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ค าน า 

  การทุจริตเป็นปัญหาใหญ่ของสังคมไทยมาเป็นเวลานานและฉุดรั้งความเจริญก้าวหน้า ในการ
พัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ซึ่งในปัจจุบันได้ทวีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
ท าให้เกิดความเสียหายในวงกว้าง โดยส่งผลกระทบต่อต่อระบบเศรษฐกิจ ระบบสังคม ระบบการ เมืองการ
ปกครองและการบริหารราชการเป็นอย่างมาก การแก้ปัญหาการทุจริตจึงเป็นสิ่งส าคัญท่ีหน่วยงานในภาครัฐซึ่งเป็น
หน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนประเทศไทยให้มีความเจริญก้าวหน้าสามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้อย่าง
ทัดเทียม ที่จะต้องประสานความร่วมมือทั้งภาคเอกชนและภาคประชาสังคมเพ่ือร่วมกันพัฒนาปรับปรุงระบบ การ
บริหารจัดการ และการพัฒนาคนควบคู่ไปพร้อมๆ กัน โดยการปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบมีวินัย 
ตลอดจนค่านิยมอ่ืนๆ ที่ถูกต้อง รวมทั้งเข้าใจวิถีชีวิตที่สมควรและมีคุณค่าประกอบกับคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ ได้มีคาสั่งที่ 69/2557 เรื่อง มาตรการปูองกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยทุก
ส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐ ก าหนดมาตรการหรือแนวทางแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบโดยมุ่งเน้น
การสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงานและส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝูาระวัง เพ่ือ
สกัดกั้นเพ่ือมิให้เกิดการทุจริตได้เพ่ือให้การด าเนินการดังกล่าว บรรลุผลได้อย่างเป็นรูปธรรม องค์การบริหารส่วน
ต าบลสร้างถ่อน้อย จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันและปราบปรามการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ 2561 - 
2564 ขึ้น เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ และเป็นนโยบาย
ระดับชาติอีกทางหนึ่งด้วย 
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ส่วนที่ 1 
 

บทน า 
 

1. การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น 
การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์เพ่ือต้องการ

บ่งชี้ความเสี่ยงของการทุจริตที่มีอยู่ในองค์กรโดยการประเมินโอกาสของการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น ตลอดจนบุคคล
หรือหน่วยงานที่อาจเกี่ยวข้องกับการกระท าทุจริต เพ่ือพิจารณาว่าการควบคุมและการปูองกันการทุจริตที่มีอยู่ใน
ปัจจุบันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่ 

การทุจริตในระดับท้องถิ่น พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการขยายตัวของการทุจริตในระดับท้องถิ่น ได้แก่ การ
กระจายอ านาจลงสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แม้ว่าโดยหลักการแล้วการกระจายอ านาจมีวัตถุประสงค์ส าคัญ
เพ่ือใหบ้ริการต่าง ๆ ของรัฐสามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนมากขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้นแต่ในทาง
ปฏิบัติท าใหแ้นวโน้มของการทุจริตในท้องถิ่นเพ่ิมมากยิ่งขึ้นเช่นเดียวกัน 

ลักษณะการทุจริตในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ าแนกเปน็ 7 ประเภท ดังนี้ 
1) การทุจริตด้านงบประมาณ การท าบัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง และการเงินการคลัง ส่วนใหญ่เกิดจากการ

ละเลยขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น 
2) สภาพหรือปัญหาที่เกิดจากตัวบุคคล 
3) สภาพการทุจริตอันเกิดจากช่องว่างของกฎระเบียบและกฎหมาย 
4) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการขาดความรู้ความเข้าใจและขาดคุณธรรม

จริยธรรม 
5) สภาพหรือลักษณะปัญหาที่เกิดจากการขาดประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
6) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายในการตรวจสอบ

จากภาคส่วนต่างๆ 
7) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากอ านาจ บารมี และอิทธิพลท้องถิ่น 
สาเหตุและปัจจัยที่น าไปสู่การทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถสรุปเป็นประเด็นได้ ดังนี้ 
1) โอกาส แม้ว่าในปัจจุบันมีหน่วยงานและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปูองกันและปราบปรามการทุจริต

แต่พบว่า ยังคงมีช่องว่างที่ท าให้เกิดโอกาสของการทุจริต ซึ่งโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นจากการบังคับใช้กฎหมายที่ไม่
เขม้แข็ง กฎหมาย กฎระเบียบไม่รัดกุม และอ านาจหน้าที่โดยเฉพาะขา้ราชการระดับสูงก็เป็นอีกโอกาสหนึ่งที่ท าให้
เกิดการทุจริต 

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

3) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปร่งใส การทุจริตในปัจจุบันมีรูปแบบที่ซับซ้อนขึ้นโดยเฉพาะ
การทุจริตในเชิงนโยบายที่ท าให้การทุจริตกลายเป็นความชอบธรรมในสายตาของประชาชน ขาดกลไกการ
ตรวจสอบความโปร่งใสที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเป็นการยากท่ีจะเข้าไปตรวจสอบการทุจริตของบุคคลเหล่านี้ 

4) การผูกขาด ในบางกรณีการด าเนินงานของภาครัฐ ได้แก่ การจัดซื้อ-จัดจ้าง เป็นเรื่องของการผูกขาด
ดังนั้นจึงมีความเกี่ยวข้องเป็นห่วงโซ่ผลประโยชน์ทางธุรกิจ ในบางครั้งพบบริษัทมีการให้สินบนแก่เจ้าหน้าที่
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เพ่ือให้ตนเองได้รับสิทธิในการด าเนินงานโครงการของภาครัฐ รูปแบบของการผูกขาด ได้แก่ การผูกขาดใน
โครงการกอ่สร้างและโครงสร้างพ้ืนฐานภาครัฐ 

5) การได้รับค่าตอบแทนที่ไม่เหมาะสม รายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย ความยากจนถือเป็นปัจจัยหนึ่งที่
ท าให้ข้าราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความต้องการที่จะมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ท าให้เจ้าหน้าที่ต้อง
แสวงหาช่องทางเพ่ือเพ่ิม “รายได้พิเศษ” ให้กับตนเองและครอบครัว 

6) การขาดจริยธรรม คุณธรรม ในสมัยโบราณ ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคุณธรรมที่ได้รับการเน้นเป็น
พิเศษถือว่าเป็นเครื่องวัดความดีของคน แต่ในปัจจุบัน พบว่า คนมีความละอายต่อบาปและเกรงกลัวบาปน้อยลง 
และมีความเห็นแกต่ัวมากยิ่งขึ้น มองแต่ประโยชน์ส่วนตนเป็นที่ตั้งมากกว่าที่จะยึดผลประโยชน์ส่วนรวม 

7) มีค่านิยมที่ผิด ปัจจุบันค่านิยมของสังคมได้เปลี่ยนจากยกย่องคนดี คนที่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นยก
ย่องคนที่มีเงิน คนที่เป็นเศรษฐี มหาเศรษฐี คนที่มีต าแหน่งหน้าที่การงานสูง ด้วยเหตุนี้ ผู้ที่มีค่านิยมที่ผิดเห็นว่า
การทุจริตเป็นวิถีชีวิตเป็นเรื่องปกติธรรมดา เห็นคนซื่อเป็นคนเซ่อ เห็นคนโกงเป็นคนฉลาด ย่อมจะท าการทุจริตฉ้อ
ราษฎร์บังหลวง โดยไม่มีความละอายต่อบุญและบาป และไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายของบ้านเมือง 

 

** หมายเหตุ : การวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดังกล่าวข้างต้น เป็นเพียง
ตัวอย่างของสาเหตุและปจัจัยที่น าไปสู่การทุจริตขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่
ละแห่งสามารถน า SWOT Analysis และ McKinsey’s 7s หรือทฤษฎีอ่ืนๆ มาใช้ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงการ
ทุจริตตามบริบทขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นแตล่ะแห่งได้ตามความเหมาะสม 
 

2. หลักการและเหตุผล 
ปัจจุบันปัญหาการทุจริตคอรัปชั่นในประเทศไทยถือเป็นปัญหาเรื้อรังที่นับวันยิ่งจะทวีความรุนแรงและ

สลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นและส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของชาติ เป็นปัญหาล าดับ
ต้นๆ ที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดขึ้นทุกภาคส่วนใน
สังคมไทย ไม่ว่าจะเป็นภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมักถูกมองจากภายนอก
สังคมว่าเป็นองค์กรที่เอ้ือต่อการทุจริตคอรัปชั่นและมักจะปรากฏข่าวการทุจริตตามสื่อและรายงานของทาง
ราชการอยู่เสมอ ซึ่งได้ส่งผลสะเทือนต่อกระแสการกระจายอ านาจและความศรัทธาต่อระบบการปกครองส่วน
ท้องถิ่นอย่างยิ่ง ส่งผลให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอรัปชั่นมีผลในเชิงลบสอดคล้องกับการจัด
อันดับดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอรัปชั่น (Corruption Perception Index - CPI) ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้ประเมินการ
ทุจริตคอรัปชั่นทั่วโลกที่จัดโดยองค์กรเพ่ือความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International - IT) พบว่า ผล
คะแนนของประเทศไทยระหว่างปี2555-2558  อยู่ที่ 35 - 38 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 โดยในปี  
2558 อยู่อันดับที่ 76 จาก 168 ประเทศทั่วโลก และเป็นอันดับที่ 3 ในประเทศอาเซียนรองจากประเทศ
สิงคโปร์และประเทศมาเลเซีย และล่าสุดพบว่าผลคะแนนของประเทศไทยปี2559 ลดลง3 คะแนน จากปี2558 
ไดล้ าดับที่ 101 จาก 168 ประเทศ ซึ่งสามารถสะท้อนให้เห็นว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่มีปัญหาการคอรัปชั่น
อยู่ในระดับสูง 

แม้ว่าในช่วงระยะที่ผ่านมา ประเทศไทยได้แสดงให้เห็นถึงความพยายามในการปราบปรามการปูองกัน
การทุจริต ไม่ว่าจะเปน็ การเป็นประเทศภาคีภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต(United 
Nations Convention Against Corruption-UNCAC) พ.ศ. 2546 การจัดตั้งองค์กรตามรัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งคณะกรรมการปูองกันปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริตมาแล้ว 3 ฉบับ แต่ปัญหาการทุจริตในประเทศไทยไม่ได้มีแนวโน้มที่ลดน้อยถอยลง สาเหตุที่
ท าให้การทุจริตเป็นปญัหาที่ส าคัญของสังคมไทยประกอบด้วยปัจจัยทางด้านพ้ืนฐานโครงสร้างสังคม ซึ่งเป็นสังคม
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ที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานความสัมพันธ์แนวดิ่ง (Vertical Relation) หรืออีกนัยหนึ่งคือพ้ืนฐานของสังคมอุปถัมภ์ที่ท าให้-
สังคมไทยยึดติดกับการชว่ยเหลือเกื้อกูลกัน โดยเฉพาะในหมู่ญาติพ่ีน้องและพวกพ้อง ยึดติดกับกระแสบริโภคนิยม 
วัตถุนิยม ติดความสบาย ยกย่องคนท่ีมีเงินและมีอ านาจ คนไทยบางส่วนมองว่าการทุจริตคอรัปชั่นเป็นเรื่องปกติที่
ยอมรับได ้ซึ่งนับไดว้่าเป็นปญัหาที่ฝังรากลึกในสังคมไทยมาตั้งแต่อดีตหรือกล่าวได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของค่านิยมและ
วัฒนธรรมไทยไปแล้ว ผนวกกับปัจจัยทางด้านการท างานที่ไม่ได้บูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนไว้ด้วยกัน 
จึงส่งผลให้การท างานของกลไกหรือความพยายามที่ได้กล่าวมาข้างต้นไม่สามารถท าได้อย่างเต็มศักยภาพ ขาด
ความเขม้แข็ง 

ปัจจุบันยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริตที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ 3 เริ่มจากปี พ.ศ.
2560 จนถึงปีพ.ศ. 2564 ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ที่
ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝุายการเมือง หน่วยงานของรัฐตลอดจน
ประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพ่ือให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิใน
ด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยก าหนดวิสัยทัศน์  “ประเทศไทยใสสะอาดไทยทั้งชาติต้าน
ทุจริต” มีเปูาหมายหลักเพ่ือให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต(Corruption Perceptions 
Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปีพ.ศ. 2564 ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้นได้นั้น การบริหารงาน
ภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่างจากที่เป็นอยู่ใน
ปัจจุบัน ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได้ก าหนดยุทธศาสตร์การด าเนินงานหลักออกเป็น 6 
ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ ที่ 1 สร้างสังคมท่ีไมท่นตอ่การทุจริต 
ยุทธศาสตร์ ที่ 2 ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
ยุทธศาสตร์ ที่ 4 พัฒนาระบบปูองกันการทุจริตเชิงรุก 
ยุทธศาสตร์ ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ ที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) 
ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการขับเคลื่อนด้านการปูองกันและปราบปรามการทุจริตบังเกิดผลเป็นรูปธรรม

ในทางปฏิบัติ เป็นไปตามเจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์ว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ.
2560 - 2564) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงได้ตระหนักและให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการที่มีความ
โปร่งใส สร้างค่านิยม วัฒนธรรมสุจริตให้เกิดในสังคมอย่างยั่งยืนจึงได้ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการ
ทุจริต เพ่ือก าหนดแนวทางการขับเคลื่อนด้านการปูองกันและปราบปรามการทุจริตผ่านโครงการ/กิจกรรม/
มาตรการต่าง ๆ ที่เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน อันจะน า ไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์และ
เปูาหมายของการปูองกันและปราบปรามการทุจริตอย่างแท้จริง 
 

3. วัตถุประสงคข์องการจัดท าแผน 
1) เพื่อยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2) เพื่อยกระดับจิตส านึกรับผิดชอบในผลประโยชน์ของสาธารณะของข้าราชการฝุายการเมืองข้าราชการ

ฝุายบริหาร บุคลากรขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงประชาชนในท้องถิ่น 
3) เพ่ือให้การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

(Good Governance) 
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4) เพ่ือส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วม (people's participation) และตรวจสอบ (People’s audit)ของ
ภาคประชาชนในการบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

5) เพ่ือพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

4. เป้าหมาย 
1) ข้าราชการฝุายการเมือง ข้าราชการฝุายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึง

ประชาชนในท้องถิ่นมีจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน
ท้องถิ่น ปราศจากการก่อให้เกิดข้อสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการจริยธรรม การขัดกันแห่ ง
ผลประโยชน์และแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ 

2) เครื่องมือ/มาตรการการปฏิบัติงานที่สามารถปูองกันปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติ มิชอบของ
ข้าราชการ 

3) โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่สนับสนุนให้สาธารณะและภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและ
ตรวจสอบการปฏิบัติหรือบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

4) กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
มีเข้มแข็งในการตรวจสอบ ควบคุมและถ่วงดุลการใช้อ านาจอย่างเหมาะสม 

5) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแผนงานที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระท าการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วน 

 

5. ประโยชน์ของการจัดท าแผน 
1) ข้าราชการฝุายการเมือง ข้าราชการฝุายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึง

ประชาชนในทอ้งถิ่นมีจิตส านึกรักท้องถิ่นของตนเอง อันจะน ามาซึ่งการสร้างค่านิยม และอุดมการณ์ในการต่อต้าน
การทุจริต (Anti-Corruption) จากการปลูกฝังหลักคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิบาล รวมถึงหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงที่สามารถน ามาประยุกตใ์ช้ในการท างานและชีวิตประจ าวัน 

2) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถบริหารราชการเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี(Good 
Governance) มีความโปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้ 

3) ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตั้งแต่ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมตัดสินใจรวมถึงร่วมตรวจสอบในฐานะพลเมืองที่มี
จิตส านึกรักท้องถิ่น อันจะน ามาซึ่งการสร้างเครือขา่ยภาคประชาชนที่มีความเข้มแข็งในการเฝูาระวังการทุจริต 

4) สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นท้ังจากภายในและภายนอกองค์กรที่มีความเข้มแข็งในการเฝูาระวังการทุจริต 

5) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแนวทางการบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระท าการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วนให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ ด้านการ
ปูองกันการทุจริต อันจะส่งผลให้ประชาชนในท้องถิ่นเกิดความภาคภูมิใจและให้ความร่วมมือกันเป็นเครือข่ายใน
การเฝูาระวังการทุจริตที่เข้มแข็งอย่างยั่งยืน 
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ส่วนท่ี 2 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) 

 

มิติ ภารกจิตามมิต ิ
โครงการ/กจิกรรม/

มาตรการ 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 
หมาย
เหตุ งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
1. การสร้าง 
สังคมที่ไม่ทน 
ต่อการทุจรติ 

1.1 การสร้าง
จิตส านึกและความ
ตระหนักแก่บุคลากร
ทั้งข้าราชการการเมือง
ฝุายบรหิารข้าราชการ
การเมืองฝุายสภา
ท้องถิ่น และฝุาย
ประจ าขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
1.1.1 สร้างจิตส านึก
และความตระหนักใน
การปฏิบัตริาชการตาม
อ านาจหน้าที่ให้บังเกิด
ประโยชนส์ุขแก่
ประชาชนในท้องถิ่น 
1.1.2 สร้างจิตส านึก
และความตระหนักใน
การประพฤตติาม
ประมวลจริยธรรม 
 
1.1.3 สร้างจิตส านึก
และความตระหนักที่
จะไม่กระท าการอัน
เป็นการขัดกันแห่ง
ผลประโยชน์หรือการมี
ผลประโยชนืทับซ้อน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. โครงการ “ฝึกอบรม
คุณธรรม จรยิธรรมแก่
ผู้บริหาร สมาชิกสภา 
และพนักงานองค์การ
บริหารส่วนต าบลสร้าง
ถ่อน้อย” 
1. มาตรการ “ส่งเสรมิ
การปฏิบัติงานตาม
ประมวลจริยธรรมของ
องค์การบริหารส่วน
ต าบล” 
1 มาตรการ “จัดท า
คู่มือการปูองกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

30,000 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

30,000 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

30,000 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

30,000 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 

 

1.2 การสร้าง
จิตส านึกและความ
ตระหนักแก่ประชาชน
ทุกภาคส่วนในท้องถิ่น 
1.2.1 การสร้าง
จิตส านึกและความ
ตระหนักในการ
ต่อต้านการทุจริต 

 
 
 
 
1. กิจกรรม “ประกาศ
เจตจ านงการ
บริหารงานด้วยความ
สุจรติของหน่วยงาน 
(นโยบายคณุธรรมและ
ความโปร่งใส) 
 
 
 

 
 
 
 
- 
 

 
 
 
 
- 
 

 
 
 
 
- 
 

 
 
 
 
- 
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มิติ ภารกจิตามมิต ิ
โครงการ/กจิกรรม/

มาตรการ 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 
หมาย
เหตุ งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
 1.2.2 สร้างจิตส านึก

และความตระหนักใน
การรักษาประโยชน์
สาธารณะ 

1. กิจกรรม “ประกาศ
เพิ่มประสิทธิภาพในการ
จัดเก็บภาษี 
ค่าธรรมเนียม (ยื่นแบบ
แสดงรายการและช าระ
ภาษี)” 
2. โครงการ “อนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชด าริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสดุาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 
สนองพระราชด าริโดย 
องค์การบริหารส่วน
ต าบลสร้างถ่อน้อย”  

- 
 
 
 
 
 

150,000 

- 
 
 
 
 
 

150,000 

- 
 
 
 
 
 

150,000 

- 
 
 
 
 
 

150,000 

 

1.2.3 สร้างจิตส านึก
และความตระหนักใน
การปฏิบัตตินตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง 

1. โครงการ “ปลูกผัก
ริมรั้ว” 

- - - -  

1.3 การสร้าง
จิตส านึกและความ
ตระหนักแกเ่ด็กและ
เยาวชน 
1.3.1 สร้างจิตส านึก
และความตระหนักใน
ความซื่อสัตย์สุจริต 
1.3.2 การสร้าง
จิตส านึกและความ
ตระหนักในการ
ต่อต้านการทุจริต 
1.3.3 สร้างจิตส านึก
ให้มีจิตสาธารณะ 

 
 
 
 
1 โครงการ “ค่าย
วิชาการเด็กและ
เยาวชน” 

- 
 
 
 

1. โครงการ “สร้าง
จิตส านึกให้มจีิต
สาธารณะแก่ชุมชน 

 
 
 
 

50,000 
 
 
- 
 
 
 
- 

 
 
 
 

50,000 
 
 
- 
 
 
 
- 

 
 
 
 

50,000 
 
 
- 
 
 
 
- 
 

 
 
 
 

50,000 
 
 
- 
 
 
 
- 

 

มิติท่ี 1 รวม 5 โครงการ 
2 กิจกรรม 
2 มาตรการ 

230,000 230,000 230,000 230,000 

 

2. การบริหาร
ราชการเพื่อ
ปูองกันการ
ทุจริต 

2.1 แสดงเจตจ านง
ทางการเมืองในการ
ต่อต้านการทุจริตของ
ผู้บริหาร 

1. กิจกรรม “ประกาศ
เจตจ านงต่อตา้นการ
ทุจริตของผู้บริหาร
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่” 
 
 

- - - -  
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มิติ 

ภารกจิตามมิต ิ
โครงการ/กจิกรรม/

มาตรการ 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 
หมาย
เหตุ งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
 2.2 มาตรการสร้างความ

โปร่งใสในการปฏิบัติ
ราชการ 
2.2.1 สร้างความโปร่งใส
ในการบริหารงานบุคคลให้
เป็นไปตามหลักคุณธรรม 
ทั้งในเรื่องการบรรจุแต่งตั้ง 
โยกย้าย โอน เลื่อน
ต าแหน่ง/เงินเดือนและ
การมอบหมายงาน 
 
 
2.2.2 สร้างความโปร่งใส
ในการบริหารการเงิน 
งบประมาณ การจดัหา
พัสดุ การใช้ประโยชน์จาก
ทรัพย์สินของทางราชการ
โดยยดึถือและปฏิบัติให้
เป็นไปตามระเบียบ 
กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอย่าง
เคร่งครดั 
 
2.2.3 สร้างความโปร่งใส
ในการบริการสาธารณะ/
บริการประชาชน เพื่อให้
เกิดความพึงพอใจแก่
ประชาชนโดยทัดเทียมกัน
และโดยไม่เลือกปฏิบัต ิ

 
 
 
1. มาตรการ “สร้าง
ความโปร่งใสในการ
บริหารงานบุคคล 
(ถือปฏิบัติตาม
ระเบียบ)” 
2 กิจกรรม “สร้าง
ความโปร่งใสในการ
พิจารณาเลื่อนขั้น
เงินเดือน” 
1. กิจกรรม 
“ควบคุมการเบิก
จ่ายเงินตาม
ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี” 
2. โครงการ 
“เผยแพร่ข้อมลู
ข่าวสารดา้นการ
จัดซื้อ - จัดจ้าง” 
1. กิจกรรม “ใช้
บัตรคิวในการติดต่อ
ราชการ” 
 
 

 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
 

 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
 

 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
 

 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
 

 

2.3 มาตรการการใช้
ดุลพินิจและใช้อ านาจ
หน้าท่ีให้เป็นไปตาม
หลักการบริหารกจิการ
บ้านเมืองที่ด ี
2.3.1 มีการจัดท าแผนภมูิ
ขั้นตอนและระยะเวลาการ
ด าเนินการเกี่ยวกับการ
บริการประชาชน
รายละเอียดทีเ่กี่ยวข้องใน
แต่ละขั้นตอนเปิดเผย ณ  
ที่ท าการและในระบบ
เครือข่ายสารสนเทศของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

 
 
 
 
 
1.  กิจกรรม “การ
ลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน” 
 
 

 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
- 
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มิติ ภารกจิตามมิต ิ โครงการ/กจิกรรม/
มาตรการ 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 หมาย
เหตุ งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
 2.3.2 มีการกระจาย

อ านาจการตดัสินใจ
เกี่ยวกับการสั่งการ 
อนุญาตอนุมัติ ปฏิบัติ
ราชการแทนหรือการ
ด าเนินการอื่นใดของผูม้ี
อ านาจในองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

1. มาตรการ “การ
มอบอ านาจอนุมัติ 
อนุญาต สั่งการ เพื่อ
ลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติราชการ” 
2. มาตรการ 
“มอบหมายอ านาจ
เจ้าพนักงานท้องถิ่น
ตามพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ. 
2522” 

- 
 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
 
- 

 

2.4 การเชิดชูเกียรติ
หน่วยงาน/บุคคลที่มีความ
ซื่อสัตย์ สุจรติ มีคุณธรรม 
จริยธรรม  
2.4.1 ยกย่องเชิดชูเกียรติ
ที่มีความซื่อสตัย์สจุริต มี
คุณธรรม จรยิธรรม 
 

 
 
 
 
1. กิจกรรม “ยก
ย่องเชิดชูเกียรติ
หน่วยงาน/บุคคลที่
ประพฤติปฏบิัติตน
ให้เป็นท่ีประจักษ”์  

