของผู้ใต้บังคับบัญชา ประกอบกับประกาศคณะกรรมการ
องค์การบริหารส่วนต าบลจังหวัดสกลนครเรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงาน
ต าบลโพนงามจังหวัดสกลนคร พ.ศ. 2545 ลงวันที่ 19 เดือน พ.ย.พ.ศ. 2545และแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2558  ได้
ก าหนดให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือน  พนักงานต าบลโพนงาม
ด้วยเหตุผลนี้เองจึงเป็นที่มาของกิจกรรมการสร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนข้ัน เงินเดือน 
 

3. วัตถุประสงค  ์ 
เพื่อให้การบริหารงานบุคคลด้านการเลื่อนข้ันเงินเดือนมีความโปร่งใส เป็นธรรมและสามารถตรวจสอบได  ้  

 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
พนักงานต าบลโพนงามโพนงาม 

 

5. พ้ืนท่ีด าเนินการ 
ต าบลโพนงาม 

 

6. วิธีด าเนินการ 
6.1 แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานต าบลโพนงามโพนงาม

โดยแต่งตั้งปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  เป็นประธานกรรมการ และหัวหน้าส่วนราชการเป็นกรรมการ และ
พนักงานต าบลโพนงามที่รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่เป็นเลขานุการ   

6.2 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนพนักงานต าบลโพนงามโพนงาม  โดยประกอบด้วย 
ประธานกรรมการ หัวหน้าส่วนและผู้บริหารสถานศึกษาเป็นกรรมการ และพนักงานต าบลโพนงาม  ที่รับผิดชอบ 
งานการเจ้าหน้าที่เป็นเลขานุการ   

6.3 ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานต าบลโพนงามโพนงาม  
เพื่อกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการที่ผู้บังคับบัญชาได้พิจารณาไว้โดยเจ้าหน้าที่ให้ค าปรึกษาและเสนอ
ความเห็น เกี่ยวกับมาตรฐานและความเป็นธรรมของการปริมนผลการปฏิบัติราชการ   

6.4 คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานต าบลโพนงามโพน
งามรวบรวมและเสนอผลการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการให้แก่คณะกรรมการพิจารณา
เลื่อนข้ัน เงินเดือนพนักงานต าบลโพนงามโพนงาม 



 
 

6.5 คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนพนักงานต าบลโพนงามโพนงาม  พิจารณาทบทวนผลการ 
พิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามที่คณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
พนักงานต าบลโพนงามโพนงาม  เสนอมา โดยใช้หลักเกณฑ์ตามที่ก าหนดไว้ในประกาศพนักงานต าบลโพนงาม 
จังหวัดสกลนครเรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานต าบลโพนงาม  จังหวัด
สกลนคร พ.ศ. 2545ลงวันที่ 19เดือนพ.ย.2545 และแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2558 
 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
ช่วงระยะเวลา  มีนาคม - เมษายน และ กันยายน - ตุลาคม   

 
8. งบประมาณด าเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ  
 

9. ผู้รับผิดชอบ 
งานการเจ้าหน้าที่ ต าบลโพนงาม 

 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
มีการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนที่โปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได 
 

โครงการท่ี 2 
 

1.ชื่อโครงการ มาตรการออกค าสั่งมอบหมายของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ปลัดองค์การบริหารส่วน
ต าบล และหัวหน้าส่วนราชการ  
  

2. หลักการและเหตุผล 
องค์การบริหารส่วนต าบลเป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินรูปแบบหนึ่งที่มีอ านาจ

หน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถ่ิน ตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล ทั้งที่
เป็นหน้าที่ตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2496 หน้าที่ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและ
ข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 และหน้าที่ตามกฎหมายอื่นที่ก าหนดให้
องค์การบริหารส่วนต าบลมีหน้าที่ต้องท าอีกมากมายในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน ผู้มารับ บริการติดต่อ
กับหน่วยงานต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลนั้น มักจะประสบปัญหาด้านการอ านวยความสะดวกในการติดต่อ
ราชการ เนื่องจากภารกิจมมีากมาย ไปรวมอยู่กับฝุายผู้บรหิาร ไม่มีการกระจายอ านาจ หรือมอบหมายอ านาจหน้าที่
ในการสั่งการ อนุมัติ อนุญาต ไปยังหัวหน้าหน่วยงาน ระดับส านัก กอง และฝุายต่าง ๆ ซึ่งเป็นอุปสรรคอย่างยิ่งต่อ
การให้บริการ ท าให้การ บริการเกิดความล่าช้า ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกอันอาจเป็นสาเหตุหนึ่งของการ
กระท าการทุจริตประพฤติมิชอบในการ ปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ ส่งผลให้ระบบการให้บริการภาครัฐเสื่อม
ประสิทธิภาพ  เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 วรรคท้าย ที่
ก าหนดให้การปฏิบัติงานตามอ านาจ หน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขประชาชน 
โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตามพระราชกฤษฎีกาว่า ด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 และมาตรา 37 ที่ก าหนดให้การบริหารราชการ เพื่อให้เกิดประโยชน์สุขของ
ประชาชนและเกิดผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจของรัฐ ไม่มีข้ันตอนการปฏิบัติงานเกินความจ าเป็น ประชาชนได้รับการ
อ านวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ การบริหารงานมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า ตาม 
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2496 มาตรา 48(2) เตรส ที่ก าหนดให้นายกองค์การบริหารส่วน
ต าบล มีอ านาจหน้าที่ในการสั่ง อนุญาต และ อนุมัติ เกี่ยวกับราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล มาตรา 48 
สัตตรส ก าหนดให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบล ควบคุมและรับผิดชอบในการบริหาร กิจการขององค์การบริหาร
ส่วนต าบล และเป็นผู้บังคับบญัชาพนักงานต าบลโพนงาม และลูกจ้างขององค์การบรหิารส่วนต าบล มาตรา 48 วีสติ 



 
 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลมี อ านาจมอบหมายการปฏิบัติราชการให้แก่รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลที่
ได้รับแต่งตั้งในการสั่งหรือการปฏิบัติราชการของ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลได้ มาตรา 48 เอกูนวีสติ 
ก าหนดให้ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานต าบลโพนงาม และลูกจ้างองค์การบริหารส่วน
ต าบลรอง จากนายกองค์การบริหารส่วนต าบล และรับผิดชอบควบคุมดูแลราชการประจ าขององค์การบริหารส่วน
ต าบล ให้เป็นไปตามนโยบาย และอ านาจหน้าที่อื่น  

 
ตามที่มีกฎหมาย ก าหนด หรือตามที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบล มอบหมายประกอบกับประกาศ

คณะกรรมการพนักงานต าบลโพนงามจงัหวัดสกลนคร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบิหารงานบุคคลของ
องค์การบริหารส่วนต าบล จังหวัดสกลนคร  ดังนั้น เพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี ตอบสนองความต้องการของ ประชาชน ลดข้ันตอนการให้บริการและไม่สร้างเงื่อนไขข้ันตอนที่มีความ
ยุ่งยาก จึงจ าเป็นต้องมีมาตรการ การมอบหมายอ านาจ หน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลข้ึน   

 

3. วัตถุประสงค์   
          3.1 เพื่อเป็นการลดข้ันตอนการใหบ้ริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรมตอบสนองความ
ต้องการ ของประชาชน   
          3.2 เพื่อใหป้ระชาชนมีความพึงพอใจในการบริการจากหน่วยงาน   

3.3 เพื่อเป็นการกระจายอ านาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผู้บริหารทุกระดับ   
3.4 เพื่อปูองกันการผูกขาดอ านาจหน้าที่ในการใช้ดุลพินิจอันอาจเป็นเหตุแห่งการทุจริตและประพฤติมิ

ชอบใน ต าแหน่งหน้าที่ราชการ  
 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต   
จัดท าค าสั่งมอบหมายงานของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล และหัวหน้า

ส่วนราชการ จ านวน 4 ฉบับ ประกอบด้วย นายกองค์การบริหารส่วนต าบลมอบหมายให้รองนายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบล นายกองค์การบริหารสว่นต าบลมอบหมายใหป้ลดัองค์การบรหิารส่วนต าบล รองปลัดองค์การบริหารส่วน
ต าบล และหัวหน้า ส่วนราชการ ปลัดองค์การบริหารสว่นต าบลมอบหมายใหร้องปลดัองค์การบริหารสว่นต าบล และ
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลมอบหมายให้หัวหน้าส่วนราชการ  
 

5. พ้ืนท่ีด าเนินการ   
ต าบลโพนงาม 

 

6. วิธีด าเนินการ   
6.1 ออกค าสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ข้อบังคับและหนังสือสั่ง

การ   
6.2 จัดท าหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการและผู้รับมอบอ านาจให้ปฏิบัติราชการแทนรับทราบและถือ

ปฏิบัติ   
6.3 จัดท าประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ   
6.4 ให้ผู้รับมอบหมายงานตามค าสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามค าสั่งที่ได้รับมอบหมายในทุกเดือน  

 

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

 

8. งบประมาณด าเนินการ   
ไม่ใช้งบประมาณ  

 

9. ผู้รับผิดชอบ    



 
 

ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  
 

10. ตังชี้วัด/ผลลัพธ์   
10.1 ผลผลิต มีค าสั่งมอบหมายงานให้ผู้ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติราชการแทน จ านวนไม่น้อยกว่า 4 ฉบับ   
10.2 ผลลัพธ์    
- ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการที่ได้รับอยู่ในระดับดี    
- ประชาชนได้รับความสะดวก และลดการผูกขาดอ านาจหน้าที่อันเป็นช่องทางแห่งการทุจริต     

 

2.2.2 สร้างความโปร่งใสในการบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดหาพัสดุ การใช้ประโยชน์ใน 
ทรัพย์สินของทางราชการ โดยยึดถือและปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้องอย่าง 
เคร่งครัด 

 

โครงการท่ี 1  
 

1. ชื่อโครงการ “มาตรการควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณ และรายจ่ายประจ าปี
กระบวนการจัดหาพัสดุ สร้างความโปร่งใสในการใช้จ่ายเงินงบประมาณ”  
 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ  
เพื่อให้การบันทึกบัญชีการจัดท าทะเบียนคุมเงินรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็น  แนวทาง

เดียวกันและสอดคล้องกับการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจึง มีกิจกรรม
ควบคุมให้บุคลากร กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลโพนงาม จัดท าทะเบียนคุมเงินรายจ่ายให้ความรู้ความ เข้าใจ
ในการปฏิบัติท าให้เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพลดข้อผิดพลาดในการเบิกจ่ายเงินตามเทศบัญญัติ งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีและด าเนินงานตามขั้นตอนของระเบียบประกาศกระทรวงมหาดไทยและหนังสือ สั่งการที่เกี่ยวข้อง 
ซึ่งถือเป็นเรื่องส าคัญที่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจะต้องท าตามกฎหมาย ระเบียบ และมี ความจ าเป็นต่อการ
บริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลโพนงาม  

 

3. วัตถุประสงค์  
3.1 เพื่อให้บุคลากร กองคลัง มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศ และ  หนังสือที่

เกี่ยวข้อง  
3.2 เพื่อลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ที่อาจจะท าให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ  
 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
บุคลากร กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลโพนงาม  
 

5. พ้ืนท่ีด าเนินการ  
กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลโพนงาม  
 

6. วิธีด าเนินการ  
จัดท าทะเบียนคุมเงินรายจ่ายตามงบประมาณแยกหมวดรายจ่าย แยกแผนงาน แยกประเภท รายจ่ายตาม

งบประมาณที่ตั้งไว้ 
  

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

8. งบประมาณด าเนินการ  
ไม่ใช้งบประมาณ 9. ผู้รับผิดชอบ กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลโพนงาม  



 
 

 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  

10.1 บุคลากร กองคลัง มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศและหนังสือ  สั่งการที่
เกี่ยวข้อง  

10.2 ลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ที่อาจจะท าให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ และ เป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน  

10.3 เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพในการบริหารงบงบประมาณ 
 

 โครงการท่ี 2 
 

1.ชื่อโครงการ มาตรการเผยแพร่ข้อมลูขา่วสารดา้นการจดัซื้อ – จัดจ้าง 
 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ  
เนื่องจากต าบลโพนงาม มีฐานะเป็นนิติบุคคล มีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าบริการ สาธารณะด้วยตนเอง ทั้ง

ในเรื่องการจัดหารายได้และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่างๆ ตามภารกิจและ การจัดท าบริการสาธารณะ แต่
ต้องเป็นไปตามอ านาจหน้าที่และกฎหมายที่ก าหนดไว้ดังนั้น การที่องค์การบริหารส่วนต าบลจะ บริหารงานให้มี
ประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนจะต้องบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มี ความโปร่งใส และ
สามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมมาภิบาลเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 
2496 มาตรา 50 วรรคท้าย ที่ก าหนดให้การปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลต้องเป็นไป
เพื่อ ประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและให้ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของ  
ประชาชนในการจัดซื้อ จัดจ้าง และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ประกอบกับมาตรา 50 (9) ที่ก าหนดให้องค์การ
บริหารส่วนต าบล มีอ านาจหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล ทั้งนี้ตาม
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ ราชการ พ.ศ. 2540 และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 23 ที่ก าหนดให้การจัดซื้อจัดจ้าง ให้สวนราชการด าเนินการโดยเปิดเผย
และเที่ยงธรรม โดย พิจารณาถึงประโยชน์และผลเสียทางสังคม ภาระต่อประชาชน คุณภาพ วัตถุประสงค์ที่จะใช้
ราคา และ ประโยชน์ระยะยาวที่จะได้รับประกอบกัน ดังนั้น เพื่อให้การบริหารงบประมาณขององค์การบริหารส่วน
ต าบลเป็นไปอย่างโปรง่ใส ตรวจสอบได้ เกิด ประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถ่ิน จึงมีความ
จ าเป็นต้องจัดโครงการเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารด้านการจัดซื้อ – จัดจ้าง เพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจ้างของ องค์การบริหารส่วนต าบลทุกโครงการและกิจกรรม 

 

3. วัตถุประสงค์  
3.1 เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจ้างตามโครงการและ กิจกรรม

ต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบล  
3.2 เพื่อเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ สามารถตรวจสอบได้ตามหลัก ธรรมมาภิบาล 3.3 
เพื่อปูองกันการทุจริตในหน่วยงาน 

  

 
 
 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต  



 
 

เผยแพร่ข้อมูลการจดัซื้อ – จัดจ้าง ตามแผนงาน/โครงการต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลที่ด าเนินการ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2535 แก่ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 
9) พ.ศ. 2553  

 

5. พ้ืนท่ีด าเนินการ  
ต าบลโพนงาม และหมู่บ้านต่างๆ ภายในเขตต าบลโพนงาม  

 

6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 รวบรวมข้อมูลกระบวนการจัดหาพัสดุเพื่อจัดท าประกาศ ดังนี้  
- ประกาศการจัดซื้อ – จัดจ้าง  
- ประกาศการก าหนดราคากลางในการจัดซื้อ – จัดจ้าง  
- ประกาศก าหนดวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน 
- ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน  
- ประกาศรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือกพร้อมวงเงินการจัดซื้อ – จัดจ้าง 
-ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน  
6.2 น าส่งประกาศไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตามช่องทางการประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนต าบล 

ได้แก่ทางเว็บไซต์บอร์ด ประชาสัมพันธ์หน่วยงานราชการ เป็นต้น 
 

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

 

8. งบประมาณด าเนินการ  
ไม่ใช้งบประมาณ  

 

9. ผู้รับผิดชอบ  
กองคลัง ต าบลโพนงาม  

 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 ผลผลิต เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไม่น้อยกว่า 3 ช่องทาง  
10.2 ผลลัพธ์  
- ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของ โครงการที่จัดซื้อ

จัดจ้างทั้งหมด 
 - การจัดหาพัสดุเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน  
- สามารถลดปัญหาการร้องเรียนการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างได้ 
 

 
2.2.3 สร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะ/บริการประชาชน เพ่ือให้เกิดความพึงพอใจ 

แก่ประชาชนโดยทัดเทียมกันและโดยไม่เลือกปฏิบัติ 
 

โครงการท่ี 1 
 



 
 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการใช้บัตรคิวในการติดต่อราชการ  
 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
องค์การบริหารส่วนต าบล เป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินรูปแบบหนึ่งที่มีอ านาจ

หน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถ่ิน ตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล ทั้งที่
เป็นหน้าที่ตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2496 หน้าที่ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและ
ข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 และ หน้าที่ตามกฎหมายอื่นที่ก าหนดให้
องค์การบริหารส่วนต าบลมีหน้าที่ต้องท าอีกมากมาย ในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนผู้มาขอรับ บริการ
ติดต่อกับหน่วยงานต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลนั้นมักจะประสบปัญหาด้านการอ านวยความสะดวกอย่าง
เสมอภาค เป็นธรรม  อันเนื่องมาจากภารกิจ และผู้มาขอรับบริการเป็นจ านวนมากซึ่งเจ้าหน้าที่ไม่สามารถให้บริการ
ได้อย่างทันท่วงที การตอบสนอง ความต้องการเกิดความล่าช้าไม่เป็นธรรม และการให้บริการไม่เป็นระบบมีการลัด
คิว ซึ่งเป็นช่องทางหนึ่งในการทุจริต ประพฤติ มิชอบของเจ้าหน้าที่ถือเป็นพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ ทั้งผู้มาขอรับ
บริการและผู้ ให้บริการ ส่งผลต่อมาตรฐานการให้บริการ ภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ  เพื่อให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติองค์การบริหารสว่นต าบล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 วรรคท้าย ที่ก าหนดให้การปฏิบัติงานตามอ านาจ 
หน้าที่ขององค์การบริหารสว่นต าบลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ดี และให้ค านึงถึงการมี ส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงานและการเปิดเผย
ข้อมูลข่าวสารอย่างโปร่งใสตามพระราช กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 
2546 มาตรา 6 ที่ก าหนดให้การบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี ได้แก่ การบริหารราชการเพื่อบรรลุเปูาหมายโดย
ก่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน มีประสิทธิภาพและเกิด ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ ไม่มีข้ันตอนการ
ปฏิบัติงานเกิดความจ าเป็น และประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวก และ ได้รับการตอบสนองความต้องการ 
ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558  ดังนั้น 
ต าบลโพนงามได้มุ่งเน้นที่จะให้บริการประชาชนแล้วเสร็จในระยะเวลาที่เหมาะสม ให้บริการโดยจัดล าดับก่อน – 
หลัง เพื่อเป็นการสร้างความพึงพอใจ และความทัดเทียมกันในการให้บริการประชาชน โดยไม่เลือกปฏิบัติ จึงได้จัด
กิจกรรม การใช้บัตรคิวในการติดต่อราชการส าหรับผู้มาติดต่อราชการ 
 

3. วัตถุประสงค์   
3.1 เพื่อสร้างกลไกในการปฏิบัติราชการด้านการอ านวยความสะดวก ความเสมอภาค เป็นธรรมต่อผู้มารับ

