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บทนํา 

1. การวิเคราะหความเส่ียงในการเกิดการทุจริตในองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 การวิเคราะหความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีวัตถุประสงคเพ่ือตองการ
บงชี้ความเสี่ยงของการทุจริตท่ีมีอยูในองคกรโดยการประเมินโอกาสของการทุจริตท่ีอาจเกิดข้ึน ตลอดจนบุคคล
หรือหนวยงานท่ีอาจเก่ียวของกับการกระทําทุจริต เพ่ือพิจารณาวาการควบคุมและการปองกันการทุจริตท่ีมีอยู
ในปจจุบันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม 
 การทุจริตในระดับทองถิ่น พบวา ปจจัยท่ีมีผลตอการขยายตัวของการทุจริตในระดับทองถ่ิน ไดแก การ
กระจายอํานาจลงสูองคกรปกครองสวนทองถ่ิน แมวาโดยหลักการแลวการกระจายอํานาจมีวัตถุประสงคสําคัญ
เพ่ือใหบริการตางๆ ของรัฐสามารถตอบสนองตอความตองการของชุมชนมากข้ึน มีประสิทธิภาพมากข้ึน แต
ในทางปฏิบัติทําใหแนวโนมของการทุจริตในทองถ่ินเพ่ิมมากยิ่งข้ึนเชนเดียวกัน 
 ลักษณะการทุจริตในสวนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น จําแนกเปน 7 ประเภท ดังนี้ 

1) การทุจริตดานงบประมาณ การทําบัญชี การจัดซ้ือจัดจาง และการเงินการคลัง สวนใหญเกิดจากการ
ละเลยขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

2) สภาพหรือปญหาท่ีเกิดจากตัวบุคคล 
3) สภาพการทุจริตอันเกิดจากชองวางของกฎระเบียบและกฎหมาย 
4) สภาพหรือลักษณะปญหาของการทุจริตท่ีเกิดจากการขาดความรูความเขาใจและขาดคุณธรรม

จริยธรรม 
5) สภาพหรือลักษณะปญหาท่ีเกิดจากการขาดการประชาสัมพันธใหประชาชนทราบ 
6) สภาพหรือลักษณะปญหาของการทุจริตท่ีเกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายในการ

ตรวจสอบจากภาคสวนตางๆ 
7) สภาพหรือลักษณะปญหาของการทุจริตท่ีเกิดจากอํานาจ บารมี และอิทธิพลทองถ่ิน 
สาเหตุและปจจัยท่ีนําไปสูการทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถสรุปเปนประเด็นไดดังนี้ 
1) โอกาส แมวาในปจจุบันมีหนวยงานและกฎหมายท่ีเก่ียวของกับการปองกันและปราบปรามการ

ทุจริตแตพบวายังคงมีชองวางท่ีทําใหเกิดโอกาสการทุจริต ซ่ึงโอกาสดังกลาวเกิดข้ึนจากการบังคับใชกฎหมายท่ี
ไมเขมแข็ง กฎหมาย กฎระเบียบไมรัดกุม และอํานาจหนาท่ีโดยเฉพาะขาราชการระดับสูงก็เปนอีกโอกาสหนึ่งท่ี
ทําใหเกิดการทุจริต 

2) ส่ิงจูงใจ เปนท่ียอมรับวาสภาวะทางเศรษฐกิจท่ีมุงเนนเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม ทําใหคนใน
ปจจุบันมุงเนนท่ีการสรางความร่ํารวย ดวยเหตุนี้จึงเปนแรงจูงใจใหเจาหนาท่ีมีแนวโนมท่ีจะทําพฤติกรรมการ
ทุจริตมากยิ่งข้ึน 

3) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปรงใส การทุจริตในปจจุบันมีรูปแบบท่ีซับซอนข้ึน 
โดยเฉพาะการทุจริตในเชิงนโยบายท่ีทําใหการทุจริตกลายเปนความชอบธรรมในสายตาของประชาชน ขาดกลไก
การตรวจสอบความโปรงใสท่ีมีประสิทธิภาพ ดังนั้น จึงเปนการยากท่ีจะเขาไปตรวจสอบการทุจริตของบุคคล
เหลานี้ 
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4) การผูกขาด  ในบางกรณีการดําเนินงานของภาครัฐ ไดแก การจัดซ้ือ-จัดจาง เปนเรื่องของการ
ผูกขาด ดังนั้น จึงมีความเก่ียวของเปนหวงโซผลประโยชนทางธุรกิจ ในบางครั้งพบบริษัทมีการใหสินบนแก
เจาหนาท่ีเพ่ือใหตนเองไดรับสิทธิในการดําเนินงานโครงการของภาครัฐ รูปแบบของการผูกขาด ไดแก การ
ผูกขาดในโครงการกอสรางและโครงสรางพ้ืนฐานภาครัฐ 

5) การไดรับคาตอบแทนท่ีไมเหมาะสม  รายไดไมเพียงพอตอรายจาย ความยากจนถือเปนปจจัยหนึ่ง
ท่ีทําใหขาราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความตองการท่ีจะมีสภาพความเปนอยูท่ีดีข้ึน ทําใหเจาหนาท่ี
ตองแสวงหาชองทางเพ่ือเพ่ิม “รายไดพิเศษ” ใหกับตนเองและครอบครัว 
 6) การขาดจริยธรรม คุณธรรม  ในสมัยโบราณ ความซ่ือสัตยสุจริตเปนคุณธรรมท่ีไดรับการเนนเปน
พิเศษถือวาเปนเครื่องวัดความดีของคน แตในปจจุบัน พบวา คนมีความละอายตอบาปและเกรงกลัวบาปนอยลง 
และมีความเห็นแกตัวมากยิ่งข้ึน มองแตประโยชนสวนตนเปนท่ีตั้งมากกวาท่ีจะยึดผลประโยชนสวนรวม 
 7) มีคานิยมท่ีผิด  ปจจุบันคานิยมของสังคมไดเปลี่ยนจากยกยองคนดี คนท่ีมีความซ่ือสัตยสุจริตเปน 
ยกยองคนท่ีมีเงิน คนท่ีเปนเศรษฐี มหาเศรษฐี คนท่ีมีตําแหนงหนาท่ีการงานสูง ดวยเหตุนี้ ผูท่ีมีคานิยมท่ีผิด  
เห็นวาการทุจริตเปนวิถีชีวิต เปนเรื่องปกติธรรมดา เห็นคนซ่ือเปนคนเซอ เห็นคนโกงเปนคนฉลาด ยอมจะทํา
การทุจริตฉอราษฎรบังหลวง โดยไมมีความละอายตอบุญและบาป และไมเกรงกลัวตอกฎหมายของบานเมือง 
2. หลักการและเหตุผล 
  ปจจุบันปญหาการทุจริตคอรรัปชันในประเทศไทยถือเปนปญหาเรื้อรังท่ีนับวันยิ่งจะทวีความรุนแรง 
และสลับซับซอนมากยิ่งข้ึนและสงผลกระทบในวงกวาง โดยเฉพาะอยางยิ่งตอความม่ันคงของชาติ เปนปญหา 
ลําดับตน ๆ ท่ีขัดขวางการพัฒนาประเทศท้ังในดานเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดข้ึนทุกภาคสวน 
ในสังคมไทย ไมวาจะเปนภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองคกรปกครองสวนทองถ่ินมักถูกมองจาก 
ภายนอกสังคมวาเปนองคกรท่ีเอ้ือตอการทุจริตคอรรัปชันและมักจะปรากฏขาวการทุจริตตามสื่อและรายงาน 
ของทางราชการอยูเสมอ ซ่ึงไดสงผลสะเทือนตอกระแสการกระจายอํานาจและความศรัทธาตอระบบการ 
ปกครองสวนทองถ่ินอยางยิ่ง สงผลใหภาพลักษณของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอรรัปชันมีผลในเชิงลบ 
สอดคลองกับการจัดอันดับดัชนีชี้วัดภาพลักษณคอรรัปชัน (Corruption Perception Index – CPI) ซ่ึงเปน 
เครื่องมือท่ีใชประเมินการทุจริตคอรรัปชันท่ัวโลกท่ีจัดโดยองคกรเพ่ือความโปรงใสนานาชาติ (Transparency 
International – IT) พบวา ผลคะแนนของประเทศไทยระหวางป 2555 – 2558 อยูท่ี 35 - 38 คะแนน 
จาก คะแนนเต็ม 100 โดยในป 2558 อยูอันดับท่ี 76 จาก 168 ประเทศท่ัวโลก และเปนอันดับท่ี 3 ใน