 
 
 
 
- 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 
- 

 

2.5 มาตรการจัดการใน
กรณไีด้ทราบหรือรับแจ้ง
หรือตรวจสอบพบการ
ทุจริต 
2.5.1 ด าเนินให้มี
ข้อตกลงระหว่างบุคลากร
ในองค์กรได้ปฏิบตัิหน้าที่
ราชการด้วยความซื่อสตัย์ 
สุจรติ มีคุณธรรม 
จริยธรรม และการบริหาร
ราชการกิจการบา้นเมืองท่ี
ด ี
2.5.2 มีการให้ความ
ร่วมมือกับหน่วยงาน
ราชการ จังหวัด อ าเภอ ที่
ได้ด าเนินการตามอ านาจ
หน้าท่ีเพื่อการตรวจสอบ 
ควบคุม ดูแลการปฏิบตัิ
ราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
 
 
 
1. กิจกรรม “การ
จัดท าข้อตกลงการ
ปฏิบัติราชการของ
องค์การบริหารส่วน
ต าบลสร้างถ่อน้อย” 
 
 
 
1.มาตรการ 
“แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ
เกี่ยวกับเรื่อง
ร้องเรียน” 

 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
- 
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มิติ ภารกจิตามมิต ิ
โครงการ/กจิกรรม/

มาตรการ 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 
หมาย
เหตุ งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 

 

2.5.3 ด าเนินการให้มี
เจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบด
เนินการให้เป็นไปตาม
กฎหมาย กรณีมเีรื่อง
ร้องเรียนกลา่วหา
บุคลากรในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่
ปฏิบัติราชการตาม
อ านาจหน้าที่โดยมิ
ชอบ 

1. มาตรการ “ด า
เนิการเกี่ยวกับเรื่อง
ร้องเรียน กรณีมี
บุคคลภายนอกหรือ
ประชาชนกล่าวหา
เจ้าหน้าท่ีขององค์การ
บริหารส่วนต าบลสร้าง
ถ่อน้อย ว่าทุจริตและ
ปฏิบัติราชการตา
อ านาจหน้าที่โดยมิ
ชอบ” 

- - - - 

 

มิติท่ี 2 รวม 1 โครงการ 
7 กิจกรรม 

5  มาตรการ 

- - - -  
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มิติ ภารกจิตามมิต ิ
โครงการ/กจิกรรม/

มาตรการ 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 
หมาย
เหตุ งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
3. การ
ส่งเสริม
บทบาทและ
การมีส่วนร่วม
ของภาค
ประชาชน 

3.1 จดัให้มีและ
เผยแพร่ข้อมลูข่าวสาร
ในช่องทางที่เป็นการ
อ านวยความสะดวก
แก่ประชาชนไดม้ีส่วน
ร่วมตรวจสอบการ
ปฏิบัติราชการตาม
อ านาจหน้าที่ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นได้ทุกข้ันตอน 
3.1.1 จัดใหม้ีศูนย์
ข้อมูลข่าวสารตาม
กฎหมายว่าด้วยข้อมูล
ข่าวสารของทาง
ราชการ 
3.1.2 มีการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
การบริหารงานบุคคล 
การบริหาร
งบประมาณ การเงิน 
การจัดหา การค านวณ
ราคากลาง รายงานผล
การปฏิบัติงาน เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ
ที่กฎหมาย ระเบียบ 
กฎข้อบังคับ ท่ี
ก าหนดให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้องเผยแพร่ให้
ประชาชนทราบและ
ตรวจสอบได ้
3.1.3 มีการปิด
ประกาศ เผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
การปฏิบัตริาชการที
เป็นประโยชน์กับการมี
ส่วนร่วมตรวจสอบของ
ประชาชน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. มาตรการ“ปรับปรุง
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ
องค์การบริหารส่วน
ต าบลให้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งข้ึน” 
 1. มาตรการ “เผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารที่ส าคญั
และหลากหลาย” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. มาตรการ จดัให้มี
ช่องทางที่ประชาชน
เข้าถึงข้อมูลข่าวสาร
ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลสร้างถ่อน้อย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30,000 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30,000 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30,000 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30,000 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 

 

3.2 การรับฟังความ
คิดเห็น การรับและ
ตอบสนองเรื่อง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
ของประชาชน 

     

 



14 
 

  
มิติ ภารกจิตามมิต ิ โครงการ/กจิกรรม/

มาตรการ 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 หมาย

เหตุ งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

 3.2.1 มีกระบวนการ
รับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชน ในการ
ด าเนินกิจการตาม
อ านาจหน้าที่ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น โดยเฉพาะการ
ด าเนินกิจการทีจ่ะมี
ผลกระทบต่อความ
เป็นอยู่ และสุขอนามัย
ของประชาชนใน
ท้องถิ่น 
3.2.2 มีช่องทางให้
ประชาชนในท้องถิ่น
สามารถร้องเรียน/ร้อง
ทุกข์ได้โดยสะดวก 
3.2.3 มรีายงานหรือ
แจงเป็นลายลักษณ์
อักษรให้ประชาชนผู้
ร้องเรียน/ร้องทุกข ์

1. โครงการจัด
ประชาคมแผนชุมชน 
2. กิจกรรมการ
ด าเนินงานศูนย์รบั
เรื่องราวร้องทุกข์การ
บริหารส่วนต าบลสร้าง
ถ่อน้อย 
 
 
 
 
 
1. โครงการองค์การ
บริหารส่วนต าบลสร้าง
ถ่อน้อยเคลื่อนที ่
 
1. มาตรการแกไ้ขเหตุ
เดือดร้อนร าคาญ ด้าน
การสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

40,000 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10,000 
 
 
 
- 
 
 

40,000 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10,000 
 
 
 
- 
 
 

40,000 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10,000 
 
 
 
- 
 
 
 

40,000 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10,000 
 
 
 
- 

 

3.3 การส่งเสรมิให้
ประชาชนมีส่วนร่วม
บริหารกิจการของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
3.3.1 ด าเนินการให้
ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การจัดท าแผนพัฒนา 
การจัดท างบประมาณ  
3.3.2 ด าเนินการให้
ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การจัดหาพสัด ุ

1. มาตรการแต่งตั้ง
คณะกรรมการสนับสนุน
จัดท าแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วน
ต าบลสร้างถ่อน้อย   
2. โครงการประชุม
ประชาคมหมู่บ้านและ
ประชาคมต าบล
ประจ าป ี
1. มาตรการแต่งตั้ง
ตัวแทนประชาคมเข้า
ร่วมเป็นคณะกรรมการ
ตรวจรับการจ้าง 

- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 

- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 

- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 

- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
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มิติ ภารกจิตามมิต ิ
โครงการ/กจิกรรม/

มาตรการ 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 
หมาย
เหตุ งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
 3.3.3 ด าเนินการให้

ประชาชนมีส่วนร่วม
ตรวจสอบ และการ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 

1. มาตรการแต่งตั้ง
คณะกรรมการตดิตาม
และประเมินผล
แผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนต าบลสร้าง
ถ่อน้อย  

- - 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 

 

 

มิติท่ี 3 รวม 3 โครงการ 
1 กิจกรรม 
7 มาตรการ 

80,000 80,000 80,000 80,000 

 

มิติ ภารกจิตามมิต ิ โครงการ/กจิกรรม/
มาตรการ 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 หมาย
เหตุ งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
4. การ
เสรมิสร้างและ
ปรับปรุงกลไก
ในการ
ตรวจสอบการ
ปฏิบัติราชการ
ขององค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

4.1 มีการจดัวาง
ระบบและรายงานการ
ควบคุมภายในตามที่
คณะกรรมการตรวจ
เงินแผ่นดินก าหนด 
4.1.1 มีการจัดท า
และรายงานการจดัท า
ระบบควบคมุภายใน 
ตามที่คณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดิน
ก าหนด 
 
4.1.2 มีการติดตาม
ระบบควบคมุภายใน 
โดยด าเนินการใหม้ี
การจัดท าแผนการ
ปรับปรุงหรือบริหาร
ความเสีย่ง และ
รายงานผลการติดตาม
การปฏิบัตติาม
แผนการปรับปรุง
ควบคุมภายในใหผู้้
ก ากับดูแล 

 
 
 
 
 
1. โครงการจัดท า
แผนการตรวจสอบ
ภายในประจ าปีประจ าปี
งบประมาณ 2560 
2. โครงการจัดท า
รายงานการควบคมุ
ภายใน 
1. กิจการติตาม
ประเมินผลและควบคุม
ภายใน   
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
- 
 

 
 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
- 
 

 
 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
- 
 

 
 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
- 
 

 

4.2 การสนับสนุนให้
ภาคประชาชนมีส่วน
ร่วมตรวจสอบการ
ปฏิบัติ หรือการบริหาร
ราชการตามช่องทางที่
สามารถด าเนินการได ้
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มิติ ภารกจิตามมิต ิ โครงการ/กจิกรรม/
มาตรการ 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 หมาย
เหตุ งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
 4.2.1 ส่งเสรมิให้

ประชาชนมีส่วนร่วม
ตรวจสอบ ก ากับดูแล
กาบริหารงานบุคคล 
เกี่ยวกับบรรจุ แต่งตั้ง 
โอนย้าย ข้าราชการ 
พนักงาน ลูกจ้าง 
4.2.2 ส่งเสรมิให้
ประชาชนมีส่วนร่วม
ตรวจสอบ ก ากับดูแล
การบริหาร
งบประมาณ การรบั - 
การจ่าย การหา
ประโยชน์จาก
ทรัพย์สินของทาง
ราชการ  
4.2.3 ส่งเสรมิให้
ประชาชนมีส่วนร่วม
ตรวจสอบ ก ากับ ดูแล
การจัดหาพสัด ุ

1. มาตรการสรรหาและ
เลือกสรรบุคคลทั่วไป
เป็นพนักงานจ้างตาม
ภารกิจและพนักงานจ้าง
ทั่วไป 
 
 
1. กิจกรรมการรายงาน
ผลการใช้จ่ายเงินให้
ประชาชนไดร้ับทราบ 
 
2. กิจกรรมจัดหา
คณะกรรมการจัดซื้อจัด
จ้างจากตัวแทนชุมชน 
 
 
1. มาตรการแต่งตั้ง
ตัวแทนประชาคมเข้า
ร่วมเป็นคณะกรรมการ
ตรวจรับการจ้าง 

- 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 

 

 4.3 การส่งเสรมิ
บทบาทการตรวจสอบ
ของสภาท้องถิ่น 
 
 
4.3.1 ส่งเสรมิและ
พัฒนาศักยภาพ
สมาชิกสภาท้องถิ่นให้
มีความรู้ความเข้าใจใน
การปฏิบัตหิน้าท่ีให้
เป็นไปตามกฎหมาย 
ระเบียบทีเ่กี่ยวข้องได ้
ก าหนดไว ้
4.3.2 ส่งเสรมิสมาชิก
สภาท้องถิ่นให้มี
บทบาทในการตรวจ 
สอบการปฏบิัติงาน
ของฝุายบริหารตาม
กระบวนการ และ
วิธีการที่กฎหมาย 
ระเบียบทีเ่กี่ยวข้องได้
ก าหนดไว้โดยไม่ฝักใฝุ
ฝุายใด 

1. โครงการอบรมให้
ความรู้ด้านระเบียบ 
กฎหมายท้องถิ่น 
ผู้บริหาร และสมาชิก
สภาท้องถิ่น  
2. โครงการอบรมเพิ่ม
ประสิทธิภาพสมาชิก
สภา ผูบ้ริหาร พนักงาน
ส่วนต าบล พนักงานจ้าง 
องค์การบริหารส่วน
ต าบลสร้างถ่อน้อย 
 
 
1.กิจกรรมส่งเสริม
สมาชิกสภาท้องถิ่นให้มี
บทบาทในการ
ตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานของฝุาย
บริหาร 
 

50,000 
 
 
 
 

50,000 
 
 
 
 
 
 
 
- 

50,000 
 
 
 
 

50,000 
 
 
 
 
 
 
 
- 

50,000 
 
 
 
 

50,000 
 
 
 
 
 
 
 
- 

50,000 
 
 
 
 

50,000 
 
 
 
 
 
 
 
- 
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มิติ ภารกจิตามมิต ิ โครงการ/กจิกรรม/
มาตรการ 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 หมาย
เหตุ งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
4.4 เสรมิพลังการมี
ส่วนร่วมของชุมชน 
(Community) และ
บูรณาการทุกภาคส่วน
เพื่อต่อต้านการทุจริต 
4.4.1 ส่งเสรมิให้มี
การด าเนินการเฝูา
ระวังการทุจรติ 

1. กิจกรรมการติดปูาย
ประชาสมัพันธ์กรณีพบ
เห็นการทุจรติ 

20,000 20,000 20,000 20,000  

มิติท่ี 4 รวม 4 โครงการ 
5 กิจกรรม 
2 มาตรการ 

120,000 120,000 120,000 120,000 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



18 
 

ส่วนท่ี 3 

 
มิติที่ 1 การสร้างสังคมที่ไมท่นต่อการทุจริต 

1.1 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหารข้าราชการ
การเมืองฝา่ยสภาทอ้งถิ่น และฝ่ายประจ าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

1.1.1 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ให้บังเกิดประโยชน์สุข
แกป่ระชาชนในทอ้งถิ่น 
1. ชื่อโครงการ : โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานองค์การบริหาร 
  ส่วนต าบลสร้างถ่อน้อย 
 

2. หลักการและเหตุผล 
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 279 บัญญัติให้มีประมวลจริยธรรม 

เพ่ือก าหนดมาตรฐานทางจริยธรรมของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแต่ละ
ประเภท โดยให้มีกลไกและระบบในการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ และประกอบกับประกาศประมวลจริยธรรม
องค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อ  ซึ่งหัวใจส าคัญของการท างานร่วมกันเป็นหมู่คณะอีกอย่างที่ขาดไม่ได้คือ
คุณธรรม จริยธรรม เพราะคุณธรรมและจริยธรรม หมายถึง การประพฤติ ปฏิบัติ อันถูกต้องดีงาม ทั้ง กาย วาจา 
ใจ ทั้งตอ่ตนเอง ต่อผู้อ่ืน และต่อสังคม ซึ่งถ้าบุคลากรทุกคนที่ท างานร่วมกันมีคุณธรรมและจริยธรรมประจ าใจของ
ตนเองแล้ว การปฏิบัติงานทุกอย่างต้องลุล่วงไปด้วยดีและมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้
และผู้มารับบริการอยา่งประชาชนก็จะได้รับความเชื่อม่ันและไว้วางใจที่จะเข้ามารับบริการที่องค์กรนั้นๆ 

ประกอบกับองค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อยได้รับการประเมินคัดเลือกจากส านักงาน ป.ป.ช. ตาม
โครงการส่งเสริมท้องถิ่นปลอดทุจริตในการเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นและที่ดี ด้านการปูองกันการ
ทุจริต ปีพ.ศ. 2560  และเพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมทั้งในด้านคน ได้แก่ บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝุาย
บริหาร ข้าราชการการเมืองฝุายสภาท้องถิ่นและข้าราชการฝุายประจ า รวมถึงพนักงานจ้าง จึงได้มีการจัดท า
โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรม แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาและพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล            
สร้างถ่อน้อย ดังกล่าวนี้ขึ้น 

 

3. วัตถุประสงค ์
3.1 เพ่ือเป็นการปลูกและปลุกจิตส านึกการต่อต้านการทุจริต 
3.2 เพ่ือเป็นการสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ให้เกิดประโยชน์

สุขแก่ประชาชน 
3.3 เพ่ือสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการประพฤติปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม 
3.4 เพ่ือสร้างจิตส านึกและความตระหนักที่จะไม่กระท าการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือมีผลประโยชน์

ทับซอ้น 
 

4. เป้าหมาย 
ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อย 
 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
องคก์ารบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อย 
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6. วิธีการด าเนินการ 
จัดอบรมคุณธรรมและจริยธรรมแก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาและพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อ

น้อย  โดยเชิญวิทยากรที่มีความรู้ ความสามารถมาถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ต่างๆ ในการปลูกและปลุก
จิตส านึกการต่อต้านการทุจริต ให้ประพฤติปฏิบัติราชการโดยยึดมั่นในหลักคุณธรรม และจริยธรรม และมี
การศึกษาดูงานหรือท ากิจกรรมนอกสถานที่ในบางโอกาส 
7. ระยะเวลาการด าเนินการ 

4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2563) 
 

8. งบประมาณในการด าเนินการ 
30,000บาท 
 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อย 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
ตัวชี้วัด 
ประชาชนผู้มารับบริการที่องค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อย ประเมินความพึงพอใจการปฏิบัติงาน

ของพนักงาน โดยใช้ แบบประเมินเป็นตัวชี้วัด และต้องได้รับผลการประเมินไม่ต่ ากว่าร้อยละ 70 
ผลลัพธ์ 
ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อยเกิดจิตส านึกที่ดีในการต่อต้าน

การทุจริต และประพฤติปฏิบัติโดยยึดมั่นตามหลักประมวลจริยธรรม 
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1.1.2 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรม 
 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนต าบล” 
 

2. หลักการและเหตุผล 
ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อยได้ประกาศใช้ประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วน

ต าบลสร้างถ่อน้อย   โดยก าหนดกลไกและระบบในการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ การฝุาฝืนหรือไม่ปฏิบัติ
ตามมาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าว ให้ถือว่าเป็นการกระท าผิดทางวินัย ซึ่งมีการก าหนดขั้นตอนการลงโทษตาม
ความร้ายแรงแห่งการกระท า ประกอบกับได้มีประกาศคณะกรรมการพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อ
น้อยเรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และ
พนักงานจ้าง   ก าหนดให้พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างขององค์การบริหาร
ส่วนต าบล มีหน้าที่ด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายเพ่ือรักษาประโยชน์ส่วนรวมและประเทศชาติ อ านวยความ
สะดวกและให้บริการแก่ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล โดยจะต้องยึดมั่นในค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรม 
9 ประการ ได้แก่ ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม,มีจิตส านึกที่ดี ซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ,ยึดถือประโยชน์
ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มีประโยชน์ทับซ้อน,ยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และ
ถูกกฎหมาย, ให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็วมีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ, ให้ข้อมูลข่าวสารแก่
ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง,มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐานมีคุณภาพ
โปร่งใส และตรวจสอบได้, ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และยึดมั่นในหลัก
จรรยาวิชาชีพขององค์กร นอกจากนี้ ส านักงาน ก.พ. ได้ก าหนดแนวทางการด าเนินการตามประมวลจริยธรรม
ข้าราชการพลเรือนกรณีการเรี่ยไร และกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใด โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ก าหนดใหข้้าราชการตอ้งละเว้นจากการแสวงหาประโยชน์ที่มิชอบ โดยอาศัยต าแหน่งหน้าที่และไม่กระท าการอัน
เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม ตามนัยหนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร 1013.7/ว 
11 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2557 ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อย ควรน าแนวทางการด าเนินการ
ดังกล่าวมาปรับใช้เป็นแนวทางในการถือปฏิบัติโดยอนุโลม 

ดังนั้น เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติงานและเป็นที่เชื่อถือไว้วางใจของประชาชน องค์การบริหาร
ส่วนต าบลสร้างถ่อน้อย ไดจ้ัดท ามาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วน
ต าบล” ขึ้น เพื่อให้บุคลากรทั้งฝุายการเมืองและฝุายประจ าทุกระดับน าไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ 
สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ไม่กระท าการอันเปน็การขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือการมีผลประโยชน์ทับซ้อน 

 

3. วัตถุประสงค ์
3.1 เพ่ือเป็นเครื่องมือก ากับความประพฤติของข้าราชการที่สร้างความโปร่งใส มีมาตรฐานในการ

ปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นสากล 
3.2 เพ่ือยึดถือเป็นหลักการและแนวทางการปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอ ทั้งในระดับองค์กรและระดับ

บุคคลและเป็นเครื่องมือการตรวจสอบการท างานด้านต่างๆ ขององค์การบริหารส่วรต าบลสร้างถ่อน้อย เพ่ือให้การ
ด าเนินงานเป็นไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

3.3 เพ่ือท าให้เกิดรูปแบบองคก์รอันเป็นที่ยอมรับ เพ่ิมความน่าเชื่อถือ เกิดความมั่นใจแก่ผู้รับบริการและ
ประชาชนทั่วไป ตลอดจนผู้มีส่วนไดเ้สีย 
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3.4 เพ่ือให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างองค์กรและข้าราชการในทุกระดับ โดยให้ฝุายบริหารใช้อ านาจใน
ขอบเขต สร้างระบบความรับผิดชอบของข้าราชการต่อตนเอง ต่อองค์กร ต่อผู้บังคับบัญชาต่อประชาชนและต่อ
สังคมตามล าดับ 

3.5 เพ่ือปูองกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้ง
เสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 
 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างทั่วไป 
 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อย 
 

6. วิธีด าเนินการ 
1. เผยแพร่ประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อย เพ่ือใช้เป็นค่านิยมส าหรับ

องค์กร ข้าราชการทุกคนพึงยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่ไปกับระเบียบและกฎข้อบังคับอ่ืนๆ อย่างทั่วถึงและมี
ประสิทธิภาพ 

2. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อยเปิดเผย
เป็นการทั่วไปแก่สาธารณชนให้มีส่วนร่วมรับรู้และรว่มติดตามตรวจสอบตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ เรื่อง ก าหนดให้ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใสของ
หนว่ยงานของรัฐเป็นขอ้มูลขา่วสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) 

 

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

8. งบประมาณด าเนินการ 
ไมใ่ช้งบประมาณ 
 

9. ผูร้บัผิดชอบ 
ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อย 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน ลูกจ้างประจ าองค์การบริหารส่วนต าบล 
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1.1.3 สร้างจิตส านึกและความตระหนักที่จะไม่กระท าการอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือการมี
ผลประโยชน์ทับซอ้น 
 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “มาตรการจัดท าคู่มือการปอ้งกันผลประโยชน์ทับซอ้น” 
 

2. หลักการและเหตุผล 
รัฐบาลภายใต้การน าของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้ให้ความส าคัญกับการผลักดันให้การปูองกันและ

ปราบปรามการทุจริตเป็นวาระแห่งชาติ และรัฐบาลได้แถลงนโยบาย 11 ด้าน อันรวมถึงประเด็นเรื่องการส่งเสริม
การบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
โดยจัดระบบอัตราก าลังและปรับปรุงค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐให้เหมาะสมและเป็นธรรมยึดหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นวางใจในระบบราชการเสริมสร้างระบบคุณธรรม รวมทั้งปรับปรุงและ
จัดให้มีกฎหมายที่ครอบคลุมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตและการมีผลประโยชน์ทับซ้อนในภาครัฐทุก
ระดับ 

ปัจจุบันหน่วยงานต่างๆ เช่น ส านักงาน ก.พ. จึงได้เผยแพร่องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริต โดยเฉพาะเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest) ส านักงานคณะกรรมการ
ปูองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ร่วมกับส านักงานคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตใน
ภาครัฐ และองค์กรตามรัฐธรรมนูญ ได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 
3  (พ.ศ. 2560 - 2563)  และพัฒนาเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครอบคลุม
ประเด็นการประเมิน 5 ด้าน อันรวมถึง การต่อต้านการทุจริตในองค์กร ซึ่งสนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐ
ด าเนินการเรื่องเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ผ่านกิจกรรมต่างๆ อันรวมถึงการให้ความรู้ตามคู่มือหรือประมวล
จริยธรรมเกี่ยวกับการปูองกันผลประโยชน์ทับซอ้นแกเ่จ้าหน้าที่ในหน่วยงานด้วย 

เพ่ือตอบสนองนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริตข้างต้น 
และเพ่ือน าเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐการปฏิบัติให้
เป็นกลไกส าคัญที่จะปูองกันการทุจริต โดยเฉพาะการกระท าที่เอ้ือต่อการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของเจ้าหน้าที่ใน
ภาครัฐ องค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อยจึงไดต้ระหนักและเห็นถึงความส าคัญของการจัดหาคู่มือการปูองกัน
ผลประโยชน์ทับซอ้นขึ้น เพื่อเป็นประโยชน์ในการเสริมสร้างความรู้ความเขา้ใจแก่บุคลากรให้เกิดความตระหนักถึง
ปัญหาในเรื่องดังกล่าว รวมทั้ง เป็นข้อมูลให้ประชาชนและผู้สนใจได้ศึกษา เพ่ือเป็นพ้ืนฐานการปฏิบัติตนในการ
รว่มกันรณรงค์สร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมที่ใสสะอาด ลดระดับการทุจริตประพฤติมิชอบในสังคมไทยให้เทียบเท่า
ระดับมาตรฐานสากลได้ต่อไป 

 

3. วัตถุประสงค ์
3.1 เพ่ือผลิตคู่มือการปูองกันผลประโยชน์ทับซอ้นขององค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อยให้บุคลากร