บริการ   
3.2 เพื่อให้ประชาชนผู้มาขอรับบริการได้รับความสะดวก รวดเร็ว สามารถตอบสนองความต้องการของ

ประชาชน   
3.3 เพื่อให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการที่ให้และเกิดความคุ้มค่าในการขอรับบริการ   
3.4 เพื่อเป็นเกราะปูองกันในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่มิให้กระท าการแสวงหาประโยชน์หรือกระท า

การ ประพฤติมิชอบต่อต าแหน่งหน้าที่ อันเป็นเหตุแห่งการทุจริตต่อหน้าที่  
 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต   
การจัดท าบัตรคิวในการให้บริการแก่ประชาชนทั่วถึงเป็นธรรม  

 
5. พ้ืนท่ีด าเนินการ  

 ส านักงานต าบลโพนงาม 
 

6. วิธีด าเนินการ   
6.1 จัดท าค าสั่งคณะท างานเพื่อก าหนดตัวบุคลากร ผู้รับผิดชอบ ในการดูแล ก ากับการให้บริการ   
6.2 ประชุมช้ีแจง แนวทาง ก าหนดรูปแบบวิธีการ ข้ันตอนการปฏิบัติ   



 
 

6.3 จัดท าบัตรคิวในรูปแบบต่างๆ ตามความจ าเป็นและเหมาะสม   
6.4 ปิดประกาศประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงขั้นตอนการรับบริการบัตรคิว  

และการใช้บริการตามล าดับคิว   
6.5 จัดท าแบบประเมินผลความพึงพอใจของผู้มาขอรับบริการ   
6.6 สรุปผลการให้บริการตามแบบประเมินความพึงพอใจเป็นรายสัปดาห์/รายเดือน เพื่อน ามาปรับปรุง 

แก้ไขการ ให้บริการอย่างมีคุณภาพ   
 

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

 

8. งบประมาณด าเนินการ   
ไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณ  

 

9. ผู้รับผิดชอบ   
 ทุกกอง ของต าบลโพนงาม 

 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์   
10.1 ผลผลิต   มีการใช้บัตรคิวส าหรับให้บริการแก่ประชาชนตามล าดับก่อนหลัง ส าหรับหน่วยงานที่

ให้บริการ   
10.2 ผลผลิต   
 - ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการที่ให้ ไม่น้อยว่าร้อยละ 70 ของผู้มาขอรับบริการ    
- การให้บริการเกิดความโปร่งใส ลดข้อร้องเรียนการทุจริตต่อหน้าที่   
 

2.3 มาตรการการใช้ดุลยพินิจและใช้อ านาจหน้าท่ีให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
 

  2.3.1 มีการจัดท าแผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาการด าเนินการเกี่ยวกับการบริการประชาชน 
รายละเอียดท่ีเกี่ยวข้องในแต่ละขั้นตอน เปิดเผย ณ ท่ีท าการและในระบบเครือข่ายสารสนเทศขององค์กร  
ปกครองส่วนท้องถิ่น  

 

โครงการท่ี 1 
 

1. ชื่อโครงการ : โครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ 
 

2. หลักการและเหตุผล  
ในมาตรา 3/1 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 ซึ่งเป็น

กฎหมายที่เป็นที่มาของการปฏิรูประบบราชการเพื่อวางกรอบแนวทางการบริหารราชการไว้ว่า “การ บริหาร
ราชการต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจของรฐั ความมีประสิทธิภาพ ความคุ่มค่า
ในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จ าเป็น การกระจาย
อ านาจตัดสินใจ การอ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน” และเพื่อให้ การด า เนินการ
ดังกล่าวเป็นไปตามกรอบรวมทั้งทิศทางและแนวทางการบริหารราชการดังกล่าว จึงได้มีการ  ประกาศใช้พระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 โดย ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินจัดท าหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามแนวทางพระราช กฤษฎีกานี้โดยอย่างน้อยต้องมี
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการลดข้ันตอนการปฏิบัติงานและการอ านวยความสะดวกใน การตอบสนองต่อความต้องการของ
ประชาชน  



 
 

ต าบลโพนงาม เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินรูปแบบหนึ่ง ปฏิบัติงานตามอ านาจ หน้าที่ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลต้องเป็นไป เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน ดังนั้นงานให้บริการจึงเป็นงานบริการแบบหนึ่ง  ของ
ระบบการบริการสาธารณะ ที่ผู้บริหารและพนักงานทุกท่านจะต้องร่วมกันปรับปรุงและแก้ไขกระบวนการ  ท างาน
เพื่อสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้มากที่สุด เมื่อประชาชนมารับบริการแล้วเกิดความ ประทับใจ
และพึงพอใจ รวมถึงการลดข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ ท าให้เกิดความรวดเร็วในการ ตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน อ านวยความสะดวกเพื่องานบริการที่มีคุณภาพทั่วถึงและแก้ไขปัญหา ต่างๆ ที่เกิดข้ึนในเขต
ต าบลโพนงามให้กับประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 3. วัตถุประสงค์  

3.1 เพื่อให้ประชาชนได้รับการบริการได้อย่างสะดวกรวดเร็วและถูกต้อง  
3.2 เพื่อให้สามารถตรวจสอบความต้องการของประชาชน รับรู้สภาพปัญหาและแก้ไขปัญหา ที่เกิดข้ึนได ้

           3.3 เพื่อปรับทัศนคติวิธีคิด วิธีการท างานของบุคลากรให้ค านึงถึงผลลัพธ์ในด้านการบริการ ประชาชนผู้
มาติดต่อขอรับบริการ  

3.4 เพื่อให้การปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะที่ชัดเจน มีความโปร่งใส สามารถวัดผลการ
ด าเนินงานได้  
 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
ประชาชนในเขตต าบลโพนงามและผู้ที่มาติดต่อราชการกับต าบลโพนงาม  

 

5. พ้ืนท่ีด าเนินการ 
 ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลโพน  

 

6. วิธีด าเนินการ  
6.1 จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติ 
 6.2 จัดให้มีการประชุมคณะท างานปรับปรุงข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ  
6.3 จัดท าประกาศกระบวนงานบริการปรับลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการและประกาศให้  ประชาชน

ทราบโดยทั่วกัน  
6.4 ด าเนินการจัดท ากิจกรรมอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน  

6.4.1 ปรับปรุงแผนผังก าหนดผู้รับผิดชอบให้เป็นปัจจุบัน  
6.4.2 ปรับปรุงปูายแสดงข้ันตอนและระยะเวลาการให้บริการแก่ประชาชน  
6.4.3 จัดท าเอกสาร/แผ่นพับประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ  
6.4.4 จัดให้มีกล่อง/ตู้รับความคิดเห็นของประชาชน 
6.4.5 จัดท า/เตรียมแบบฟอร์มค าร้องต่างๆ พร้อมตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มทุก งานบริการ 
6.4.6 จัดท าค าสั่งการให้บริการประชาชนนอกเวลาราชการ โดยจัดให้มีการ  ให้บริการแก่
ประชาชนทั้งเวลาท าการ ช่วงพักกลางวันและในวันหยุดราชการ  
6.4.7 การมอบอ านาจการตัดสินใจ การอนุญาต การอนุมัติการรักษาราชการแทน  

6.5 มีการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ  
6.6 มีการติดตามประเมินผลโครงการลดข้ันตอนและระยะเวลาการให้บริการ เพื่อน า จุดบกพร่องในการ

จัดท าโครงการมาปรับปรุงแก้ไขวิธีการ ข้ันตอนหรือระยะเวลาในการให้บริการให้ดียิ่งข้ึน อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลต่อไป  
 



 
 

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

 

8. งบประมาณด าเนินการ  
10,000 บาท  

 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
ทุกส านัก/กอง ของต าบลโพนงาม  

 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
10.1 ประชาชนได้รับการบริการได้อย่างสะดวกรวดเร็วและถูกต้อง  
10.2 สามารถตรวจสอบความต้องการของประชาชน รับรู้สภาพปัญหาและแก้ไขปัญหาที่ เกิดข้ึนได้ 10.3 
มีทัศนคติวิธีคิด วิธีการท างานของบุคลากรค านึงถึงผลลัพธ์ในด้านการบริการ ประชาชนผู้มาติดต่อขอรับ
บริการ  
10.4 การปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะที่ชัดเจน มีความโปร่งใสสามารถ วัดผลการ
ด าเนินงานได ้
 

 2.3.2 มีการกระจายอ านาจการตัดสินใจเก่ียวกับการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติราชการแทนหรือ 
การด าเนินการอ่ืนใดของผู้มีอ านาจในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

โครงการท่ี1 
 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ การมอบอ านาจอนุมัติอนุญาต สั่งการ และการปรับปรุงค าสั่งมอบหมายหน้าท่ีให้
ทันสมัย 
 

2. หลักการและเหตุผล  
การมอบหมายอ านาจหน้าที่ให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาในการบริหารงานในด้านต่างๆ ภายใน องค์กรนั้น ก็เพื่อ

เป็นการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานให้เกิดความคล่องตัว รวดเร็ว ซึ่ งการพิจารณา เลือก/มอบหมาย
ภารกิจและขอบข่ายของความรับผิดชอบที่จะมอบหมายให้ผู้ใต้บังคับบัญชา จะพิจารณาถึง ความส าคัญ คุณสมบัติ
ความรู้ความสามารถในการที่จะด าเนินการเรื่องนั้นเป็นอย่างดีด้วยความรอบคอบและ  เหมาะสม เพื่อให้การ
บริหารงานก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ ดังนั้น การด าเนินการของหน่วยงานต้องมี การปรับให้เข้ากับสภาพ
สังคมและทันต่อสถานการณ์ที่การบริหารราชการต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของ  ประชาชน เกิดผลสัมฤทธ์ิต่อ
ภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุ่มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลด  ข้ันตอนการปฏิบัติงาน การกระจาย
อ านาจการตัดสินใจ การอ านวยความสะดวก และการตอบสนองความ  ต้องการของประชาชน แต่ทั้งนี้ต้องมี
ผู้รับผิดชอบต่อผลของงานซึ่งเป็นหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  

 

3. วัตถุประสงค์  
เพื่อให้การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลโพนงาม ภายใต้กรอบอ านาจหน้าที่ตามที่ กฎหมาย

ก าหนดให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็วและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ  
 

4. เป้าหมาย  
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล หรือหัวหน้าส่วนราชการ  



 
 

 

5. พ้ืนท่ีด าเนินการ  
องค์การบริหารส่วนต าบลโพนงาม  
 

6. วิธีด าเนินการ  
6.1 จัดท าบันทึกเสนอเพื่อพิจารณาขออนุมัติอนุญาต สั่งการ แต่งตั้ง มอบหมาย คณะ  ผู้บริหาร ปลัด

องค์การบริหารส่วนต าบล หรือหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อลดข้ันตอนการปฏิบัติราชการ  
6.2 ด าเนินการออกค าสั่งฯ  
6.3 ส าเนาค าสั่งฯ แจ้งคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล หรือหัวหน้า
ส่วนราชการทุกส่วน ที่ได้รับมอบหมายทราบ 
 

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

8. งบประมาณด าเนินการ  
ไม่ใช้งบประมาณ 
  

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
ทุกส านัก/ กอง ขององค์การบริหารส่วนต าบลโพนงาม ขององค์การบริหารส่วนต าบลโพนงาม  
 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
การบริหารราชการ การด าเนินงาน การปฏิบัติงานเกิดความคล่องตัวและรวดเร็ว ตลอดจน  การอ านวย

ความสะดวกและการให้บริการประชาชน/บริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

2.4 การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลในการด าเนินกิจการ การประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นท่ีประจักษ์ 
 

   2.4.1 ยกย่องเชิดชูเกียรติท่ีมีความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม 
 
  โครงการท่ี 1  
 

1. ชื่อโครงการ : ยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/บุคคลท่ีประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นท่ีประจักษ์  
 

2. หลักการและเหตุผล 
 สังคมในปัจจุบันอยู่ด้วยความเร่งรีบ แก่งแย่งแข่งขัน เพื่อความอยู่รอดในเชิงเศรษฐกิจแบบทุน นิยม ท าให้

การมีคุณธรรม จริยธรรมของผู้คนเกิดความเสื่อมถอย เกิดปัญหามากมายในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็น เรื่องการทุจริตทุก
ระดับทุกภาคส่วนรวมถึงปัญหาการก่ออาชญากรรมและอื่นๆ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้คนดีมีที่ ยืนในสังคม สร้าง
แบบอย่างที่ดีแก่คนรุ่นหลัง ต าบลโพนงาม จึงจัดให้มีการยกย่อง เชิดชูเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์และมอบรางวัลหรือ
ประกาศเกียรติคุณแก่ผู้กระท าความดีเพื่อส่งเสริมสร้างขวัญและก าลังใจแก่ คนดีเหล่าน้ันให้ร่วมกันสร้างสรรค์สังคม
ที่มีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนเป็นแบบอย่าง เพื่อปลุกกระแสการ  สร้างสังคมแห่งความดีอย่างเป็นรูปธรรม 
เนื่องจากความดีและคุณธรรม เป็นรากฐานอันส าคัญในการพัฒนา สังคม สู่ความอยู่เย็นเป็นสุข  
 

3. วัตถุประสงค์  



 
 

3.1 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลที่มีความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม  
3.2 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลที่ให้ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะของ ท้องถ่ิน  
3.3 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลที่ด ารงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง  
3.4 เพื่อสร้างขวัญ ก าลังใจ ตลอดจนปลุกจิตส านึกและกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนได้มีแบบอย่าง ที่ดีอันเป็น กุศ

โลบายหนึ่งในการปลูกจิตส านึกให้สังคมตระหนักถึงคุณค่าแห่งความดีมากยิ่งขึ้น 
 

 4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
มีการยกย่องเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีจ านวนไม่ น้อยกว่า 10 

คน/ปี  
 

5. พ้ืนท่ีด าเนินการ  
พื้นที่ต าบลโพนงาม  

 

6. วิธีด าเนินการ 
 จัดให้มีการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/บุคคล ที่ประพฤติปฏิบัติตน  ให้เป็นที่

ประจักษ์ผ่านทางสื่อช่องทางต่างๆ ได้แก่ วารสารต าบลโพนงาม เว็บไซต์ต าบลโพนงาม สื่อสังคม (Social Media) 
เป็นต้น  
 

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

 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

 

 9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ต าบลโพนงาม 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  

จ านวนหน่วยงาน/บุคคลที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ 
 

2.4.2 ยกย่องเชิดชูเกียรติท่ีให้ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะของท้องถิ่น 
โครงการท่ี 1 
 

1. ชื่อโครงการ : ยกย่องและเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/ บุคคลท่ีบ าเพ็ญตนเพ่ือประโยชน์สาธารณะ 
 

2. หลักการและเหตุผล  
การส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมให้เกิดข้ึนในหน่วยงานและสังคม ถือเป็นการสร้างรากฐาน อันส าคัญใน

การพัฒนาสังคมสู่ความอยู่เย็นเป็นสุข โดยเฉพาะเน้นการส่งเสริมและสนับสนุนให้คนด ารงชีวิตตาม แนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง การมีคุณธรรม จริยธรรม วิริยะอุตสาหะ กล้าหาญ ซื่อสัตย์สุจริต และเสียสละ  เพื่อส่วนรวม ถือ
ว่าเป็นหลักส าคัญของการท าความดีดังนั้น เพื่อส่งเสริมให้บุคลากร หน่วยงานที่มีความตั้งใจใน การปฏิบัติงานด้วย
ความซื่อสัตย์สุจริต ท าความดีอย่างต่อเนื่องเป็นแบบอย่างแก่ประชาชนต าบลโพนงาม ผู้ที่ท า คุณประโยชน์หรือเต็ม
ใจเข้าร่วมในกิจกรรมขององค์การบริหารสว่นต าบลโพนงามอย่างสม่ าเสมอ องค์การบริหารส่วนต าบลโพนงามจึง จัด
กิจกรรมยกย่องและเชิดชูความดีความซื่อสัตย์สุจริต และการต่อต้านการทุจริตแก่บุคคล หน่วยงาน องค์กร  ดีเด่น 
ผู้ท าความด ีมีความซื่อสัตย์สุจริต และผู้ท าคุณประโยชน์หรือเข้าร่วมในกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลโพน



 
 

งาม โดยการมอบใบประกาศเกียรติคุณเพื่อยกย่องบุคคลผู้เสียสละและท าคุณประโยชน์ให้กับเทศบาลที่ควร ได้รับ
การยกย่องชมเชย และเป็นบุคคลตัวอย่างและจัดกิจกรรมรณรงค์ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน  หน่วยงาน 
องค์กรในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลโพนงามมีค่านิยม ยกย่อง เชิดชูและเห็นคุณค่าของการประพฤติปฏิบัติ ตน
ตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม 

  
3. วัตถุประสงค์  

3.1 เพื่อสร้างขวัญและก าลังใจแก่ผู้ท าคุณประโยชน์และมีส่วนร่วมในกิจกรรมขององค์การบริหารส่วน
ต าบลโพนงาม  

3.2 เพื่อส่งเสริมการสร้างแรงจูงใจให้ประชาชน หน่วยงาน องค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชน  ในเขต
องค์การบริหารส่วนต าบลโพนงามตระหนักถึงความซื่อสัตย์สุจริต เสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม  

3.3 เพื่อรณรงค์เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน หน่วยงาน องค์กรในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล
โพนงามมีค่านิยม ยกย่อง เชิดชูและเห็นคุณค่าของการประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม 

 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
- ประชาชน หน่วยงาน องค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลโพนงาม  
- ผู้ท าคุณประโยชน์และมีส่วนร่วมในกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลโพนงาม  
 

5. พ้ืนท่ีด าเนินการ  
พื้นที่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลโพนงาม ต าบลพนงาม อ าเภออากาศอ านวย จังหวัดสกลนคร  
 

6. วิธีด าเนินการ  
6.1 จัดประชุมช้ีแจงแนวทางการด าเนินกิจกรรมเพื่อสร้างมาตรการร่วมกันในการก าหนด หลักเกณฑ์การ

พิจารณาในการคัดเลือกบุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่น  
6.2 คัดเลือกและประกาศยกย่องบุคคล หน่วยงาน องค์กรท าความดีเพื่อให้เป็นแบบอย่าง  
6.3 จัดกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติและมอบใบประกาศแก่บุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่นที่ ผ่านการ

คัดเลือกและได้คะแนนสูงสุด  
 

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

8. งบประมาณด าเนินการ  
10,000 บาท  
 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลโพนงาม  
 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
10.1 ยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่บุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่น ผู้ท าคุณประโยชน์หรือเข้า ร่วมในกิจกรรม

ขององค์การบริหารส่วนต าบลโพนงาม  
10.2 ประชาชน หน่วยงาน องค์กรในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลโพนงามมีค่านิยม ยกย่อง เชิดชูและ 