ประเทศอาเซียนรองจากประเทศสิงคโปรและประเทศมาเลเซีย และลาสุดพบวาผลคะแนนของประเทศไทย ป 
2559 ลดลง 3 คะแนน จากป 2558  ไดลําดับท่ี 101 จาก 168 ประเทศ ซ่ึงสามารถสะทอนใหเห็นวา 
ประเทศไทยเปนประเทศท่ีมีปญหาการคอรรัปชันอยูในระดับสูง   
  แมวาในชวงระยะท่ีผานมา ประเทศไทยไดแสดงใหเห็นถึงความพยายามในการปราบปรามการปองกัน 
การทุจริต ไมวาจะเปน การเปนประเทศภาคีภายใตอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการตอตานการทุจริต 
(United Nations Convention Against Corruption-UNCAC) พ .ศ . 2546 ก า ร จั ด ตั้ ง อ ง ค ก ร ต า ม 
รัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะอยางยิ่งคณะกรรมการปองกันปราบปรามการทุจริตแหงชาติไดจัดทํายุทธศาสตรชาติ     
วาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตมาแลว 3 ฉบับ แตปญหาการทุจริตในประเทศไทยไมไดมีแนวโนม 
ท่ีลดนอยถอยลง สาเหตุท่ีทําใหการทุจริตเปนปญหาท่ีสําคัญของสังคมไทยประกอบดวยปจจัยทางดานพ้ืนฐาน 
โครงสรางสังคม ซ่ึงเปนสังคมท่ีตั้งอยูบนพ้ืนฐานความสัมพันธแนวดิ่ง (Vertical Relation) หรืออีกนัยหนึ่งคือ 
พ้ืนฐานของสังคมอุปถัมภท่ีทําใหสังคมไทยยึดติดกับการชวยเหลือเก้ือกูลกัน โดยเฉพาะในหมูญาติพ่ีนองและ 
พวกพอง ยึดติดกับกระแสบริโภคนิยม วัตถุนิยม ติดความสบาย ยกยองคนท่ีมีเงินและมีอํานาจ คนไทยบางสวน 
มองวาการทุจริตคอรัปชันเปนเรื่องปกติท่ียอมรับได ซ่ึงนับไดวาเปนปญหาท่ีฝงรากลึกในสังคมไทยมาตั้งแตอดีต 
หรือกลาวไดวาเปนสวนหนึ่งของคานิยมและวัฒนธรรมไทยไปแลว ผนวกกับปจจัยทางดานการทํางานท่ีไมได        
บูรณาการความรวมมือของทุกภาคสวนไวดวยกัน จึงสงผลใหการทํางานของกลไกหรือความพยายามท่ีได   
กลาวมาขางตนไมสามารถทําไดอยางเต็มศักยภาพ ขาดความเขมแข็ง ปจจุบันยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกัน
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และปราบปรามการทุจริตท่ีใชอยูเปนฉบับท่ี 3 เริ่มจากป พ.ศ.2560 จนถึงป พ.ศ. 2564 ซ่ึงมุงสูการเปน
ประเทศท่ีมีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เปนสังคมมิติใหม ท่ีประชาชนไมเพิกเฉยตอการทุจริตทุกรูปแบบ 
โดยไดรับความรวมมือ จากฝายการเมือง หนวยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษรักษาผลประโยชน
ของชาติและประชาชน เพ่ือใหประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภู มิในดานความโปรงใสทัดเทียมนานา
อารยประเทศ โดยกําหนด วิสัยทัศน “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยท้ังชาติตานทุจริต” มีเปาหมายหลักเพ่ือให
ประเทศไทย ไดรับการประเมินดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไมนอยกวา
รอยละ 50 ในป พ.ศ. 2564 ซ่ึงการท่ีระดับคะแนนจะสูงข้ึนไดนั้น การบริหารงานภาครัฐตองมีระดับ        
ธรรมาภิบาลท่ีสูงข้ึน เจาหนาท่ีของรัฐและประชาชนตองมีพฤติกรรมแตกตางจากท่ีเปนอยูในปจจุบัน ไมใช
ตําแหนงหนาท่ีในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยไดกําหนดยุทธศาสตรการดําเนินงานหลักออกเปน 6 
ยุทธศาสตร ดังนี้  