ผู้ปฏิบัติงานน าไปเป็นองคค์วามรู้ในการท างานใหเ้ป็นไปดว้ยความถูกต้อง 
3.2 เพ่ือเป็นประโยชน์ในการเสริมสร้างความรู้ ความเขา้ใจแก่บุคลากรใหเ้กิดความตระหนักถึงปัญหาการ

ทุจริตคอรัปชั่น 
 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
บุคลากรมีคู่มือการปฏิบัติงานเพ่ือปูองกันผลประโยชน์ทับซอ้นขององค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อย 
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5. พื้นที่ด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อย 
 

6. วิธีด าเนินการ 
1. ศึกษาและรวบรวมข้อมูล 
2. จัดท า (ร่าง) คู่มือการปูองกันผลประโยชน์ทับซอ้น 
3. ตรวจสอบความถูกต้อง 
4. จัดท าคู่มือการปอูงกันผลประโยชน์ทับซอ้น 
5. แจกจ่ายให้บุคลากร 
 

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

8. งบประมาณด าเนินการ 
ไมใ่ช้งบประมาณ 

 

9. ผูร้บัผิดชอบโครงการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อย 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
มีการจัดท าคูม่ือการปฏิบัติงานเพ่ือปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
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1.2 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในทอ้งถิ่น 
 
1.2.1  การสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการต่อต้านการทุจริต  

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมประกาศเจตจ านงการบริหารงานด้วยความสุจริตของหน่วยงาน (นโยบายคุณธรรม
และความโปร่งใส) 

2. หลักการและเหตุผล 
ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนุญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว)  พ.ศ. 2557  พระราชบัญญัติ

ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546  ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่  3 (พ.ศ. 2560 
- 2564) และนโยบายของรัฐบาล ข้อ 10 การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการปูองกัน
และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ ก าหนดให้ปลูกฝังค่านิยมคุณธรรม จริยธรรมและจิตส านึก
ในการรักษาศักดิ์ศรีความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์ สุจริต ควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มี
ประสิทธิภาพเพ่ือปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับและ
ตอบสนองความต้องการ พร้อมอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน  เพื่อสร้างความเชื่อม่ันในระบบราชการ     

องค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อย  จึงได้ก าหนดนโยบายคุณธรรม และความโปร่งใส และประชาชน
สามารถแจ้งข้อมูลข่าวสาร เบาะแสการทุจริต ร้องเรียนร้องทุกข์ผ่านศูนย์ยุติธรรมต าบลสร้างถ่อน้อย   

3. วัตถุประสงค ์
3.1 เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนด้วยการบริการที่รวดเร็ว ถูกต้อง เสมอภาค โปร่งใสและ

เป็นธรรม  
3.2 เพ่ือปลูกฝังค่านิยมและทัศนคติให้บุคลากรในสังกัดมีความรู้ความเข้าใจ ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม 

หลักปรัชญาเศรษฐกิจกพอเพียง  
 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อย ให้บริการประชาชนด้วยความโปร่งใสและเป็น

ธรรม 
 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อย 
 

6. วิธีด าเนินการ 
1. ศึกษาและรวบรวมข้อมูล 
2. จัดท า (ร่าง) ประกาศ 
3. ตรวจสอบความถูกต้อง 
4. จัดท าประกาศ 
5. แจ้งให้บุคลากรรับทราบ 
 

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

 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อย 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
มีการจัดท าประกาศและบุคลากรในสังกัดยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด สามารถบริการประชาชนได้ด้วย

ความโปร่งใส และเป็นธรรม 
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1.2.2  การสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการรักษาประโยชน์สาธารณะ 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมประกาศเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี ค่าธรรมเนียม (ยื่นแบบแสดงรายการ
และช าระภาษี) 

2. หลักการและเหตุผล 
อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ.2475  ตามความ

ในมาตรา 29 และ มาตรา 30 แห่งพราชบัญญัติภาษีบ ารุงท้องที่ พ.ศ. 2508 และตามความในมาตรา 12 แห่ง
พระราชบัญญัติภาษีปูาย พ.ศ. 2510  องค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อย ต้องจัดท าประกาศให้แจ้งเจ้าของ
ทรัพย์สินอันได้แก่โรงเรือนที่ดิน โรงสี ร้านค้า อู่ซ่อมรถ กิจการเสริมสวย ฯลฯ รวมทั้งกิจการที่ก่อให้เกิดรายได้ 
และผู้ที่เป็นเจ้าของปูาย ที่อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อย  ให้ไปติดต่อหรือขอรับแบบและยื่น
แบบแสดงรายการเพื่อช าระภาษีประจ าปี  ตามก าหนดห้วงเวลาของภาษีแต่ละประเภท  
3. วัตถุประสงค ์

3.1 เพ่ือประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ทราบห้วงเวลาในการจัดเก็บภาษี 
3.2 เพ่ือประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี   
3.3 เพ่ือสร้างความตระหนักให้ประชาชนทราบถึงสิทธิและหน้าที่ในการเสียภาษี 

 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
องค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อย สามารถจัดเก็บรายได้ตรงตามเปูาหมายที่ก าหนด 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อย 
 

6. วิธีด าเนินการ 
1. ศึกษาและรวบรวมข้อมูล 
2. จัดท า (ร่าง) ประกาศ 
3. ตรวจสอบความถูกต้อง 
4. จัดท าประกาศ 
5. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบ 
 

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

8. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อย 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
มีการจัดท าประกาศเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี และประชาชนสามารถมาเสียภาษีได้ตามห้วง

เวลาที่ก าหนด 
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1. ชื่อโครงการ : โครงการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพ- 
  รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สนองพระราชด าริโดย องค์การบริหารส่วนต าบล 

สร้างถ่อน้อย อ าเภอหัวตาน จังหวัดอ านาจเจริญ (อพ.สธ. อบต.สร้างถ่อน้อย) 
 

2. หลักการและเหตุผล 
 จากที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ด าเนินกิจกรรมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ ในกิจกรรมปกปักพันธุกรรมพืช ส ารวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช ปลูกรักษา
พันธุกรรมพืช อนุรักษ์และใช้ประโยชน์พันธุกรรมพืช ศูนย์ข้อมูลพันธุกรรมพืช วางแผนพัฒนาพันธุ์พืช สร้าง
จิตส านึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช และกิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ซึ่งองค์การบริหาร
ส่วนต าบลสร้างถ่อน้อย ได้ร่วมประชุมรับทราบการด าเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริฯ และแนวทางท่ีต าบลสร้างถ่อน้อยจะเข้าร่วมสนองพระราชด าริ การจัดท าฐานข้อมูลทรัพยากร โดย
น้อมน ากระแสพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี “ท าอย่างไรให้ชุมชน มาให้โรงเรียน 
โดยเฉพาะนักเรียน ช่วยในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช และมีการท า DNA Fingerprint ในโรงเรียน” การนี้ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน โรงเรียน ศาสนสถาน ในต าบลสร้างถ่อน้อย เห็นพ้องต้องกัน ที่จะร่วมสนอง
พระราชด าริ ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ ด าเนินกิจกรรมตามศักยภาพความ
พร้อม และจัดตั้ง “ศูนย์อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรต าบลสร้างถ่อน้อย” เพ่ือเป็นฐานทรัพยากรในการพ่ึงตนเอง 
สู่เศรษฐกิจพอเพียง เกิดประโยชน์แท้แก่ชุมชนในต าบลสร้างถ่อน้อยและประเทศชาติต่อไปในอนาคต 
 

3. วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อสนองพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
 2. เพ่ือด าเนินกิจกรรมปกปักพันธุกรรมพืช ส ารวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช ปลูกรักษาพันธุกรรมพืช 
อนุรักษ์และใช้ประโยชน์พันธุกรรมพืช ศูนย์ข้อมูลพันธุกรรมพืช สร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 
กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช (นอกจากพันธุกรรมพืชแล้ว ทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากร
ชีวภาพ ทรัพยากรทางวัฒนธรรมภูมิปัญญา รวมในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ) 
 3. เพ่ือจัดท าฐานข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น ซึ่งมีทั้งทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ ทรัพยากรทาง
วัฒนธรรมภูมิปัญญา ต าบลสร้างถ่อน้อย 
 4. เพ่ือจัดตั้ง “ศูนย์อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรต าบลสร้างถ่อน้อย” อ าเภอหัวตะพาน จังหวัด
อ านาจเจริญ 
 

4. คณะท างานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ ต าบลสร้างถ่อน้อย 
 ประธานคณะท างาน โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ ต าบลสร้างถ่อน้อย 
(อพ.สธ.ต าบลสร้างถ่อน้อย) จะแต่งตั้งคณะท างานตามกิจกรรมต่างๆ ดังนี้ 
 1. คณะท างานปกปักพันธุกรรมพืช คณะท างานชุดนี้จะแสวงหาพื้นท่ีสาธารณประโยชน์ที่อยู่ในความดูแล
ของต าบลสร้างถ่อน้อย เข้าร่วมกิจกรรมนี้ ในการรักษาปุาธรรมชาติดั้งเดิม เพ่ือรักษาทรัพยากรดั้งเดิม พืช สัตว์ 
จุลินทรีย์ ฯลฯ เช่นพื้นที่ปุาชุมชน พ้ืนที่สาธารณประโยชน์ (ไม่จ าเป็นต้องเป็นพ้ืนที่ขนาดใหญ่) อาจเป็นพ้ืนที่เล็กๆ 
๑๐ - ๒๐ไร่ ของในเขตหมู่บ้านหมู่ต่างๆ ก็ด าเนินการได้แต่ต้องไม่เป็นพ้ืนที่ที่มีปัญหามีการบุกรุกถือครอง ต้องมี
การจัดการแก้ปัญหาให้เรียบร้อยก่อน โดยจัดท าขอบเขต พ้ืนที่ ท าปูายประกาศว่าเป็นพ้ืนที่สนองพระราชด าริ ฯ    
ในโครงการ อพ.สธ. เสร็จแล้วท าการส ารวจในพ้ืนที่ว่ามีทรัพยากรอะไรบ้าง มีการจัดตั้งอาสาสมัคร ชาวบ้าน 
ชุมชน เพื่อดูแลรักษาพ้ืนที่ 



28 
 

 2. คณะท างานส ารวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืชเป็นคณะท างานที่ท าการส ารวจทรัพยากรพ้ืนที่ ต าบล
สร้างถ่อน้อย โดยเฉพาะพ้ืนที่ที่ก าลังจะเปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากการพัฒนา การสร้างสวน การสร้างรีสอร์ท เพ่ือ
ทราบว่ามีพรรณพืช ทรัพยากรชีวภาพ และรวบรวมภูมิปัญญาที่เก่ียวข้องกับพืช และทรัพยากรชีวภาพ 
 3. คณะท างานปลูกรักษาพันธุกรรมพืชอาจมีพ้ืนที่สามารถที่จะใช้ปลูกต้นไม้ เพ่ือฟ้ืนฟูสภาพปุา พ้ืนที่ที่จะ
ปลูกรักษาพรรณพืชที่มีโอกาสสูญพันธุ์ เมื่อมีการปลูกรักษาแล้วมีการศึกษาติดตามการเจริญเติบโต 
 4. คณะท างานอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พันธุกรรมพืชมีการอนุรักษ์พันธุ์พืชที่มีโอกาสสูญพันธุ์ อาจมีการ
ฟ้ืนฟูบ ารุงรักษา ขยายพันธุ์เพ่ิมขึ้น และแจกจ่ายให้กับชุมชนในต าบลสร้างถ่อน้อย สร้างจุดขายท่องเที่ยวเชิง
นิเวศน์ 
 5. คณะท างานศูนย์ข้อมูลทรัพยากรท าการบันทึกรวบรวมข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์เป็นที่เก็บรวบรวม
ข้อมูลทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ และทรัพยากรวัฒนธรรมภูมิปัญญา จากคณะท างานต่างๆ ที่
ด าเนินการปกปักพันธุกรรมพืช ส ารวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช ปลูกรักษาพันธุกรรมพืช อนุรักษ์ และใช้
ประโยชน์พันธุกรรมพืช สร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช (งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน) 
 6. คณะท างานสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช(งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน) ได้แก่ ผู้แทน
คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้อ านวยการโรงเรียน รองผู้อ านวยการหรือผู้ช่วยฝุายวิช าการ เพ่ือก ากับดูแล การ
จัดท าหลักสูตรบูรณาการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน หลักสูตรท้องถิ่นเพ่ือการส ารวจทรัพยากรในต าบลสร้างถ่อ
น้อย ให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) ยกตัวอย่างใน
หลักสูตรวิทยาศาสตร์ ที่ชั้น ป.3 ต้องทราบเรื่องทรัพยากรในท้องถิ่น และชั้น ป.6 การใช้ทรัพยากรในท้องถิ่น(คือ
การใช้ทรัพยากรต้องมีภูมิปัญญาก ากับ) หากเข้าไปในหลักสูตรแล้วจะไม่เป็นภาระที่เพ่ิมขึ้น ดังนั้น องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ชุมชน ผู้ปกครอง โรงเรียน จะต้องเข้าใจที่ลูกหลานก าลังท าอะไร ที่จะให้นักเรียนเป็นส่วนหนึ่งของ
ชุมชน ฝึกการเรียนรู้  จะได้ทราบว่าในท้องถิ่นมีอะไรบ้าง มีทรัพยากรกายภาพ ชีวภาพ ภูมิปัญญา                         
มีขนบธรรมเนียมประเพณีที่ก ากับการใช้ทรัพยากรอย่างไร นักเรียนมีโอกาสเรียนรู้ สัมผัสจริง และเกิดทั้ง
วิทยาการ และปัญญาเป็นนวัตกรรมการเรียนรู้  
 7. คณะท างานกิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชเป็นคณะท างานที่จะสนับสนุนการ
ด าเนินการ อพ.สธ.ต าบลสร้างถ่อน้อย อาจจะสนับสนุนในเรื่องงบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ การอ านวยความสะดวก
ต่างๆ คณะท างานอาจเป็นชุมชน เอกชน ชมรม ต่างๆ 
 จากการจัดตั้งคณะท างานแล้ว มีเปูาหมายส าคัญที่จะจัดตั้งศูนย์อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรต าบลสร้าง
ถ่อน้อย ที่ดูแลรับผิดชอบโดยคณะท างาน อพ.สธ.ต าบลสร้างถ่อน้อย เป็นศูนย์ประสานงานในกิจกรรมต่างๆ และ
ศูนย์ข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น 
 

5. การสนับสนุน 
  - องค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อย 
  - วิสาหกิจชุมชน ธนาคารชุมชนต าบลสร้างถ่อน้อย 
  - โครงการส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถบ้านสร้างถ่อนอก 
  - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลทุกแห่ง 
  - โรงเรียนในพ้ืนที่ทุกแห่ง 
  - ชุมชน/หมู่บ้าน ทั้ง 13 หมู่บ้าน 
  - องค์กรเอกชนต่างๆ 
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6. การสนับสนุนด้านวิชาการ 
 - โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ 
 - มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตอ านาจเจริญ 
 

7. งบประมาณ 
 1. งบประมาณองค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อย  150,000  บาท  
 2. งบประมาณสนับสนุนจากเอกชน องค์กรเอกชน 
     ในการจัดตั้งงบประมาณ เมื่อจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี และหารือเห็นพ้องต้องกันระหว่าง อพ.สธ. 
และคณะท างาน อพ.สธ.ต าบลสร้างถ่อน้อย ทางโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ 
(อพ.สธ.) จะท าหนังสือสนับสนุนไปทางต้นสังกัด จนถึงส านักงบประมาณ 
 

8. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 1. องค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อย สามารถด าเนินงานตามภารกิจในการตอบสนองพระราชด าริฯ 
และการด าเนินงานของศูนย์อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรท้องถิ่น จัดท าฐานข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น ซึ่งมีทั้ง
ทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ ทรัพยากรทางวัฒนธรรมภูมิปัญญา และจัดตั้ง “ศูนย์อนุรักษ์และพัฒนา
ทรัพยากรต าบลสร้างถ่อน้อย” 
 2. องค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อย จะเป็นหน่วยน าร่อง ในการจัดตั้งให้เป็นศูนย์การเรียนรู้เพ่ือ
การใช้ประโยชน์ทรัพยากรในระดับต าบลซึ่งจะก่อให้เกิดความร่วมมือของหน่วยงานต่างๆ ต่อเนื่องไปในการสืบ
ทอดแนวคิดและการด าเนินงานในนโยบายด้านการพัฒนาและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 3. ด้านงานบริการสังคม ท าให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือภายนอกองค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อย
เพ่ิมข้ึน ท าให้เกิดการระดมความคิด ทรัพยากรบุคคลที่หลากหลาย โดยเครือข่ายความร่วมมือนี้จะเป็นกลไกส าคัญ
ของกระบวนการที่เกี่ยวกับการด าเนินภารกิจหลักของการให้บริการสังคมทางด้านการศึกษา และด้านอ่ืนๆ ที่จะ
เกิดข้ึนต่อไปในปัจจุบันและในอนาคต 
 4. เพ่ือให้ชุมชนในท้องถิ่นมีความตระหนัก รักและหวงแหนทรัพยากรท้องถิ่นของตน ไม่ท าลายฐาน
ทรัพยากรเหล่านั้นให้หมดไป เกิดการอนุรักษ์อย่างยั่งยืน 
 5. เพ่ือให้มีฐานทรัพยากรท้องถิ่นระดับต าบลในการพัฒนาและพ่ึงพาตนเอง สู่เศรษฐกิจเกิดประโยชน์
สูงสุดแก่ชุมชนและประเทศชาติต่อไปในอนาคต 
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1.2.3  การสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
1. ชื่อโครงการ : โครงการปลูกผักริมรั้ว 
 

2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 
ปัจจุบันปัญหาเรื่องสุขภาพของประชาชนคนไทยเพ่ิมทวีขึ้น ซึ่งเห็นได้จากสถิติของผู้ปุวยที่มารับบริการ

รักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลมีจ านวนมากขึ้นเรื่อยๆ และอัตราการปุวยจากโรคที่ไม่ติดต่อเพ่ิมสูงขึ้น โรงพยาบาลก็
ต้องเพ่ิมขนาดของโรงพยาบาลเพ่ือให้รองรับผู้ที่มารับบริการ ซึ่งเป็นภาระที่รัฐบาลจะต้องเสียงบประมาณในการ
ด าเนินการเป็นอันมาก และเป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุเนื่องจากต้นเหตุของปัญหาสุขภาพที่ส าคัญมีสาเหตุมา
จากการบริโภคอาหารที่ไม่ถูกสุขลักษณะอาหารที่มีการปลอมปนสารเคมี หรือผักผลไม้ที่ไม่ปลอดสารพิษ เพราะ
เกษตรกรผู้ผลิตใช้สารก าจัดศัตรูพืชอย่างไม่ถูกวิธี เพ่ือเหตุผลทางการค้าและพาณิชย์ ท าให้สารเคมีที่เป็นโทษ
เหล่านั้น ตกอยู่กับผู้บริโภคอย่างยากท่ีจะหลีกเลี่ยง แนวทางในการปูองกันปัญหาที่เป็นการแก้ที่ต้นเหตุแบบยั่งยืน 
คือการใหสุ้ขศึกษาแกป่ระชาชน และการส่งเสริมการปลูกผักเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

การปลูกผักรับประทานเองแบบผักอินทรีย์ก็เป็นหนทางหนึ่งที่จะช่วยให้ผู้บริโภคได้รับสารอาหารที่ดี มี
ประโยชน์ แตก่ระนั้นส าหรับประชาชนที่ไม่เคยปลูกผักเลยก็เป็นปัญหาใหญ่ในการที่จะเริ่มต้นที่จะเรียนรู้การปลูก
ผักดว้ยตนเอง ชุมชนต าบลสร้างถ่อน้อยพอเพียงตระหนักในปัญหานี้ จึงไดร้ว่มกันจัดตั้งโครงการนี้ขึ้น 
3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพ่ือแลกเปลี่ยนความรู้และนวัตกรรมในการปลูกผักอินทรีย์ระหว่างสมาชิกดว้ยกันเอง 
3.2 เพ่ืออนุรักษ์พืชผักถิ่น พันธุ์พ้ืนเมือง และขยายพันธุ์พืชที่เป็นสารอาหารให้คงอยู่ไว้ 
3.3 เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพผลผลิต เพื่อให้เหมาะแก่การเกษตรแบบพอเพียงโดยปราศจากการ

ใช้สารเคมีสงเคราะห์ใดๆ 
3.4 ลดรายจ่ายในครัวเรือนเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและใช้แนวทางตามทฤษฏีเศรษฐกิจพอเพียง 
 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
4.1 สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อยพอเพียง 
4.2 ประชาชนทั่วไป 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
พ้ืนที่ในเขตต าบลสร้างถ่อน้อย 
 

6. วิธีด าเนินการ 
6.1 ขั้นเตรียมการ 

- มีการวางแผนการให้ความรู้ แบง่กลุ่มย่อย แบ่งหัวข้อโครงงาน จัดตั้งทีมงานที่เป็นผู้ประสาน 
- รวบรวมบล็อกของสมาชิกที่ปลูกผักอินทรีย์ไว้รับประทานเองเพ่ือสร้างแรงจูงใจ 
- บางกลุม่ยอ่ย แบ่งหัวขอ้โครงงาน จัดตั้งทีมงานที่เป็นผู้ประสานงาน 

6.2 ขั้นปฏิบัติ 
- รวบรวมบล็อกของสมาชิก หรือลิงค์ภายนอกท่ีให้ความรู้เกี่ยวกับการปลูกและดูแลผักอินทรีย์ 

เพ่ือให้สมาชิกท่ีร่วมโครงการได้ศึกษาก่อนลงมือปฏิบัติ 
- แจกจา่ยและแลกเปลี่ยนพันธุ์ผัก 
- กระตุ้นการน าเสนอของผู้เข้ารว่มโครงการในการแลกเปลี่ยน และถ่ายทอดวิทยาการซึ่งกันและ

กัน 
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- จัดให้มีการน าเสนอผลผลิตอย่างต่อเนื่อง โดยมีการก าหนดระยะเวลาตามความเหมาะสม 
6.3 ขั้นประเมินผล 

- การน าเสนอผลงานที่ก าลังเพาะปลูก และ ผลผลิตที่ส าเร็จแล้ว 
- มีการส ารวจความก้าวหน้าของโครงการ โดยวัดจากอัตราการปลูกผักอินทรีย์เพ่ือการบริโภค 

(จ านวนครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ) 
- ปริมาณและคุณภาพของผลผลิตในการเพาะปลูกดีขึ้น 
- ขั้นปรับปรุงและพัฒนา 
- มีการสรุปปัญหาที่ได้ จากการด าเนินการที่ผ่านมา โดยดูตัวชี้วัดจากการประเมินผล และหา

แนวทางแก้ไขรว่มกัน 
- ส่งเสริมใหเ้กิดธนาคารพันธุ์พืชสวนครัวส าหรับให้บริการสมาชิก 
 

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

8. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อย 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
10.1 สมาชิกท่ีร่วมโครงการมีความรู้และนวัตกรรมในการปลูกผักอินทรีย์ 
10.2 สมาชิกสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติได้จริง 
10.3 เพ่ิมผลผลิตของสมาชิก มีคุณภาพดี และปลอดสารพิษ 
10.4 ผู้เขา้ร่วมโครงการได้รับประโยชน์จากการปลูกผักบริโภคเอง ได้เกิดการเรียนรู้ตามแนวทาง

เศรษฐกิจพอเพียงเกิดประโยชน์ต่อตนเองและเกิดการแบ่งปัน 
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1.3 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน 
 1.3.1  สร้างจิตส านึกและความตระหนักในความซ่ือสัตย์สุจริต 
1. ชื่อโครงการ : โครงการค่ายวิชาการเด็กและเยาวชน 
 

2. หลักการและเหตุผล 
 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 มาตรา 25 ก าหนดให้รัฐต้องส่งเสริมการด าเนินงาน
และจัดตั้งแหล่งเรียนรู้ทุกรูปแบบ ซึ่งเด็กและเยาวชนเป็นทรัพยากรที่มีความส าคัญควรได้รับการพัฒนาเพ่ิมพูน
ความรู้อยู่เสมอ สามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยตระหนักในคุณค่าของความ
เป็นไทย ทั้งนี้การจัดกิจกรรมค่ายวิชาการเด็กและเยาวชน เพ่ือช่วยลดช่องโห่วในการเกิดปัญหาสังคม โดยการจัด
กิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนให้มีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง โดยยึดหลักการตามพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมและพัฒนาเด็กเยาวชนแห่งชาติ   
 ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อย ในฐานะที่มีหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน 
ผู้สูงอายุ และผู้พิการ ตามมาตรา  67(6)  ภายใต้บังคับกฎหมาย จึงได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว และเห็นว่าทุก
ภาคส่วนของสังคมมีบทบาทในการส่งเสริมการศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็ก และเยาวชนให้มีทักษะ และ
ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้อย่างเป็นรูปธรรม และช่วยสร้างความสมานสามัคคีของเด็กและเยาวชนในต าบลสร้าง
ถ่อน้อยในช่วงเปิดภาคเรียน ซึ่งส่วนใหญ่เด็กๆมีเวลาว่างอาจชักชวนกันไปในทางที่ไม่ดีอาจจะเกิดปัญหาอ่ืนๆ
ตามมาอีกมากมาย ดังนั้นเพ่ือเป็นการปูองกันปัญหาต่างๆของเด็กและเยาวชน องค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อ
น้อย จึงเล็งเห็นความส าคัญ จึงได้จัดโครงการค่ายวิชาการเด็กและเยาวชนขึ้น 
 

3. วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือพัฒนาและเพ่ิมพูนความรู้ให้กับเด็กและเยาวชนอย่างต่อเนื่อง 
 2.เพ่ือให้สมาชิกปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทางกายและจิตใจไปในทางที่ดี 
 3.เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตทักษะทางความคิด สร้างภูมิคุ้มกันทางด้านร่างกายจิตใจให้กับเยาวชนไม่ตก
เป็นทาสของสิ่งเสพติด 
 

4. เป้าหมาย 
กลุ่มเปูาหมาย เด็ก เยาวชน ผู้ปกครอง ผู้ใหญ่บ้าน สมชิก อบต. และคณะผู้บริหาร องค์การบริหารส่วน

ต าบลสร้างถ่อน้อย   
 

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

 

6. สถานที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อย 
 
 

7. วิธีด าเนินการ 
 1. ประชุมชี้แจงเพ่ือก าหนดวัตถุประสงค์และเปูาหมายการด าเนินงาน 
 2.เขียนโครงการ/เสนอโครงการ/ขอรับอนุมัติโครงการ 
 3. จัดกิจกรรมอบรม 
 4. สรุปผลการด าเนินงาน 
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8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อย 
  

9. งบประมาณ 
 40,000 บาท  
 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1.เด็กและเยาวชนได้รับความรู้และทักษะมากขึ้น  
 2.เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ 
 3. ได้ร่วมสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลและแก้ปัญหาสิ่งเสพติดในสถานศึกษาและชุมชนได้อย่างเป็น
รูปธรรม 
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 1.3.2  สร้างจิตส านึกและความตระหนักให้มีจิตสาธารณะ 
1. ชื่อโครงการ : โครงการสร้างจิตส านึกและตระหนักให้มีจิตสาธารณะแก่ชุมชน 
 

2. หลักการและเหตุผล 
 จิตสาธารณะ หมายถึง ความรู้สึกตระหนักของบุคคลถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคม ท าให้เกิดความรู้สึกที่
ปรารถนาจะร่วมและมีส่วนช่วยเหลือสังคม โดยรับรู้ถึงสิทธิควบคู่ไปกับหน้าที่และความรับผิดชอบ ส านึกถึงพลัง
ของตนว่าสามารถร่วมแก้ไขปัญหาได้ และลงมือกระท าเพ่ือให้เกิดการแก้ปัญหาด้วยวิธีการต่างๆ โดยการเรียนรู้
และแก้ไขปัญหาร่วมกันกับคนในสังคมเพราะการอยู่ร่วมกันในสังคมทุกวันนี้ จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอาศัยความมี
น้ าใจไมตรีการเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ การช่วยเหลือเกื้อกูลกันโดยไม่หวังผลตอบแทน การด ารงชีวิตในสังคมที่มี การ
ช่วยเหลือกันถึงแม้ว่าเรื่องราวหรือเหตุการณ์นั้นไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับเรา หรือเราไม่ได้เดือดร้อนด้วย แต่ก็เต็ม
ใจที่จะแบ่งปันให้การช่วยเหลือเอ้ืออาทรกัน นั่นคือ การแสดงความมีจิตสาธารณะนั่นเอง 

 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นหน่วยงานที่ใกล้ชิดกับชุมชน  การปลูกฝังจิตส านึกและตระหนักให้มีจิต
สาธารณะจึงเป็นสิ่งส าคัญ ดังนั้น  องค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อยจึงได้จัดโครงการสร้างจิตส านึกและ
ตระหนักให้มีจิตสาธารณะแก่ชุมชนขึ้น เพ่ือเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ชุมชนควรเริ่มตั้งแต่บุคลากรในหน่วยงานที่จะ
ร่วมกันช่วยเหลือเกื้อกูลสังคมโดยไม่หวังผลตอบแทน   

 

3. วัตถุประสงค ์
3.1 เพ่ือให้บุคลากรมีความคิดด้านบวก ท าตัวเป็นประโยชน์ ไม่เห็นแก่ตัว มีความรักความเข้าใจต่อสังคม 
3.2 เพ่ือให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน รู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของสังคม การอยู่ร่วมกันอย่าง

กลมกลืน เกื้อกูล เป็นธรรมชาติ 
3.3 เพ่ือให้บุคลากรมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับบุคคลอื่น และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้   

4. กลุ่มเป้าหมาย 
พนักงาน ลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อย 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อย 

6. ระยะเวลาด าเนินการ 
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564)   ช่วงเข้าพรรษา (กรกฎาคม - ตุลาคม)       

7. กิจกรรมและวิธีการด าเนินการ 
7.1 ติดต่อประสานและขอความร่วมมือไปยังเจ้าของสถานที ่ 
7.2 ชี้แจงรายละเอียดและวางแผนการด าเนินงานตามโครงการฯ 
7.3 จัดท ารายละเอียดโครงการฯ  
7.4 เสนอรายละเอียดโครงการ เพ่ือพิจารณาปรับปรุงและแก้ไขให้ถูกต้องและเกิดความเหมาะสม 
7.5 ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมโครงการฯ 
7.6 วัดผลและประเมินผลโครงการฯ 
 

8. งบประมาณ 
ไม่ใช้งบประมาณ 
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9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อย 
 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
10.1 บุคลากรมีความคิดด้านบวก ท าตัวเป็นประโยชน์ ไม่เห็นแก่ตัว มีความรักความเข้าใจต่อสังคม 
10.2 บุคลากรมีส่วนร่วมในการอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน รู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของสังคม การอยู่ร่วมกันอย่างกลมกลืน 

เกื้อกูล เป็นธรรมชาติ 
10.3 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับบุคคลอื่น และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้   
10.4  เกิดสังคมแห่งการแบ่งปัน ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน 
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มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 
 

2.1 แสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร 
 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “ประกาศเจตจ านงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น” 
 

2. หลักการและเหตุผล 
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริตมาแล้ว 3 

ฉบับ ปัจจุบันที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ 3 เริ่มจากปีพ.ศ. 2560 จนถึงปีพ.ศ. 2564 ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มี
มาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมเป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความ
ร่วมมือจากฝุายการเมือง หน่วยงานของรัฐตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและ
ประชาชนเพื่อให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยก าหนด
วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” มีเปูาหมายหลักเพ่ือให้ประเทศไทยได้รับการประเมิน
ดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ50 ในปีพ.ศ. 2564 ซึ่งการ
ที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้นได้นั้น การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจ้าหน้าที่ของรัฐและ
ประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่างจากท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได้ 
ก าหนดยุทธศาสตร์การด าเนินงานออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

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

หลักการกระจายอ านาจการปกครอง ที่มุ่งเน้นการกระจายอ านาจจากส่วนกลางลงสู่ท้องถิ่นและเป็นกลไกหนึ่งใน
การส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เป็นหน่วยงานหลักในการจัดท าบริการสาธารณะและกิจกรรม
สาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิดความยั่งยืนรัฐ
จะต้องให้ความเป็นอิสระแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยยึดหลักแห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของ
ประชาชนในท้องถิ่น และส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการจัดท าบริการสาธารณะ 
รวมทั้งมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปญัหาในระดับพ้ืนที่ ส่วนการก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะท าได้
เทา่ที่จ าเปน็ตามกรอบกฎหมายก าหนด และต้องเปน็ไปเพ่ือการคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น 

ทั้งนี้ ต้องยอมรับว่าปัญหาการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเรื่องที่มีค าครหา ที่ได้สร้างความ
ขมขื่นใจให้แก่คนท างานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาเป็นเวลาช้านาน ซึ่งหากพิจารณาจ านวนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบกับมีปัจจัยนานัปการที่คอยยั่วยวนใจ บั่นทอนความมีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์
สุจริต ของคนท างานราชการส่วนท้องถิ่นส่วนให้เหือดหายไป และหากจะว่ากันไปแล้ว เรื่องในท านองเดียวกันนี้ก็
สามารถเกิดขึ้นกับคนท างานในหน่วยงานราชการอ่ืนได้เช่นเดียวกัน เพียงแต่คนท างานในองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีจ านวนมากและมากกว่าคนท างานในหน่วยราชการอ่ืน ๆ จึงมีโอกาสหรือความเป็นไปได้สูงที่คนท างานใน
ท้องถิ่น อาจต้องถูกครหาในเรื่องการใช้อ านาจหน้าที่โดยมิชอบมากกว่า แม้ว่าโอกาสหรือช่องทางที่คนท างานใน
ท้องถิ่นจะใช้อ านาจให้ออกนอกลู่นอกทาง จะมีได้ไม่มากเท่ากับที่คนท างานในหน่วยงานราชการอ่ืน และมูลค่า
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ของความเสียหายของรัฐ ที่คนท างานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก่อให้เกิดขึ้นก็อาจเป็นแค่เศษผงธุลีของ
ความเสียหายที่เกิดจากการทุจริตของคนนอกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นที่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการ
ต่อต้านการทุจริตอย่างเห็นชัดเป็นรูปธรรม ด้วยการจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต ส่งเสริมให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นบริหารงานด้วยความโปร่งใส มีความเขม้แข็งในการบริหารราชการตามหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาลบังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน และยกระดับมาตรฐานในการปูองกันการ
ทุจริตขององคก์รตนเองตอ่ไปให้ครอบคลุมพ้ืนที่ทั่วประเทศต่อไป 

 

3. วัตถุประสงค ์
เพ่ือแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยการ

จัดท าแผนปูองกันการทุจริตในองคก์รที่บริหาร 
 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
4.1 ประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย 1 ฉบับ 
4.2 มีการประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชน อย่างน้อย 1 ครั้ง 
4.3 แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น 5 ปี 
 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อย 
 

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

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

8. งบประมาณด าเนินการ 
ไมใ่ช้งบประมาณ 
 

9. ผูร้ับผิดชอบ 
ส านักปลัดองคก์ารบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อย 
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10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
10.1 ผลผลิต 

- มีประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย 1 ฉบับ 
- มีการประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชน อย่างน้อย 1 ครั้ง 
- มีแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น 5 ปีจ านวน 1 ฉบับ 

10.2 ผลลัพธ์ 
- การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความโปร่งใส สามารถปูองกันการทุจริต

ของบุคลากรองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นได้ 
- ลดข้อร้องเรียนการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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2.2 มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 
2.2.1 สร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามหลักคุณธรรม ทั้งในเรื่องการบรรจุ

แต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อนต าแหน่ง/เงินเดือน และมอบหมายงาน 
 

1. ชื่อโครงการ: มาตรการการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล (ถือปฏิบัติตามระเบียบ) 
 

2. หลักการและเหตุผล 
พนักงาน ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อย เป็นบุคลากรที่มี

ความส าคัญตอ่องค์กร โดยการขับเคลื่อนการพัฒนางานขององค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อย ให้มีศักยภาพ 
โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร และประชาชนการพัฒนางานขององค์กรจะบรรลุผลได้ต้อง
เริ่มมาจากบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นปจัจัยส าคัญในการพัฒนางานให้มีคุณภาพจะต้องมีมาตรฐานในการท างาน
ที่เป็นรูปธรรมชัดเจน และมีมาตรการในการท างานที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบการท างานได้ ด้านการพัฒนา
ระบบบริหารให้มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม เพ่ือน าไปสู่การสร้างมาตรฐานความโปร่งใส และการให้บริการที่เป็น
ธรรมตรวจสอบได้อย่างแท้จริงต่อไป 

เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ที่ก าหนดให้การปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน โดยวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และค านึงถึงการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ตามพระราชกฤษฎีกา ว่า
ด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2556 มาตรา 6 ที่ก าหนดให้การบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีนั้น ต้องก่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ มีประสิทธิภาพเกิด
ความคุม้ค่าในเชิงภารกิจของรัฐ  

ดังนั้น เพ่ือเป็นการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามหลัก
คุณธรรมจริยธรรมในการท างาน มีความโปร่งใส และตรวจสอบการท างานได้ จึงได้จัดให้มีมาตรการสร้างความ
โปร่งใสในการบริหารงานบุคคลขึ้น 
 

3. วัตถุประสงค ์
3.1 เพ่ือก าหนดมาตรการด้านความโปร่งใสในการบริหารบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อ

น้อย 
3.2 เพ่ือให้การปฏิบัติงานบุคลากรมีรูปแบบ ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง โปร่งใสสามารถตรวจสอบ

ได ้
3.3 เพ่ือเป็นการปูองกันการทุจริตในการแสวงหาประโยชน์จากการปฏิบัติงานด้านบริหารงานบุคคล 
3.4 เพ่ือปรับปรุงกลไกการปฏิบัติราชการด้านบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อ

น้อยใหม้ีประสิทธิภาพได้คนดี คนเก่งเขา้มาท างาน 
 

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

5. พื้นที่ด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อย 
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6. วิธีด าเนินการ 

6.1 ก าหนดหลักเกณฑ์ การบริหารงานบุคคลในเรื่องการบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย โอนเลื่อนต าแหน่ง/
เงินเดือน ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อยเรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อย พ.ศ. 2560 

6.2 น าหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลมาก าหนดเป็นมาตรการในการปฏิบัติงานบุคคล 
6.3 ประกาศเผยแพร่มาตรการการบริหารงานบุคคล 
6.4 ด าเนินการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาล 
6.5 สรุปผลการด าเนินการบริหารงาน 
 

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

8. งบประมาณด าเนินการ 
ไมใ่ช้งบประมาณ 
 

9. ผูร้ับผิดชอบ 
ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อย 
 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
ผลผลิต 

- มีมาตรการด าเนินงานด้านบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อย จ านวน 
1 มาตรการ 

- เจ้าหน้าที่งานบริหารงานบุคคลสามารถปฏิบัติงานเป็นไปตามาตรฐานและหลักธรรมาภิบาล 
ผลลัพธ์ 

- ลดข้อร้องเรียนในการด าเนินการด้านบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อ
น้อยไมน่้อยกว่า 90 % 

- บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อยมีความพึงพอใจต่อระบบและมาตรฐานการ
บริหารงานบุคคลไมต่่ ากว่าระดับ 3 

- การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อยมีความโปร่งใส สามารถ
ปูองกันการทุจริตของเจ้าหน้าที่ได้ 
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1. ชื่อโครงการ: กิจกรรม “สร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน” 
 

2. หลักการและเหตุผล 
การพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน เป็นกระบวนการหนึ่งของการบริหาร

ผลการปฏิบัติราชการซึ่งใช้หลักการการให้รางวัลเป็นแรงจูงใจให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดแรงกระตุ้นในการพัฒนาผลงาน 
ซึ่งนายกองค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อย ได้ให้ความส าคัญในเรื่องการพิจารณาความดีความชอบหรือการ
พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนเป็นเรื่องล าดับต้นๆ ของเรื่องการบริหารงานบุคคล โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการใช้
ดุลพินิจของผู้บังคับบัญชาในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้ ใต้บังคับบัญชา ประกอบกับประกาศ
คณะกรรมการขา้ราชการองคก์ารบริหารส่วนต าบล เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนต าบล    ได้ก าหนดให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแต่งตั้งคณะกรรมการ
พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการองค์การบริหารส่วนต าบลด้วยเหตุผลนี้เองจึงเป็นที่มาของกิจกรรมการสร้าง
ความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน 

 

3. วัตถุประสงค ์
เพ่ือให้การบริหารงานบุคคลด้านการเลื่อนขั้นเงินเดือนมีความโปร่งใส เป็นธรรมและสามารถตรวจสอบได้ 
 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อย 
 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อย 

 

6. วิธีด าเนินการ 
6.1 แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการองค์การบริหารส่วน

ต าบลสร้างถ่อน้อย โดยแตง่ตั้งปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อยเป็นประธานกรรมการ และหัวหน้าส่วน
ราชการเป็นกรรมการ และข้าราชการองค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อยที่รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่เป็น
เลขานุการ 

6.2 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการองค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อย
โดยประกอบด้วยประธานกรรมการ หัวหน้าส่วนและผู้บริหารสถานศึกษาเป็นกรรมการ และข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนต าบล ที่รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่เปน็เลขานุการ 

6.3 ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการองค์การบริหาร
ส่วนต าบลสร้างถ่อน้อย เพ่ือกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการที่ผู้บังคับบัญชาได้พิจารณาไว้โดย
เจ้าหน้าที่ให้ค าปรึกษาและเสนอความเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานและความเป็นธรรมของการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ 

6.4 คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการองค์การบริหาร
ส่วนต าบลสร้างถ่อน้อยรวบรวมและเสนอผลการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการให้แก่
คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนข้าราชการองค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อย 

6.5 คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนข้าราชการองค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อยพิจารณา
ทบทวนผลการพิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามที่คณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการของข้าราชการองค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อยเสนอมา โดยใช้หลักเกณฑ์ตามที่ก าหนดไว้ใน
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ประกาศคณะกรรมการขา้ราชการองค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อยเรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลของขา้ราชการองค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อย  

 

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

8. งบประมาณด าเนินการ 
ไมใ่ช้งบประมาณ 
 

9. ผูร้ับผิดชอบ 
องค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อย 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
มีการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนที่โปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ 
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2.2.2 สร้างความโปร่งใสในการบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดหาพัสดุ การใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินของ
ทางราชการ โดยยึดถือและปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวขอ้งอยา่งเครงครัด 
 

1. ชื่อโครงการ: กิจกรรม “ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี” 
 

2. หลักการและเหตุผล 
เพ่ือให้การบันทึกบัญชี การจัดท าทะเบียนคุมเงินรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นแนวทาง

เดียวกันและสอดคล้องกับการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงมีกิจกรรม
ควบคุมให้บุคลากรฝุายบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อยจัดท าทะเบียนคุมเงินรายจ่ายให้
ความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติ ท าให้เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพลดข้อผิดพลาดในการเบิกจ่ายเงินตาม
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีและด าเนินงานตามขั้นตอนของระเบียบประกาศกระทรวงมหาดไทยและ
หนังสือสั่งการที่เก่ียวข้อง ซึ่งถือเป็นเรื่องส าคัญที่องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องท าตามกฎหมาย ระเบียบ และ
มีความจ าเป็นต่อการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อย 

 

3. วัตถุประสงค ์
3.1 เพ่ือให้บุคลากรฝุายบัญชี กองคลัง มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศ และ

หนังสือที่เก่ียวข้อง 
3.2 เพ่ือลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ที่อาจจะท าให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ 

 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
บุคลากรฝุายบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อย 
 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อย 
 

6. วิธีด าเนินการ 
จัดท าทะเบียนคุมเงินรายจ่ายตามงบประมาณแยกหมวดรายจ่าย แยกแผนงาน แยกประเภทรายจ่ายตาม

งบประมาณท่ีตั้งไว้ 
 

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

 

8. งบประมาณด าเนินการ 
ไมใ่ช้งบประมาณ 

 

9. ผูร้ับผิดชอบ 
กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อย 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
10.1 บุคลากรฝุายบัญชี กองคลัง มีความรู้ความเขา้ใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศและหนังสือสั่ง

การที่เก่ียวขอ้ง 
10.2 ลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ที่อาจจะท าให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการและเป็นไปใน

ทิศทางเดียวกัน 
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1. ชื่อโครงการ :โครงการเผยแพร่ข้อมูลขา่วสารด้านการจัดซื้อ -จัดจ้าง 
 

2. หลักการและเหตุผล 
ตามภารกิจและการจัดท าบริการสาธารณะ ต้องเป็นไปตามอ านาจหน้าที่และกฎหมายที่ก าหนดไว้ ดังนั้น 

การที่องค์การบริหารส่วนต าบลจะบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนจะต้อง
บริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือประโยชน์
สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและให้ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
จัดซื้อ จัดจ้าง และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร โดยพิจารณาถึงประโยชน์และผลเสียทางสังคม ภาระต่อประชาชน 
คุณภาพ วัตถุประสงค์ที่จะใช้ ราคา และประโยชน์ระยะยาวที่จะได้รับประกอบกัน 

ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อย เป็นไปอย่างโปร่งใส 
ตรวจสอบได้ เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถิ่น จึงมีความจ าเป็นต้องจัดโครงการ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ -จัดจ้าง เพ่ือให้ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ -จัดจ้าง
ขององค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อยทุกโครงการและกิจกรรม 

 

3. วัตถุประสงค ์
3.1 เพ่ือให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ -จัดจ้างตามโครงการและกิจกรรม

ต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อย 
3.2 เพ่ือเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ สามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 
3.3 เพ่ือปูองกันการทุจริตในหน่วยงาน 

 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
เผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อ -จัดจ้าง ตามแผนงาน/โครงการต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลที่ด าเนินการ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับ
ที่ 9) พ.ศ. 2553จ านวน 4 ช่องทาง ไดแ้ก่ ทางเว็บไซต ์บอรด์ประชาสัมพันธ์ หนังสือ ระบบกระจายเสียงไร้สาย 
 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อย 
 

6. วิธีด าเนินการ 
6.1 รวบรวมข้อมูลกระบวนการจัดหาพัสดุเพื่อจัดท าประกาศ ดังนี้ 

- ประกาศการจัดซื้อ -จัดจ้าง 
- ประกาศการก าหนดราคากลางในการจัดซื้อ -จัดจ้าง 
- ประกาศก าหนดวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน 
- ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน 
- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพร้อมวงเงินการจัดซื้อ -จัดจ้าง 
- ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน 

6.2 น าส่งประกาศไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตามช่องทางการประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วน
ต าบล ไดแ้ก่ ทางเว็บไซต ์บอร์ดประชาสัมพันธ์ ระบบกระจายเสียงไร้สาย หน่วยงานราชการ เป็นต้น 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 

4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564) 
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8. งบประมาณด าเนินการ 
ไมใ่ช้งบประมาณ 

 

9. ผูร้บัผิดชอบ 
กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อย 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
10.1 ผลผลิต 

เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไมน่้อยกว่า 3 ช่องทาง 
10.2 ผลลัพธ์ 

- ประชาชนได้เขา้ถึงขอ้มูลขา่วสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไมน่อ้ยกว่าร้อยละ 70 ของโครงการ
ที่จัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด 

- การจัดหาพัสดุเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน 
- สามารถลดปัญหาการร้องเรียนการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างได ้
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2.2.3 สร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะ/บริการประชาชน เพื่อให้เกิดความพึงพอใจแก่ประชาชน
โดยทัดเทียมกันและโดยไม่เลือกปฏิบัติ 
 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : กิจกรรมการใช้บัตรคิวในการติดต่อราชการ 
 

2. หลักการและเหตุผล 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานบริหารราชการอีกรูปแบบหนึ่งที่มีอ านาจหน้าที่ในการจัดท า

บริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนผู้มาขอรับบริการติดต่อกับ
หน่วยงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นมักจะประสบปัญหาด้านการอ านวยความสะดวกอย่างเสมอ
ภาค เป็นธรรมอันเนื่องมาจากภารกิจ และผู้มาขอรับบริการเป็นจ านวนมากซึ่งเจ้าหน้าที่ไม่สามารถให้บริการได้
อย่างทันทว่งที การตอบสนองความต้องการเกิดความล่าช้าไมเ่ป็นธรรม และการให้บริการไม่เป็นระบบมีการลัดคิว 
ซึ่งเป็นช่องทางหนึ่งในการทุจริต ประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ถือเป็นพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ ทั้งผู้มาขอรับ
บริการและผู้ให้บริการ ส่งผลต่อมาตรฐานการให้บริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ 

เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ที่ก าหนดให้การปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่เป็นไปเพ่ือประโยชน์สุข
ของประชาชน์ โดยใชวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
ตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงานและการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารอย่างโปร่งใสตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 ที่ก าหนดให้การบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ดี ไดแ้ก่ การบริหารราชการเพ่ือบรรลุเปูาหมายโดยก่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน มีประสิทธิภาพและเกิด
ความคุม้ค่าในเชิงภารกิจของรัฐ ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกิดความจ าเป็น และประชาชนได้รับการอ านวยความ
สะดวก และได้รับการตอบสนองความต้องการ ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณา
อนุญาตของทางราชการพ.ศ. 2558 