เห็นคุณค่าของการประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม 
 

2.4.3 ยกย่องเชิดชูเกียรติท่ีด ารงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
 

โครงการท่ี 1 
 



 
 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/บุคคลท่ีด ารงตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
 

2. หลักการและเหตุผล  
เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชด ารัสช้ีแนะแนว ทางการ

ด าเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกว่า 25 ปีตั้งแต่ก่อนวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจ และ เมื่อภายหลัง
ได้ทรงเน้นย้ าแนวทางการแก้ไขเพื่อให้รอดพ้นและสามารถด ารงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนภายใต้ กระแส
โลกาภิวัฒน์และความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ซึ่งการเกษตรในสมัยก่อน เกษตรกรจะท าการผลิตเพื่อการ บริโภคโดย
อาศัยธรรมชาติตามสภาพแวดล้อมมีการปลูกพืชหลากหลายชนิดคละกัน ทั้งพืชผัก ไม้ผล ไม้ยืนต้น พืชสมุนไพร พืช
ใช้สอย ในลักษณะของสวนผสม ต่อมามีการพัฒนาเป็นการเกษตรเพื่อการบริโภคและจ าหน่าย ท าให้ต้องใช้
ทรัพยากรจากภายนอกมากขึ้น ต้นทุนการผลิตสูงข้ึนประกอบกับเกิดวิกฤติทางเศรษฐกิจของ ประเทศ ท าให้ต้องหัน
กลับมาท าการเกษตรเพื่อการบริโภคและจ าหน่ายในลักษณะเศรษฐกิจพอเพียงอีกครั้ง การปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้
จึงเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่น่าสนใจ เนื่องจากเป็นการเกษตรแบบพึ่งพาตนเองเป็น การใช้พื้นที่เล็กๆ ให้เกิดประโยชน์ 
ปลอดภัยจากการใช้สารเคมีและสารพิษตกค้าง ท าให้สภาพแวดล้อมของ บริเวณบ้านน่าอยู่น่าอาศัย และที่ส าคัญ
สามารถใช้บริโภคในครัวเรือนเป็นการลดรายจ่ายของครอบครัวแทนที่ จะซื้อจากตลาด และเหลือจากการบริโภคใน
ครัวเรือนสามารถขายเป็นการเพิ่มรายได้ให้แก่ครอบครัวอีกด้วย องค์การบริหารส่วนต าบลโพนงามได้เห็น
ความส าคัญของการส่งเสริมการด าเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจ พอเพียงเริ่มจากการด าเนินชีวิตในครัวเรือนเป็นล าดับ
แรก จึงได้คัดเลือกประชาชนที่ปฏิบัติตนตามปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง ที่สามารถลดการใช้ทรัพยากรน้ าและต้นทุน
ในการใช้จ่ายลงได้ และสามารถน าผลิตผลที่ เหลือจากการบริโภคไปเพิ่มรายได้อีกทางหนึ่ง โดยเฉพาะเกษตรกรใน
เขตชลประทาน ที่มีการบริหารจัดการน้ า ในพื้นที่เพาะปลูกพืชฤดูแล้งให้สอดคล้องกับปริมาณน้ าต้นทุนและ
สถานการณ์ที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นตัวอย่าง ตลอดจนสามารถถ่ายทอดความรู้เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ
จากภัยแล้งให้มีรายได้จากกิจกรรม อื่นทดแทนอย่างยั่งยืน จึงได้จัดท ากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้ปฏิบัติตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อ เป็นตัวอย่างให้แก่เกษตรกรได้น้อมน าแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาใช้ ในการด าเนินชีวิตอีกด้วย  
 

3. วัตถุประสงค์  
เพื่อเชิดชูเกียรติประชาชนผู้ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้เป็นตัวอย่างและเป็น  วิทยากร 

ถ่ายทอดให้แก่เกษตรกร  
 

4. สถานท่ีด าเนินการ  
องค์การบริหารส่วนต าบลโพนงาม 
  

5. วิธีด าเนินการ  
5.1 ประชุมคณะกรรมการ ประจ าต าบลโพนงาม  
5.2 ด าเนินโครงการเศรษฐกิจพอเพียง ประจ าป ี 
5.3 มอบใบประกาศนียบัตร และแต่งตั้งให้เป็นวิทยากร  
5.4 ประชาสัมพันธ์ 5.5 สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน  
 

6. ระยะเวลาด าเนินการ  
4 ป ี(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564  



 
 

 

7. งบประมาณด าเนินการ  
10,000 บาท  
 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการฯ  
องค์การบริหารส่วนต าบลโพนงาม  
 

9. ตัวชี้วัด  
9.1 ตัวช้ีวัดที่ 1 ระดับความส าเร็จของเกษตรกรสมัครใจเข้าร่วมโครงการเศรษฐกิจพอเพียง  เพื่อสนอง

พระราชด าริตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
9.2 ตัวช้ีวัดที่ 2 ระดับความส าเร็จกิจกรรมถ่ายทอดให้ความรู้ของ โดยวัดจากเปูาหมาย เกษตรกรและ

บุคคลทั่วไปที่สนใจขอเข้าศึกษาโครงการฯ จ านวน 100 คน  
10. ผลลัพธ์  

10.1 เกษตรกรที่ผ่านการอบรมสมัครใจเข้าร่วมโครงการเศรษฐกิจพอเพยีงเพื่อสนอง พระราชด าริตามหลกั
ปรัชญาเศรษฐกิจ และน ากลับไปด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม  

10.2 ด าเนินงานอย่างเป็นรูปธรรมและเป็นศูนย์เรียนรู้มีชีวิตของต าบลโพนงามได ้
 
 
2.5 มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบ หรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริต  
 

2.5.1 ด าเนินการให้มีข้อตกลงระหว่างบุคลากรในองค์กรได้ปฏิบัติหน้าท่ีราชการด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม และการบริหารราชการกิจการบ้านเมืองท่ีดี  
 

โครงการท่ี 1  
 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ”  
 

2. หลักการและเหตุผล  
จากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้ก าหนด  ดัชนีในการ

ประเมินที่ค านึงถึงหลกัธรรมมาภิบาล จรรยาบรรณสากล และวัฒนธรรมของประเทศไทยเปน็หลกั รวมถึงข้อเท็จจรงิ
ของการทุจริตที่เกิดข้ึนภายในหน่วยงานของภาครัฐ สาเหตุส่วนมากเกิดจากการด าเนินงาน  ของระดับบุคคล หรือ
เกิดจากปัจจัยทางวัฒนธรรมขององค์กร หรือเกิดจากลักษณะงานและการรับสิ่งของต่างๆ  ที่เอื้อให้เกิดการทุจริต 
ดังนั้น วิธีการบริหารจัดการภายในองค์กรที่น าไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ค่านิยม และวัฒนธรรมขององค์กรให้
กลายเป็นสิ่งที่ยอมรับได้ของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ภายในองค์กร โดยการสร้าง ความตระหนักถึงความรับผิดชอบ
และการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตภายในองค์กร ของผู้บริหารและ เจ้าหน้าที่ถึงแม่จะเป็นสิ่งที่ยากต่อการ
ด าเนินงานก็ตาม แต่เป็นสิ่งส าคัญที่หน่วยงานต้องสร้างให้เกิดการ เปลี่ยนแปลงเพื่อน าไปสู่องค์กรที่มีคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงาน ตลอดจนเป็นการสร้างแนวร่วม ในการต่อต้านการทุจริตอันจะส่งผลต่อสังคม ชุมชน 
และประเทศเกิดความตระหนักถึงภัยจากากรทุจริตและ ปฏิเสธการทุจริตในทุกรูปแบบ  



 
 

ดังนั้น ต าบลโพนงาม จึงได้จัดท ามาตรการ “จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ” ที่ ก าหนดดัชนีในการ
ประเมินการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี ข้ึน เพื่อเป็นการ
พัฒนาวิธีการด าเนินงานภายในองค์กรที่จะน าไปสูก่ารยกระดับคุณธรรมและ ความโปร่งใสในการด าเนินงานให้สูงข้ึน  
 

3. วัตถุประสงค์  
3.1 เพื่อให้บุคลากรปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม ตามแนวทางการ  บริหารกิจการ

บ้านเมืองที่ดี  
3.2 เพื่อให้ทุกส่วนราชการ (ส านัก/กอง) น าไปยึดถือและปฏิบัติ 
 3.3 เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มีความโปร่งใส มีคุณธรรม 

 

 4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
บุคลากรในองค์กรปฏิบัติตามเกณฑ์ตัวช้ีวัดข้อตกลงการปฏิบัติราชการ  

 

5. พ้ืนท่ีด าเนินการ  
ต าบลโพนงาม 

  

6. วิธีด าเนินการ  
6.1 จัดท าข้อตกลงในการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการระหว่างส่วนราชการกับผู้บริหาร  ท้องถ่ินที่มี

ดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี  
6.2 รวบรวมรายงานข้อตกลงการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการเสนอผู้บริหารทราบ  
6.3 ประชาสัมพันธ์พร้อมแจ้งให้ทุกส่วนราชการถือปฏิบัต ิ 

 

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

 

8. งบประมาณด าเนินการ  
ไม่ใช้งบประมาณ 

  

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
ทุกส านัก/กอง ต าบลโพนงาม  

 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
มีการจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 

 

โครงการท่ี2 
 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมประชุมประจ าเดือนระหว่างผู้บริหารและพนักงาน  
 

2. หลักการและเหตุผล   
ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 3/1 บัญญัติว่าการ

ปฏิบัติหน้าที่ ของส่วนราชการต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โ ดยเฉพาะอย่างยิ่งให้ค านึงถึงความ
รับผิดชอบของผู้ปฏิบตัิงานการมีสว่นร่วมของประชาชนการเปิดเผยข้อมูล การติดตาม ตรวจสอบและการประเมนิผล
การปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ตามความเหมาะสม ของแต่ละภารกิจ ประกอบกับ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และ



 
 

วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 12 ก าหนดไว้ว่า เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติราชการให้
เกิดผลสัมฤทธ์ิ ก.พ.ร. อาจเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อก าหนดมาตรการ ก ากับการปฏิบัติราชการ โดยวิธีการจัดท า
ความตกลงเป็นลายลักษณ์อักษร หรือโดยวิธีการอื่นใด เพื่อแสดงความรับผิดชอบใน การปฏิบัติราชกา ร รวมทั้ง
มาตรา 45 ก าหนดให้ส่วนราชการ จัดให้มีคณะผู้ประเมินอิสระด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติ ราชการของส่วน
ราชการเกี่ยวกับผลสัมฤทธ์ิของภารกิจ คุณภาพการให้บริการ ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ ความ คุ้มค่า
ในภารกิจ ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่ก าหนด  องค์การบริหารส่วนต าบลโพนงาม  จึงได้จัดให้มี
การจัดท าข้อตกลงและติดตามผลการปฏิบัติราชการ โดยมีการลงนามใน ข้อตกลงการปฏิบัติราชการระหว่าง
นายกเทศมนตรีต าบลโพนแพง  กับปลัดเทศมนตรีต าบลโพนงามและหัวหน้าส านักปลัด/ผู้อ านวยการกองและให้มี
การลงนามจัดท าข้อตกลงทุกปี เพื่อประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการขององค์การ
บริหารส่วนต าบลโพนงาม 
 

3. วัตถุประสงค์ 
3.1 เพื่อให้การปฏิบัติราชการตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการของหน่วยงานระดับส านัก/กอง/ฝุาย เป็นไป

อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธ์ิตามที่ก าหนด   
3.2 เพื่อให้หน่วยงานระดับส านัก/กอง/ฝุาย มีความเข้าใจเกี่ยวกับข้ันตอน วิธีการ และรายละเอียดการ

ประเมินผล การปฏิบัติราชการตามกรอบและแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการ   
3.3 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับ ส านัก/กอง/ฝุาย ตามข้อตกลงการ

ปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2561 
3.4 เพื่อให้หน่วยงานระดับส านัก/กอง/ฝุาย สามารถจัดเตรียมเอกสาร และหลักฐานของตัวช้ีวัดผลการ

ปฏิบัติ ราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  
 

4. การประเมินผล 
การปฏิบัตริาชการตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการของหน่วยงานระดับส านัก/กอง/ฝุาย  องค์การบริหาร

ส่วนต าบลโพนงามได้ท าข้อตกลงผลงานกับผู้ใต้บงัคับบญัชาเปน็ลายลกัษณ์อักษรอย่างชัดเจน โดยจัดท าข้อตกลงการ
ปฏิบัติราชการ ในระดับส านัก/กอง/ฝุาย เพื่อให้การด าเนินงานตามข้อตกลงการปฏิบั ติราชการดังกล่าวบรรลุ 
เปูาหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธ์ิตามที่ก าหนด และรับสิ่งจูงใจตามระดับผลงาน โดย
ได้มีการลงนาม บันทึกข้อตกลงการปฏิบัติราชการระหว่างนายกเทศมนตรตี าบลโพนแพงกับปลัดองค์การบริหารส่วน
ต าบลโพนงาม  และปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลโพนงามกับหัวหน้าหน่วยงานในสังกัด พร้อมคณะท างานได้
ร่วมกันพิจารณาและเลือกตัวช้ีวัดในประเด็นการ ประเมินผลการปฏิบัติราชการแต่ละมิติ ดังนี้  

1) การบริหารราชการเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน  
2) การบริหารราชการเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจ  
3) การบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจ  
4) การลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน  
5) การอ านวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 
6) การพัฒนาความรู้และการประเมินผลการปฏิบัติราชการ    
 

5. การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ   
วิธีติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ   
1.1 ช้ีแจงส านัก/กอง/ฝุายต่างๆ และผู้ปฏิบัติงานทราบ และท าความเข้าใจเกี่ยวกับตัวช้ีวัด และกรอบการ 

ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
และหนังสือ กระทรวงมหาดไทยที่ มท 0892.4/ว 435 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2548   

1.2 ติดตามผลการปฏิบัติงานตามตัวช้ีวัดให้มีผลการปฏิบัติราชการอย่างเหมาะสม เช่น     



 
 

- ศึกษาข้อมูล และเอกสารหลักฐานต่างๆ เช่น รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการ
ปฏิบัติ ราชการรอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการตามตัวช้ีวัด เป็นต้น    

- ติดตามผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด โดยการประสานงานกับผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด และผู้จัดเก็บ
ข้อมูล เพื่อให้การด าเนินการเป็นไปตามเปูาหมายที่ก าหนด และการมีส่วนร่วมของผู้บริหารของหน่วยงานในการ
ก ากับดูแลและตดิตาม ผลการด าเนินงานดังกล่าว   

1.3 รับฟังความคิดเห็นของหน่วยงานที่รับผิดชอบตัวช้ีวัด เพื่อให้การด าเนินงานบรรลุตามเปูาหมายหรือ
ตัวช้ีวัดที่ ก าหนด   

1.4 วัดผลลัพธ์ที่ได้จากการปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับค่าเปูาหมาย และเกณฑ์การให้คะแนน   
1.5 ประสานงานกับหน่วยงานที่รับผิดชอบตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติราชการ กรณีที่การประเมินผลการปฏิบัติ

ราชการใน เบื้องต้นไม่เป็นไปตามเปูาหมายที่ก าหนด เพื่อหาแนวทางแก้ไขให้การปฏิบัติงานบรรลุผลสัมฤทธ์ิตาม
เปูาหมายที่ก าหนดไว้  
 

6. การค านวณผลการประเมินการปฏิบัติราชการ 
ผลการประเมิน ระดับคะแนนที่ได้รับ มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเลิศ/ดีเยี่ยม 5 มีผลการปฏิบัติ

ราชการอยู่ในระดับดีมาก 4 มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดี 3 มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับพอใช้ 2 มี
ผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับปรับปรุง 1            
 

2.5.2 มีการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการ จังหวัด อ าเภอ ท่ีได้ด าเนินการตามอ านาจ หน้าท่ี
เพ่ือการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
 

โครงการท่ี1 
 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบท้ังภาครัฐและองค์กรอิสระ”  
 

2. หลักการและเหตุผล 
กลไกการก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินตามกฎหมาย องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินแต่ละประเภทได้

ให้ อ านาจข้าราชการในหน่วยงานกระทรวงมหาดไทย ทั้งผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอ าเภอก ากับดูแลให้องค์กร
ปกครองส่วน ท้องถ่ินด าเนินกิจการเป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดและมีประสิทธิภาพตามอ านาจหน้าที่ที่
ก าหนดไว้ในกฎหมาย  กลไกองค์กรอิสระเพื่อตรวจสอบการใช้อ านาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ซึ่งในแง่ของ
การทุจริตจะเกี่ยวข้อง กับการใช้จ่ายเงินไปโดยชอบด้วยกฎหมายระเบียบข้อบังคับหรือไม่ หรือตรวจสอบเพื่อให้
นักการเมืองท้องถ่ินและองค์กร ปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินกิจการต่างๆ อย่างโปร่งใสและสุจริต ซึ่งหน่วยงานทั้ง
ส านักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) และคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
(ป.ป.ช.) เป็นองค์กรที่มีหน้าที่ส าคัญ  ดังนั้น ต าบลโพนงามจึงได้มาตรการ “ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบ” 
ข้ึน เพื่อส่งเสริมสนับสนุนกลไกการ ตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระที่มีหน้าที่ตรวจสอบองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินให้มีประสิทธิภาพ  

 

3. วัตถุประสงค์  
 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระทีม่ีหน้าที่ตรวจสอบองค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ินให้มีประสิทธิภาพ   
 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต   
การตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการของต าบลโพนงามจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระ

เป็นอย่างมี ประสิทธิภาพ  
 

5. พ้ืนท่ีด าเนินการ 



 
 

ต าบลโพนงาม 
 

6. วิธีด าเนินการ   
ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้งจากผู้ก ากับดูแลองค์กรอิสระ อาทิ   
- การรับการตรวจจากส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน   
- การรับการตรวจจากคณะท างานตรวจประเมินมาตรฐานการปฏบัติราชการประจ าปี หรือคณะท างาน 

LPA จังหวัด   
- การรับการตรวจจากส านักงาน ป.ป.ท. ตามโครงการ ITA  

 

7. ระยะเวลาด าเนินการ   
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

8. งบประมาณด าเนินการ  
 ไม่ใช้งบประมาณ   

 
 
 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ   
ทุกส านัก/กอง ต าบลโพนงาม 

 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
ต าบลโพนงามให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ ควบคุมดูแลการปฏิบัติราชการของต าบลโพนงามจาก

หน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระ  
 

1. ชื่อโครงการ : การตรวจติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปี 
 

2. หลักการและเหตุผล 
องค์การบริหารส่วนต าบลโพนงามให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่เพื่อ

การตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลโพนงามเนื่องจากเห็นความส าคัญของ
การตรวจสอบที่จะเป็นปัจจัยส าคัญช่วยให้การด าเนินงานตาม ภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลโพนงามเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ช่วยปูองกันหรือลดความเสี่ยงจากการด าเนินงานที่ ผิดพลาดและลดความ
เสียหายที่อาจจะเกิดข้ึน ซึ่งนอกจากจะให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบภายนอก (ป.ป.ช., สตง., จังหวัด, อ าเภอ) 
แล้ว องค์การบริหารส่วนต าบลโพนงามยังให้ความส าคัญกับการตรวจสอบภายในด้วย โดยให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
ภายในท าหน้าที่ ตรวจสอบภายในโดยอิสระ/มีแผนการตรวจสอบภายใน และรายงานผลการตรวจสอบภายในทุก
ส่วนราชการ  การให้ความร่วมมือกับส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ในการตรวจสอบบัญชีและงบการเงินประจ าปี 
ได้มอบหมายให้ หน่วยงานผู้เบิก/หัวหน้าหน่วยคลัง มีหน้าที่ให้ค าช้ีแจงและอ านวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่ของ
ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน กรณีได้รับข้อทักท้วงให้หัวหน้าหน่วยงานผู้เบิก/หัวหน้าหน่วยงานคลังปฏิบัติตามข้อ
ทักท้วงโดยเร็ว อย่างช้าไม่เกิน 45 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งข้อทักท้วง กรณีที่ช้ีแจงข้อทักท้วงไปยัง สตง.แล้ว แต่ 
สตง.ยืนยันว่ายังไม่มีเหตุผลที่จะล้างข้อทักท้วง ก็จะด าเนินการช้ีแจงเหตุผลและรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดให้
เสร็จสิ้นภายใน 45 วัน นับจากวันที่ได้รับทราบผลการวินิจฉัย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน 
การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กร ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2547 
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2548  ในกรณีที่มีการตรวจสอบการทุจริต มีการมอบหมายให้งานสอบสวนและ
ด าเนินการทางวินัย ฝุายนิติการและด าเนินการทางวินัย กองวิชาการและแผนงาน มีหน้าที่ด าเนินการให้เป็นไปตาม
ระเบียบกฎหมายโดยเคร่งครดั เที่ยงธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ กรณีมีเรื่องร้องเรียนกล่าวหาบุคลากรที่ปฏิบัติราชการตาม
อ านาจหน้าที่โดยมิชอบ  นอกจากนี้ ยังให้ความร่วมมือกับส านักงาน ป.ป.ช./ส านักงาน ป.ป.ช. จังหวัด ที่ได้



 
 

ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่เพื่อการตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลโพน
งามเพื่อความโปร่งใสและปอูงกันการทจุรติและผลการบริหารงานที่ผ่านมาในรอบ 10 ปี ไม่พบการทุจริตแต่อย่างใด  
 

3. วัตถุประสงค์   
3.1 เพื่อให้เป็นมาตรการจัดการ กรณีได้รับทราบหรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริต   
3.2 เพื่อความโปร่งใส และปูองกันการทุจริต ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  

 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต   
ทุกส านัก/กอง/ฝุาย จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการต่อผู้บริหาร  

 

5. พ้ืนท่ีด าเนินการ   
ทุกส านัก/กอง/ฝุาย องค์การบริหารส่วนต าบลโพนงาม 

 
 
 
 

6. วิธีด าเนินการ   
- ทุกส านัก/กอง/ฝุาย/งาน ให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่เพื่อการ

ตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลโพนงาม 
- ปฏิบัติตามข้อทักท้วงฯ ตามระเบียบ ฯ ภายในก าหนด  

 

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

 

8. งบประมาณด าเนินการ   
ใช้จ่ายงบประมาณรวมในหมวดค่าตอบแทน ค่าใช้สอย และวัสดุ  

 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ   
ทุกส านัก/กอง/ฝุาย องค์การบริหารส่วนต าบลโพนงาม 

 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์   
10.1องค์การบริหารส่วนต าบลโพนงามมีมาตรการจัดการ กรณีได้รับทราบหรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบ

การทุจริต   
10.2องค์การบริหารส่วนต าบลโพนงามมีความโปร่งใส และปูองกันการทุจริต ตามหลักการบริหารกิจการ

บ้านเมืองที่ดี  
 

2.5.3 ด าเนินการให้มีเจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย กรณีมีเรื่อง 
ร้องเรียนกล่าวหาบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าท่ีโดยมิชอบ 
 

โครงการท่ี 1  
 

1. ชื่อโครงการ : “แต่งตั้งเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนและแต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาข้อ
ร้องเรียนดังกล่าว” 
  

2. หลักการและเหตุผล  
ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลโพนงามมีนโยบายใช้หลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วน 

ร่วมโดยเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเสนอเรื่องร้องเรยีน แจ้งเบาะแส เสนอข้อคิดเห็น ซึ่งสามารถยื่นค า ร้องเรียน
ผ่านช่องทางต่างๆ ได้อินเตอร์เน็ต ทางโทรศัพท์ หรือแจ้งเบาะแสด้วยตนเอง ฉะนั้น เพื่อให้การ  ด าเนินการรับเรื่อง
ร้องเรียนเป็นไปด้วยความเรยีบรอ้ย สามารถแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างมี ประสิทธิภาพ จึงได้แต่งตั้ง



 
 

คณะท างานรับผิดชอบการรับเรื่องร้องเรียนประจ าองค์การบริหารส่วนต าบลโพนงาม รวมถึง จัดท าคู่มือด าเนินการ
เรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนต าบลโพนงามข้ึน เพื่อด าเนินการมาตรการจัดการในกรณีได้ รับทราบหรือรับ
แจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆ เจ้าหน้าที่รับผิดชอบได้ถือปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกัน  
 

3. วัตถุประสงค์  
3.1 เพื่อจัดให้มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด าเนินการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆ  
3.2 เพื่อจัดให้มีมาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริต  เป็นไปตาม

ข้ันตอนการปฏิบัติงานที่สอดคล่องกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง  
 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
มีการมอบหมายแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน  

5. พ้ืนท่ีด าเนินการ  
องค์การบริหารส่วนต าบลโพนงาม  
 

6. วิธีด าเนินการ  
6.1 ก าหนดผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน  
6.2 จัดท าคู่มือด าเนินการเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนต าบลโพนงาม  
6.3 จัดประชุมให้ความรู้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนเพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการ  ปฏิบัติงานและ

ด าเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนที่ได้รับจากช่องทางการร้องเรียนต่างๆ ให้เป็นไปในทิศทาง  เดียวกัน โดย
โปร่งใสและเป็นธรรม 6.4 เผยแพร่กระบวนการและข้ันตอนในการด าเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนขององค์การ
บริหารส่วนต าบลโพนงามให้ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้เสียคู่สัญญา ประชาชนทั่วไป หน่วยงานภายนอกตลอดจน
บุคลากร ภายในหน่วยงาน สามารถเข้าใจและใช้ประโยชน์จากกระบวนการและข้ันตอนดังกล่าวได้ตรงกั บความ
ต้องการ 

  
7. ระยะเวลาด าเนินการ  

4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)  
 

8. งบประมาณด าเนินการ   
ไม่ใช้งบประมาณ  
 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลโพนงาม  
 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
เจ้าหน้าที่รับผิดชอบด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนด าเนินการจัดการเรื่องร้องเรียนของ องค์การบริหาร

ส่วนต าบลโพนงามตามคู่มือด าเนินการเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนต าบลโพนงามโดยปฏิบัติตามข้ันตอน
การ ปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง 

 

โครงการท่ี 2  
 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการด าเนินการกับเจ้าหน้าท่ีท่ีปฏิบัติราชการตามอ านาจท่ีท่ีปฏิบัติราชการตามอ านาจ
หน้าท่ีโดยมิชอบ  
 

2. หลักการและเหตุผล  
สืบเนื่องจากค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 69/2557 เรื่อง มาตรการปูองกันและ แก้ไขปัญหาการ

ทุจริตประพฤติมิชอบได้ก าหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ ก าหนดมาตรการหรือ แนวทางปูองกันและ



 
 

แก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรฐั โดยมุ่งเน้นการ สร้างธรรมมาภิบาลในการ
บริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบเฝูาระวัง เพื่อ  สกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริต
ประพฤติมิชอบได้ประกอบกับนโยบายของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีได้แถลงนโยบายของรัฐบาล
ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 ก็ได ้ก าหนดให้มีการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมมาภิ
บาลและการปูองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติ มิชอบในภาครัฐ เป็นนโยบายส าคัญของรัฐบาล เพื่อให้การ
ขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและคณะรักษาความ สงบแห่งชาติ ในการปูองกันและแก้ไขปัญหาการทุจรติประพฤตมิิ
ชอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ในการองค์การบริหารส่วนต าบลโพนงาม จึงได้จัดท ามาตรการการด า เนินการ
เกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน กรณีมีบุคคลภายนอกหรือ ประชาชนกล่าวหาเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลโพน
งามว่าปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่โดยมิชอบ ข้ึน ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้เสียได้ทราบช่องทางการ
ร้องเรียนแนวทางการพิจารณารบัเรื่องร้องเรยีน และ การตอบสนองต่อข้อร้องเรียนในเรื่องการทุจริตหรือประพฤติมิ
ชอบของข้าราชการ และเป็นการสร้างเครือข่าย ภาคประชาชนในการช่วยสอดส่องและเฝูาระวังมิให้เจ้าหน้าที่
กระท าการทุจริตหรือประพฤติมิชอบนอกเหนือ อ านาจที่ตนมีได้อีกทางหนึ่งด้วย  
 

3. วัตถุประสงค์  
3.1 เพื่อสร้างจิตส านึกให้แก่พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล บุคลากรทางการศึกษาใน เทศบาล 

พนักงานจ้างตามภารกิจและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลโพนงาม ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมที่ดีและ 
ตระหนักถึงความส าคัญของภัยของการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

3.2 เพื่อให้การตรวจสอบเรือ่งร้องเรยีนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ เป็นไปอย่าง รวดเร็ว โปร่งใส 
เป็นธรรม  

 

4. เป้าหมาย  
“เจ้าหน้าที่” หมายถึง พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล พนักงานครูบุคลากรทางการศึกษา พนักงานจ้าง 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลโพนงาม 
 

5. พ้ืนท่ีด าเนินการ  
องค์การบริหารส่วนต าบลโพนงาม  
 

6. วิธีด าเนินการ  
6.1 ด าเนินการก าหนดหลักเกณฑ์และแนวทางในการพิจารณาเรื่องร้องเรียนว่ามีมูลและเข้า องค์ประกอบ

ความผิดการทุจริตและประพฤติมชิอบหรือไม่ 6.2 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง กรณีมีเจ้าหน้าที่ทุจริตและ
ปฏิบัติราชการตาม อ านาจหน้าที่โดยมิชอบ  

6.3 ก าหนดช่องทางการร้องเรียน แจ้งเบาะแสข้อมลูเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ และพัฒนาช่อง
ทางการร้องเรียนให้ง่าย สะดวกและวิธีการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล เพื่อเป็นหลักประกันและสร้าง  ความมั่นใจแก่ผู้ให้
ข้อมูล ในการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่หน่วยงาน  

6.4 แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ร้องเรียนทราบผลและความคืบหน้าของการด าเนินการ ภายใน 5 วัน  
 

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

8. งบประมาณด าเนินการ  
ไม่ใช้งบประมาณ 
 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลโพนงาม  

 



 
 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ ตัวชี้วัด  
ร้อยละของเรื่องร้องเรียนของเจ้าหน้าที่ที่มีการทุจริตและประพฤติมิชอบ ผลลัพธ์ ภาคประชาชนมีบทบาท

ในการเฝูาระวัง และติดตาม ตรวจสอบการท างานของเจ้าหน้าที่ 
 
 
 

มิติท่ี 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน  
 

3.1 จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางท่ีเป็นการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนได้มี ส่วน
ร่วมตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทุกขั้นตอน  

 

3.1.1 จัดให้มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 
 

โครงการท่ี 1  
 

1. ชื่อโครงการ : การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลโพนงาม 
 

2. หลักการและเหตุผล  
ตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 บัญญัติให้ หน่วยงานของรัฐต้อง

จัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยตามที่กฎหมายก าหนดไว้ให้ประชาชนเข้า  ตรวจดูได้ ณ ที่ท าการของ
หน่วยงานของรัฐโดยเรียกสถานที่ที่จัดเก็บรวบรวมข้อมูลข่าวสารและให้บริการว่า “ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร” โดยมี
เจตนารมณ์ให้ประชาชนมีโอกาสอย่างกว้างขวางในการได้รับข่าวสารเกี่ยวกับการ  ด าเนินการต่างๆ ของรัฐ ดังนั้น 
เพื่อให้การด าเนินการดังกล่าวเป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด องค์การบริหารส่วนต าบลโพนงามจึง  ได้ให้มีสถานที่
ส าหรับประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสารซึ่งได้รวบรวมไว้ โดยจัดเป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสาร องค์การบริหารส่วนต าบล
โพนงาม ให้บริการ ณ ศูนย์บริการร่วมองค์การบริหารสว่นต าบลโพนงาม โดยมีส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบล
โพนงาม เป็นผู้รับผิดชอบข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่ประชาชนสามารถเข้าตรวจดูได้เพื่อประชาชนจะได้สามารถรับรู้ 
สิทธิและหน้าที่ของตนอย่างเต็มที่ในการแสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิทางการเมืองได้โดยถูกต้องตรงกับความ  เป็น
จริง ในการรักษาประโยชน์ของตนต่อไป  

 

3. วัตถุประสงค์  
3.1 เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์แก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้องและไม่ บิดเบือน

ข้อเท็จจริง  
3.2 เพื่อเพิ่มช่องทางให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วน

ต าบลโพนงาม  
 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนต าบลโพนงาม จ านวน 1 แห่ง  
 

5. พ้ืนท่ีด าเนินการ  
ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลโพนงาม  
 

6. วิธีด าเนินการ  



 
 

6.1 มีการจัดต้ังศูนย์ข้อมูลข่าวสารและจัดสถานที่ให้ประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูล  
6.2 มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเป็นปัจจุบัน  
6.3 มีการจัดวางเอกสารข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน การ

จัดหาพัสดุ การค านวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่ กฎหมาย ระเบียบ กฎ
ข้อบังคับที่ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้องเผยแพร่ให้ประชาชนทราบและ  ตรวจสอบได้ข้อมูลครบตาม
รายการที่ก าหนด  

6.4 มีการจัดประชุมให้ความรู้แก่บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เกี่ยวกับการ ปฏิบัติตาม พ.ร.บ. 
ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540  

6.5 มีการให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540  
6.6 มีบริการอินเตอร์เน็ตส าหรับให้บริการประชาชนทั่วไป  
6.7 มีการจัดเก็บสถิติผู้มารับบริการและสรุปผลเสนอผู้บริหาร  
 

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

8. งบประมาณด าเนินการ  
ไม่ใช้งบประมาณ  
 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลโพนงาม  
 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
จ านวนศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลโพนงาม 
 

โครงการท่ี 2 
 

1. ชื่อโครงการ : การด าเนินการ การออกระเบียบจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลโพน
งาม 

2. หลักการและเหตุผล 

อาศัยอ านาจตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ซึ่งบัญญัติไว้ว่า
ภายใต้บังคับ มาตรา 14 และมาตรา 15 หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อย
ดังต่อไปนี้ไว้ให้ประชาชนเข้า ตรวจดูได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการก าหนดและเพื่อให้เป็นไป
ตามพระราชบัญญัติการบริหาราชการที่ดี พ.ศ. 2546 เรื่องหลักธรรมาภิบาล ความโปร่งใส การมี ส่วนร่วม 
สามารถตรวจสอบได้  

3. วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย จึงจัดท าระเบียบองค์การบริหารส่วนต าบลโพนงามว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ พ.ศ. 2556 และประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลโพนงามเรื่อง ค่าธรรมเนียมการท าส าเนาและการ
รับรองส าเนาข้อมูลข่าวสาร ของศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนต าบลโพนงาม  ข้ึน   



 
 

2. เพื่อให้บริการข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดู ศึกษา ค้นคว้า ตลอดจนเผยแพร่ 
จ าหน่าย จ่ายแจก รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามระเบียบนี้   

3. เพื่ออ านวยความสะดวกให้กับประชาชนในการจัดระบบข้อมูลข่าวสาร ดังนี้    

3.1 ข้อมูลข่าวสารที่ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา    

3.2 ข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้    

3.3 ข้อมูลข่าวสารอื่น    

3.4 ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล  

4. เป้าหมาย   

1. จัดเตรียมสถานที่จัดต้ังศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ จ านวน 1 แห่ง   

2. ระเบียบองค์การบริหารส่วนต าบลโพนงามว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2561จ านวน 1 ชุด   

3. ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลโพนงามเรื่องค่าธรรมเนียมการท าส าเนาและการรับรองส าเนาข้อมูล
ข่าวสารของ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนต าบลโพนงามจ านวน 1 ฉบับ   

4. แบบค าร้องขอตรวจดูข้อมูลข่าวสาร จ านวน 1 ฉบับ  

5. พ้ืนท่ีด าเนินการ   

ภายในองค์การบริหารส่วนต าบลโพนงาม 

6. วิธีการด าเนินงานโครงการ   

6.1 จัดท าบันทึกขออนุมัติจัดต้ังศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ   

6.2 เมื่ออนุมัติแล้ว แจ้งเวียนทราบภายในทุกส่วนราชการ   

6.3 จัดท าร่างระเบียบฯ ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2561เสนอต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณา
อนุมัติ   

6.4 จัดท าร่างประกาศฯ เรื่องค่าธรรมเนียมการท าส าเนาและการรับรองส าเนาข้อมูลข่าวสาร เสนอต่อ
ผู้บริหารเพื่อ พิจารณาอนุมัติ   

6.5 จัดท าร่างแบบค าร้องขอตรวจดูข้อมูลข่าวสาร เสนอต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณาอนุมัติ   

6.6 จัดเตรียมสถานที่ โต๊ะ ตู้เอกสาร และจัดวางเอกสารตามกฎหมายก าหนด     

7. ระยะเวลาและสถานท่ีด าเนินการ   

เริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560เป็นต้นไป ณ ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลโพนงาม 

8. งบประมาณ   

ไม่ใช้งบประมาณ  



 
 

9. หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ  

 ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลโพนงาม 

10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

1. มีการจัดต้ังศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบรหิารส่วนต าบลโพนงามณ ส านักงานเทศบาลต าบลโพนแพง 

2. มีการจัดระบบข้อมูลข่าวสารที่ครบถ้วน ไว้ส าหรับอ านวยความสะดวกให้กับประชาชน   

3. มีประชาชนขอตรวจดูข้อมูลข่าวสารทางราชการ  
 

โครงการท่ี 3 

1. ชื่อโครงการ : โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพศูนย์ข้อมูลข่าวสาร  
 