ยุทธศาสตรท่ี 1 สรางสังคมท่ีไมทนตอการทุจริต  

ยุทธศาสตรท่ี 2 ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริต  
ยุทธศาสตรท่ี 3 สกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบาย  
ยุทธศาสตรท่ี 4 พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเชิงรุก  
ยุทธศาสตรท่ี 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต  
ยุทธศาสตรท่ี 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) 
ดังนั้น เพ่ือใหการดําเนินการขับเคลื่อนดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตบังเกิดผลเปน 

รูปธรรมในทางปฏิบัติ เปนไปตามเจตนารมณของยุทธศาสตรวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตระยะ 
ท่ี 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) องคกรปกครองสวนทองถ่ินจึงไดตระหนักและใหความสําคัญกับการบริหาร 
จัดการท่ีมีความโปรงใส สรางคานิยม วัฒนธรรมสุจริตใหเกิดในสังคมอยางยั่งยืนจึงไดดําเนินการจัดทํา 
แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต เพ่ือกําหนดแนวทางการขับเคลื่อนดานการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
ผานโครงการ/กิจกรรม/มาตรการตาง ๆ ท่ีเปนรูปธรรมอยางชัดเจน อันจะนําไปสูการปฏิบัติอยางมี 
ประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายของการปองกันและปราบปรามการทุจริตอยางแทจริง  

3. วัตถุประสงคของการจัดทําแผน  

1)  เพ่ือยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
2) เพ่ือยกระดับจิตสํานึกรับผิดชอบในผลประโยชนของสาธารณะของขาราชการฝายการเมืองขาราชการ   

ฝายบริหาร บุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินรวมถึงประชาชนในทองถ่ิน  
3) เพ่ือใหการบริหารราชการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนไปตามหลักบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 

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

ประชาชนในการบริหารกิจการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
5) เพ่ือพัฒนาระบบกลไกมาตรการรวมถึงเครือขายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน  

4. เปาหมาย  

1) ขาราชการฝายการเมือง ขาราชการฝายบริหาร บุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน รวมถึง
ประชาชนในทองถ่ินมีจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติหนาท่ีราชการใหบังเกิดประโยชนสุขแก 
ประชาชนทองถ่ิน ปราศจากการกอใหเกิดขอสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการจริยธรรม การขัดกัน 
แหงผลประโยชนและแสวงหาประโยชนโดยมิชอบ  

2) เครื่องมือ/มาตรการการปฏิบัติงานท่ีสามารถปองกันปญหาเก่ียวกับการทุจริตและประพฤติ มิชอบ
ของขาราชการ  
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3) โครงการ/กิจกรรม/มาตรการท่ีสนับสนุนใหสาธารณะและภาคประชาชนเขามามีสวนรวมและ 
ตรวจสอบการปฏิบัติหรือบริหารราชการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  

4) กลไก มาตรการรวมถึงเครือขายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
ท่ีมีเขมแข็งในการตรวจสอบ ควบคุมและถวงดุลการใชอํานาจอยางเหมาะสม  

5)องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีแผนงานท่ีมีประสิทธิภาพลดโอกาสในการกระทําการทุจริตและ 
ประพฤติมิชอบจนเปนท่ียอมรับจากทุกภาคสวน  