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อย ได้มุ่งเน้นที่จะให้บริการประชาชนแล้วเสร็จในระยะเวลาที่
เหมาะสม ให้บริการโดยจัดล าดับก่อน - หลัง เพ่ือเป็นการสร้างความพึงพอใจ และความทัดเทียมกันในการ
ให้บริการประชาชน โดยไม่เลือกปฏิบัติ จึงได้จัดกิจกรรมการใช้บัตรคิวในการติดต่อราชการส าหรับผู้มาติดต่อ
ราชการ 

 

3. วัตถุประสงค ์
3.1 เพ่ือสร้างกลไกในการปฏิบัติราชการด้านการอ านวยความสะดวก ความเสมอภาค เป็นธรรมต่อผู้มา

รับบริการ 
3.2 เพ่ือให้ประชาชนผู้มาขอรับบริการได้รับความสะดวก รวดเร็ว สามารถตอบสนองความต้องการของ

ประชาชน 
3.3 เพ่ือให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการที่ให้และเกิดความคุ้มคา่ในการขอรับบริการ 
3.4 เพ่ือเป็นเกราะปูองกันในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่มิให้กระท าการแสวงหาประโยชน์หรือกระท า

การประพฤติมิชอบต่อต าแหน่งหน้าที่ อันเป็นเหตุแห่งการทุจริตต่อหน้าที ่
 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
การจัดท าบัตรคิวในการให้บริการแก่ประชาชนทั่วถึงเป็นธรรม 

 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อย 
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6. วิธีด าเนินการ 
6.1 จัดท าค าสั่งคณะท างานเพ่ือก าหนดตัวบุคลากร ผู้รับผิดชอบ ในการดูแล ก ากับการให้บริการ 
6.2 ประชุมชี้แจง แนวทาง ก าหนดรูปแบบวิธีการ ขั้นตอนการปฏิบัติ 
6.3 จัดท าบัตรคิวในรูปแบบต่างๆ ตามความจ าเป็นและเหมาะสม 
6.4 ปิดประกาศประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงขั้นตอนการรับบริการบัตรคิว และการใช้บริการ

ตามล าดับคิว 
6.5 จัดท าแบบประเมินผลความพึงพอใจของผู้มาขอรับบริการ 
6.6 สรุปผลการให้บริการตามแบบประเมินความพึงพอใจเป็นรายสัปดาห์/รายเดือน เพ่ือน ามาปรับปรุง 

แก้ไขการให้บริการอย่างมีคุณภาพ 
 

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

8. งบประมาณด าเนินการ 
ไมไ่ดเ้บิกจา่ยงบประมาณ 

 

9. ผูร้ับผิดชอบ 
ทุกส านัก/กอง/ฝุาย องค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อย 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
10.1 ผลผลิต 

มีการใช้บัตรคิวส าหรับให้บริการแก่ประชาชนตามล าดับก่อนหลัง  
10.2 ผลผลิต 

- ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการที่ให้ ไมน่้อยว่าร้อยละ 70 ของผู้มาขอรับบริการ 
- การใหบ้ริการเกิดความโปร่งใส ลดข้อร้องเรียนการทุจริตต่อหน้าที ่
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2.3 มาตรการการใช้ดุลยพินิจและใช้อ านาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
2.3.1 มีการจัดท าแผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาการด าเนินการเกี่ยวกับการบริการประชาชน

รายละเอียดที่เกี่ยวข้องในแต่ละขั้นตอน เปิดเผย ณ ที่ท าการและในระบบเครือข่ายสารสนเทศขององค์กร
ปกครองสว่นทอ้งถิ่น 
 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 

2. หลักการและเหตุผล 
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 52 ก าหนดให้องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น จัดท าหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยอย่างน้อยต้องมีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการ
ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานการอ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน ตลอดจนจัดให้มีการ
รับฟงัและส ารวจความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการ เพื่อปรับปรุงการบริหารงานให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของประชาชนมากที่สุด ประกอบกับในปีที่ผ่านมาได้มีการประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหาร
จัดการที่ดี และได้ด าเนินการตามโครงการดังกล่าวอย่างต่อเนื่องทุกปีนั้น 

เพ่ือให้การประเมินบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเกิดประโยชน์สุขต่อประชาชน 
เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจขององค์กรมีประสิทธิภาพและความคุ้มค่า สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง หรืออย่างน้อยมีผลการประเมินไม่ต่ ากว่าปีที่ผ่านมา 
องค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อย จึงไดจ้ัดท าโครงการปรับปรุงกระบวนการท างานหรือลดขั้นตอนการท างาน
หรือการบริการ เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนโดยยึดกรอบแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการที่ดี
ขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นและอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎหมายเป็นส าคัญ 
 

3. วัตถุประสงค ์
3.1 เพ่ือลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานการบริการประชาชน 
3.2 เพ่ืออ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน 
3.3 เพ่ือรับฟังและส ารวจความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการ 
3.4 เพ่ือปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน 

 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
4.1 เพ่ือลดขั้นตอนในการท างานขององค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อยให้สั้นลง 
4.2 ประชาชนในพื้นท่ี ต าบลสร้างถ่อน้อย 
4.3 ประชาชนนอกพ้ืนที่ และประชาชนทั่วไป 
4.4 พนักงานและเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อย 
4.5 ผู้บังคับบัญชามอบอ านาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่งการ อนุญาต การอนุมัติ และการปฏิบัติ

ราชการใดๆ ไปสู่ผู้ใตบ้ังคับบัญชาซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการด าเนินการเรื่องนั้นโดยตรง 
 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อย 
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6. วิธีด าเนินการ 
6.1 แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
6.2 ประชุมคณะกรรมการเพ่ือส ารวจงานบริการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องปฏิบัติ ปรับปรุง

ขั้นตอนและระยะเวลาในการให้บริการที่สามารถปฏิบัติได้จริงและพิจารณางานในภารกิจว่าเรื่องใดที่ผู้บังคับบัญชา
สามารถมอบอ านาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ หรือการปฏิบัติราชการใดๆ ให้ แก่
ผู้ใตบ้ังคับบัญชา 

6.3 ประกาศลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ และประกาศกระบวนงานบริการประชาชนที่
นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมอบอ านาจให้รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือปลัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ให้ประชาชนทราบโดยทั่วไปพร้อมทั้งจัดท าแผนภูมิแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการให้
ประชาชนทราบ 

6.4 มีระบบการรับฟังข้อร้องเรียนหรือมีการสอบถามจากภาคประชาชน และน าผลดังกล่าวมาปรับปรุง
การปฏิบัติราชการ 

6.5 รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคต่างๆ ให้นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
ผู้บริหารทราบ 

 

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

8. งบประมาณด าเนินการ 
ไมใ่ช้งบประมาณ 

 

9. ผูร้ับผิดชอบโครงการ 
ทุกกอง/ส านัก ในองค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อย 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
10.1 ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วในการติดต่อขอรับบริการ และมีความพึงพอใจในการ

ให้บริการของเจ้าหน้าที ่
10.2 การปฏิบัติราชการมีความคล่องตัว และบุคลากรมีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน 
10.3 การปฏิบัติราชการมีความสอดคล้องกับนโยบายปฏิรูประบบราชการ 
10.4 ท าให้ภาพลักษณ์ขององค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อยเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นและท าให้

ประชาชนมีความศรัทธาต่อคณะผู้บริหารมากยิ่งขึ้น 
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2.3.2 มีการกระจายอ านาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติราชการแทนหรือการ
ด าเนินการอ่ืนใดของผู้มีอ านาจในองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น 
 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ การมอบอ านาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ  
 

2. หลักการและเหตุผล 
การมอบหมายอ านาจหน้าที่ให้กับผู้ใตบ้ังคับบัญชาในการบริหารงานในด้านต่างๆ ภายในองค์กรนั้น ก็เพ่ือ

เป็นการช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานให้เกิดความคล่องตัว รวดเร็ว ซึ่งการพิจารณาเลือก/มอบหมาย
ภารกิจและขอบขา่ยของความรับผิดชอบที่จะมอบหมายให้ผู้ใต้บังคับบัญชา จะพิจารณาถึงความส าคัญ คุณสมบัติ 
ความรู้ ความสามารถในการที่จะด าเนินการเรื่องนั้นเป็นอย่างดี ด้วยความรอบคอบและเหมาะสม เพ่ือให้การ
บริหารงานกอ่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ 

ดังนั้น การด าเนินการของหน่วยงานต้องมีการปรับให้เข้ากับสภาพสังคมและทันต่อสถานการณ์ที่การ
บริหารราชการต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ 
ความคุม้ค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การกระจายอ านาจการตัดสินใจ การอ านวยความ
สะดวก และการตอบสนองความต้องการของประชาชน แต่ทั้งนี้ต้องมีผู้รับผิดชอบต่อผลของงานซึ่งเป็นหลักการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ด ี
 

3. วัตถุประสงค ์
เพ่ือให้การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อยภายใต้กรอบอ านาจหน้าที่ตามที่

กฎหมายก าหนดให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็วและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ 
 

4. เป้าหมาย 
คณะผู้บริหาร ปลัด รองปลัด หรือหัวหน้าส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อนอก 
 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
องคก์ารบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อย 
 

6. วิธีด าเนินการ 
6.1 จัดท าบันทึกเสนอเพ่ือพิจารณาขออนุมัติ อนุญาต สั่งการ แต่งตั้ง มอบหมาย คณะผู้บริหาร ปลัด

องค์การบริหารส่วนต าบล รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหรือหัวหน้าส่วนราชการ เพ่ือลดขั้นตอนการปฏิบัติ
ราชการ 

6.2 ด าเนินการออกค าสั่งฯ 
6.3 ส าเนาค าสั่งฯ แจ้งคณะคณะผู้บริหาร ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล รองปลัดองค์การบริหารส่วน

ต าบลหรือหัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน ที่ได้รับมอบหมายทราบ 
 

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

8. งบประมาณด าเนินการ 
ไมใ่ช้งบประมาณ 
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9. ผูร้ับผิดชอบโครงการ 

ส่วนราชการทุกส่วนภายในองค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อย 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
การบริหารราชการ การด าเนินงาน การปฏิบัติงานเกิดความคล่องตัวและรวดเร็ว ตลอดจนการอ านวย

ความสะดวกและการให้บริการประชาชน/บริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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1. ชื่อโครงการ : มอบอ านาจเจ้าพนักงานทอ้งถิ่นตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
 

2. หลักการและเหตุผล 
ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ได้บัญญัติก าหนดอ านาจหน้าที่ของนายกองค์การบริหาร

ส่วนต าบลในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นไว้หลายประการ ทั้งการอนุญาตก่อสร้างอาคาร รื้อถอนอาคาร ต่อเติม
ดัดแปลงอาคาร เป็นต้น ซึ่งล้วนแต่เกี่ยวข้องกับสิทธิ หน้าที่ และเสรีภาพของประชาชน การที่จะใช้อ านาจอยู่กับ
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลก็อาจเป็นผลให้การบริการประชาชนเกิดความล่าช้า และอาจเป็นช่องว่างที่ท าให้
เกิดการทุจริตขึ้นมาได้ ดังนั้น จึงได้ก าหนดมาตรฐานการมอบอ านาจเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
 

3. วัตถุประสงค ์
3.1 เพ่ือให้การใช้ดุลยพินิจของเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 

เป็นไปอย่างรอบคอบ 
3.2 เพ่ือปูองกันการทุจริตคอรัปชั่นของเจ้าหน้าที ่

 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
ค าสั่งนายกองค์การบริหารส่วนต าบลมอบอ านาจเจ้าพนักงานท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 

พ.ศ. 2522 ให้กับรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อย 
 

6. วิธีด าเนินการ 
เสนอค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลมอบอ านาจเจาพนักงานท้องถิ่นให้รองนายกองค์การบริหารส่วน

ต าบลเป็นผู้ปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนต าบลในการใช้อ านาจเจ้าพนักงานท้องถิ่นตาม
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
 

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

 

8. งบประมาณด าเนินการ 
ไมใ่ช้งบประมาณ 

 

9. ผูร้ับผิดชอบโครงการ 
กองช่าง องค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อย 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
มีการออกค าสั่งมอบอ านาจนายกองค์การบริหารส่วนต าบลในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่น ตาม

พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
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2.4 การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลในการด าเนินกิจการ การประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ ์
2.4.1 ยกยอ่งเชิดชูเกียรติที่มีความซ่ือสัตย์สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม 

 

1. ชื่อโครงการ : ยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/บุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์ 
 

2. หลักการและเหตุผล 
สังคมในปัจจุบันอยูด้่วยความเร่งรีบ แก่งแย่งแข่งขัน เพ่ือความอยู่รอดในเชิงเศรษฐกิจแบบทุนนิยม ท าให้

การมีคุณธรรม จริยธรรมของผู้คนเกิดความเสื่อมถอย เกิดปัญหามากมายในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการทุจริต
ทุกระดับทุกภาคส่วนรวมถึงปัญหาการกอ่อาชญากรรมและอ่ืนๆ 

เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้คนดีมีที่ยืนในสังคม สร้างแบบอย่างที่ดีแก่คนรุ่นหลัง องค์การบริหารส่วนต าบล
สร้างถ่อน้อยจึงจัดให้มีการยกย่อง เชิดชูเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์และมอบรางวัลหรือประกาศเกียรติคุณแก่ผู้กระท า
ความดี เพ่ือส่งเสริมสร้างขวัญและก าลังใจแก่คนดีเหล่านั้นให้ร่วมกันสร้างสรรค์สังคมที่มีคุณธรรม จริยธรรม 
ตลอดจนเป็นแบบอย่าง เพ่ือปลุกกระแสการสร้างสังคมแห่งความดีอย่างเป็นรูปธรรม เนื่องจากความดีและ
คุณธรรม เป็นรากฐานอันส าคัญในการพัฒนาสังคม สู่ความอยู่เย็นเป็นสุข 

 

3. วัตถุประสงค ์
3.1 เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติแก่หนว่ยงาน/บุคคลที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม 
3.2 เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติแก่หนว่ยงาน/บุคคลที่ให้ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะของท้องถิ่น 
3.3 เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติแก่หนว่ยงาน/บุคคลที่ด ารงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
3.4 เพ่ือสร้างขวัญ ก าลังใจ ตลอดจนปลุกจิตส านึกและกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนได้มีแบบอย่างที่ดีอันเป็น 

กุศโลบายหนึ่งในการปลูกจิตส านึกให้สังคมตระหนักถึงคุณค่าแห่งความดีมากยิ่งขึ้น 
 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
มีการยกย่องเชิดชูเกียรติแก่หนว่ยงาน/บุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีไม่น้อยกว่า 10 คน/ป ี

 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
พ้ืนทีอ่งค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อย 
 

6. วิธีด าเนินการ 
จัดให้มีการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/บุคคล ที่ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่

ประจักษ์ผ่านทางสื่อช่องทางต่างๆ ได้แก่ วารสารเว็บไซต์สื่อสังคม (Social Media) เป็นต้น 
 

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

8. งบประมาณด าเนินการ 
ไมใ่ช้งบประมาณ 

 

9. ผูร้ับผิดชอบโครงการ 
ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อย 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
จ านวนหน่วยงาน/บุคคลที่ได้รับการยกยอ่งเชิดชูเกียรติ 
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2.5 มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบ หรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริต 
2.5.1 ด าเนินการให้มีข้อตกลงระหว่างบุคลากรในองค์กรได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์

สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม และการบริหารราชการกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “การจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อย” 
 

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

ปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้ค านึงถึงความ
รับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงานการมีส่วนร่วมของประชาชนการเปิดเผยข้อมูล การติดตาม ตรวจสอบ และการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ตามความเหมาะสมของแต่ละภารกิจ ประกอบกับ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 12ก าหนดไว้ว่า เพ่ือประโยชน์ในการ
ปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ก.พ.ร. อาจเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือก าหนดมาตรการก ากับการปฏิบัติราชการ 
โดยวิธีการจัดท าความตกลงเป็นลายลักษณ์อักษร หรือโดยวิธีการอ่ืนใด เพ่ือแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติ
ราชการ รวมทั้งมาตรา 45 ก าหนดให้ส่วนราชการ จัดให้มีคณะผู้ประเมินอิสระด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของส่วนราชการเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ คุณภาพการให้บริการ ความพึงพอใจของประชาชน
ผู้รับบริการ ความคุม้ค่าในภารกิจ ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่ก าหนด 

องค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อย จึงได้จัดให้มีการจัดท าข้อตกลงและติดตามผลการปฏิบัติราชการ 
โดยมีการลงนามในข้อตกลงการปฏิบัติราชการระหว่างนายกองค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อยกับปลัด
องคก์ารบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อยและหัวหน้าส านักปลัด/ผู้อ านวยการกอง และให้มีการลงนามจัดท าข้อตกลง
ทุกปีเพ่ือประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อย 
 

3. วัตถุประสงค ์
3.1 เพ่ือให้การปฏิบัติราชการตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการของหน่วยงานระดับส านัก/กอง/ฝุาย 

เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด 
3.2 เพ่ือให้หน่วยงานระดับส านัก/กอง/ฝุาย มีความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอน วิธีการ และรายละเอียดการ

ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามกรอบและแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
3.3 เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับส านัก/กอง/ฝุาย ตามข้อตกลงการ

ปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ  
3.4 เพ่ือให้หน่วยงานระดับส านัก/กอง/ฝุาย สามารถจัดเตรียมเอกสาร และหลักฐานของตัวชี้วัดผลการ

ปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ เพ่ือเป็นขอ้มูลประกอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 

4. การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการของหน่วยงานระดับส านัก/กอง/ฝ่าย 
องค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อยได้ท าข้อตกลงผลงานกับผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นลายลักษณ์อักษร

อย่างชัดเจน โดยจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ในระดับส านัก/กอง/ฝุาย เพ่ือให้การด าเนินงานตามข้อตกลง
การปฏิบัติราชการดังกล่าวบรรลุเปูาหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด 
และรับสิ่งจูงใจตามระดับผลงาน โดยได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติราชการระหว่างนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลกับปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล และปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลกับหัวหน้าหน่วยงานใน
สังกัด พรอ้มคณะท างานได้รว่มกันพิจารณาและเลือกตัวชี้วัดในประเด็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการแต่ละมิติ 
ดังนี้ 
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1) การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน 
2) การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจ 
3) การบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มคา่ในเชิงภารกิจ 
4) การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
5) การอ านวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 
6) การพัฒนาความรู้และการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 

5. การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
วิธีติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

1.1 ชี้แจงส านัก/กอง/ฝุายต่างๆ และผู้ปฏิบัติงานทราบ และท าความเข้าใจเกี่ยวกับตัวชี้วัด และ
กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
พ.ศ. 2546 และหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0892.4/ว 435 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2548 

1.2 ติดตามผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดให้มีผลการปฏิบัติราชการอย่างเหมาะสม เช่น 
- ศึกษาข้อมูล และเอกสารหลักฐานต่างๆ เช่น รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการ

ปฏิบัติราชการรอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือนและเอกสารที่เกี่ยวขอ้งกับการด าเนินการตามตัวชี้วัด เป็นต้น 
- ติดตามผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด โดยการประสานงานกับผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด และผู้จัดเก็บ

ข้อมูลเพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปตามเปูาหมายที่ก าหนด และการมีส่วนร่วมของผู้บริหารของหน่วยงานในการ
ก ากับดูแลและติดตามผลการด าเนินงานดังกล่าว 

1.3 รับฟังความคิดเห็นของหน่วยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัด เพ่ือให้การด าเนินงานบรรลุตาม
เปูาหมายหรือตัวชี้วัดที่ก าหนด 

1.4 วัดผลลัพธ์ที่ได้จากการปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับค่าเปูาหมาย และเกณฑ์การใหค้ะแนน 
1.5 ประสานงานกับหน่วยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ กรณีที่การประเมินผล

การปฏิบัติราชการในเบื้องต้นไม่เป็นไปตามเปูาหมายที่ก าหนด เพ่ือหาแนวทางแก้ไขให้การปฏิบัติงานบรรลุผล
สัมฤทธิ์ตามเปาูหมายที่ก าหนดไว้ 
 

6. การค านวณผลการประเมินการปฏิบัติราชการ 
ผลการประเมิน ระดับคะแนนที่ได้รับ 

มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเลิศ/ดีเยี่ยม 5 
มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีมาก 4 
มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดี 3 
มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับพอใช้ 2 
มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับปรับปรุง 1 
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2.5.2 มีการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการ จังหวัด อ าเภอ ที่ได้ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่เพื่อการ
ตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น 

 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “แต่งตั้งผูร้ับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน” 
 

2. หลักการและเหตุผล 
ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อย มีนโยบายใช้หลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ภาคประชาชนเข้ามา

มีส่วนร่วมโดยเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเสนอเรื่องร้องเรียน แจ้งเบาะแส เสนอข้อคิดเห็น ซึ่งสามารถยื่นค า
รอ้งเรียนผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ ระบบอินเตอรเ์น็ต ทางโทรศัพท์ หรือแจง้เบาะแสด้วยตนเอง 

ฉะนั้น เพ่ือให้การด าเนินการรับเรื่องร้องเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถแก้ไขความเดือดร้อน
ของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้แต่งตั้งคณะท างานรับผิดชอบการรับเรื่องร้องเรียนประจ าองค์การ
บริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อย รวมถึงจัดท าคู่มือด าเนินการเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อ
น้อยขึ้น เพื่อด าเนินการมาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆเจ้าหน้าที่รับผิดชอบได้
ถือปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกัน 

 

3. วัตถุประสงค ์
3.1 เพ่ือจัดให้มีเจา้หน้าที่ผู้รับผิดชอบด าเนินการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆ 
3.2 เพ่ือจัดให้มีมาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริตเป็นไปตาม

ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์เกี่ยวขอ้งอย่างถูกต้อง 
 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
มีการมอบหมายแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน 
 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อย 
 

6. วิธีด าเนินการ 
6.1 ก าหนดผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน 
6.2 จัดท าคูม่ือด าเนินการเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อย 
6.3 จัดประชุมให้ความรู้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนเพ่ือใช้เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงานและ

ด าเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนที่ได้รับจากช่องทางการร้องเรียนต่างๆ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดย
โปร่งใสและเปน็ธรรม 

6.4 เผยแพร่กระบวนการและขั้นตอนในการด าเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วน
ต าบลสร้างถ่อน้อย ให้ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้เสียคู่สัญญา ประชาชนทั่วไป หน่วยงานภายนอกตลอดจนบุคลากร
ภายในหน่วยงาน สามารถเข้าใจและใช้ประโยชน์จากกระบวนการและข้ันตอนดังกล่าวได้ตรงกับความตอ้งการ 
 

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

 

8. งบประมาณด าเนินการ 
ไมใ่ช้งบประมาณ 
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9. ผูร้ับผิดชอบโครงการ 
ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อย 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
เจ้าหน้าที่รับผิดชอบด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนด าเนินการจัดการเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหาร

ส่วนต าบลสร้างถ่อน้อยตามคู่มือด าเนินการเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อยโดยปฏิบัติ
ตามข้ันตอนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เก่ียวขอ้งอย่างถูกตอ้ง 
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2.5.3 ด าเนินการให้มีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย กรณีมีเรื่องร้องเรียนกล่าวหา
บุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่โดยมิชอบ 
 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชนกล่าวหา 
  เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อยว่าทุจริตและปฏิบัติราชการตามอ านาจ 
  หน้าที่โดยมิชอบ” 
 

2. หลักการและเหตุผล 
สืบเนื่องจากค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 69/2557 เรื่อง มาตรการปูองกันและแก้ไขปัญหา

การทุจริตประพฤติมิชอบไดก้ าหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ ก าหนดมาตรการหรือแนวทางปูองกัน
และแกไ้ขปญัหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลใน
การบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบเฝูาระวัง เพ่ือสกัดกั้นมิให้เกิดการ
ทุจริตประพฤติมิชอบได้ ประกอบกับนโยบายของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้แถลงนโยบายของ
รัฐบาลต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 กันยายน2557 ก็ได้ก าหนดให้มีการบริหารราชการแผ่นดินที่มี
ธรรมาภิบาลและการปูองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ เป็นนโยบายส าคัญของรัฐบาล 
เพ่ือให้การขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ในการปูองกันและแก้ไขปัญหาการ
ทุจริตประพฤติมิชอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ในการนี้องค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อยจึงได้จัดท า
มาตรการการด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชนกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อยว่าปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่โดยมิชอบขึ้น ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนหรือ
ผู้มีส่วนได้เสียได้ทราบช่องทางการร้องเรียนแนวทางการพิจารณารับเรื่องร้องเรียน และการตอบสนองต่อข้อ
ร้องเรียนในเรื่องการทุจริตหรือประพฤติมิชอบของข้าราชการ และเป็นการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนในการ
ช่วยสอดส่องและเฝูาระวังมิให้เจ้าหน้าที่กระท าการทุจริตหรือประพฤติมิชอบนอกเหนืออ านาจที่ตนมีได้ อีกทาง
หนึ่งด้วย 