2. หลักการและเหตุผล 
ตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐต้อง

จัดให้มี ข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยตามที่กฎหมายก าหนดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ณ ที่ท าการของ
หน่วยงานของรัฐ  โดยเรียกสถานที่ที่จัดเก็บรวบรวมข้อมูลข่าวสารและให้บริการว่า “ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร” โดยมี
เจตนารมณ์ให้ประชาชนมีโอกาส อย่างกว้างขวางในการได้รับข่าวสารเกี่ยวกับการด าเนินการต่างๆ ของรัฐ  ดังนั้น 
เพื่อให้การด าเนินการดังกล่าวเป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด องค์การบริหารส่วนต าบลโพนงามจึงได้ให้มีสถานที่
ส าหรับประชาชน เข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสารซึ่งได้รวบรวมไว้ โดยจัดเป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนต าบล
โพนงามให้บริการ ณ ศูนย์บริการร่วมองค์การบริหารส่วนต าบลโพนงามโดยมีงานศูนย์บริการข้อมูลฝุาย
ประชาสัมพันธ์  ส านักปลัด  เป็นผู้รับผิดชอบข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่ประชาชน สามารถเข้าตรวจดูได้ เพื่อประชาชน
จะได้สามารถรับรู้สิทธิและหน้าที่ของตนอย่างเต็มที่ในการแสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิ ทางการเมืองได้โดยถูกต้อง
ตรงกับความเป็นจริง ในการรักษาประโยชน์ของตนต่อไป  

 

3. วัตถุประสงค์ 
3.1 เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์แก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้องและไม่บิดเบือน
ข้อเท็จจริง    
3.2 เพื่อเพิ่มช่องทางให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วน
ต าบลโพนงาม 

 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต   
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนต าบลโพนงาม จ านวน 1 แห่ง   

 

5. พ้ืนท่ีด าเนินการ   
ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลโพนงาม(ภายในศูนย์บริการร่วม องค์การบริหารส่วน

ต าบลโพนงาม)  
 

6. วิธีด าเนินการ 
6.1 มีการจัดต้ังศูนย์ข้อมูลข่าวสารและจัดสถานที่ให้ประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูล   
6.2 มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเป็นปัจจุบัน   
6.3 มีการจัดวางเอกสารข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน การ

จัดหา พัสดุ การค านวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่กฎหมาย ระเบียบ กฎ



 
 

ข้อบังคับที่ ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้องเผยแพร่ให้ประชาชนทราบและตรวจสอบได้ ข้อมูลครบตาม
รายการที่ก าหนด   

6.4 มีการจัดประชุมให้ความรู้แก่บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เกี่ยวกับการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. 
ข้อมูล ข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540   

6.5 มีการให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540   
6.6 มีบริการอินเตอร์เน็ตส าหรับให้บริการประชาชนทั่วไป   
6.7 มีการจัดเก็บสถิติผู้มารับบริการและสรุปผลเสนอผู้บริหาร  

 

7. ระยะเวลาด าเนินการ   
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

8. งบประมาณด าเนินการ 
20,000  บาท 

 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลโพนงาม 

 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์   
จ านวนศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลโพนงาม 

 

โครงการท่ี 4  
 

1. ชื่อโครงการ : โครงการ “อบรมให้ความรู้ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลขา่วสารของราชการ พ.ศ. 2540”  
 

2. หลักการและเหตุผล  
คุณธรรม จริยธรรมเป็นหนึ่งในหลักธรรมาภิบาลที่หน่วยงานภาครัฐทุกแห่งพึงปฏิบัติเพื่อให้ เกิดการบริหาร

จัดการที่ดีและส่งเสรมิองค์กรใหม้ีศักยภาพและประสิทธิภาพ ซึ่งรวมไปถึงความโปร่งใสการ ท างานที่จ าเป็นต้องมีใน
ทุกหน่วยงานโดยเฉพาะหน่วยงานภาครัฐ โดยหนึ่งในแนวทางที่จะช่วยให้เกิดความ โปร่งใสในการท างาน คือ การ
เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 มาตรา 58 บัญญัติเกี่ยวกับสิทธิการ
รับรู้หรือรับทราบข้อมูลข่าวสารของราชการว่า “บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับ ทราบข้อมูลหรือข่าวสารสาธารณะใน
ครอบครองของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐรัฐวิสาหกิจ หรือราชการ  ส่วนท้องถ่ิน” และตามพระราชบัญญัติ
ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ได้ระบุหลักการและเหตุผลของ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ
ว่าในระบอบประชาธิปไตย การให้ประชาชนมีโอกาสกว้างขวางใน การได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการด าเนินการ
ต่างๆ ของรัฐเป็นสิ่งจ าเปน็ เพื่อที่ประชาชนจะสามารถแสดง ความคิดเห็นและใช้สิทธิทางการเมอืงได้โดยถูกต้องมาก
ยิ่งข้ึนการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของต าบลโพนงามให้ประชาชนรับรู้อย่างถูกต้อง รวดเร็วจากการท างานที่ มี
ประสิทธิภาพจึงเป็นสิ่งที่จ าเป็นอย่างยิ่งซึ่ง สอดคล้องกับแผนการด าเนินงานต าบลโพนงาม 

 ดังนั้น เพื่อเสริมสร้างให้ต าบลโพนงามมีความโปร่งใสในการท างานมากยิ่งข้ึน จึงได้จัด กิจกรรมเสริมสร้าง
คุณธรรมจริยธรรม น าความโปร่งใสสู่องค์กร เพื่อให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลและตัวแทนชุมชน ได้รับรู้
สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการและเรียนรูเ้รือ่งคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใส และ เมื่อเกิดความ
เข้าใจแล้วจะสามารถขยายผลบอกต่อไปยังผู้ใกล้ชิด สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบล 
กับภาคประชาชนให้มีความเข้มแข็งยิ่งขึ้น  
 



 
 

3. วัตถุประสงค์  
เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมตระหนักถึงความส าคัญของการมีคุณธรรม จริยธรรมและความ โปร่งใสในการ

ท างานและมีความรู้เกี่ยวกับสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร ของราชการ  
พ.ศ. 2540 
 

 4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
ผู้เข้าร่วมอบรม จ านวน 90 คน (ตัวแทนส านัก/กอง จ านวน 10 คน, ตัวแทนชุมชน จ านวน 80 คน) ผล

การเรียนรู้เฉลี่ย ร้อยละ 80 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจ ร้อยละ 80  
 

5. พ้ืนท่ีด าเนินการ 
 ต าบลโพนงาม  

 

6. วิธีด าเนินการ  
ข้ันตอนที่ 1 ส ารวจความต้องการอบรม  
ข้ันตอนที่ 2 ออกแบบหลักสูตร  
ข้ันตอนที่ 3 ด าเนินกิจกรรม  
ข้ันตอนที่ 4 วัดผลความรู้ ข้ันตอนที่  
5 ติดตามและประเมินผล 

 

7. ระยะเวลาด าเนินการ  
4 ปี(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)  
8. งบประมาณด าเนินการ 30,000 บาท  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ ส านักปลัด ต าบลโพนงาม  
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ จ านวนผู้เข้าร่วมอบรม ร้อยละของผลการเรียนรู้เฉลี่ย ร้อยละความพึงพอใจของ

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
 

3.1.2 มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน 
การจัดหาพัสดุการค านวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงาน เป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการท่ีกฎหมาย  
ระเบียบ กฎข้อบังคับ ท่ีก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเผยแพร่ให้ประชาชนทราบและ ตรวจสอบได้  
 

โครงการท่ี 1 
 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการเงิน การคลัง พัสดุและทรัพย์สินของ อบต.” 
  

2. หลักการและเหตุผล  
การบริหารงานราชการในปัจจุบัน ภาคประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมและมีบทบาทอย่างมาก  ในการ

บริหารงานของราชการส่วนท้องถ่ินในด้านต่างๆ การบริหารงานราชการส่วนท้องถ่ินต้องสามารถ ตรวจสอบได้ต้องมี
ความโปร่งใส ต้องให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูล ข่าวสาร ในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อ เป็นการปูองกันมิให้เกิด
การทุจริตและประพฤติมิชอบเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ภาครัฐและภาคประชาชน  
 

3. วัตถุประสงค์  



 
 

เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในการปฏิบัติงานให้ประชาชนได้รับรู้ เพื่อประชาสัมพันธ์การ  ปฏิบัติงานของ
ภาครัฐเพื่อส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริต  ประพฤติมิชอบใน
ภาครัฐเสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายในการติดตามและตรวจสอบการทุจริตและประพฤติ  มิชอบในภาครัฐให้มี
ความเข้มแข็งเพื่อให้มีระบบ และกลไกในการปูองกันและตรวจสอบมิให้เกิดการทุจริต หรือ การปฏิบัติหน้าที่โดยมิ
ชอบในภาครัฐ 
  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
ประชาชนภายในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล  

 

5. พ้ืนท่ีด าเนินการ  
ต าบลโพนงาม  

 

6. วิธีด าเนินการ  
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงบประมาณ รายการบัญชีรับจ่ายเงินประจ าปีและการจัดซื้อ จัดจ้าง จัดหา

พัสดุต่างๆรวมถึงการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการช าระภาษีท้องถ่ิน และการรับเรื่องร้องเรียน ทางด้านการเงินการ
คลัง ผ่านทางเว็บไซต์ของต าบลโพนงาม และปิดประกาศข้อมูลดังกล่าวที่บอร์ด ประชาสัมพันธ์ของต าบลโพนงาม  
 

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

 

8. งบประมาณด าเนินการ  
ไม่ใช้งบประมาณ  
 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
กองคลัง ต าบลโพนงาม  

 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญของทางราชการ ประชาชนมีโอกาสได้ตรวจสอบการ บริหารงานของ

องค์การบริหารส่วนต าบลท าให้ลดการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 
 

3.1.3 มีการปิดประกาศ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกีย่วกับการปฏิบัติราชการท่ีเป็นประโยชน์กับการ มี
ส่วนร่วมตรวจสอบของประชาชน 
 
 
 
 
โครงการท่ี 1 
 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการเงิน การคลัง การจัดหาพัสดุ และทรัพย์สินของ
ของ อยต. ผ่านทางเวปไซต์ อบต.”  
 

2. หลักการและเหตุผล 



 
 

การบริหารงานราชการในปัจจุบัน ภาคประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมและมีบทบาทอย่างมากในการ
บริหารงานของ ราชการส่วนท้องถ่ินในด้านต่างๆ การบริหารงานราชการส่วนท้องถ่ินต้องสามารถตรวจสอบได้ ต้อง
มีความโปร่งใส ต้องให้ ประชาชนได้รับทราบข้อมูล ข่าวสาร ในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อเป็นการปูองกันมิให้
เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ภาครัฐและภาคประชาชน  
 

3. วัตถุประสงค์ 
เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในการปฏิบัติงานให้ประชาชนได้รับรู้ เพื่อประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานของ

ภาครัฐเพื่อ ส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริตประพฤติมิชอบใน
ภาครัฐเสริมสร้างและ พัฒนาเครือข่ายในการติดตามและตรวจสอบการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐให้มี
ความเข้มแข็งเพื่อให้มีระบบ และกลไก ในการปูองกันและตรวจสอบมิให้เกิดการทุจริต หรือการปฏิบัติหน้าที่โดยมิ
ชอบในภาครัฐ  
 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต   
ประชาชนภายในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลโพนงาม 

 

5. พ้ืนท่ีด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลโพนงาม 

 

6. วิธีด าเนินการ 
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงบประมาณ รายการบัญชีรับจ่ายเงินประจ าปี และการจัดซื้อจัดจ้าง จัดหา

พัสดุต่างๆ รวมถึงการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการช าระภาษีท้องถ่ิน และการรับเรื่องร้องเรียนทางด้านการเงินการ
คลัง ผ่านทางเว็บไซต์ของ องค์การบริหารส่วนต าบลโพนงามและปิดประกาศข้อมูลดังกล่าวที่บอร์ดประชาสัมพันธ์
ขององค์การบริหารส่วนต าบลโพนงาม 
 

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

 

8. งบประมาณด าเนินการ   
ไม่ใช้งบประมาณ  

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ   
กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลโพนงาม 

 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญของทางราชการ ประชาชนมีโอกาสได้ตรวจสอบการบริหารงานของ

เทศบาล ท าให้ลดการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 
 

3.2.1 มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในการด าเนินกิจการตามอ านาจหน้าท่ีของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะการด าเนินกิจการท่ีจะมีผลกระทบต่อความเป็นอยู่  และสุขอนามัย ของ
ประชาชนในท้องถิ่น 

 

โครงการท่ี 1  
 
1. ชื่อโครงการ : โครงการจัดประชุมประชาคมเพื่อรับฟังความเห็นหรือความต้องการของประชาชน 
  



 
 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ  
ตามที่กระทรวงมหาดไทย โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน มีนโยบายในการบูรณาการ กระบวนการท างาน

ร่วมกันของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหมู่บ้าน/ชุมชน  กระบวนการจัดท า ทบทวน 
ปรับปรุงแผนชุมชน เพื่อพัฒนาคุณภาพแผนชุมชน และสนับสนุนให้หน่วยงาน ภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
น าแผนชุมชนสู่การปฏิบัติซึ่งเป็นกลไกส าคัญในการส่งเสริมการมีส่วนร่วม ในการพัฒนาชุมชนและท้องถ่ินของ
ประชาชน  

 

3. วัตถุประสงค์  
3.1 เพื่อจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานที่เป็นมาตรฐานสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการจัดท าแผน  ชุมชนและวางแผน

พัฒนาท้องถ่ิน  
3.2 เพื่อระดมความคิดเห็นและก าหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาของผู้น าชุมชน  
3.3 เพื่อให้ไดแ้ผนงานโครงการของชุมชน น ามาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาสี่ปีของเทศบาล  
3.4 เพื่อรับทราบปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชน  
3.5 เพื่อฝากให้ประชาชนได้ร่วมกระบวนการ ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมแก้ปัญหา และส่งเสริม ระบอบประชาธิปไตย

แบบมีส่วนร่วม  
3.6 เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปูองกันและปราบปรามการทุจริตการปฏิบัติราชการ ขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ิน 
 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
จัดเก็บข้อมูลพื้นฐานชุมชน และจัดให้มีประชุมเวทีประชาคม จ านวน 9 หมู่บ้าน หมู่บ้านใน เขตองค์การบริหาร

ส่วนต าบลโพนงาม ส าหรับให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นให้ได้มาซึ่งแผนงานของชุมชน เพื่อน ามา บรรจุไว้ใน
แผนพัฒนาสี่ปีของเทศบาล  

 

5. พ้ืนท่ีด าเนินการ  
องค์การบริหารส่วนต าบลโพนงาม  
 

6. วิธีด าเนินการ  
6.1 เสนอขออนุมัติโครงการ  
6.2 ประสานชุมชนเพื่อคัดเลือกผู้จัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน  
6.3 ประสานวิทยากร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
6.4 จัดประชุมช้ีแจงท าความเข้าใจ  
6.5 ด าเนินการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน, ตรวจสอบข้อมูล, ท าการบันทึกและประมวลผลข้อมูล  
6.6 จัดประชุมผู้น าชุมชนและเวทีประชาคมตามตารางที่ก าหนด  
6.7 จัดประชุมเพื่อพิจารณาร่างแผนชุมชน  
6.8 จัดท าแผนชุมชนเพื่อส่งให้กองวิชาการฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
 

7. ระยะเวลาด าเนินการ  
จัดเวทีประชุมประชาคมชุมชน และจัดให้มีการพิจารณาร่างแผนชุมชน จ านวน 9 หมู่บ้าน  
 

8. งบประมาณด าเนินการ  



 
 

10,000 บาท  
 

9. ผู้รับผิดชอบ  
องค์การบริหารส่วนต าบลโพนงาม  
 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
1. มีข้อมูลพื้นฐานชุมชนที่ได้มาตรฐานส าหรับใช้ในการวางแผนพัฒนาชุมชนและพัฒนา ท้องถ่ิน  
2. ได้รับทราบปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในแต่ละชุมชน  
3. ได้แผนงานโครงการของชุมชน เพื่อน ามาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาสี่ปีเทศบาล  
4. ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นและร่วมกันแก้ไขปัญหาของชุมชน  
5. ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจตามระบอบประชาธิปไตย  
6. ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการปูองกันและปราบปรามการทุจริตการปฏิบัติราชการของ  องค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ิน 
 

3.2.2 มีช่องทางให้ประชาชนในท้องถิ่นสามารถร้องเรียน/ร้องทุกข์ได้โดยสะดวก 
 

1. ชื่อโครงการ : การจัดระบบและช่องทางการรับฟังความคิดเห็น ข้อร้องเรียนหรือการแจ้งเบาะแสการทุจริต  
 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
หน่วยบริการแพทย์ฉุกเฉิน  องค์การบริหารส่วนต าบลโพนงามเป็นหน่วยบริการด้านสาธารณสุข ในการ

ให้บริการแก่ประชาชนแบบองค์รวม ผสมผสานและต่อเนื่อง สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนทั้งใน
ด้านการรักษาพยาบาลและการส่งเสริมสุขภาพ และการปูองกันโรค เพื่อมุ่งเน้นให้ประชาชนได้รับบริการที่มี
มาตรฐานอย่างเท่าเทียมกนั ทั่วถึงเสมอภาคตามรัฐธรรมนูญของ ประเทศไทย  การแสดงความคิดเห็นของประชาชน 
เป็นกลไกหนึ่งในการน ามาพัฒนาปรับปรงุบริการให้ดีย่ิงข้ึน รวมทั้งเป็นช่องทาง ที่เปิดให้ประชาชนได้มีส่วนร่วม และ
ได้รับบริการที่มีความเท่าเทียมและโปร่งใส  
 

3. วัตถุประสงค์ 
3.1 เพื่อเป็นช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียน หรือรับความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากประชาชน   
3.2 เพื่อให้ประชาชนได้ทราบขั้นตอน และกระบวนการในการร้องเรียน  

 
 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต  

 มีช่องทางและก าหนดข้ันตอนกระบวนการในการร้องเรียน  
 

5. พ้ืนท่ีด าเนินการหน่วยบริการแพทย์ฉุกเฉินองค์การบริหารส่วนต าบลโพนงาม 
 

6. วิธีด าเนินการ  จัดท าข้ันตอนกระบวนการ และช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนจากประชาชน ได้แก่  
- กล่องรับความคิดเห็นติดต้ังไว้ ณ บริเวณจุดให้บริการผู้ปุวย หน่วยบริการแพย์ฉุกเฉิน องค์การบริหารส่วน

ต าบลโพนงาม 
- ผ่านเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนต าบลโพนงาม 
- ผ่าน facebook องค์การบริหารส่วนต าบลโพนงาม 

 

7. ระยะเวลาด าเนินการ   
ตุลาคม 2562– กันยายน 2562 

 



 
 

8. งบประมาณด าเนินการ  ไม่ใช้งบประมาณ  
 

9. ผู้รับผิดชอบ 
ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลโพนงาม 

 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์   
ประชาชนได้รับทราบขั้นตอน กระบวนการ และแสดงความคิดเห็นผ่านช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียน        