5. ประโยชนของการจัดทําแผน  

1) ขาราชการฝายการเมือง ขาราชการฝายบริหารบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินรวมถึง 
ประชาชนในทองถ่ินมีจิตสํานึกรักทองถ่ินของตนเอง อันจะนํามาซ่ึงการสรางคานิยม และอุดมการณในการ 
ตอตานการทุจริต (Anti-Corruption) จากการปลูกฝงหลักคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิบาล รวมถึงหลัก 
เศรษฐกิจพอเพียงท่ีสามารถนํามาประยุกตใชในการทํางานและชีวิตประจําวัน  

2) องคกรปกครองสวนทองถ่ินสามารถบริหารราชการเปนไปตามหลักบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี  

(Good Governance) มีความโปรงใส เปนธรรมและตรวจสอบได  

3) ภาคประชาชนมีสวนรวมต้ังแตรวมคิด รวมทํา รวมตัดสินใจรวมถึงรวมตรวจสอบในฐานะพลเมืองท่ีมี 
จิตสํานึกรักทองถ่ิน อันจะนํามาซ่ึงการสรางเครือขายภาคประชาชนท่ีมีความเขมแข็งในการเฝาระวังการทุจริต  

4) สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือขายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององคกร 
ปกครองสวนทองถ่ินท้ังจากภายในและภายนอกองคกรท่ีมีความเขมแข็งในการเฝาระวังการทุจริต  

5) องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีแนวทางการบริหารราชการท่ีมีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระทํา การ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ จนเปนท่ียอมรับจากทุกภาคสวนใหเปนองคกรปกครองสวนทองถ่ินตนแบบ        
ดานการปองกันการทุจริต อันจะสงผลใหประชาชนในทองถ่ินเกิดความภาคภูมิใจและใหความรวมมือกันเปน 
เครือขายในการเฝาระวังการทุจริตท่ีเขมแข็งอยางยั่งยืน  

6. วิสัยทัศน(Vision) องคการบริหารสวนตําบลเสอเพลอ 

“พัฒนาโปรงใส  ใสใจการศึกษา  พัฒนาคุณภาพชีวิต  เศรษฐกิจพอเพียงยั่งยืน” 

7. พันธกิจ(Mission) การพัฒนา 

1. พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภค เพ่ือตอบสนองความตองการของประชาชนอยาง
แทจริง 

2. พัฒนาคุณภาพชีวิต ความม่ันคงของสังคม และอนุรักษขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมเพ่ือความ
ยั่งยืนสืบไป 

3. สงเสริมเศรษฐกิจ การลงทุน พาณิชยกรรมและการทองเท่ียว 
4. บริหารจัดการและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน 
5. บริหารจัดการบานเมืองท่ีดี เพ่ือการพัฒนาและตอบสนองความตองการของประชาชนอยางแทจริง 
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            แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 4 ป  
            (พ.ศ.2561-2564) 

                องคการบริหารสวนตําบลเสอเพลอ  อําเภอกุมภวาป  จังหวัดอุดรธานี 
 

มิติ 
 

ภารกิจตามมิติ 
 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 ป  

2561 
ป 

 2562 
ป  

2563 
ป  

2564 
หมายเหตุ 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

1. การสรางสังคมที่ไม
ทนตอการทุจริต 

1.1 สรางจิตสํานึกและความตระหนักแกบุคลากรทั้ ง
ขาราชการการเมืองฝายบริหาร ขาราชการฝายการเมือง
ฝายสภาทองถิ่น และฝายประจําขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น 
 
1.1.1 การสรางจิตสํานึกและตระหนักในการปฏิบั ติ
ราชการตามอํานาจหนาที่ ใหบั งเกิดประโยชน สุขแก
ประชาชนในทองถิ่น  
 
 
1.1.2 สรางจิตสํานึกและตระหนักในการประพฤติตาม
ประมวลจริยธรรม 
 
 
 
1.1.3 สรางจิตสํานึกและความตระหนกัที่จะไมกระทําการ
อันเปนการขัดกันแหงผลประโยชนหรือการมีผลประโยชน
ทับซอน 
 