 

3. วัตถุประสงค์ 
3.1 เพ่ือสร้างจิตส านึกให้แก่พนักงานส่วนต าบล พนักงานครูองค์การบริหารส่วนต าบล บุคลากรทางการ

ศึกษาในองค์การบริหารส่วนต าบล พนักงานจา้งตามภารกิจและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อย
ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมที่ดีและตระหนักถึงความส าคัญของภัยของการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

3.2 เพ่ือให้การตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ เป็นไปอย่างรวดเร็ว 
โปร่งใส เป็นธรรม 
 

4. เป้าหมาย 
“เจ้าหน้าที”่ หมายถึง พนักงานส่วนต าบล พนักงานครูองค์การบริหารส่วนต าบล บุคลากรทางการศึกษา

ในองคก์ารบริหารส่วนต าบล พนักงานจ้างตามภารกิจ และลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อย 
 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อย 
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6. วิธีด าเนินการ 
6.1 ด าเนินการก าหนดหลักเกณฑ์และแนวทางในการพิจารณาเรื่องร้องเรียนว่ามีมูลและเข้าองค์ประกอบ

ความผิดการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือไม่ 
6.2 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง กรณีมีเจ้าหน้าที่ทุจริตและปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่โดย

มิชอบ 
6.3 ก าหนดช่องทางการร้องเรียน แจ้งเบาะแสข้อมูลเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบและพัฒนา

ช่องทางการร้องเรียนให้ง่าย สะดวกและวิธีการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล เพ่ือเป็นหลักประกันและสร้างความมั่นใจแก่
ผู้ให้ข้อมูล ในการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่หนว่ยงาน 

6.4 แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้รอ้งเรียนทราบผลและความคืบหน้าของการด าเนินการ ภายใน 5 วัน 
 

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

 

8. งบประมาณด าเนินการ 
ไมใ่ช้งบประมาณ 

 

9. ผูร้ับผิดชอบโครงการ 
ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อย 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
ตัวชี้วัด 

รอ้ยละของเรื่องร้องเรียนของเจ้าหน้าที่ที่มีการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ผลลัพธ์ 

ภาคประชาชนมีบทบาทในการเฝูาระวัง และติดตาม ตรวจสอบการท างานของเจ้าหน้าที ่
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มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีสว่นร่วมของภาคประชาชน 
 
3.1 จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องท่างที่เป็นการอ านวยความสะดวกแกประชาชนได้มีส่วนร่วม
ตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นได้ทุกข้ันตอน 

3.1.1 จัดให้มีศูนยข้์อมูลขา่วสารตามกฎหมายว่าด้วยขอ้มูลขา่วสารของทางราชการ 
 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ปรับปรุงศูนยข้์อมูลขา่วสารขององค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อย 

ใหมี้ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น” 
 

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

ต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยตามที่กฎหมายก าหนดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ณ ที่ท าการ
ของหน่วยงานของรัฐโดยเรียกสถานที่ท่ีจัดเก็บรวบรวมข้อมูลข่าวสารและให้บริการว่า “ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร” โดยมี
เจตนารมณ์ให้ประชาชนมีโอกาสอย่างกว้างขวางในการไดร้ับข่าวสารเกี่ยวกับการด าเนินการต่างๆ ของรัฐ 

ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการดังกล่าวเป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด องค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อ
น้อยจึงได้ให้มีสถานที่ส าหรับประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสารซึ่งได้รวบรวมไว้ โดยจัดเป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
องค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อยให้บริการ ณ ศูนย์บริการร่วมองค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อยโดยมี
งานศูนย์บริการข้อมูลฝุายประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน เป็นผู้รับผิดชอบข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่
ประชาชนสามารถเข้าตรวจดูได้ เพ่ือประชาชนจะได้สามารถรับรู้สิทธิและหน้าที่ของตนอย่างเต็มที่ในการแสดง
ความคิดเห็นและใช้สิทธิทางการเมืองได้โดยถูกต้องตรงกับความเป็นจริง ในการรักษาประโยชน์ของตนต่อไป 
 

3. วัตถุประสงค ์
3.1 เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์แก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้องและไม่บิดเบือน

ข้อเท็จจริง 
3.2 เพ่ือเพ่ิมช่องทางให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วน

ต าบลสร้างถ่อน้อย 
 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
ศูนยข้์อมูลขา่วสารองค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อยจ านวน 1 แห่ง 

 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
ณ ศูนย์ข้อมูลขา่วสารขององค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อย 
 

6. วิธีด าเนินการ 
6.1 มีการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลขา่วสารและจัดสถานที่ให้ประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูล 
6.2 มีการแตง่ตั้งเจา้หน้าที่ผู้รับผิดชอบเป็นปจัจุบัน 
6.3 มีการจัดวางเอกสารข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน 

การจัดหาพัสดุ การค านวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่กฎหมาย ระเบียบ 
กฎข้อบังคับที่ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเผยแพร่ให้ประชาชนทราบและตรวจสอบได้ ข้อมูลครบ
ตามรายการที่ก าหนด 
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6.4 มีการจัดประชุมให้ความรู้แก่บุคลากรขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น เกี่ยวกับการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. 
ข้อมูลขา่วสารของราชการ 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 
30,000  บาท 

 

9. ผูร้ับผิดชอบโครงการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อย 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
จ านวนศูนย์ข้อมูลขา่วสารขององค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อย 
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3.1.2 มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงินการจัดหา
พัสดุ การค านวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงาน เป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการที่กฎหมายระเบียบ กฎ
ข้อบังคับ ที่ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นต้องเผยแพร่ให้ประชาชนทราบและตรวจสอบได้ 
 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “เผยแพร่ข้อมูลขา่วสารที่ส าคัญและหลากหลาย” 
 

2. หลักการและเหตุผล 
ด้วยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 ก าหนดให้

หน่วยงานของรัฐจะต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่ส าคัญๆ ของหน่วยงาน เช่น โครงสร้างและการจัดองค์กร 
อ านาจหน้าที่ แผนงาน โครงการและอ่ืนๆ 

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อยจึงได้จัดท ามาตรการ “เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญและ
หลากหลาย” ขึ้น เพ่ือให้ประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่และเข้าถึงข้อมูลตาม
ภารกิจหลักขององค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อยไดง่้ายและสะดวกมากข้ึน 
 

3. วัตถุประสงค ์
3.1 เพ่ือให้มีการเผยแพร่ข้อมูลขา่วสารที่ส าคัญและเข้าถึงง่าย 
3.2 เพ่ือให้มีการเผยแพร่ข้อมูลขา่วสารที่หลากหลาย 
3.3 เพ่ือให้ประชาชนหรือผู้รับบริการสามารถเข้าถึงขอ้มูลขา่วสารได้สะดวกมากยิ่งข้ึน 

 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
มีข้อมูลประเภทต่างๆ เผยแพร่ต่อประชาชนในพื้นท่ี และเข้าถึงไดโ้ดยสะดวกมากกว่า 10 ประเภทขึ้นไป 

 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
พ้ืนที่ทั้งในและนอกเขตองค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อย 
 

6. วิธีด าเนินการ 
จัดให้มีข้อมูลขา่วสารประเภทต่างๆ เผยแพร่ให้ประชาชนทั้งในและนอกพ้ืนที่ ได้แก่ 

- แผนพัฒนาท้องถิ่น 
- งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
- แผนการด าเนินงาน 
- แผนอัตราก าลัง 
- แผนการจัดหาพัสดุ 
- ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา 
- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
- ข้อมูลรายรับและรายจ่าย 
- งบแสดงฐานะทางการเงิน 
- รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น 
- รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปี 
- รายงานผลคะแนนการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการ 
- ผลส ารวจความพึงพอใจของประชาชน 
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7. ระยะเวลาด าเนินการ 
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564) 
 

8. งบประมาณด าเนินการ 
ไมใ่ช้งบประมาณ 

 

9. ผูร้ับผิดชอบโครงการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อย 
 

10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
จ านวนขอ้มูลขา่วสารที่ได้รับการเผยแพร่ 
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3.1.3 มีการปิดประกาศ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่เป็นประโยชน์กับการมีส่วนร่วม
ตรวจสอบของประชาชน 
 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “จัดใหมี้ช่องทางที่ประชาชนเขา้ถึงขอ้มูลขา่วสารขององค์การบริหารส่วน 

ต าบลสร้างถ่อน้อย” 
 

2. หลักการและเหตุผล 
ด้วยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 ก าหนดให้

หน่วยงานของรัฐจะต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่ส าคัญๆ ของหน่วยงาน เช่น โครงสร้างและการจัดองค์กร 
อ านาจหน้าที่ แผนงาน โครงการและอ่ืนๆ 

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อยจึงได้ตระหนักและเห็นความส าคัญของการเผยแพร่ข้อมูลที่
ส าคัญๆ ของหน่วยงานผ่านทางช่องทางที่หลากหลาย เพ่ือให้การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารครอบคลุมทุก
กลุม่เปาูหมาย ไดแ้ก่ หนว่ยประชาสัมพันธ์ ณ ที่ท าการของหน่วยงาน เว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสังคม (Social 
Media) หมายเลขโทรศัพท์เฉพาะ การเผยแพร่ข้อมูลทางสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ โทรทัศน์ วิทยุ สื่ออิเล็กทรอนิกส์อ่ืนๆ 
ทั้งนี้ เพื่อใหป้ระชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่และเข้าถึงข้อมูลตามภารกิจหลักของ
องค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อยไดง่้ายและสะดวกมากขึ้น 
 

3. วัตถุประสงค ์
3.1 เพ่ือให้มีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลขา่วสารของหน่วยงานที่หลากหลาย 
3.2 เพ่ือให้ประชาชนหรือผู้รับบริการสามารถเข้าถึงขอ้มูลขา่วสารได้สะดวกมากยิ่งข้ึน 
3.3 เพ่ือให้มีช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนที่เขา้ถึงประชาชนได้ง่าย 
 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
ช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลขา่วสารของหน่วยงาน จ านวนไม่น้อยกว่า 7 ช่องทาง 
 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
พ้ืนที่ทั้งในและนอกเขตองค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อย 
 

6. วิธีด าเนินการ 
จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลขา่วสารในช่องทางที่เปน็การอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน ได้แก่ 
- บอรด์หน้าส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อย 
- บอรด์ประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อย รา้นคา้ชุมชนตามชุมชน/หมู่บ้าน 
- ประกาศเสียงตามสาย/วิทยุชุมชน/หอกระจายข่าว/รถกระจายเสียง/หน่วยประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ 
- ศูนยข้์อมูลขา่วสารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีเจ้าหน้าที่ให้บริการประจ าและให้ประชาชนสืบค้น

ไดเ้อง 
- จัดส่งเอกสารเผยแพร่รายงานประจ าปี 
- ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านสื่อมวลชน/การจัดแถลงข่าว 
- หนังสือพิมพ์หรือวิทยุท้องถิ่น 
- ประกาศผา่นเว็บไซต์/เว็บบอรด์/เฟสบุ๊ค ที่มีข้อมูลผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- รายการ TV 
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- รายการทาง Youtube ออนไลน์ 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 

4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564) 
 

8. งบประมาณด าเนินการ 
ไมใ่ช้งบประมาณ 

 

9. ผูร้ับผิดชอบโครงการ 
ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อย 
 

10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
จ านวนช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลขา่วสารของหน่วยงาน 
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3.2 การรับฟงัความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน 
3.2.1 มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในการด าเนินกิจการตามอ านาจหน้าที่ของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะการด าเนินกิจการที่จะมีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ และสุขอนามัยของ
ประชาชนในทอ้งถิ่น 

 
1. ชื่อโครงการ : โครงการจัดประชาคมแผนชุมชน 
 

2. หลักการและเหตุผล 
ตามที่กระทรวงมหาดไทย โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มีนโยบายในการบูรณาการกระบวนการ

ท างานร่วมกันของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหมู่บ้าน/ชุมชน มีกระบวนการจัดท า 
ทบทวน ปรับปรุงแผนชุมชน เพ่ือพัฒนาคุณภาพแผนชุมชน และสนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น น าแผนชุมชนสู่การปฏิบัติซึ่งเป็นกลไกส าคัญในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและ
ท้องถิ่นของประชาชน องค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อยได้ด าเนินการจัดโครงการประชุมประชาคมแผน
แม่บทชุมชน ประจ าปีงบประมาณ  เพ่ือน ามาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาสี่ปีขององค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อย 
รวมถึงการน าเข้าบรรจุไว้ในร่างข้อบัญญัติงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อยในปีถัดไปกอง
สวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อยจึงได้จัดให้มีโครงการประชุมประชาคมแผนแม่บทชุมชน 
ประจ าปตี่อไป 

 

3. วัตถุประสงค ์
3.1 เพ่ือจัดเก็บข้อมูลพ้ืนฐานที่เป็นมาตรฐานสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการจัดท าแผนชุมชนและ

วางแผนพัฒนาท้องถิ่น 
3.2 เพ่ือระดมความคิดเห็นและก าหนดแนวทางการแก้ไขปญัหาของผู้น าชุมชน 
3.3 เพ่ือให้ไดแ้ผนงานโครงการของชุมชน น ามาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาสี่ปีขององค์การบริหารส่วนต าบล 
3.4 เพ่ือรับทราบปัญหาและความต้องการที่แทจ้ริงของประชาชน 
3.5 เพ่ือฝึกให้ประชาชนได้ร่วมกระบวนการ ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมแก้ปัญหา และส่งเสริมระบอบ

ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม 
3.6 เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปูองกันและปราบปรามการทุจริตการปฏิบัติราชการขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
จัดเก็บข้อมูลพ้ืนฐานชุมชน และจัดให้มีประชุมเวทีประชาคม จ านวน 13 ชุมชน ในเขตองค์การบริหาร

ส่วนต าบลสร้างถ่อน้อยส าหรับให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นให้ได้มาซึ่งแผนงานของชุมชน เพ่ือน ามาบรรจุไว้
ในแผนพัฒนาสี่ปีขององค์การบริหารส่วนต าบล 

 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อย 
 

6. วิธีด าเนินการ 
6.1 เสนอขออนุมัติโครงการ 
6.2 ประสานชุมชนเพ่ือคัดเลือกผู้จัดเก็บขอ้มูลพื้นฐาน 



67 
 

6.3 ประสานวิทยากร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
6.4 จัดประชุมชี้แจงท าความเข้าใจ 
6.5 ด าเนินการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน, ตรวจสอบข้อมูล, ท าการบันทึกและประมวลผลข้อมูล 
6.6 จัดประชุมผู้น าชุมชนและเวทีประชาคมตามตารางที่ก าหนด 
6.7 จัดประชุมเพ่ือพิจารณาร่างแผนชุมชน 
6.8 จัดท าแผนชุมชนเพ่ือส่งใหก้องวิชาการฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
6.9 ประเมินผล และรายงานผลให้ผู้บริหารทราบ 

 

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

8. งบประมาณด าเนินการ 
40,000บาท 

 

9. ผูร้ับผิดชอบ 
ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อย 

 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
1. มีขอ้มูลพื้นฐานชุมชนที่ได้มาตรฐานส าหรับใช้ในการวางแผนพัฒนาชุมชนและพัฒนาท้องถิ่น 
2. ไดร้ับทราบปัญหาและความต้องการที่แทจ้ริงของประชาชนในแต่ละชุมชน 
3. ไดแ้ผนงานโครงการของชุมชน เพ่ือน ามาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาสี่ปี 
4. ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นและร่วมกันแกไ้ขปญัหาของชุมชน 
5. ประชาชนได้เขา้มามีส่วนร่วมในการตัดสินใจตามระบอบประชาธิปไตย 
6. ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการปูองกันและปราบปรามการทุจริตการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น 
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1. ชื่อโครงการ : การด าเนินงานศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกขอ์งค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อย 
 

2. หลักการและเหตุผล 
องค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อยเป็นหน่วยงานภาครัฐที่เน้นการให้บริการประชาชน และมี

เปูาหมายให้มีการบริการประชาชนในด้านต่างๆ ที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ด้วยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเกิด
ประโยชน์ต่อประชาชนผู้รับบริการโดยตรง โดยถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะได้รับการบริการอย่างสะดวก
รวดเร็ว และลดภาระของประชาชนเป็นส าคัญ 

ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินงานด้านบริการเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเป็นการอ านวยความสะดวกและ
ตอบสนองความต้องการของประชาชน องค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อยจึงมีการจัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้อง
ทุกขเ์พ่ือไว้ส าหรับรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์จากประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนต่างๆ 

 

3. วัตถุประสงค ์
3.1 เพ่ือรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพ้ืนที่ และจะได้แก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องหรือ

น ามาเปน็ขอ้มูลในการท าแผนงานโครงการแก้ไขปญัหาต่อไป 
3.2 เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาติดตอ่ราชการ ณ องค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อย 
3.3 เพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อยกับ

ประชาชนในพื้นท่ี 
 

4. เป้าหมาย 
ให้บริการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ จากประชาชนในพ้ืนที่ที่ได้รับความเดือดร้อนร าคาญหรือผู้มีส่วนได้

เสียที่เก่ียวข้อง โดยการปฏิบัติราชการต้องสามารถใหบ้ริการไดอ้ย่างมีคุณภาพ สามารถด าเนินการแล้วเสร็จภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด สร้างความเชื่อมั่นไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองตามความคาดหวัง/ความต้องการของประชาชน
ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความหลากหลายและมีความแตกต่างกันได้อย่างเหมาะสมและมีการ
จัดเตรียมระบบการแก้ไขหรือบรรเทาปัญหาและผลกระทบใดๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นตามมาได้ 
 

5. วิธีด าเนินการ 
5.1 จัดท าค าสั่งแตง่ตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข ์
5.2 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบช่องทางในการร้องทุกข/์ร้องเรียน 
5.3 น าเรื่องเสนอคณะผู้บริหารพิจารณาสั่งการเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือแก้ไขปัญหาตามความจ าเป็น

และเรง่ดว่น 
5.4 แจ้งผลการปฏิบัติงานให้ผู้ร้องทราบ 
 

6. ระยะเวลาด าเนินการ 
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564) 
ให้บริการในวัน เวลาราชการวันจันทร์-วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. -16.30 น. โดยช่องทางร้องทุกข์/

รอ้งเรียน ดังนี้ 
6.1 องค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อย 
6.2 ทางโทรศัพทห์มายเลข 045- 548025  ทางโทรสารหมายเลข 045 - 548 025 
6.3 ทางเว็บไซต ์
6.4 ทางไปรษณีย์ 
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7. งบประมาณด าเนินการ 
ไมใ่ช้งบประมาณ 
 

8. ผูร้ับผิดชอบโครงการ 
ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อย 
 

9. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
9.1 มีสถิติจ านวนเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน ประจ าสัปดาห์/ประจ าเดือน ท าให้เห็นว่าประชาชนได้มีส่วน

ร่วมในการสอดส่องดูแลสังคมและการอยู่ร่วมกัน แสดงให้เห็นถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
ด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อย 

9.2 สามารถด าเนินการแก้ไขปรับปรุงตามเรื่องที่ประชาชนร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
9.3 แจ้งผลการด าเนินการให้ผู้รอ้งเรียนทราบภายใน 15 วัน 
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3.2.2 มีชอ่งทางใหป้ระชาชนในท้องถิ่นสามารถร้องเรียน/ร้องทุกข์ได้โดยสะดวก 
 
1. ชื่อโครงการ : โครงการองค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อยเคลื่อนที่ 
 

2. หลักการและเหตุผล 
องค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อยเป็นหน่วยงานภาครัฐที่เน้นการให้บริการประชาชน และมี

เปูาหมายให้มีการบริการประชาชนในด้านต่างๆ ที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ด้วยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเกิด
ประโยชน์ต่อประชาชนผู้รับบริการโดยตรง โดยถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะได้รับการบริการอย่างสะดวก
รวดเร็วและลดภาระของประชาชนเป็นส าคัญ 

ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินงานด้านบริการประชาชนเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเป็นการให้บริการในเชิงรุก จึง
ได้จัดท าโครงการองค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อยเคลื่อนที่ เพ่ือส ารวจความต้องการของประชาชนตาม
ครัวเรือนว่าต้องการให้องค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อยด าเนินการให้บริการในด้านใดบ้าง และให้บริการงาน
ด้านต่างๆ ซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ อาจด าเนินการด้วยตนเองหรือร่วมมือกับองค์กรเอกชนโดยเน้นให้บริการฟรีแก่
ประชาชน หรือหากจ าเป็นต้องคิดว่าบริการก็ให้คิดในอัตราถูกที่สุด เพ่ือให้ประชาชนเดือดร้อนน้อยที่สุดร่วมกับ
การประชุมเวทีประชาคมท าแผนพัฒนาชุมชน 
 

3. วัตถุประสงค ์
3.1 เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ประชาชนโดยไม่ต้องเดินทางมารับบริการ ณ องค์การบริหารส่วนต าบล

สร้างถ่อน้อย ซึ่งอาจเสียคา่ใช้จ่ายหรือเสียเวลาเพิ่มข้ึน 
3.2 เพ่ือรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพ้ืนที่ และจะได้แก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องหรือ

น ามาเปน็ขอ้มูลในการท าแผนงาน โครงการแก้ไขปญัหาต่อไป 
3.3 เพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อยกับ

ประชาชนในพื้นท่ี 
 

4. เป้าหมาย/ผลลัพธ์ 
น าบริการในหน้าที่ของทุกส่วนงานขององค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อย ออกไปให้บริการแก่

ประชาชนหมุนเวียนชุมชนต่างๆ ในเขตต าบลสร้างถ่อน้อยทั้งหมด ร่วมกับการประชุมเวทีประชาคมท าแผนพัฒนา
ชุมชน 

 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
ก าหนดให้ออกองค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อยเคลื่อนที่ร่วมกับการประชุมเวทีประชาคมท า

แผนพัฒนาชุมชน ในเขตต าบลสร้างถ่อน้อย 
 

6. วิธีด าเนินการ 
1. จัดท าร่างโครงการเสนอคณะผู้บริหารพิจารณาอนุมัติ 
2. จัดหางบประมาณเพ่ือสนับสนุนโครงการให้บรรลุผลตามเปูาหมาย 
3. ประสานงานกับทุกกองทุกฝุาย เพ่ือคัดเลือกกิจกรรมและงานในหน้าที่ที่จะน าไปให้บริการแก่

ประชาชนในเขตต าบลสร้างถ่อน้อยทั้งหมด 
4. ก าหนดสถานที่ วัน เวลา ในการออกให้บริการเคลื่อนท่ี  
5. ประสานงานกับทุกส่วนงาน 
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6. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบล่วงหน้าทางเสียงตามสาย  
7. น ากิจกรรมงานในหน้าที่ออกบริการประชาชน 
8. ประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564) 
ก าหนดออกให้องค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อยเคลื่อนที่ร่วมกับการประชุมเวทีประชาคมท า

แผนพัฒนาชุมชน  
 

8. งบประมาณด าเนินการ 
10,000บาท 

 

9. ผูร้ับผิดชอบโครงการ 
ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อย 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
10.1 มีสถิติจ านวนประชาชนทุกชุมชนที่อยู่ ในเขตต าบลสร้างถ่อน้อย ซึ่งได้เข้าร่วมโครงการฯ ได้รับ

บริการที่สะดวก รวดเร็วประหยัด พร้อมทั้งได้รับทราบนโยบายต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อย
อย่างทั่วถึง 

10.2 ประชาชนทุกชุมชนที่อยู่ในเขตต าบลสร้างถ่อน้อย มีโอกาสได้แสดงความคิดเห็นโดยมีเจ้าหน้าที่
ขององค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อยร่วมรับฟังทั้งในเรื่องการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลสร้าง
ถ่อน้อย และความตอ้งการด้านสาธารณูปโภคของประชาชน 
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3.2.3 มีรายงานหรือแจงเป็นลายลักษณ์อักษรให้ประชาชนผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ได้ทราบถึงการได้รับเรื่อง 
ระยะเวลา และผลการด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข ์
 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการแก้ไขเหตุเดือดร้อนร าคาญ ด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
 

2. หลักการและเหตุผล 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อย เป็นส่วนงานที่มีอ านาจหน้าที่

โดยตรงในการดูแลด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมให้แก่ประชาชน ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 
2535 ซึ่งมุ่งเน้นการบริการให้ประชาชนอยู่ในสภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีเอ้ือต่อการด ารงชีวิตได้อย่างปกติสุข ดังนั้น 
เมื่อมีกรณีการแจ้งเรื่องราวหรือร้องทุกขอั์นมีลักษณะที่เก่ียวข้องกับสภาพสิ่งแวดล้อมที่มีเหตุเดือดร้อนร าคาญ เช่น 
กลิ่นเหม็น เสียงดัง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมจึงมีหน้าที่เร่งด าเนินการตรวจสอบและแก้ไขเหตุเดือดร้อน
ร าคาญนั้นเพื่อแก้ไขปญัหาให้ประชาชนโดยเร็ว 
 