 

3.2.3 มีรายงานหรือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ประชาชนผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ได้ทราบถึงการ 
ได้รับเรื่อง ระยะเวลา และผลการด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 

 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการแจ้งกระบวนการด าเนินงานเกี่ยวกับการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
การแต่งตัง้เจ้าหน้าที่ในการรบัเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ เป็นสิง่ส าคัญเพราะการปฏิบัติหน้าที่ราชการทุกครัง้

จะต้องมี การตรวจสอบ กลั่นกรองการใช้อ านาจ โดยการเปดิโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้รบัทราบข้อเท็จจรงิ ข้อ
กฎหมายที่ถูกต้อง และต้องเป็นธรรมกับทุกฝุาย เมื่อด าเนินการตามขั้นตอนเรื่องการร้องเรียนร้องทุกข์เสร็จแล้วให้
แจ้งผูร้้องรบัทราบโดยเร็วไม่เกิน 15 วัน  
 

3. วัตถุประสงค์ 
3.1 เพื่อปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายทีเ่กี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดลดปญัหาทุจริต   
3.2 เพื่อใหเ้กิดการปฏิบัตหิน้าทีร่าชการอย่างถูกต้องโดยการน าข้อเสนอแนะจากหน่วยตรวจสอบมาปฏิบัติ   
3.3 เพื่อใหผู้้รอ้งได้รบัทราบขั้นตอนของการด าเนินการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์และส่งเสริมภาคประชาชน

ร่วม ตรวจสอบการด าเนินงานของทางราชการ  
 

4. เป้าหมายการด าเนินการ   
ผู้ร้องเรียนรอ้งทกุข์ทุกราย  

 

5. พ้ืนท่ีด าเนินการ 
องค์การบรหิารส่วนต าบลโพนงาม 

 
6. วิธีการด าเนินการ   

ตรวจสอบข้อเท็จจรงิแล้วเสร็จแจ้งผู้ร้องโดยเร็วไม่เกิน 15 วันท าการ  
 

7. ระยะเวลาด าเนินการ   
ปีงบประมาณ 2561– 2561 

 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ   
ส านักปลัดองคก์ารบรหิารส่วนต าบลโพนงาม 

 

9. งบประมาณด าเนินการ   
ไม่ใช้งบประมาณ  
 

10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
10.1 การปฏิบัตหิน้าทีร่าชการถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย เป็นธรรมกับทุกฝุาย   
10.2 ใช้เป็นแนวทางปฏิบัตงิานด้านการร้องเรียนร้องทุกข์              

 

3.3 การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  



 
 
 

3.3.1 ด าเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนา การจัดท างบประมาณ 
 

โครงการท่ี 1  
 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดท าแผนพัฒนา 5 ปี ของท้องถิ่น 
 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพฒันาองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2548 

หมวด 1 องค์กรจัดท าแผนพฒันา ข้อ 7 (2) และข้อ 9 ก าหนดให้มีองค์กรและโครงสร้างของ องค์กรจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในรูปของคณะกรรมการ ดังนั้น เพือ่ให้องค์การบรหิารส่วนต าบลโพนงาม
ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินรูปแบบเทศบาล มีองค์กรในการจัดท าแผนพัฒนาตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2548 องค์การบรหิารส่วน
ต าบลโพนงาม จงึแตง่ตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบรหิารส่วนต าบลโพนงามข้ึน  
 

3. วัตถุประสงค์  
เพื่อสง่เสรมิใหบุ้คลากรของเทศบาลและตัวแทนประชาชนจากทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมและ แสดงความ

คิดเห็นในการจัดท าร่างแผนยุทธศาสตรก์ารพฒันาองค์การบริหารส่วนต าบลโพนงามและแผนพฒันาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลโพนงามให้สอดคล้องกับประเด็นหลักการพฒันาทีป่ระชาคมเทศบาลฯ และคณะกรรมการพฒันาองค์การ
บรหิารส่วนต าบลโพนงามก าหนดด้วยความถูกต้อง โปร่งใส และสจุริต  
 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
การสนบัสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบรหิารส่วนต าบลโพนงาม  

 

5. พ้ืนท่ีด าเนินการ  
องค์การบรหิารส่วนต าบลโพนงาม  

 

6. วิธีด าเนินการ  
6.1 จัดประชุมคณะกรรมการชุมชน เพื่อคัดเลือกผู้แทนประชาคม อบต. 

7. ระยะเวลาด าเนินการ  
ปีงบประมาณ 2562 

 

8. งบประมาณด าเนินการ  
ไม่ใช้งบประมาณ  

 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน องค์การบรหิารส่วนต าบลโพนงาม  

 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
องค์การบรหิารส่วนต าบลโพนงามมีคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพฒันาองค์การบริหารส่วนต าบล

โพนงาม เพื่อเป็นองค์กรในการยกร่างหรือจัดท าร่างแผนยุทธศาสตร์การพฒันาองค์การบรหิารส่วนต าบลโพนงาม
และร่างแผนพฒันา องค์การบรหิารส่วนต าบลโพนงาม เพื่อใช้เป็นแผนพฒันาในการพัฒนาองค์การบรหิารส่วนต าบล
โพนงามความต้องการของประชาคม และชุมชนในเขตองค์การบรหิารส่วนต าบลโพนงาม ด้วยความถูกต้อง โปรง่ใส 
สุจริต และให้ความส าคัญในการตอ่ต้านการ ทุจริต 
 

3.3.2 ด าเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดหาพัสดุ   
 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการแต่งตั้งตัวแทนประชาคมเข้ารว่มเป็นคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง  



 
 
 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
ตามที่ต าบลโพนงามไดด้ าเนินการตามเทศบัญญัตงิบประมาณรายจ่ายประจ าปีในด้านการจัดซือ้จัดจ้าง ของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในรอบปีงบประมาณ และส่งเสรมิให้ภาคประชาชน (ประชาคม) ให้มสี่วนร่วมอย่างแข็ง
ขันกับ มาตรการการปูองกันการทุจริตในต าบลโพนงาม       

 

3. วัตถุประสงค์ 
เพื่อเป็นกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผ่านการประชาคม) ในการมสี่วนร่วมกบัต าบลโพนงาม  อย่างแข็งขัน

ส าหรับการท างานของต าบลโพนงาม  ได้มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ก าหนดให้ภาคประชาชนและสง่เสริมกลไก
ภาคประชาชน (โดยวิธีผ่านการประชาคม) ให้มสี่วนร่วมอย่างแข็งขัน กับมาตรการการปอูงกันการทจุริตใน เทศบาล
ต าบลนั่นคือได้ท าหน้าที่อย่างถูกตอ้ง  
 

4. เป้าหมาย   
ตัวแทนประชาคมหมู่บ้านทัง้ 12หมู่บ้าน  
 

5. วิธีการด าเนินการ 
5.1 ส่งเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยผ่านการประชาคม) ให้มีส่วนร่วมกับต าบลโพนงาม  อย่างแข็งขัน 

ส าหรับการท างานของต าบลโพนงาม ได้มีกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ ก าหนดให้ภาคประชาสังคม (ตัวแทน 
ประชาคม) ต้องไปมสี่วนเกี่ยวข้องกบัต าบลโพนงาม  ในหลายๆ ส่วน เช่น ให้ตัวแทนประชาคมมสี่วนร่วมเป็น 
กรรมการตามระเบียบฯ ว่าด้วยการพัสดุ เช่น เป็นกรรมการเปิดซองสอบราคาเป็นกรรมการพจิารณาผลการประกวด
ราคาเป็น คณะกรรมการตรวจรบัพสัดุเป็นกรรมการตรวจการจ้าง ฯลฯ   

5.2 มีการฝึกอบรมตัวแทนประชาคมให้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องระเบียบฯว่าด้วยการพัสดุ เพื่อเรียนรูท้ า
ความเข้าใจ ระเบียบต่างๆ จะได้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง  
 

6. ระยะเวลาการด าเนินการ   
ด าเนินการทกุปงีบประมาณ  
 

7. งบประมาณด าเนินการ  ไม่ใช้งบประมาณ  
 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ  ส านักปลัดและส่วนการคลัง ต าบลโพนงาม 
 

9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
9.1 ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการด าเนินงานและตรวจสอบการด าเนินงานของต าบลโพนงาม 
9.2 ภาคประชาชนทราบและตระหนักถึงสิทธิ หน้าที่และบทบาทในการมสี่วนร่วมและตรวจสอบการ

ด าเนินงานของ หน่วยงานท้องถ่ินของตนเอง        
 

3.3.3 ด าเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน  
 

1. ชื่อโครงการ : ต่งตั้งประชาชนร่วมเป็นคณะกรรมการในการด าเนินงานต่างๆ ของ อบต. 
 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2548 

หมวด 1 องค์กรจัดท าแผนพัฒนา ข-อ 7 (2) และข้อ 9 ก าหนดให้มีองค์กรและโครงสร้างขององค์กรจัดท า
แผนพัฒนา ขององ์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในรูปของคณะกรรมการ  ดังนั้น เพื่อให้เทศบาลต าบโพนงามในฐานะ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน มีองค์กรในการจัดท าแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2548 เทศบาล ต าบลส่องดาว จึงแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุน
การจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลโพนงามข้ึน 



 
 
 

3. วัตถุประสงค ์ 
 เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรของเทศบาลและตัวแทนประชาชนจากทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมและแสดงความ  

คิดเห็นในการจัดท าร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาต าบลโพนงามและแผนพัฒนาห้าปีองค์การบริหารส่วนต าบลโพน
งาม ให้สอดคล้องกับประเด็นหลกัการพัฒนาที่ประชาคมต าบลโพนงามและคณะกรรมการพัฒนาองค์การบรหิารส่วน
ต าบลโพนงาม ก าหนดด้วยความถูกต้อง โปร่งใส และสุจริต  
 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลโพนงาม  

 

5. พ้ืนท่ีด าเนินการ  
องค์การบริหารส่วนต าบลโพนงาม  

 

6. วิธีด าเนินการ  
จัดประชุมคณะกรรมการชุมชน เพื่อคัดเลือกผู้แทนประชาคมต าบลโพนงาม  

 

7. ระยะเวลาด าเนินการ  
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลโพนงามบางต าแหน่งในปัจจุบัน จะ

ครบวาระ การด ารงต าแหน่ง 2 ป ีตามที่ระเบียบฯ เทศบาลจึงต้องด าเนินการคัดเลือกบุคคลในต าแหน่งดังกล่าวมา
ด ารงต าแหน่ง คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลแทนกรรมการฯ ที่ครบวาระการด ารงต าแหน่ง 
เพื่อให้เป็นไป ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 
2558 หมวด 1 องค์กรจัดท าแผนพัฒนา ข้อ 7(2) และข-อ 9 ที่ก าหนด  
 

8. งบประมาณด าเนินการ  
ไม่ใช้งบประมาณ  

 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลโพนงาม แผนปฏิบัติการปูองกัน

การทุจริตห้าปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์การบริหารส่วนต าบลโพนงาม อ าเภออากาศอ านวย จังหวัด
สกลนคร  
 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลโพนงามมีคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน

ต าบลโพนงามเพื่อเป็นองค์กร ในการยกร่างหรือจัดท าร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลโพน
งามและร่างแผนพัฒนาสี่ปีเทศบาลต าบลโพนงาม เพื่อใช้เป็นแผนพัฒนาในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลโพน
งามความตอ้งการของประชาคมและชุมชนในเขต องค์การบริหารสว่นต าบลโพนงามด้วยความถูกต้อง โปร่งใส สุจริต 
และให้ความส าคัญในการต่อตา้นการทุจริต 
 

มิติท่ี 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น  
 

4.1 มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายใน ตามท่ีคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ก าหนด  
 

4.1.1 มีการจัดท าและรายงานการจัดท าระบบควบคุมภายในให้ผู้ก ากับดูแล 
 

โครงการท่ี 1  
 

1. ชื่อโครงการ : การจัดท ารายงานการควบคุมภายใน  



 
 
 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ  
ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 

ก าหนดให้หน่วยรับตรวจติดตามประเมินผลการควบคุมภายในที่ได้ก าหนดไว้รายงานต่อผู้ก ากับ  ดูแลและ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ  

ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติถูกต้องและเป็นไปตามที่ระเบียบฯ ก าหนด ต าบลโพนงามจึง ได้มีการจัดท าและ
รายงานการควบคุมภายในตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินก าหนด เป็นประจ าทุกปี  
 

3. วัตถุประสงค์  
1. เพื่อติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค์กรของต าบลโพนงาม  
2. เพื่อสรุปรายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายในให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทราบตามแบบ

ที่ ระเบียบฯ ก าหนด 
 3. เพื่อรายงานการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในต่อผู้ก ากับดูแลและ คณะกรรมการตรวจเงิน

แผ่นดินตามก าหนด 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต  

ส่วนราชการทุกหน่วยงานของต าบลโพนงาม 
  

5. พ้ืนท่ีด าเนินการ  
ส่วนราชการทุกหน่วยงานของต าบลโพนงาม  

 

6. วิธีด าเนินการ  
1. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค์กร  
2. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย 
 3. ผู้บริหารมีหนังสือแจ้งให้ทุกส่วนราชการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน  
4. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย ด าเนินการ ประเมิน

องค์ประกอบตามแบบ ปย.1 และประเมินผลการปรับปรุงการควบคุมภายในตามแบบ ปย.2  
5. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับองค์กร ด าเนินการรวบรวม เพื่อจัดท า

รายงานการควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ข้อ 6 ระดับองค์กร และน าเสนอผู้บริหาร พร้อมจัดสง่ รายงานให้ผู้ก ากับ
ดูแลและคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน  
 

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

 

8. งบประมาณด าเนินการ  
ไม่ใช้งบประมาณ  

 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
ต าบลโพนงาม  
 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
1. บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ 



 
 

 2. ลดโอกาสความผิดพลาด ปูองกันและลดความเสี่ยงต่อการปฏิบัติงาน 
 3. เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรและประชาชนโดยรวม 

 

4.1.2 มีการติดตามประเมินระบบควบคุมภายใน โดยด าเนินการให้มีการจัดท าแผนการปรับปรุง 
หรือบริหารความเสี่ยง และรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงควบคุมภายในให้ผู้ก ากับ 
ดูแล 

  

โครงการท่ี 1 
 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน  
 

 
 
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ  
ระบบการควบคุมภายในเป็นกลไกที่ส าคัญและเป็นเครื่องมือในการบริหารงานในหน่วยงานไม่  ว่าจะเป็นในภาครัฐ
หรือเอกชนทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ระบบการควบคุมภายในจะช่วยควบคุมหรือลด ความเสี่ยงของหน่วยงานให้
อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ซึ่งจะท าให้ปฏิบัติงานและการจัดการของหน่วยงานบรรล ุตามวัตถุประสงค์ ในอดีตที่ผ่านมา
การบริหารงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้มีการควบคุมภายในตามที่ กระทรวงการคลังประกาศให้ใช้เป็นเรื่องๆ ไป ซึ่ง
อาจอยู่ในรูปของกฎหมายระเบยีบ ระบบบัญชีหนังสือสั่งการ และหนังสือตอบข้อหารือต่างๆ โดยส่วนใหญ่จะเน้นไป
ที่การควบคุมด้านการเงินและบัญชีและการปฏิบัติให้ ถูกต้องตามระเบียบหรือกฎเกณฑ์ที่ทางราชการก าหนดไว้ ซึ่ง
ไม่ครอบคลุมถึงการจัดการด้านอื่น ๆ นอกเหนือจากด้านการเงินและบัญชีในหน่วยงาน จึงไม่สามารถสะท้อนภาพถึง
ผลการด าเนินงานในภาพรวม ของหน่วยงานได้ระบบการควบคุมภายในที่ดีควรเป็นระบบการควบคุมที่ครอบคลุม
งานทุกด้านและสามารถ สะท้อนภาพให้เห็นเป็นองค์รวมของหน่วยงานนั้น ๆ ว่ามีการด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล หรือไม่เพียงใด การที่ระบบการควบคุมภายในของรัฐยังไม่ครอบคลุมทกุระบบงาน อาจเป็นช่องทาง
รั่วไหลท า ให้เกิดความเสียหายในหน่วยงานและการด าเนินงานไม่สัมฤทธ์ิผล ทั้งนี้สาเหตุส่วนหนึ่งอาจเกิดจากการ
ก าหนด หน้าที่และมอบหมายงานในหน่วยงานไม่เหมาะสม การมอบหมายการปฏิบัติงานทั้งกระบวนการให้บุคคลใด 
บุคคลหนึ่งเพียงคนเดียว การควบคุมสอบทานและการตรวจสอบยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอตลอดจนขาดการ  
ประเมินและการบริหารความเสี่ยงการควบคุมภายในของหน่วยงานที่ก าหนดข้ึน และพัฒนาให้ระบบการ  ควบคุม
ภายในดังกล่าวทันสมัยอยู่เสมอ  

ต าบลโพนงามพิจารณาแล้วเห็นว่าเพื่อให้องค์กรมีแนวทางในการก าหนดระบบการ ควบคุมภายในให้เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน่วยงานจึงได้ก าหนดกิจกรรม การติดตามประเมินผลการ
ควบคุมภายในของต าบลโพนงามข้ึน  
 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ท าให้การใช้ทรัพยากร เป็นไปอย่าง

ประหยัดและคุ้มค่า โดยลดข้ันตอนการปฏิบัติงานที่ซ้ าซ้อนหรือไม่จ าเป็น ลดความเสี่ยงหรือผล เสียหายด้านการเงิน
หรือด้านอื่นๆ ที่อาจมีขึ้น 

 3.2 เพื่อให้มีข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้องครบถ้วนและเช่ือถือได้สร้างความมั่นใจ แก่ผู้บริหารใน
การตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารและการปฏิบัติงาน และบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง 



 
 

 3.3 เพื่อให้บุคลากรมีการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย เงื่อนไขสัญญา ข้อตกลง ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ 
ของหน่วยงานอย่างถูกต้องและครบถ้วน  
 

4. เป้าหมาย  
เพื่อให้การควบคุมภายในของต าบลโพนงามเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม กับการปฏิบัติงานใน

หน่วยงาน อีกทั้งยังเป็นการควบคุมหรือลดความเสี่ยงของหน่วยงานให้อยู่ในระดับที่ ยอมรับได้ซึ่งจะท าให้การ
ปฏิบัติงานและการจัดงานของหน่วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ 
 

5. วิธีด าเนินการ  
5.1 แต่งตั้งคณะท างานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการ ตรวจเงินแผ่นดิน

ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ข้อ 6  
5.2 ประชุมคณะท างานเพื่อปรับปรุงพัฒนาระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การ  ปฏิบัติตาม

ภารกิจและตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และตามแผนพัฒนาต าบลโพนงาม เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 5.3 การรวบรวมผลการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในให้คณะท างานฯ เพื่อสรุป ข้อมูล 
 5.4 รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคต่างๆ ให้นายกองค์การบริหารส่วน  ต าบลและ