1.2 การสรางจิตสํานึกและความตระหนักแกประชาชน 
ทุกภาคสวนในทองถิ่น 
1.2.1 การสรางจิตสํานึกและตระหนักในการตอตานการ
ทุจริต 

 
 
 
 
 
1.1.1(1) โครงการเพิ่มประสิทธภิาพการบริหารจัดการและพัฒนาบุคลากร 
1.1.1(2) โครงการฝกอบรมสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม  และการปองกันการทุจริต 
 
 
 
1.1.2(1) มาตรการ “สงเสริมการปฏิบติังานตามประมวลจริยธรรมของขาราชการ
องคการบริหารสวนตําบลเสอเพลอ” 
1.1.2(2) กิจกรรมเผยแพร ขอบังคับ“ประมวลจริยธรรมของขาราชการการเมือง
ทองถิ่นองคการบริหารสวนตําบลเสอเพลอ” 
 
1.1.3(1) กิจกรรม “เผยแพรความรู เร่ือง ผลประโยชนทับซอน” 
 
 
 
 
 
1.2.1(1) มาตรการ “เสริมสรางองคความรูดานการตอตานการทุจริต” 
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สํานักปลัด 
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มิติ 
 

ภารกิจตามมิติ 
 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 ป  

2561 
ป 

 2562 
ป  

2563 
ป  

2564 
หมายเหตุ 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

1. การสรางสังคมที่ไม
ทนตอการทุจริต 
 

1.2.2 สรางจิตสํานึกและความตระหนกัในการรักษา
ประโยชนสาธารณะ 
 
1.2.3 สรางจิตสํานึกและความตระหนกัในการปฏบิัติตน
ตามหลักเศรษฐกิจพอเพยีง 
 
 
1.3 สรางจิตสํานึกและความตระหนกัแกเด็กและเยาวชน 
1.3.1 สรางจิตสํานึกและตระหนักในความซ่ือสัตยสุจริต 
 
 
1.3.2 สรางจิตสํานึกและความตระหนกัในการตอตานการ
ทุจริต 
 
1.3.3 สรางจิตสํานึกและความตระหนกัในจิตสาธารณะ 
 

1.2.2(1) โครงการ “อบรมใหความรูประชาชนในการรักษาธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
1.2.2(2) โครงการ “ดําเนินการเกี่ยวกบัการจัดทําแผนที่ภาษี” 
 
1.2.3(1) โครงการ “อบรมสัมมนาและศึกษาดูงานสินคา OTOP สรางรายไดตาม
แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง” 
1.2.3(2) โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
 
 
1.3.1(1) โครงการ “สงเสริมอบรมวินัยและคุณธรรมจริยธรรม” 
1.3.1(2) โครงการ “โตไปไมโกง” 
 
1.3.2(1) โครงการ “ลานบุญลานธรรม” 
 
 
1.3.3(1) โครงการ “พานองทองธรรมะ” 
1.3.3(2) โครงการ “ธรรมปฏิบัติ(สวนะ) เพื่อสรางความเขมแข็งใหครอบครัวและ
ชุมชน” 
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สํานักปลัด 
กองคลัง 

 
กองสวัสดิการ 

 
กองเกษตร 

 
 

กองการศึกษา 
กองการศึกษา 

 
กองการศึกษา 

 
 

กองการศึกษา 
กองการศึกษา 

มิติที่ 1 รวม 11 โครงการ  2 กิจกรรม  2 มาตรการ 1,365,000 1,365,000 1,365,000 1,365,000  
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2. การบริหาร
ราชการเพื่อปองกัน
การทุจริต 

2.1 แสดงเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริต
ของผูบริหาร 
2.1.1 แสดงเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการ
ทุจริตของผูบริหาร 
 
2.2 มาตรการสรางความโปรงใสในการปฏิบัติราชการ  
2.2.1 สรางความโปรงใสในการบริหารงานบุคคลให
เปนไปตามหลักคุณธรรมทั้งในเร่ืองการบรรจุ แตงต้ัง 
โยกยาย โอน เล่ือนตําแหนง/เงินเดือนและการมอบหมาย
งาน 
2.2.2 การสรางความโปรงใสในการบริหารการเงิน 
งบประมาณ การจัดหาพัสดุ การใชประโยชนในทรัพยสิน
ของทางราชการ โดยยึดถือและปฏิบัติใหเปนไปตาม
กฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑที่เกี่ยวของอยางเครงครัด 
 