3. วัตถุประสงค ์
3.1 เพ่ือรับแจ้งปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพ้ืนที่เกี่ยวกับเหตุเดือดร้อนร าคาญตาม

พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และจะได้แก้ไขปญัหาไดอ้ย่างถูกตอ้งรวดเร็ว 
3.2 เพ่ือเป็นการบริการประชาชนให้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีเสมอ 
3.3 เพ่ือเป็นการก าหนดขั้นตอนการด าเนินงานของเจ้าหน้าที ่

 

4. เป้าหมาย 
รับแจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกขเ์กี่ยวกับเหตุเดือดร้อนร าคาญ จากประชาชนในพื้นท่ีต าบลสร้างถ่อน้อย 
 

5. วิธีด าเนินการ 
5.1 จัดท าค าสั่งแตง่ตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด าเนินการเกี่ยวกับเหตุเดือดร้อนร าคาญ  
5.2 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบช่องทางในการแจ้งเหตุเดือดรอ้นร าคาญ 
5.3 รับแจ้งโดยตรงหรือรับเรื่องผ่านศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกขอ์งค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อย 
5.4 ด าเนินการออกตรวจพ้ืนที่เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข ์และน าเรื่องเสนอตอ่คณะผู้บริหารพิจารณาสั่งการ

เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวขอ้ง เพ่ือแก้ไขปญัหาตามความจ าเป็นและเร่งด่วน 
5.5 แจ้งผลการปฏิบัติงานให้ผู้รอ้งเรียนทราบ 15 วัน นับแต่วันรับแจ้ง 
 

6. ระยะเวลาด าเนินการ 
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564) 
ให้บริการในวัน เวลาราชการวันจันทร์-วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. -16.30 น. โดยช่องทางร้องทุกข์/

รอ้งเรียน ได้แก่ 
1) ไปรษณีย ์
2) โทรศัพท ์
3) โทรสาร 
4) เว็บไซต์ 
5) เฟสบุ๊ค 
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7. งบประมาณด าเนินการ 
ไมใ่ช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อย 
 

9. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
9.1 มีสถิติจ านวนเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียนเหตุเดือดร้อนร าคาญเป็นประจ าทุกเดือน ท าให้ เห็นว่า

ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการสอดส่องดูแลสังคมและการอยู่ร่วมกัน แสดงให้เห็นถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการสอดส่องดูแลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อย 

9.2 สามารถด าเนินการแก้ไขปรับปรุงเหตุเดือดร้อนร าคาญตามเรื่องที่ประชาชนแจ้งเหตุหรือร้องเรียน/
รอ้งทุกข ์

9.3 ออกตรวจพ้ืนที่และแจ้งผลการด าเนินการให้ผู้รอ้งเรียนทราบภายใน 15 วัน 
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3.3 การส่งเสริมใหป้ระชาชนมีสว่นร่วมบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
3.3.1 ด าเนินการให้ประชาชนมีสว่นร่วมในการจัดท าแผนพัฒนา การจัดท างบประมาณ 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน 
ต าบลสร้างถ่อน้อย 

2. หลักการและเหตุผล 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 

หมวด 1  องค์กรจัดท าแผนพัฒนา ข้อ 7 (2) และข้อ 9 ก าหนดให้มีองค์กรและโครงสร้างขององค์กรจัดท า
แผนพัฒนาขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปของคณะกรรมการ 

ดังนั้น เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อยในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีองค์กรในการ
จัดท าแผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน องค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อยโดยส านักปลัด จึงแต่งตั้ง
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อยขึ้น 
3. วัตถุประสงค ์

เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรของต าบลสร้างถ่อน้อยและตัวแทนประชาชนจากทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมและ
แสดงความคิดเห็นในการจัดท าร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อยและ
แผนพัฒนาสี่ปีองค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อยให้สอดคล้องกับประเด็นหลักการพัฒนาที่ประชาคมต าบล 
และคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อย ก าหนดดว้ยความถูกต้อง โปร่งใส และสุจริต 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อย 
5. พื้นที่ด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อย 
6. วิธีด าเนินการ 

จัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน/ต าบล  เพ่ือคัดเลือกผูแ้ทนประชาคมต าบล   
7. ระยะเวลาด าเนินการ 

4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564) 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2558 

หมวด 1 องค์กรจัดท าแผนพัฒนา ข้อ 7(2) และข้อ 9 ที่ก าหนดให้คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อย ด ารงต าแหน่งคราวละ  2  ปี    
8. งบประมาณด าเนินการ 

ไมใ่ช้งบประมาณ 
9. ผูร้ับผิดชอบโครงการ 

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน องค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อย 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

องค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อยมีคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ต าบลสร้างถ่อน้อย เพ่ือเป็นองค์กรในการยกร่างหรือจัดท าร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาต าบลสร้างถ่อน้อยและ
ร่างแผนพัฒนาสี่ปีต าบลสร้างถ่อน้อย เพ่ือใช้เป็นแผนพัฒนาในการพัฒนาต าบลสร้างถ่อน้อยความต้องการของ
ประชาคมและชุมชนในเขตต าบลสร้างถ่อน้อยด้วยความถูกต้อง โปร่งใส สุจริต และให้ความส าคัญในการต่อต้าน
การทุจริต 
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1. ชื่อโครงการ : ประชุมประชาคมหมู่บ้านและประชาคมต าบลประจ าปี 
 

2. หลักการและเหตุผล 
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกระจายอ านาจและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นกฎหมายที่ค่อนข้างใหม่

และมีจ านวนหลายฉบับด้วยกัน ท าให้ประชาชนยังไม่อาจได้รับทราบถึงความส าคัญของการกระจายอ านาจและ
การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการกระจายอ านาจ องค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อย จึงได้จัดท าโครงการ 
อบต.สัญจร ประชุมประชาคมหมู่บ้านและประชาคมต าบลประจ าปี2560  ขึ้น เพ่ือให้ประชาชนมีความรู้ความ
เขา้ใจและตระหนักถึงความส าคัญของการกระจายอ านาจการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการพัฒนาท้องถิ่นตนเอง 
 

3. วัตถุประสงค ์
เพ่ือให้การบริหารจัดการเป็นไปตามหลักการมีส่วนร่วมของประชาชน โปร่งใส และตรวจสอบได้เพ่ือ

เผยแพร่ความรู้ให้กับประชาชนถึงการมีส่วนร่วมในการบริหารงานขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือรับฟังความ
คิดเห็น ข้อเสนอแนะในการพัฒนาท้องถิ่น และรายงานการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560อีกทาง
หนึ่งด้วย 
 

4. เป้าหมาย 
ผู้น าองค์กรประชาชน เช่น ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรก านัน ผู้น าชุมชนแพทย์ประจ า

ต าบลอาสาสมัครสาธารณสุข สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล กลุ่มอาชีพต่างๆ ตลอดจนประชาชนทั่วไป  
 

5. วิธีด าเนินการ 
5.1 ติดต่อ ประสานงานกับเจ้าของสถานที ่
5.2 แต่งตั้งคณะท างาน 
5.3 วางแผนก าหนด วัน เวลา สถานที่ การฝึกอบรม พร้อมก าหนดตารางการฝึกอบรม 
5.4 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อย 
5.5 ด าเนินโครงการตามวัน เวลา ที่ก าหนด 

 

6. ระยะเวลาการด าเนินการ 
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564) 
 

7. งบประมาณ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

 

8. ผูร้ับผิดชอบโครงการ 
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน องค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อย 
 

9. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
ผู้เขา้ร่วมประชุมประชาคมสามารถเข้าใจการบริหารงานแบบการมีส่วนร่วม ตระหนักถึงความส าคัญของ

การกระจายอ านาจและเป็นการสร้างทัศนคติที่ดีระหว่างประชาชนและหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น 
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3.3.2 ด าเนินการให้ประชาชนมีสว่นร่วมในการจัดหาพัสดุ 
 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการแต่งตั้งตัวแทนประชาคมเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับการจ้าง 
 

2. หลักการและเหตุผล 
ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อย ได้ด าเนินการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีใน

ด้านการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรอบปีงบประมาณ และส่งเสริมให้ภาคประชาชน 
(ประชาคม) ให้มีส่วนร่วมอย่างแข็งขันกับมาตรการการปูองกันการทุจริตในองค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อย 

 

3. วัตถุประสงค ์
เพ่ือเป็นกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผ่านการประชาคม) ในการมีส่วนร่วมกับองค์การบริหารส่วนต าบล

สร้างถ่อน้อยอย่างแข็งขันส าหรับการท างานขององค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อย ได้มีกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ ก าหนดให้ภาคประชาชนและส่งเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผ่านการประชาคม) ให้มีส่วนร่วมอย่าง
แข็งขัน กับมาตรการการปูองกันการทุจริตในองค์การบริหารส่วนต าบลนั่นคือได้ท าหน้าที่อย่างถูกต้อง 
 

4. เป้าหมาย 
ตัวแทนประชาคมหมู่บ้านทั้ง 13  หมู่บ้าน 
 

5. วิธีการด าเนินการ 
5.1 ส่งเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยผ่านการประชาคม) ให้มีส่วนร่วมกับองค์การบริหารส่วนต าบลสร้าง

ถ่อน้อยอย่างแข็งขันส าหรับการท างานขององค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อย ได้มีกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ 
ก าหนดให้ภาคประชาสังคม (ตัวแทนประชาคม) ต้องไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับองค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อย
ในหลายๆ ส่วน เช่น ให้ตัวแทนประชาคมมีส่วนร่วมเป็นกรรมการตามระเบียบฯ ว่าด้วยการพัสดุ เช่น เป็น
กรรมการเปิดซ่องสอบราคาเป็นกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาเป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเป็น
กรรมการตรวจการจ้าง ฯลฯ 

5.2 มีการฝึกอบรมตัวแทนประชาคมให้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องระเบียบฯว่าด้วยการพัสดุ เพ่ือเรียนรู้ท า
ความเข้าใจระเบียบต่างๆ จะได้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง 

5.3 ประกาศผลการด าเนินโครงการจัดซื้อจัดจ้างให้กับชุมชนรับทราบโดยทั่วกัน 
 

6. ระยะเวลาการด าเนินการ 
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564)   (ด าเนินการทุกปีงบประมาณ) 

7. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อย 
 

9. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
9.1 ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการด าเนินงานและตรวจสอบการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วน

ต าบลสร้างถ่อน้อย 
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9.2 ภาคประชาชนทราบและตระหนักถึงสิทธิ หน้าที่และบทบาทในการมีส่วนร่วมและตรวจสอบการ
ด าเนินงานของหน่วยงานท้องถิ่นของตนเอง 
3.3.3 ด าเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน 

ต าบลสร้างถ่อน้อย 
 

2. หลักการและเหตุผล 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 

หมวด 6   การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ข้อ 28  ก าหนดให้ โครงสร้างของการติดตามประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นในรูปของคณะกรรมการ 

ดังนั้น เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อยในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีโครงสร้างใน
การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  จึงแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ซึ่ง
ประกอบด้วย สมาชิกสภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก
จ านวนสองคน  หัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารคัดเลือกจ านวนสองคน  หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือก
กันเองจ านวนสองคน และผู้ทรงคุณวุฒที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน     

 

3. วัตถุประสงค ์
1.  เพ่ือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน 
2.  เพ่ือให้ตัวแทนสมาชิกสภาท้องถิ่น   ตัวแทนหน่วยงาน  หัวหน้าส่วนบริหาร ผู้ทรงคุณวุฒิ และ

ประชาชนมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
3. เพื่อให้มีการปรับปรุงแก้ไขการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ดีขึ้น 

 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อย 

 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อย 
 

6. วิธีด าเนินการ 
1.  คัดเลือกตัวแทนต่าง ๆ  ตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เก่ียวข้อง 
2.  แต่งตั้งคณะกรรมการตามโครงการของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
3.  ประชุมติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
4.  ผู้บริหารน าผลจากการติดตามประเมินผลรายงานให้สภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

      ทราบ และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน 
 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564) 
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ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   พ.ศ. 
2558 หมวด 6  การติดตามและประเมินผล  ข้อ  28   ก าหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น  ด ารงต าแหน่งคราวละ  2  ปี    

 
 

8. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน องค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อย 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
องค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อยมีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  เพ่ือ

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจะน าผลการติดตามไปปรับปรุงแก้ไข
การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในปีต่อไป 
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มิติที่ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
4.1 มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายใน ตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินก าหนด 

4.1.1 มีการจัดท าและรายงานการจัดท าระบบควบคุมภายในให้ผู้ก ากับดูแล 
 
1. ชื่อโครงการ : โครงการจัดท าแผนการตรวจสอบภายในประจ าปีประจ าปีงบประมาณ 2560 
 

2. หลักการและเหตุผล 
การตรวจสอบภายในเป็นปจัจัยส าคัญที่จะช่วยให้การด าเนินงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบล

สร้างถ่อน้อยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทั้งยังช่วยปูองกันหรือลดความเสี่ยงจากการด าเนินงาน
ผิดพลาดและลดความเสียหายที่อาจเกิดข้ึน ซึ่งการตรวจสอบภายในนั้นยังถือเป็นส่วนประกอบส าคัญที่แทรกอยู่ใน
การปฏิบัติงานตามปกติ ซึ่งจะต้องมีการกระท าอย่างเปน็ขั้นตอนที่ถูกต้องตามระเบียบ และกฎหมายที่ก าหนด โดย
ผู้บริหารสามารถน าแผนการตรวจสอบภายในมาใช้โดยรวมเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหาร เพ่ือให้สามารถ
บรรลุวัตถุประสงค์ของการด าเนินงานอีกทั้งยังเป็นแนวทางการปฏิบัติงานซึ่งเป็นแนวทางการตรวจสอบภายในที่
ชัดเจน ดังนั้น การจัดท าแผนการตรวจสอบภายในอย่างมีมาตรฐานประกอบกับมีระเบียบ ข้อบังคับ ตลอดจน
กฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องจะท าให้การปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อยเป็นไปอย่างถูกต้อง
และเปน็ไปตามวัตถุประสงค์ของทางราชการ 

 

3. วัตถุประสงค ์
3.1 เพ่ือจัดวางระบบการควบคุมภายในตามระเบียบ คตง. ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานควบคุมภายใน 

พ.ศ. 2544 
3.2 เพ่ือพิสูจน์ความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆ ทางด้านการบัญชี และด้านอ่ืนๆ ที่

เกี่ยวขอ้ง 
3.3 เพ่ือตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจว่าเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง มติ 

คณะรัฐมนตรี และนโยบายที่ก าหนด 
3.4 เพ่ือตรวจสอบหาระบบการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจว่าเพียงพอ และเหมาะสม 
3.5 เพ่ือเป็นหลักประกันการใช้และระวังทรัพย์สินต่างๆ ของส่วนราชการเป็นไปอย่างเหมาะสม 

 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลทุกหน่วยงาน พนักงานครู และเจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ของ

องค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อย 
 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
ส่วนราชการทุกหน่วยงาน โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบล และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ

องค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อย 
 

6. วิธีการด าเนินการ 
6.1 จัดท าแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
6.2 ตรวจสอบความถูกต้องและเชื่อถือไดข้องขอ้มูลและตัวเลขต่างๆ ด้วยเทคนิค และวิธีการตรวจสอบที่

ยอมรับโดยทั่วไป ปริมาณมากน้อยตามความจ าเป็นและเหมาะสม โดยค านึงถึงประสิทธิภาพของระบบการควบคุม
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ภายในและความส าคัญของเรื่องที่ตรวจสอบ รวมทั้งวิเคราะห์และประเมินผลการบริหารและการปฏิบัติงานของ
หนว่ยรับตรวจ 

6.3 ตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน การพัสดุและทรัพย์สิน รวมทั้งการ
บริหารงานด้านอ่ืนๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง 
และมติคณะรัฐมนตรีตลอดจนตรวจสอบระบบการดูแลรักษา และความปลอดภัยของทรัพย์สิน และการใช้
ทรัพยากรทุกประเภท ว่าเป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด 

6.4 สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน และ/หรือ ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่งที่ทางราชการ
ก าหนด เพื่อใหม้ั่นใจได้ว่าสามารถน าไปสู่การปฏิบัติงานที่ตรงตามวัตถุประสงค์และสอดคล้องกับนโยบาย 

6.5 รายงานผลการตรวจสอบและติดตามประเมินผล 
 

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

 

8. งบประมาณด าเนินการ 
ไมใ่ช้งบประมาณ 

 

9. ผูร้ับผิดชอบโครงการ 
ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อย 

 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
10.1 บุคลากรมีความข้าใจและปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานมากขึ้น 
10.2 ความเสี่ยงในการเบิกจ่ายเงินลดน้อยลง 
10.3 การใช้ทรัพยากรของส านัก/กอง/หน่วยงาน ที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า ประหยัด 
10.4 ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดินค้างช าระลดน้อยลง 
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1. ชื่อโครงการ : โครงการจัดท ารายงานการควบคุมภายใน 
 

2. หลักการและเหตุผล 
ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 

ก าหนดให้หน่วยรับตรวจติดตามประเมินผลการควบคุมภายในที่ได้ก าหนดไว้ รายงานต่อผู้ก ากับดูแลและ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ 

ดังนั้น เพ่ือให้การปฏิบัติถูกต้องและเป็นไปตามที่ระเบียบฯ ก าหนด องค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อ
น้อยจึงไดม้ีการจัดท าและรายงานการควบคุมภายในตามท่ีคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินก าหนด เป็นประจ าทุกปี 

 

3. วัตถุประสงค ์
1. เพื่อติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค์กรของต าบลสร้างถ่อน้อย 
2. เพื่อสรุปรายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายในให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อย

ทราบตามแบบที่ระเบียบฯ ก าหนด 
3. เพ่ือรายงานการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในต่อผู้ก ากับดูแลและคณะกรรมการตรวจเงิน

แผ่นดินตามก าหนด 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

ส่วนราชการทุกหน่วยงานของต าบลสร้างถ่อน้อย 
5. พื้นที่ด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อย 
6. วิธีด าเนินการ 

1. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค์กร 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย 
3. ผู้บริหารมีหนังสือแจ้งใหทุ้กส่วนราชการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน 
4. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย ด าเนินการประเมิน

องคป์ระกอบตามแบบ ปย.1 และประเมินผลการปรับปรุงการควบคุมภายในตามแบบ ปย.2 
5. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับองค์กร ด าเนินการรวบรวม เพ่ือจัดท า

รายงานการควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ข้อ 6 ระดับองค์กร และน าเสนอผู้บริหาร พร้อมจัดส่งรายงานให้ผู้
ก ากับดูแลและคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 

 

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

8. งบประมาณด าเนินการ 
ไมใ่ช้งบประมาณด าเนินการ 

 

9. ผูร้ับผิดชอบโครงการ 
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน องค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อย 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
1. บุคลากรมีความรู้ความเขา้ใจในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
2. ลดโอกาสความผิดพลาด ปูองกันและลดความเสี่ยงต่อการปฏิบัติงาน 
3. เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองคก์รและประชาชนโดยรวม 
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4.1.2 มีการติดตามประเมินระบบควบคุมภายใน โดยด าเนินการให้มีการจัดท าแผนการปรับปรุงหรือบริหาร
ความเสี่ยง และรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงควบคุมภายในให้ผู้ก ากับดูแล 
 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 
 

2. หลักการและเหตุผล 
ระบบการควบคุมภายในเป็นกลไกที่ส าคัญและเป็นเครื่องมือในการบริหารงานในหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นใน

ภาครัฐหรือเอกชนทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ระบบการควบคุมภายในจะช่วยควบคุมหรือลดความเสี่ยงของ
หนว่ยงานให้อยู่ในระดับท่ียอมรับได้ซึ่งจะท าให้ปฏิบัติงานและการจัดการของหน่วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ ใน
อดีตที่ผ่านมาการบริหารงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้มีการควบคุมภายในตามที่กระทรวงการคลังประกาศให้ใช้
เป็นเรื่องๆ ไป ซึ่งอาจอยู่ในรูปของกฎหมายระเบียบ ระบบบัญชี หนังสือสั่งการ และหนังสือตอบข้อหารือต่างๆ 
โดยส่วนใหญ่ จะเน้นไปที่การควบคุมด้านการเงินและบัญชีและการปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบหรือกฎเกณฑ์ที่
ทางราชการก าหนดไว้ ซึ่งไมค่รอบคลุมถึงการจัดการดา้นอื่นๆนอกเหนือจากด้านการเงินและบัญชีในหน่วยงาน จึง
ไม่สามารถสะท้อนภาพถึงผลการด าเนินงานในภาพรวมของหน่วยงานได้ ระบบการควบคุมภายในที่ดี ควรเป็น
ระบบการควบคุมที่ครอบคลุมงานทุกดา้นและสามารถสะท้อนภาพให้เห็นเป็นองคร์วมของหน่วยงานนั้นๆ ว่ามีการ
ด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่เพียงใด การที่ระบบการควบคุมภายในของรัฐยังไม่ครอบคลุม
ทุกระบบงาน อาจเป็นช่องทางรั่วไหลท าให้เกิดความเสียหายในหน่วยงานและการด าเนินงานไม่สัมฤทธิ์ผล ทั้งนี้
สาเหตุส่วนหนึ่งอาจเกิดจากการก าหนดหน้าที่และมอบหมายงานในหน่วยงานไม่เหมาะสม การมอบหมายการ
ปฏิบัติงานทั้งกระบวนการให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งเพียงคนเดียว การควบคุมสอบทานและการตรวจสอบยังไม่ มี
ประสิทธิภาพเพียงพอตลอดจนขาดการประเมินและการบริหารความเสี่ยงการควบคุมภายในของหน่ วยงานที่
ก าหนดขึ้น และพัฒนาให้ระบบการควบคุมภายในดังกล่าวทันสมัยอยู่เสมอ 

องค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อยพิจารณาแล้วเห็นว่าเพ่ือให้องค์กรมีแนวทางในการก าหนดระบบ
การควบคุมภายในให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน่วยงานจึงได้ก าหนดกิจกรรม
การติดตามประเมินผลการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อยขึ้น 
 

3. วัตถุประสงค ์
3.1 เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ท าให้การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่าง

ประหยัดและคุ้มค่า โดยลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ซ้ าซ้อนหรือไม่จ าเป็น ลดความเสี่ยงหรือผลเสียหายด้าน
การเงินหรือดา้นอื่นๆ ที่อาจมีขึ้น 

3.2 เพ่ือให้มีข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้องครบถ้วนและเชื่อถือได้ สร้างความมั่นใจแก่ผู้บริหาร
ในการตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารและการปฏิบัติงาน และบุคคลภายนอกที่เก่ียวข้อง 

3.3 เพ่ือให้บุคลากรมีการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย เงื่อนไขสัญญา ข้อตกลง ระเบียบข้อบังคับต่างๆ 
ของหน่วยงานอยา่งถูกตอ้งและครบถ้วน 
 

4. เป้าหมาย 
เพ่ือให้การควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ

เหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน่วยงาน อีกท้ังยังเป็นการควบคุมหรือลดความเสี่ยงของหน่วยงานให้อยู่ในระดับที่
ยอมรับได ้ซึ่งจะท าให้การปฏิบัติงานและการจัดงานของหน่วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ 
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5. วิธีด าเนินการ 

5.1 แต่งตั้งคณะท างานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ข้อ 6 

5.2 ประชุมคณะท างานเพ่ือปรับปรุงพัฒนาระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้การปฏิบัติตาม
ภารกิจและตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อ
น้อยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

5.3 การรวบรวมผลการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในให้คณะท างานฯ เพ่ือสรุปข้อมูล 
5.4 รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคต่างๆ ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลและ

ผู้บริหารทราบ 
 

6. สถานที่/ระยะเวลาด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อย / 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564) 
 

7. หน่วยงานรับผิดชอบ 
ทุกกอง/ส านัก ขององค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อย 
 

8. งบประมาณด าเนินการ 
ไมใ่ช้งบประมาณ 
 

9. ประโยชน์ที่คาดวา่จะได้รับ 
9.1 การด าเนินงานของหน่วยงานบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 
9.2 การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัด และคุ้มค่า 
9.3 มีข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้อง ครบถว้นและเชื่อถือได้ สามารถน าไปใช้ในการตัดสินใจ 
9.4 การปฏิบัติในหน่วยงานเป็นไปอย่างมีระบบและอยู่ในกรอบของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับท่ีวางไว้ 
9.5 เป็นเครื่องมือช่วยผู้บริหารในการก ากับดูแลการปฏิบัติงานดีอย่างดียิ่ง 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
10.1 มีรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามมาตรฐาน ข้อ 6 ที่เสร็จตามก าหนดเวลา 
10.2 กิจกรรมการควบคุมภายใน ร้อยละ 80 ได้ด าเนินการแก้ไข 
10.3 ร้อยละของหน่วยงานรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในครบทุกงาน 
10.4 มีการจัดการความรู้ที่เก่ียวขอ้งกับการควบคุมภายใน 
10.5 ระดับความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดท ารายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน(ร้อย