ผู้บริหารทราบ 
  

6. สถานท่ี/ระยะเวลาด าเนินการ  
ต าบลโพนงาม/ 4 ปี(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)  

 

7. หน่วยงานรับผิดชอบ  
ทุกกอง/ส านัก ของต าบลโพนงาม  

 

8. งบประมาณด าเนินการ  
ไม่ใช้งบประมาณ 

 

 9. ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ  
1. การด าเนินงานของหน่วยงานบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ  
2. การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัด และคุ้มค่า  
3. มีข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้อง ครบถ้วนและเช่ือถือได้สามารถน าไปใช้ในการ ตัดสินใจ  
4. การปฏิบัติในหน่วยงานเป็นไปอย่างมีระบบและอยู่ในกรอบของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่วางไว้  
5. เป็นเครื่องมือช่วยผู้บริหารในการก ากับดูแลการปฏิบัติงานดีอย่างดียิ่ง  

 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
10.1 มีรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามมาตรฐาน ข้อ 6 ที่เสร็จตาม ก าหนดเวลา  
10.2 กิจกรรมการควบคุมภายใน ร้อยละ 80 ได้ด าเนินการแก้ไข  
10.3 ร้อยละของหน่วยงานรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในครบทุกงาน  
10.4 มีการจัดการความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมภายใน  



 
 

10.5 ระดับความพึงพอใจของผู้ทีเ่กี่ยวข้องในการจดัท ารายงานการประเมินผลการควบคุม ภายใน (ร้อยละ 
80 ในระดับมาก) 

 

4.2 การสนับสนุนให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติ หรือการบริหารราชการตาม 
ช่องทางท่ีสามารถด าเนินการได  ้ 

  
4.2.1 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล เกี่ยวกับการ 

บรรจุ แต่งตั้ง โอน ย้ายข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง 
 

 
 
โครงการท่ี 1 
 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการแจ้งแนะน าพนักงาน ลูกจ้าง ท่ีมาปฏิบัติหน้าท่ีใหม่ให้แก่ประชาชนรับทราบ 
 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
การบริหารงานบุคคลเป็นกระบวนการเกี่ยวกบับุคคลถือว่าเป็นสิ่งส าคัญหรอืเป็นหัวใจขององค์กรจงึมักจะ

ก าหนดหน้าที่ของงานเป็นเรื่องๆ การวางนโยบาย การวางแผน การวางระเบียบและข้อบงัคับทีป่ฏิบัติงานในองค์กร
หรือหน่วยงาน เพื่อให้มปีระสิทธิภาพและเพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถุประสงค์  องค์การบรหิารส่วนต าบล
โพนงามจึงได้ก าหนดมาตรการสง่เสริมใหป้ระชาชนมสี่วนร่วมตรวจสอบ ก ากบัดูแลการบรหิารงานบุคคล โดย
พิจารณาจากประเด็นการบรหิารงานบุคคลโดยยึดมั่นในหลกัคุณธรรมในเรื่องการบรรจุ แต่งตั้ง การโอน ย้าย การ
เลื่อนระดับ และการเลื่อนข้ันเงินเดือน โดยถือปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการโดยเคร่งครัด เพื่อให้การ
บรหิารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลโพนงาม  เปน็ไปอย่างโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้  
 

3. วัตถุประสงค์ 
3.1 เพื่อใหป้ระชาชนมสี่วนร่วม การตรวจสอบ ก ากบัดูแลการบรหิารงานบุคคลให้เป็นไปด้วยความโปร่งใส

และเป็นธรรม   
3.2 เพื่อใหเ้ป็นแนวทางในการตรวจสอบ ก ากบัดูแลการบรหิารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุแต่งตัง้การโอน 

ย้าย 4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
พนักงานเทศบาลพนักงานครูเทศบาลพนกังานจ้าง ที่มกีารด าเนินการด้านการบริหารงานบุคคล  

 

5. พ้ืนท่ีด าเนินการ 
องค์การบรหิารส่วนต าบลโพนงาม  อ าเภออากาศอ านวย  จังหวัดสกลนคร  

 

6. วิธีการด าเนินการ   
ตรวจสอบ ก ากบั ดูแลการบรหิารงานบุคคลเกี่ยวกับ 
การบรรจุแต่งตั้ง การโอน ย้าย   
- แต่งตั้งกรรมการจากภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลบรหิารงานบุคคลในการบรรจุ

แต่งตั้ง องค์การบรหิารส่วนต าบลโพนงาม  ได้ด าเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่างเครง่ครัด   
- การสรรหาการบรรจุแต่งตั้งไดม้ีการประชาสัมพันธ์ไปยงัหน่วยงานอื่น และ กท.จงัหวัดอื่น รวมถงึ 

ประชาสมัพันธ์ใหป้ระชาชนภายในต าบลทราบโดยการประกาศเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน   
- มีการประชาสัมพันธ์ลงในเว็บไซต์ขององค์การบรหิารส่วนต าบลโพนงาม       
- มีการติดประกาศประชาสัมพันธ์ทีบ่อร์ดประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนต าบลโพนงาม       
- ในการบรรจุแต่งตั้งได้มกีารแต่งตัง้คณะกรรมการจากหน่วยงานอื่นเปน็กรรมการ รวมถึงมีการแตง่ตั้ง

ประชาชนเพื่อตรวจสอบข้ันตอนการด าเนินการในการบรรจแุต่งตั้ง   



 
 

- การบรรจุแต่งตัง้จะต้องได้รบัการตรวจสอบคุณสมบัติและความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนกังาน
เทศบาล     (กท.จังหวัด) ก่อน   

- ในการออกค าสั่งการบรรจุแต่งตัง้องค์การบริหารส่วนต าบลโพนงาม  จะออกค าสั่งแต่งตัง้ได้ต้องไม่ก่อน
วันที่เทศบาลทราบมติคณะกรรมการพนักงานเทศบาล (กท.จังหวัด)    

การเลื่อนระดับ/เลื่อนต าแหน่ง   
- แต่งตั้งกรรมการจากภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลในการเลื่อน

ระดับ/การเลื่อน ต าแหน่ง องค์การบรหิารส่วนต าบลโพนงาม   ได้ด าเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ
ข้อบังคับทีเ่กี่ยวข้อง อย่างเครง่ครัด   

- มีการแจ้งผู้ที่มีคุณสมบัตทิราบโดยการบันทกึข้อความแจ้งผู้มีคุณสมบัติทีจ่ะเลื่อนระดับ/เลือ่นต าแหน่ง   
- มีการประชาสัมพันธ์ไปยงัหน่วยงานอื่น และ กท.จังหวัดอืน่ รวมถึงประชาสัมพันธ์ใหป้ระชาชนภายใน

ต าบล ทราบโดยการประกาศเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน และมีการประชาสมัพันธ์ลงในเว็บไซต์ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลโพนงาม       

- มีขั้นตอนการตรวจสอบคุณสมบัตผิู้ขอรบัการประเมินเพื่อเลื่อนระดับ/เลื่อนต าแหน่ง   
- มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจากหน่วยงานอื่นเข้าร่วมเป็นกรรมการประเมินผลงานการเลื่อนระดับ/การ

เลื่อน ต าแหนง่เพื่อความโปรง่ใส   
- มีการออกค าสัง่แต่งตั้งคณะกรรมการในการด าเนินการอยา่งชัดเจน   
- ผู้ขอรับการประเมินสามารถซักถามข้อสงสัยหรือโต้แย้งผลการประเมิน หรอืตรวจสอบการด าเนินการที่

ตนเองเห็นว่าไม่เป็นธรรมได้   
- การเลื่อนระดับ/การเลื่อนต าแหน่ง จะตอ้งได้รบัการตรวจสอบคุณสมบัติและความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการ พนักงานส่วนต าบล (กท.จงัหวัด) ก่อน   
- ในการออกค าสั่งการเลื่อนระดับ/การเลื่อนต าแหน่ง องค์การบรหิารส่วนต าบลโพนงาม  จะออกค าสั่ง

แต่งตั้งได้ต้องไม่ก่อน วันที่องค์การบรหิารส่วนต าบลโพนงาม  รับมติคณะคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด 
(กท.จังหวัด)  การเลื่อนข้ันเงินเดือน   

- แต่งตั้งกรรมการจากภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลบรหิารงานบุคคล ในการองค์การ
บรหิารส่วนต าบลโพนงามได้ด าเนินการเลื่อนข้ันเงินเดือนตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ข้อบังคับทีเ่กี่ยวข้อง
อย่างเครง่ครัด   

- มีการจัดท าประกาศหลกัเกณฑ์หรือแนวทางนากรปฏิบัตงิาน และประกาศเผยแพรห่ลกัเกณฑ์ให้บุคลากร
ทราบ   

- มีการแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานและคณะกรรมการพิจารณาการเลื่อน
ข้ัน เงินเดือน เพื่อพิจารณาการเลื่อนข้ันเงินเดือนใหเ้ป็นไปอย่างยุติธรรม   

- มีการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน และคณะกรรมการพิจารณาการ
เลื่อนข้ัน เงินเดือน มีการน าข้อมลูมาใช้ประกอบการตัดสินใจ เพื่อประกอบการพจิารณาความดีความชอบ เช่น 
ข้อมูลประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน ความสามารถและความอุตสาหะ การรกัษาวินัย การปฏิบัติ
ตนเหมาะสม และข้อมลูการลา เป็นต้น   

- มีการแจ้งผลการประเมินใหพ้นักงานทราบ พร้อมเปิดโอกาสให้ซกัถาม ตอบข้อสงสัย และโต้แย้งผลการ
ประเมินที่ ไมเ่ป็นธรรม  

 - นายกเทศมนตรีต าบลโพนแพง ออกค าสั่งการเลื่อนข้ันเงินเดือนตามมติคณะกรรมการพิจารณาการเลื่อน
ข้ัน เงินเดือนและมีการติดประกาศผลการเลื่อนข้ันเงินเดือนให้พนักงานทราบโดยทั่วกัน  
 

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

 



 
 

8. งบประมาณด าเนินการ   
ไม่ใช้งบประมาณ  

 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
งานบรหิารงานบุคคล ส านักงานปลัดองค์การบรหิารส่วนต าบลโพนงาม       

 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์   
ตัวช้ีวัด  ก าหนดเป็นระดบัข้ันของความส าเรจ็ แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดับ โดยพจิารณาจาก
ความก้าวหน้าของ ข้ันตอนการด าเนินงานตามเปูาหมายของแต่ละระดบั  ผลลัพธ์  ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
ตรวจสอบ ก ากบั ดูแลการบรหิารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุ การโอน ย้าย ขององค์การบริหารส่วนต าบลโพนงาม
และมีแนวทางในการปฏิบัตงิานอย่างชัดเจน พร้อมทัง้เปิดเผยและสามารถอธิบายผลที่เกิดข้ึนดังกล่าวได้ 

 

4.2.2 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงบประมาณ การรับ
จ่ายเงิน การหาประโยชน์จากทรัพยส์ินของทางราชการ  
 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการมสี่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบ อบต. 
 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
การปฏิบัตงิานด้านการคลังเป็นการท างานที่ต้องอาศัยระเบยีบกฎหมาย หนงัสอืสัง่การ ตลอดจนมติ

คณะรัฐมนตรี วิธีการท างานต้องอยู่ในกรอบ และต้องมีระบบการบริการทีร่วดเร็ว ถูกต้อง ประชาชนหรือผูร้ับบรกิาร
เกิดความพึงพอใจสร้าง ความสะดวกให้แก่ประชาชนมากทีสุ่ดถูกต้องทั้งระเบียบกฎหมาย ข้อเทจ็จริง ไม่มี
ข้อผิดพลาดบรกิารด้วยความเสมอภาคกัน ไม่เลอืกปฏิบัติเสริมสร้างความโปรง่ใสในการปฏิบัตงิาน การบรหิาร
การเงินการคลังเกิดความโปร่งใสไม่เกิดการทุจริตคอรร์ัปชัน มีการท างานมีกระบวนการที่โปรง่ใส สามารถตรวจสอบ
ได้ รายงานการเงินจากหน่วยงานภายในและภายนอกไมพ่บข้อบกพรอ่ง มีกระบวนการทางการคลังที่เปิดเผยข้อมูล
อื่นต่อประชาชน  
 

3. วัตถุประสงค์ 
3.1 เพื่อใหเ้กิดความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้   
3.2 การใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าและเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถซกัถามและตรวจสอบได้   
3.3 ปฏิบัติงานถูกต้องตามระเบียบทีเ่กี่ยวข้อง   
3.4 ในการบริหารจัดการต้องท าอย่างเปิดเผยสามารถตรวจสอบได้ จึงตอ้งมกีารปรบัปรุงแก้ไขการท างาน

ขององค์กร ให้มีความโปร่งใส สามารถเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร เปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถตรวจสอบความถูกต้อง
ได้  
 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต   
ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลโพนงาม 

 

5. พ้ืนท่ีด าเนินการ   
องค์การบรหิารส่วนต าบลโพนงามอ าเภออากาศอ านวย  จังหวัดสกลนคร  
 

6. วิธีด าเนินการ   
จัดท างบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรบัเงิน การเบิกจ่ายเงิน 

การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเตมิ 
โดยเปิดเผยเพื่อให้ ประชาชนทราบ ณ ส านักงานเทศบาลต าบลโพนแพงภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปี และจัดท า
รายงานแสดงผลการด าเนินงาน ตามทีก่รมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถ่ินก าหนด เพื่อน าเสนอผู้บริหารท้องถ่ิน และ
ประกาศส าเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผย เพื่อให้ประชาชนทราบทุกสามเดือน  



 
 

 

7. ระยะเวลาด าเนินการ   
ตลอดปงีบประมาณ 2561และด าเนินการอย่างต่อเนื่อง  

 
8. งบประมาณด าเนินการ   

ไม่ใช้งบประมาณ  
 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ   
กองคลงัองค์การบริหารส่วนต าบลโพนงาม 
 

10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
10.1 มีการพฒันาการบริหารด้านการเงินการคลงัและงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ   
10.2 มีการเบิกจ่ายถูกต้อง รวดเร็ว เกิดความประหยัด   
10.3 มีการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นทีห่รือผู้รบับริการ   
 

4.2.3 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการจัดหาพัสดุ  
 

โครงการท่ี 1 
  

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างจากตัวแทนชุมชน 
 

 2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ  
ต าบลโพนงามเห็นถึงประโยชน์จากแนวคิดการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมตาม  เจตนารมณ์ของ

รัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 พระราช กฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีพ.ศ. 2546 และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบ ราชการไทย (พ.ศ. 
2556 – 2561) ต าบลโพนงาม จึงได้ด าเนินการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ ประชาชน โดยการก าหนดให้มีการ
จัดหาคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างจากตัวแทนชุมชน เพื่อให้ประชาชนเข้ามา มีส่วนร่วมโดยผ่านช่องทางหรือกลไกใน
การร่วมเป็นคณะกรรมการในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างของ  องค์การบริหารส่วนต าบลทุกข้ันตอน ซึ่ง
หมายความรวมถึงประชาชนสามารถมีโอกาสในการได้รับข้อมูล ข่าวสารและแสดงความคิดเห็น ได้เรียนรู้การบริหาร
ราชการแบบมีส่วนร่วมหรือการบริหารราชการในระบบเปิด  จากการปฏิบัติจริง ส่วนองค์การบริหารส่วนต าบล
สามารถพัฒนาระดับการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วน ร่วมกับภาครัฐมากข้ึน เพื่อกระตุ้นการปรับเปลี่ยนสู่
การบริหารราชการที่เปิดเผย โปร่งใส เน้นการมีส่วนร่วม ของประชาชน และพัฒนาระบบ ราชการเพื่อตอบสนอง
ความต้องการและเพื่อประโยชน์ของประชาชนเป็นส าคัญ  
 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่อสนับสนุนให้ตัวแทนภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง ของ  ต าบลโพน

งาม 
 3.2 เพื่อปูองกันการทุจริตในด้านที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณของต าบลโพนงามให้เกิด การพัฒนาได้อย่าง

คุ่มค่า 
  

4. เป้าหมาย  
ตัวแทนชุมชนในพื้นที่ต าบลโพนงาม  

 



 
 
 
 

5. พ้ืนท่ีด าเนินการ  
ต าบลโพนงาม  

 

6. วิธีด าเนินการ  
6.1 คัดเลือกตัวแทนชุมชนจากการประชุมประชาคม เพื่อเลือกตัวแทนชุมชนเข้าร่วมเป็น  คณะกรรมการ

จัดซื้อจัดจ้าง ได้แก่กรรมการตรวจการจ้าง  
6.2 จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจดัซื้อจดัจ้าง ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การพัสดุของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2553 มิได้ก าหนดให้มีการแต่งตั้ง ให้มีผู้แทนชุมชน
เข้าร่วมเป็นกรรมการ แต่ต าบลโพนงามให้ความส าคัญในการมีตัวแทนชุมชนเข้าร่วม ตรวจสอบเพื่อให้การ
ด าเนินงานเป็นไปอย่างซื่อตรง โปร่งใส โดยตัวแทนชุมชนไม่ต้องร่วมรับผิดหากเกิดความ เสียหาย 

 6.3 จัดประชุมให้ความรู้ความเข้าใจแก่คณะกรรมการ เมื่อมีการจัดซื้อจัดจ้างทุกครั้ง เพื่อให้  เจ้าหน้าที่
และตัวแทนชุมชนมีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ และทราบกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและตรวจการ  จ้างอย่าง
ละเอียดและถูกต้อง 
 

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

 

8. งบประมาณด าเนินการ  
ไม่ใช้งบประมาณ  

 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
ต าบลโพนงาม  

 

10. ผลลัพธ์  
การจัดซื้อจัดจ้างของต าบลโพนงาม มีความโปร่งใส โดยมีตัวแทนประชาชนร่วม ตรวจสอบและไม่เกิด

ปัญหาการทุจริตคอรัปช่ัน 
 

4.3.1 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าท่ี 
ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบท่ีเกี่ยวข้องได้ก าหนดไว้ 
 

โครงการท่ี 1  
 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่น  
 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ  
องค์กรปกครองส่วนท่องถ่ินมีบทบาทความส าคัญยิ่งต่อการพัฒนาทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ด้วย

เหตุผลดังกล่าวการพัฒนาศักยภาพทกัษะและความรู้ของสมาชิกสภาท้องถ่ินให้มีความพร้อมที่ จะรับภารกิจและการ
จัดบริการให้แก่ชุมชนจึงเป็นเรื่องที่ส าคัญอย่างยิ่ง ประกอบกับการให้การศึกษาอบรมเป็น สิ่งส าคัญประการหนึ่งที่
ต าบลโพนงามได้ด าเนินการ เพื่อให้สมาชิกสภาท้องถ่ินมีความรู้และทักษะด้าน การปกครองส่วนท้องถ่ิน มีความรู้
ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ รวมถึงมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ ข้อกฎหมายต่างๆ ที่เกีย่วข้องกับท้องถ่ิน