2.2.3 การสรางความโปรงใสในการบริการสาธารณะ/
บริการประชาชนเพือ่ใหเกิดความพึงพอใจแกประชาชน
โดยทัดเทียมกันและไมเลือกปฏิบัติ 
 
2.3 มาตรการใชดุลยพินจิและใชอาํนาจหนาที่ตาม
หลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 
2.3.1  มีการจัดทําแผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลา
ดําเนินการเกี่ยวกับการบริการประชาชนรายละเอียดที่
เกี่ยวของในแตละขั้นตอน เปดเผย ณ  ที่ทําการและใน
ระบบเครือขายสารสนเทศของ อปท. 
 
 

 
 
2.1.1(1) กิจกรรม “ประกาศเจตจํานงในการบริหารงานดวยความซ่ือสัตยสุจริต” 
 
 
 
2.2.1(1) กิจกรรม “สรางความโปรงใสในการพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือน” 
2.2.1(2) มาตรการ “การออกคําส่ังมอบหมายของนายกองคการบริหารสวนตําบล 
ปลัดองคการบริหารสวนตําบล และหัวหนาสวนราชการ” 
 
2.2.2(1) กิจกรรม “ควบคุมการเบิกจายตามขอบญัญัติงบประมาณรายจายประจําป” 
2.2.2(2) กิจกรรม “การพัฒนาแผนและกระบวนการจัดหาพัสดุ” 
2.2.2(3) กิจกรรม “เผยแพรขอมูลขาวสารดานการจัดซ้ือ-จัดจาง” 
 
 
2.2.3(1) กิจกรรม “จางสํารวจความพงึพอใจของผูรับบริการตอ อบต.เสอเพลอ” 
2.2.3(2) โครงการ “พัฒนาประสิทธิภาพการจายเบีย้ยังชีพใหกับผูสูงอายุและผู
พิการ” 
 
 
 
2.3.1(1) โครงการ “ลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ” 
 

 
 
- 

 
 
 

 - 
 - 
 
 
- 
- 

   - 
 
 

20,000 
  - 
 
 
 
 

 - 
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- 
- 
 

 
- 
- 
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20,000 
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- 

 

 
 
- 
 
 
 
- 
- 
 
 
- 
- 
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20,000 
- 
 
 
 
 
- 
 
 

 
 
- 
 
 
 
- 
- 
 

 
- 
- 
- 
 
 

20,000 
- 
 
 
 
 
- 

 

 
 

สํานักปลัด 
 
 
 

สํานักปลัด 
สํานักปลัด 

 
 

กองคลัง 
กองคลัง 
กองคลัง 

 
 

สํานักปลัด 
กองสวัสดิการ 

 
 
 
 

สํานักปลัด 
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มิติ 

 
ภารกิจตามมิติ 

 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

 ป  
2561 

ป  
2562 

ป  
2563 

ป  
2564 

หมายเหตุ 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

2. การบริหาร
ราชการเพื่อปองกัน
การทุจริต 

2.3.2  มีการกระจายอาํนาจตัดสินใจเกี่ยวกับการส่ัง  
อนุญาต อนุมัติ  ปฏิบัติราชการแทนหรือการดําเนินการอื่น
ใดของผูมีอํานาจในเทศบาล 
 
2.4 การเชิดชูเกียรติแกหนวยงานบุคคลในการดําเนิน
กิจการ การประพฤติปฎิบัติตนใหเปนทีป่ระจักษ 
2.4.1  ยกยองเชิดชูเกียรติที่มีความซ่ือสัตยสุจริต มี
คุณธรรมจริยธรรม 
 
2.4.2  ยกยองเชิดชูเกียรติหนวยงาน/บุคคลที่ใหความ
ชวยเหลือกิจการสาธารณะของทองถิ่น 
 
2.4.3  ยกยองเชิดชูเกียรติบุคคลที่ดํารงตนตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง 
 