ละ 80 ในระดับมาก) 
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4.2 การสนับสนุนให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติ หรือการบริหารราชการตามช่องทางที่
สามารถด าเนินการได้ 
 4.2.1  ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ  ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล เกี่ยวกับการ
บรรจุ แต่งตั้ง โอน ย้ายข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง  

1. ชื่อโครงการ : มาตรการสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไปเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้าง
ทั่วไป   
 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
การสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไปเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป  ต้องด าเนินการ

ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  และมติคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล 
(ก.อบต.) เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่  12  พฤษภาคม  2547  หมวดที่ 4 การสรรหา 
และการเลือกสรร ข้อ 19 ข้อ 20 ข้อ 22 และข้อ 23  เพ่ือให้เกิดความโปร่งใส และเป็นธรรมแก่ผู้เข้าสอบ  
องค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อย  จึงได้ก าหนดให้ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นประธานกรรมการ และ
ให้มีผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้ที่มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานในต าแหน่งนั้นทั้งจากภายในหรือภายนอกองค์การ
บริหารส่วนต าบลรวมเป็นคณะกรรมการด้วย  ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อยจึงต้องแต่งตั้งให้
ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถและมาจากประชาชนภายในต าบลสร้างถ่อน้อยร่วมเป็นคณะกรรมาสรรหา
และเลือกสรรบุคคลทั่วไปเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ด้วย 

 

3. วัตถุประสงค ์
3.1  เพ่ือปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.) เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ

 พนักงานจ้าง ลงวันที่  12  พฤษภาคม  2547  หมวดที่ 4 การสรรหา และการเลือกสรร ข้อ 19 ข้อ 
 20 ข้อ 22 และข้อ 23   

3.2  เพ่ือให้เกิดความโปร่งใส และเป็นธรรมแก่ผู้ที่ได้รับการสรรหาและเลือกสรร 
3.3  เพ่ือให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนหรือบุคคลภายนอก   

 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
องค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อย  ปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องและเกิดความ

เรียบร้อยโปร่งใส บริสุทธิ์ ยุติธรรม 
 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อย 
 

6. วิธีด าเนินการ 
6.1  ศึกษาระเบียบและหนังสือสั่งการที่เก่ียวข้อง 
6.2  แต่งตั้งคณะกรรมการตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.)  
6.3  ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเป็นพนักงานจ้าง 
6.4  ด าเนินการสรรหาและคัดเลือกบุคคล  
6.5  ประกาศผลการสรรหาและคัดเลือก 
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7. ระยะเวลาด าเนินการ 
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564) 

 
8. งบประมาณด าเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

งานบริหารงานบุคคล  องค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อย 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

 องค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อยมีคณะกรรมการสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไปเป็นพนักงานจ้าง
ตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป  ที่ด าเนินการตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง และเกิดความยุติธรรม
และโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้    
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4.2.2 ส่งเสริมใหป้ระชาชนมีสว่นร่วมตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงบประมาณ การรับ-จ่ายเงิน 
การหาประโยชน์จากทรัพย์สินของทางราชการ 
 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการรายงานผลการใช้จ่ายเงินให้ประชาชนได้รับทราบ 
 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
การปฏิบัติงานด้านการคลังเป็นการท างานที่ต้องอาศัยระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการ ตลอดจนมติ

คณะรัฐมนตรีวิธีการท างานต้องอยู่ในกรอบ และต้องมีระบบการบริการที่รวดเร็ว ถูกต้อง ประชาชนหรือ
ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจสร้างความสะดวกให้แก่ประชาชนมากที่สุดถูกต้องทั้งระเบียบกฎหมาย ข้อเท็จจริง 
ไมม่ีข้อผิดพลาดบริการดว้ยความเสมอภาคกันไม่เลือกปฏิบัติเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน การบริหาร
การเงินการคลังเกิดความโปร่งใสไม่เกิดการทุจริตคอรัปชั่นมีการท างานมีกระบวนการที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบ
ได ้รายงานการเงินจากหน่วยงานภายในและภายนอกไม่พบขอ้บกพร่องมีกระบวนการทางการคลังที่เปิดเผยข้อมูล
อ่ืนต่อประชาชน 

 

3. วัตถุประสงค ์
3.1 เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได ้
3.2 การใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าและเปดิโอกาสให้ประชาชนสามารถซักถามและตรวจสอบได้ 
3.3 ปฏิบัติงานถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
3.4 ในการบริหารจัดการต้องท าอย่างเปดิเผยสามารถตรวจสอบได้ จึงต้องมีการปรับปรุงแก้ไขการท างาน

ขององค์กรให้มีความโปร่งใส สามารถเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร เปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถตรวจสอบความ
ถูกต้องได้ 
 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
ประชาชนในเขตต าบลสร้างถ่อน้อย 
 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อยอ าเภอหัวตะพาน จังหวัดอ านาจเจริญ 
 

6. วิธีด าเนินการ 
จัดท างบแสดงฐานะการเงินและงบอ่ืนๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่ าด้วยการรับเงิน การเบิก

จา่ยเงิน การฝากเงินการเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม โดยเปิดเผยเพ่ือให้ประชาชนทราบ ณ องค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อยภายในเก้าสิบวันนับแต่วัน
สิ้นปีและจัดท ารายงานแสดงผลการด าเนินงานตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก าหนด เพ่ือน าเสนอ
ผู้บริหารท้องถิ่น และประกาศส าเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยเพ่ือให้ประชาชนทราบทุกสามเดือน 
 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564)    และด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 

 

8. งบประมาณด าเนินการ 
ไมใ่ช้งบประมาณ 
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9. ผูร้ับผิดชอบโครงการ 
กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อย 

 

10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
10.1 มีการพัฒนาการบริหารด้านการเงินการคลังและงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ 
10.2 มีการเบิกจ่ายถูกต้อง รวดเร็ว เกิดความประหยัด 
10.3 มีการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นท่ีหรือผู้รับบริการ 
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1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างจากตัวแทนชุมชน 
 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อยเห็นถึงประโยชน์จากแนวคิดการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมตาม

เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน(ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 พระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบ
ราชการไทย (พ.ศ. 2556-2561) องค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อยจึงได้ด าเนินการส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของประชาชน โดยการก าหนดให้มีการจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างจากตัวแทนชุมชน เพ่ือให้ประชาชนเข้า
มามีส่วนร่วมโดยผ่านช่องทางหรือกลไกในการร่วมป็นคณะกรรมการในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การ
บริหารส่วนต าบลทุกขั้นตอน ซึ่งหมายความรวมถึงประชาชนสามารถมีโอกาสในการได้รับข้อมูลข่าวสารและแสดง
ความคิดเห็น ได้เรียนรู้การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมหรือการบริหารราชการในระบบเปิดจากการปฏิบัติจริง 
ส่วนองคก์ารบริหารส่วนต าบลสามารถพัฒนาระดับการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมกับภาครัฐมากขึ้น 
เพ่ือกระตุ้นการปรับเปลี่ยนสู่การบริหารราชการที่เปิดเผย โปร่งใส เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน และพัฒนา
ระบบราชการเพ่ือตอบสนองความต้องการและเพ่ือประโยชน์ของประชาชนเป็นส าคัญ 

 

3. วัตถุประสงค ์
3.1 เพ่ือสนับสนุนให้ตัวแทนภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง ขององค์การ

บริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อย 
3.2 เพ่ือปูองกันการทุจริตในด้านที่เก่ียวขอ้งกับงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อยให้

เกิดการพัฒนาไดอ้ย่างคุ้มค่า 
 

4. เป้าหมาย 
ตัวแทนชุมชนในพื้นท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อย 
 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อย 
 

6. วิธีด าเนินการ 
6.1 คัดเลือกตัวแทนชุมชนจากการประชุมประชาคม เพ่ือเลือกตัวแทนชุมชนเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ

จัดซื้อจัดจา้งไดแ้ก่ กรรมการตรวจการจ้าง 
6.2 จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุ

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2553 มิได้ก าหนดให้มีการแต่งตั้งให้มีผู้แทน
ชุมชนเข้าร่วมเป็นกรรมการ แต่องค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อยให้ความส าคัญในการมีตัวแทนชุมชนเข้าร่วม
ตรวจสอบเพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างซื่อตรง โปร่งใส โดยตัวแทนชุมชนไม่ต้องร่วมรับผิดหากเกิดความ
เสียหาย 

6.3 จัดประชุมให้ความรู้ความเข้าใจแก่คณะกรรมการ เมื่อมีการจัดซื้อจัดจ้างทุกครั้ง เพ่ือให้เจ้าหน้าที่
และตัวแทนชุมชนมีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ และทราบกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและตรวจการจ้างอย่าง
ละเอียดและถูกตอ้ง 

 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564) 
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8. งบประมาณด าเนินการ 
ไมใ่ช้งบประมาณ 

 

9. ผูร้ับผิดชอบโครงการ 
งานพัสดุ กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อย 
 

10. ผลลัพธ์ 
การจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อยมีความโปร่งใส โดยมีตัวแทนประชาชนร่วม

ตรวจสอบและไม่เกิดปญัหาการทุจริตคอรัปชั่น 
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4.2.3 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการจัดหาพัสดุ 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการแต่งตั้งตัวแทนประชาคมเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับการจ้าง 
 

2. หลักการและเหตุผล 
ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อย ได้ด าเนินการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีใน

ด้านการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรอบปีงบประมาณ และส่งเสริมให้ภาคประชาชน 
(ประชาคม) ให้มีส่วนร่วมอย่างแข็งขันกับมาตรการการปูองกันการทุจริตในองค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อย 

 

3. วัตถุประสงค ์
เพ่ือเป็นกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผ่านการประชาคม) ในการมีส่วนร่วมกับองค์การบริหารส่วนต าบล

สร้างถ่อน้อยอย่างแข็งขันส าหรับการท างานขององค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อย ได้มีกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ ก าหนดให้ภาคประชาชนและส่งเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผ่านการประชาคม) ให้มีส่วนร่วมอย่าง
แข็งขัน กับมาตรการการปูองกันการทุจริตในองค์การบริหารส่วนต าบลนั่นคือได้ท าหน้าที่อย่างถูกต้อง 
 

4. เป้าหมาย 
ตัวแทนประชาคมหมู่บ้านทั้ง 13  หมู่บ้าน 
 

5. วิธีการด าเนินการ 
5.1 ส่งเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยผ่านการประชาคม) ให้มีส่วนร่วมกับองค์การบริหารส่วนต าบลสร้าง

ถ่อน้อยอย่างแข็งขันส าหรับการท างานขององค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อย ได้มีกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ 
ก าหนดให้ภาคประชาสังคม (ตัวแทนประชาคม) ต้องไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับองค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อย
ในหลายๆ ส่วน เช่น ให้ตัวแทนประชาคมมีส่วนร่วมเป็นกรรมการตามระเบียบฯ ว่าด้วยการพัสดุ เช่น เ ป็น
กรรมการเปิดซ่องสอบราคาเป็นกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาเป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเป็น
กรรมการตรวจการจ้าง ฯลฯ 

5.2 มีการฝึกอบรมตัวแทนประชาคมให้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องระเบียบฯว่าด้วยการพัสดุ เพ่ือเรียนรู้ท า
ความเข้าใจระเบียบต่างๆ จะได้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง 

5.3 ประกาศผลการด าเนินโครงการจัดซื้อจัดจ้างให้กับชุมชนรับทราบโดยทั่วกัน 
 

6. ระยะเวลาการด าเนินการ 
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564)   ด าเนินการต่อเนื่องทุกปี 

7. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อย 
 

9. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
9.1 ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการด าเนินงานและตรวจสอบการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วน

ต าบลสร้างถ่อน้อย 
9.2 ภาคประชาชนทราบและตระหนักถึงสิทธิ หน้าที่และบทบาทในการมีส่วนร่วมและตรวจสอบการ

ด าเนินงานของหน่วยงานท้องถิ่นของตนเอง 
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4.3 การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถิ่น 
4.3.1 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ให้

เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบท่ีเกี่ยวข้องได้ก าหนดไว้ 
 
1. ชื่อโครงการ : โครงการอบรมให้ความรู้ด้านระเบียบ กฎหมายท้องถิ่น ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น 
 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
ในการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง เงื่อนไข และ

หลักเกณฑ์ต่างๆ ที่สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นได้รับการเลือกตั้งมาจากประชาชนต้องรู้และยึดเป็น
แนวทางการปฏิบัติหน้าที่การด าเนินการอย่างเคร่งครัด ปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นประจ าไม่ได้เกิดจากเรื่องขาดความ
รอบคอบ ความช านาญ ประสบการณ์หรือขาดความรู้ กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง เงื่อนไข และหลักเกณฑ์
ต่างๆ ที่มักมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมเสนอเทา่นั้น หากแต่เกิดจากความรู้ความเข้าใจหรือการตีความ
ข้อกฎหมาย ระเบียบ หรือกฎเกณฑ์ เงื่อนไขที่เก่ียวขอ้งอย่างผิดๆ ส่งผลให้สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น 
โดยเฉพาะผู้บริหารท้องถิ่นตอ้งตกเป็นผู้กระท าผิดกฎหมาย ก่อให้เกิดความเสียหายแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และท าให้การแก้ไขปัญหาของประชาชนหรือการพัฒนาท้องถิ่นขาดประสิทธิภาพประสิทธิผล ส่งผลให้การพัฒนา
ขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นต้องล่าช้า เพราะไมต่อบสนองความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง จากปัญหา
ดังกล่าวข้างต้น จึงจ าเป็นที่สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นต้องมีความรู้ ความเข้าใจระเบียบกฎหมาย 
ค าสั่ง และหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่ส าคัญและเกี่ยวข้องกับการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อันมีผลให้
เกิดประสิทธิภาพและเกิดผลดีต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นไม่
ต้องเสี่ยงกบัการกระท าผิดกฎหมายหรือถูกตรวจสอบ 

ดังนั้น เพ่ือให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อยเพ่ิมพูนความรู้ ความเข้าใจ 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาทอ้งถิ่น พ.ศ. 2547 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยส์ินและหนี้สินมีความรู้ความเขา้ใจมิให้ด าเนินกิจการที่เปน็การขัดกันระหว่างประโยชน์
ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมตามมาตรา 100แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริต และมีความรู้ความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติส าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐเรื่องการรับทรัพย์สิน
หรือประโยชน์อ่ืนใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามมาตรา 103 แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกัน
และปราบปรามการทุจริต ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อย จึงได้จัดท าโครงการอบรมให้ความรู้
ด้านระเบียบ กฎหมายท้องถิ่น ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น 
 

3. วัตถุประสงค ์
3.1 เพ่ือให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อยเพ่ิมพูนความรู้ความเข้าใจ

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 
3.2 เพ่ือให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อยมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ

การยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน 
3.3 เพ่ือให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อยมีความรู้ความเข้าใจมิให้

ด าเนินกิจการที่เปน็การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมตามมาตรา 100 แห่งกฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต 
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3.4 เพ่ือให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อยมีความรู้ความเข้าใจในแนว
ทางการปฏิบัติส าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐเรื่องการทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามมาตรา 
103 แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต 

 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อย 

 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อย 
 

6. วิธีด าเนินการ 
6.1 จัดท าโครงการ/แผนงาน 
6.2 ประชาสัมพันธ์โครงการ วัน เวลา และสถานที่ให้แก่ผู้บริหาร และสมาชิกสภาต าบลเขา้รับการอบรม 
6.3 อบรมให้ความรู้โดยวิทยากร พร้อมแจกเอกสารประกอบการอบรม 
6.4 ประเมินผลและสรุปผลการด าเนินการ 
 

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

8. งบประมาณด าเนินการ 
50,000บาท 

 

9. ผูร้ับผิดชอบโครงการ 
ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อย 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
10.1 ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อยได้เพ่ิมพูนความรู้ความเข้าใจ

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 
10.2 ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อยมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ

ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยส์ินและหนี้สิน 
10.3 ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อยมีความรู้ความเข้าใจมิให้ด าเนิน

กิจการที่เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมตามมาตรา 100 แห่งกฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต 

10.4 ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อยมีความรู้ความเข้าใจแนวทางการ
ปฏิบัติส าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐเรื่องการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามมาตรา 103 
แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต 
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1. ชื่อโครงการ : โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพสมาชิกสภา ผู้บริหาร  พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง  
องค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อย   
 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทความส าคัญยิ่งต่อการพัฒนาทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ด้วย
เหตุผลดังกล่าวการพัฒนาศักยภาพทักษะและความรู้ของสมาชิกสภา ผู้บริหาร  พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง  
องค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อยให้มีความพร้อมที่จะรับภารกิจและการจัดบริการให้แก่ชุมชนจึงเป็นเรื่องที่
ส าคัญอย่างยิ่ง ประกอบกับการให้การศึกษาอบรมเป็นสิ่งส าคัญประการหนึ่งที่องค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อ
น้อยได้ด าเนินการ เพ่ือให้บุคลากรมีความรู้และทักษะด้านการปกครองส่วนท้องถิ่น มีความรู้ความเข้าใจในการ
ปฏิบัติหน้าที่ รวมถึงมีความรู้ความเขา้ใจเกี่ยวกับระเบียบข้อกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่นด้วย เพ่ือพัฒนา
ตนเองและสามารถน าความรูไ้ปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 
ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อยจึงได้จัดให้ สมาชิกสภา ผู้บริหาร  พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง  
องค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อย  เข้ารับการฝึกอบรมและศึกษาดูงานอยู่ เสมอ เพ่ือเป็นการเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและสามารถน ามาพัฒนาองค์กรพัฒนาท้องถิ่น ให้ท้องถิ่นมีความเจริญก้าวหน้า 

 

3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือสร้างการเรียนรู้และประสบการณ์การท างานให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  ให้มีความเข้าใจในการ
ท างานตามบทบาทและอ านาจหน้าที ่
 3.2 เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ได้มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบ 
กฎหมาย 
 3.3 เพ่ือส่งเสริมใหผู้้เข้ารับการฝึกอบรม  ไดเ้พ่ิมศักยภาพในการพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างถูกต้อง 
 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
สมาชิกสภา ผู้บริหาร  พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง  องค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อย   

 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อยและสถานที่ศึกษาดูงาน 

 

6. วิธีการด าเนินการ 
6.1 ประชุมเตรียมความพร้อมและแต่งตั้งคณะท างาน  
6.2 ด าเนินโครงการ  
6.3 แจ้งผู้เข้ารับการฝึกอบรมทราบ  
6.4 ด าเนินการฝึกอบรมทั้งในและนอกสถานที ่
6.5 ติดตามประเมินผล 
 

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

8. งบประมาณด าเนินการ 
50,000  บาท   
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9. ผูร้ับผิดชอบโครงการ 
ฝุายบริหารงานบุคคล ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อย 

 

10. ผลลัพธ์ 
 10.1 สมาชิกสภา ผู้บริหาร  พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง  องค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อย   

มีความรู้ความเขา้ใจในการท างานตามบทบาทและอ านาจหน้าที ่
 10.2 สมาชิกสภา ผู้บริหาร  พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง  องค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อย   

ไดร้ับการเรียนรู้และประสบการณ์การท างานใหม่ๆ  
 10.3 การปฏิบัติงานของสมาชิกสภา ผู้บริหาร  พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง  องค์การบริหารส่วน
 ต าบลสร้างถ่อน้อย  เป็นไปอย่างถูกตอ้งตามระเบียบกฎหมาย 

 

11. ตัวช้ีวัด 
สมาชิกสภา ผู้บริหาร  พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง  องค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อย  ได้รับการ
ฝึกอบรมและศึกษาดูงาน  และน ากลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อหน่วยงานและชุมชน 
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4.3.2 ส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารตาม
กระบวนการ และวิธีการที่กฎหมาย ระเบียบท่ีเกี่ยวข้องได้ก าหนดไว้โดยไมฝั่กใฝ่ฝ่ายใด 
 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงาน 

ของฝา่ยบริหาร 
 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
การส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝุายบริหาร เป็นกลไก

ส าคัญที่ใช้ส าหรับติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงานของฝุายบริหาร ซึ่งอ านาจในการบริหารปัจจุบัน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระเต็มที่ในการด าเนินงาน มีงบประมาณเป็นของตนเอง แต่ถึงแม้จะเป็นอิสระ 
ส่วนกลางก็จะคอยควบคุมดูแลการด าเนินงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปโดยความเรียบร้อย
และถูกต้อง เพ่ือก าหนดแนวทางการพัฒนาร่วมกัน นอกจากจะท าให้องค์การบริหารส่วนต าบลมีบรรยากาศการ
ท างานแบบมีส่วนร่วมและมีประสิทธิภาพ ยังสร้างความน่าเชื่อถือให้กับองค์กร สามารถน าไปสู่ความโปร่งใสใน
องคก์ารบริหารส่วนต าบลและลดการทุจริต 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อยจึงไดด้ าเนินกิจกรรมส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการ
ตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝุายบริหารขึ้น เพ่ือก าหนดบทบาทของสมาชิกสภาท้องถิ่นในการเป็นหน่วย
ตรวจสอบ โดยให้สมาชิกสภาร่วมเป็นคณะกรรมการในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อย
เพ่ือให้การปฏิบัติงานโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้อีกทั้งยังเป็นการช่วยลดปัญหาการทุจริตได้ 
 

3. วัตถุประสงค ์
3.1 เพ่ือเป็นกลไกส าหรับตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของฝุายบริหาร 
3.2 เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสและลดการทุจริต สามารถตรวจสอบได้ 
3.3 สมาชิกสภาท้องถิ่นเข้าใจบทบาท หน้าที่ของตนเองมากขึ้น 
 

4. เป้าหมาย 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อยจ านวน 26คน 
 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อย 
 

6. วิธีการด าเนินงาน 
6.1 จัดท าคูม่ือระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้สมาชิกสภาท้องถิ่นใช้ส าหรับการประชุม 
6.2 แต่งตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการตรวจสอบการด าเนินการต่างๆ เช่น การจัดซื้อจัดจ้าง

โครงการต่างๆ การแปรญัตติร่างข้อบัญญัติประจ าปีการตรวจรายงานการประชุม การติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา ฯลฯ 

6.3 สมาชิกสภาท้องถิ่นตั้งกระทู้ถามการบริหารงานในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
 

7. ระยะเวลาด าเนินงาน 
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564) 
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8. งบประมาณด าเนินการ 
ไมใ่ช้งบประมาณ 

9. ผูร้ับผิดชอบโครงการ 
ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อย 
 

10. ผลลัพธ์ 
10.1 สมาชิกสภาท้องถิ่นเข้าใจบทบาทหน้าที่ และร่วมตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝุายบริหาร 
10.2 การปฏิบัติงานต่างๆ มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
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4.4 เสริมพลังการมีสว่นร่วมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต 

4.4.1 ส่งเสริมใหมี้การด าเนินการเฝ้าระวังการทุจริต 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการติดป้ายประชาสัมพันธ์กรณีพบเห็นการทุจริต 
 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
ปัญหาการทุจริตที่เกิดขึ้นในหน่วยงานภาครัฐได้ส่งผลเสียหายกับประเทศชาติอย่างมาก จ าเป็นที่ทุกภาค

ส่วนในสังคมจะต้องตระหนักและร่วมกันแก้ไขจัดการปัญหา โดยการเข้าไปมีส่วนร่วมเป็นเครือข่ายในการ
ขับเคลื่อนต่างๆ ให้เกิดการเฝูาระวัง ปูองปรามการทุจริต ในรูปแบบการกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนในจังหวัดได้
ตระหนักถึงปญัหาการทุจริตคอรัปชั่นและมีสว่นร่วมในการปูองกันและปราบปรามการทุจริต 

 

3. วัตถุประสงค ์
3.1 เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปูองกันการทุจริต 
3.2 เพ่ือแสดงเจตนารมณ์ในการแกไ้ขปญัหาการทุจริต 
 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
ประชาชนในต าบลสร้างถ่อน้อย 
 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
ต าบลสร้างถ่อน้อย 
 

6. วิธีด าเนินการ 
6.1 ขออนุมัติจัดท าปูายประชาสัมพันธ์ 
6.2 ปิดประกาศประชาสัมพันธ์ ณ องค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อย 
6.3 จัดเจ้าหน้าที่รับผิดชอบรับแจ้งเหตุทางโทรศัพท ์
6.4 บันทึกเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข ์
6.5 เสนอผู้บริหารพิจารณาสั่งการ 
6.6 ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขเรื่องที่ไดร้ับการร้องเรียน 
 

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

8. งบประมาณด าเนินการ 
20,000บาท 
 

9. ผูร้ับผิดชอบโครงการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อย 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
10.1 จ านวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต 
10.2 น าเรื่องท่ีได้รับการร้องเรียนไปด าเนินการปรับปรุงแก้ไข 

 