 
 

ด้วย เพื่อพัฒนาตนเองและสามารถน าความรู้ไปใช้ให้เปน็ประโยชน์ต่อ การปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสทิธิภาพและมี
ประสิทธิผลดังนั้น ต าบลโพนงามจึงได้มีการจัดส่งสมาชิก สภาท้องถ่ินให้เข้ารับการฝึกอบรมและศึกษาดูงานอยู่เสมอ 
เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและ สามารถน ามาพัฒนาองค์กร พัฒนาท้องถ่ิน ให้ท้องถ่ินมีความ
เจริญก้าวหน้า 
 

3. วัตถุประสงค์  
3.1 เพื่อสร้างการเรียนรู้และประสบการณ์การท างานให้กับสมาชิกสภาท้องถ่ินให้มีความ เข้าใจในการท า

งานตามบทบาทและอ านาจหน้าที่  
3.2 เพื่อให้สมาชิกสภาท้องถ่ินได้มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง เป็นไปตาม  ระเบียบ 

กฎหมาย  
3.3 เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกสภาท้องถ่ินได้เพิ่มศักยภาพในการพัฒนาท้องถ่ินได้อย่างถูกต้อง  

 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
สมาชิกสภาต าบลโพนงาม  

 

5. พ้ืนท่ีด าเนินการ  
ทั้งในต าบลโพนงาม และหน่วยงานที่จัดฝึกอบรม  

 

6. วิธีการด าเนินการ  
6.1 ฝุายบริหารงานบุคคลตรวจสอบหลักสูตรการฝึกอบรมทั้งภายในองค์การบริหารส่วน  ต าบลและ

หน่วยงานภายนอก เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดส่งสมาชิกสภาท้องถ่ินเข้ารับการอบรมหรือร่วม ประชุมสัมมนาแล้วแต่
กรณี  

6.2 เมื่อพิจารณาความเหมาะสมของหลักสูตรเรียบร้อยแล้ว ด าเนินการเสนอผู้บังคับบัญชา เพื่อส่งสมาชิก
สภาท้องถ่ินเข้ารับการฝกึอบรม หรือเข้าร่วมประชุม หรือด าเนินการจัดฝึกอบรมเองโดยส านัก/ กองงานที่รับผิดชอบ  

6.3 แจ้งให้สมาชิกสภาท้องถ่ินผู้ผ่านการฝึกอบรมจัดท ารายงานสรุปผลการฝึกอบรมเสนอ  ประธานสภา 
โดยผ่านนายกต าบลโพนงาม  

6.4 ฝุายบริหารงานบุคคลด าเนินการประเมินผลการฝึกอบรมของสมาชิกสภาท้องถ่ิน และ  รายงานเสนอ
นายกต าบลโพนงามทราบ  
 

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

 

8. งบประมาณด าเนินการ  
10,000 บาท 

 

10. ผลลัพธ์  
10.1 สมาชิกสภาท้องถ่ินมีความรู้ความเข้าใจในการท างานตามบทบาทและอ านาจหน้าที่  
10.2 สมาชิกสภาท้องถ่ินได้รับการเรียนรู้และประสบการณ์การท างานใหม่ๆ  
10.3 การปฏิบัติงานของสมาชิกสภาท้องถ่ินเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย  

11. ตัวชี้วัด  



 
 

จ านวนสมาชิกสภาท้องถ่ินของต าบลโพนงาม ได้รับการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน 
 

4.3.2 ส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารตาม 
กระบวนการ และวิธีการท่ีกฎหมาย ระเบียบท่ีเกี่ยวข้องได้ก าหนดไว้ โดยไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด 
 

1. ชื่อโครงการ : สภาท้องถิ่นสามารถเข้ามาตรวจสอบการด าเนินงานของ อบต. และหากมีปัญหาข้อสงสัย หรือ
ข้อแนะน าในการปฏิบัติหน้าท่ี สามารถน าเขา้ชีแ้จงปรึกษาในท่ีประชุมสภาฯได้ 
 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ   
การสง่เสรมิสมาชิกสภาท้องถ่ินให้มบีทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัตงิานของฝุายบริหาร เป็นกลไกส าคัญ

ที่ใช้ ส าหรบัติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัตงิานของฝุายบรหิาร ซึง่อ านาจในการบริหารปจัจบุันองค์กร
ปกครองส่วน ท้องถ่ินมีอิสระเต็มที่ในการด าเนินงาน มีงบประมาณเป็นของตนเอง แต่ถึงแม้จะเป็นอสิระ ส่วนกลางก็
จะคอยควบคุมดูแลการ ด าเนินงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินใหเ้ป็นไปโดยความเรียบร้อยและถูกต้อง 
เพื่อก าหนดแนวทางการพัฒนาร่วมกัน นอกจากจะท าใหเ้ทศบาลต าบลมบีรรยากาศการท างานแบบมสี่วนร่วมและมี
ประสิทธิภาพ ยังสร้างความ น่าเช่ือถือให้กบัองค์กร สามารถน าไปสู่ความโปร่งใสในเทศบาลต าบลและลดการทจุริต  
องค์การบรหิารส่วนต าบลโพนงามจึงได้ด าเนินกิจกรรมส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถ่ินให้มบีทบาทในการตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานของฝุายบริหารข้ึน เพื่อก าหนดบทบาทของสมาชิกสภาท้องถ่ินในการเป็นหน่วยตรวจสอบ โดยใหส้มาชิก
สภาร่วมเป็นคณะกรรมการในการด าเนินงานของเทศบาลต าบลเพื่อใหก้ารปฏิบัติงานโปรง่ใสและสามารถตรวจสอบ
ได้อีกทั้งยังเป็นการช่วยลดปญัหาการทจุริตได้  
 

3. วัตถุประสงค์  
3.1 เพื่อเป็นกลไกส าหรบัตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของฝุายบรหิาร   
3.2 เพื่อใหเ้กิดความโปร่งใสและลดการทจุริต สามารถตรวจสอบได้   
3.3 สมาชิกสภาทอ้งถ่ินเข้าใจบทบาท หน้าที่ของตนเองมากขึ้น  

 

4. เป้าหมาย   
สมาชิกสภาองค์การบรหิารส่วนต าบลโพนงามจ านวน  12 คน  

 

5. พ้ืนท่ีด าเนินการ 
องค์การบรหิารส่วนต าบลโพนงาม       

 

6. วิธีการด าเนินงาน 
6.1 จัดท าคู่มือระเบียบกฎหมายทีเ่กี่ยวข้องเพื่อใหส้มาชิกสภาท้องถ่ินใช้ส าหรับการประชุม   
6.2 แต่งตั้งสมาชิกสภาท้องถ่ินเป็นคณะกรรมการตรวจสอบการด าเนินการต่างๆ เช่น การจัดซื้อจัดจ้าง

โครงการ ต่างๆ การแปรญัตติร่างเทศบญัญัตปิระจ าปี การตรวจรายงานการประชุม การติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา ฯลฯ   

6.3 สมาชิกสภาทอ้งถ่ินต้ังกระทู้ถามการบรหิารงานในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  
 

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

 

8. งบประมาณด าเนินการ   
ไม่ใช้งบประมาณ  

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ   
งานกิจการสภา ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลโพนงาม       

 



 
 

10. ผลลัพธ์   
10.1 สมาชิกสภาทอ้งถ่ินเข้าใจบทบาทหน้าที่ และร่วมตรวจสอบการปฏิบัตงิานของฝุายบรหิาร   
10.2 การปฏิบัตงิานต่างๆ มีความโปรง่ใส ตรวจสอบได้   

 

4.4 เสริมพลังการมสี่วนร่วมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคส่วนเพ่ือต่อต้าน 
การทุจริต  
 

4.4.1 ส่งเสริมให้มีการด าเนินการเฝ้าระวังการทุจริต  
 

1. ชื่อโครงการ : จัดต้ังศูรย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ศูนย์ยุติธรรมชุมชน ศูนย์ด ารงธรรม ศูนย์รับเรื่องราว
ร้องทุกข์ 
 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
องค์การบรหิารส่วนต าบลโพนงาม เป็นหน่วยงานภาครัฐทีเ่น้นการใหบ้ริการประชาชนและมเีปูาหมายให้มี

การบริการประชาชนในด้าน ต่างๆ ที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ด้วยความรวดเร็ว มีประสทิธิภาพและเกิดประโยชน์ต่อ
ประชาชนผูร้ับบริการโดยตรง โดยถือว่า ประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะไดร้ับการบริการอย่างสะดวกรวดเร็วและลด
ภาระของประชาชนเป็นส าคัญ ดังนั้น เพื่อให้การด าเนินงานด้านบริการเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเป็นการอ านวย
ความสะดวกและตอบสนองความ ต้องการของประชาชน ตามที่พระราชกฤษฎีกาวาด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
บรหิารกจิการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 มาตรา 52 ให้องค์กรปกครองสวนท้องถ่ินอ านวยความสะดวกและ
ตอบสนองความต้องการของประชาชน และเพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานการบริการที่เป็นความต้องการของ
ประชาชน และประชาชนสามารถตรวจสอบได้ องค์การบรหิารส่วนต าบลโพนงาม จงึมีการจัดต้ังศูนย์รบัเรื่องราวร้อง
ทุกข์เพื่อไว้ส าหรบัรบัเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ จากประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนต่างๆ เพื่อให้การบรหิารงานและ
การปฏิบัตงิานขององค์การบรหิารส่วนต าบลโพนงามเปน็ไปด้วยความโปร่งใส บรสิุทธ์ิและยุติธรรมตามหลักธรรมาภิ
บาลและการบรหิารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
 

3. วัตถุประสงค์ 
3.1 เพื่อรบัทราบปัญหาความเดือดรอ้นของประชาชนในพืน้ที่ และจะได้แก้ไขปญัหาได้อย่างถูกต้องหรือ

น ามาเป็น ข้อมลูในการท าแผนงานโครงการแก้ไขปญัหาต่อไป 
3.2 เพื่ออ านวยความสะดวกแกป่ระชาชนที่มาติดต่อราชการ ณ ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลโพน

งาม 
3.3 เพื่อเสรมิสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุลากรของอบต.กับประชาชนในพื้นที่ 
 

4. เป้าหมาย 
ให้บรกิารรับเรื่องรอ้งเรียน/รอ้งทกุข์ จากประชาชนในพื้นทีท่ี่ได้รับความเดือดร้อนร าคาญหรือผู้มสี่วนได้เสีย

ที่ เกี่ยวข้อง โดยการปฏิบัติราชการต้องสามารถให้บริการได้อย่างมีคุณภาพ สามารถด าเนินการแล้วเสร็จภายใน
ระยะเวลาที่ ก าหนด สร้างความเช่ือมั่นไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองตามความคาดหวัง/ความต้องการของประชาชน
ผู้รบับริการ และผูม้ีส่วน ได้ส่วนเสียที่มีความหลากหลายและมีความแตกต่างกันได้อย่างเหมาะสมและมีการ
จัดเตรียมระบบการแก้ไขหรือบรรเทาปัญหา และผลกระทบใดๆ ที่อาจจะเกิดข้ึนตามมาได้ 
 

5. วิธีด าเนินการ 
5.1 จัดท าค าสั่งแตง่ตั้งเจ้าหน้าที่ผูร้ับผิดชอบรับเรื่องรอ้งเรียน/ร้องทกุข์ 
5.2 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบช่องทางในการร้องทุกข์/ร้องเรียน 



 
 

5.3 น าเรื่องเสนอคณะผูบ้รหิารพจิารณาสั่งการเจ้าหน้าที่ผูเ้กี่ยวข้อง เพื่อแก้ไขปัญหาตามความจ าเป็นและ
เร่งด่วน 

5.4 แจ้งผลการปฏิบัตงิานใหผู้้ร้องทราบ 
 

6. ระยะเวลาด าเนินการ  
ให้บรกิารในวัน เวลาราชการวันจันทร์ – วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น. โดยช่องทางร้อง

ทุกข์/ ร้องเรียน ดังนี ้
6.1 ส านักงานองค์การบรหิารส่วนต าบลโพนงาม 
6.2 ทางโทรศัพทห์มายเลข ๐๔๒-๗๘๙๑๖๙ ทางโทรสารหมายเลข ๐๔๒-๗๘๙๑๖๙ 
6.3 ทางเว็บไซต ์
6.4 ทางไปรษณีย ์

 

7. งบประมาณด าเนินการ  
ไม่ใช้งบประมาณ 

 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลโพนงาม 

 

9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ ์
9.1 มีสถิติจ านวนเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน ประจ าสัปดาห์/ประจ าเดือน ท าใหเ้ห็นว่าประชาชนได้มีส่วนร่วม

ในการ สอดส่องดูแลสงัคมและการอยูร่่วมกัน แสดงให้เห็นถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน
ขององค์การบริหารส่วนต าบลโพนงาม 

9.2 สามารถด าเนินการแก้ไขปรับปรงุตามเรื่องที่ประชาชนร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
9.3 แจ้งผลการด าเนินการใหผู้้รอ้งเรียนทราบภายใน 15 วัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 
 

 

ค าสั่งองคก์ารบริหารส่วนต าบลโพนงาม 
ที่ 343/2562 

เรื่อง แตง่ตั้งคณะกรรมการตดิตามการจัดท าแผนปฏิบัตกิารป้องกนัการทุจริต 
……………………………………………… 

เพื่อใหก้ารด าเนินตามปฏิบัติการปอูงกันและปราบปรามการทุจริต ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2562-2566) 
เป็นไปตามความเรียบร้อยและบรรลุตามวัตถุประสงค์ตามแผน จึงแต่งตัง้คณะกรรมการการติดตามการจัดท าแผนการ
ปูองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะ 5 ปี ดังมรีายช่ือต่อไปนี้ 

 

1. นายพนม บุญชาญ   ต าแหน่ง นายกต าบลโพนงาม                  ประธาน 

2. นายปฎิพล ประชุมสุข  ต าแหน่ง รองนายกต าบลโพนงาม             รองประธาน 

3. นายชานนท์ ช่วยรักษา  ต าแหน่ง รองนายกต าบลโพนงาม             รองประธาน 

4. จ.ส.จ.มานพ สมบูรณ์พร้อม    ต าแหน่ง ปลัดต าบลโพนงาม                   รองประธาน 

5. นางสาวเพญ็แข ราชชมพู  ต าแหน่ง รองปลัดต าบลโพนงาม               กรรมการ 

6. นายวินิจ ก้อนแพง   ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองช่าง                         กรรมการ 

7. นายประวิทย์ จันทสทิธ์ิ  ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองการศึกษา                 กรรมการ 

8. นางสาวอาทิตยา กิมเตียว  ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองคลัง                        กรรมการ 

9. นายบุญสง่ แก่นท้าว            ต าแหน่ง หัวหน้าส านักปลัด อบต.                    กรรมการ/เลขานุการ 

10. จ.อ.พันธ์ สุพรรณ   ต าแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน            กรรมการ/ผช.เลขานุการ 
 

มีหน้าท่ีและอ านาจ ดังน้ี 

1. ให้ค าปรึกษา ข้อเสนอแนะในการจัดท าและด าเนินงานตามการจัดท าแผนปฏิบัติการและแผนการ
ใช้งบประมาณรายจ่ายประจ าปี ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติว่าการปูองกันและปราบปรามการทุจริตและ
ภารกิจของต าบลโพนงาม 

       2. ให้ค าแนะน าวิธีการด าเนินการเพื่อก ากับดูแลคุณธรรมจริยธรรมของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง 

       3. วางกรอบ หลักเกณฑ์ วิธีด าเนินการตามภารกิจการปูองกันและปราบปรามการทุจริตของต าบลโพนงาม 

        4. ด าเนินการอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบนโยบาย 
 

   ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 15 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2562 เป็นต้นไป 

          สั่ง ณ วันที่ 15 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2562 

 
 
 

     

  (นายพนม บุญชาญ) 

    นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโพนงาม 

 

 



 
 
 

ค าสั่งองคก์ารบริหารส่วนต าบลโพนงาม 
ที่ 30/2565 

เรื่อง ปรบัปรุงการแต่งตั้งคณะกรรมการตดิตามการจัดท าแผนปฏบิัตกิารป้องกนัการทุจริต 
 

……………………………………………… 

ตามที่  องค์การบริหารส่วนต าบลโพนงามได้  มีค าสั่งที่  343/2562  ลงวันที่ 15 กรกฎาคม       
พ.ศ. 2562  เรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามการจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต นั้น 

 

เพื่อใหก้ารด าเนินตามปฏิบัติการปอูงกันและปราบปรามการทุจริต ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2562-2566) 
เป็นไปตามความเรียบร้อยและบรรลุตามวัตถุประสงค์ตามแผน จึงแต่งตัง้คณะกรรมการการติดตามการจัดท าแผนการ
ปูองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะ 5 ปี ดังมรีายช่ือต่อไปนี้ 

 

1. นายสนันตน์  ธรรมรกัษ์   นายกองค์การบรหิารส่วนต าบลโพนงาม       ประธานกรรมการ 

2. นายส่วน  เขียนจันทา   รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลโพนงาม  กรรมการ 

3. นายสมชาย  สมิตร   รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลโพนงาม  กรรมการ 

4. นายศาสนะ  รวมธรรม  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบลโพนงาม กรรมการ 

5. นางสาวเพญ็แข  ราชชมภู  รองปลัดองค์การบรหิารส่วนต าบลโพนงาม  กรรมการ 

6. นายประวิทย์  จันทสิทธ์ิ   ผู้อ านวยการกองการศึกษา   กรรมการ 

7. นายเกษม  เพ็ชรเลิศ            หัวหน้าส านักปลัด    กรรมการ 

8. นางสุดา  เพ็ชรเลิศ   นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ   กรรมการ/เลขานุการ 

9. นางสาวมาลิษา  คุณบุราณ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์   กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ 
 

มีหน้าท่ีและอ านาจ ดังน้ี 
 

1. ให้ค าปรึกษา ข้อเสนอแนะในการจัดท าและด าเนินงานตามการจัดท าแผนปฏิบัติการและ
แผนการใช้งบประมาณรายจ่ายประจ าปี ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติว่าการปูองกันและปราบปรามการ
ทุจริตและภารกิจของต าบลโพนงาม 

       2. ให้ค าแนะน าวิธีการด าเนินการเพื่อก ากับดูแลคุณธรรมจริยธรรมของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง 

       3. วางกรอบ หลักเกณฑ์ วิธีด าเนินการตามภารกิจการปูองกันและปราบปรามการทุจริตของต าบลโพนงาม 

        4. ด าเนินการอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบนโยบาย 
 

   ทั้งนี้ ตัง้แต่วันที่ 25 เดือน มกราคม พ.ศ.2565 เป็นต้นไป 
 

          สั่ง ณ วันที่ 25 เดือน มกราคม พ.ศ.2565 
 
 
 
 

      (นายสนันตน์  ธรรมรักษ์) 

    นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโพนงาม 