2.5  มาตรการจัดการในกรณีไดทราบ หรือรับแจง     
หรือตรวจสอบพบการทุจริต 
2.5.1  ดําเนินการใหมขีอตกลงระหวางบุคลากรในองคกร
ไดปฏิบัติหนาที่ราชการดวยความซ่ือสัตยสุจริต  มีคุณธรรม
จริยธรรมและบริหารราชการกิจการบานเมืองที่ดี 
 
2.5.2 มีการใหความรวมมือกับหนวยงานราชการ จังหวัด 
อําเภอที่ไดดําเนินการตามอํานาจหนาทีเ่พื่อการตรวจสอบ 
ควบคุม ดูแลการปฎิบัติราชการของ อปท. 
 
2.5.3  ดําเนินการใหมีเจาหนาที่รับผิดชอบดําเนินการให
เปนไปตามกฎหมาย กรณีมีเร่ืองรองเรียนกลาวหาบุคลากร
ใน อปท.ที่ปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่โดยมิชอบ 
 

2.3.2(1) มาตรการ “การมอบอํานาจอนุมัติ อนุญาต ส่ังการ เพื่อลดขั้นตอน        
การปฏิบัติราชการ” 
 
 
 
 
2.4.1(1) กิจกรรม “การมอบประกาศเกียรติคุณแกสตรีดีเดน” 
 
 
2.4.2(1) กิจกรรม “เชิดชูเกยีรติประชาชนผูมีจิตสาธารณะ” 
 
 
2.4.3(1) กิจกรรม “เชิดชูเกยีรติประชาชนผูปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง” 
 
 
 
 
2.5.1(1) มาตรการ “จัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการ” 
 
 
 
2.5.2(1) มาตรการ “ใหความรวมมอืกบัหนวยงานตรวจสอบทั้งภาครัฐและ     
องคกรอิสระ” 
 
 
2.5.3(1) มาตรการ “แตงต้ังผูรับผิดชอบเกี่ยวกับเร่ืองรองเรียน” 
 

 - 
 
 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
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- 
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- 
 
 
 
 
 
- 
 
 
- 
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- 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 

 

สํานักปลัด 
 
 
 
 
 

กองสวัสดิการ 
 
 

กองการศึกษา 
 
 

กองเกษตร 
 
 
 
 

ทุกกอง 
 
 
 

ทุกกอง 
 
 
 

สํานักปลัด 
 

มิติที่ 2 รวม 2 โครงการ  9 กิจกรรม  5 มาตรการ 20,000 20,000 20,000 20,000  
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มิติ 
 

ภารกิจตามมิติ 
 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 ป  

2561 
ป  

2562 
ป  

2563 
ป  

2564 
หมายเหตุ 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

3. การสงเสริม
บทบาทและการมี
สวนรวมของภาค
ประชาชน 

3.1 จัดใหมีการเผยแพรขอมูลขาวสารในชองทางที่เปน
การอํานวยความสะดวกแกประชาชนไดมีสวนรวม
ตรวจสอบการปฎิบัติราชการตามอํานาจหนาที่ของ อปท.
ไดทุกขั้นตอน 
3.1.1  จัดใหมีศูนยขอมูลขาวสารตามกฎหมายวาดวย
ขอมูลขาวสารของทางราชการ 
 
3.1.2  มีการเผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน  การ
จัดหาพัสดุ  การคํานวณราคากลาง รายงานผลการ
ปฏิบัติงาน เปนไปตามหลักเกณฑ วธิีการที่กฎหมาย 
ระเบียบ กฎขอบังคับ ที่กําหนดให อปท.ตองเผยแพรให
ประชาชนทราบและตรวจสอบได 
 
3.1.3 มีการประกาศ เผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติราชการที่เปนประโยชนกับการมสีวนรวมตรวจสอบ
ของประชาชน 
 
3.2  การรับฟงความคิดเห็น  การรับและตอบสนองเร่ือง
รองเรียน/รองทุกขของประชาชน 
3.2.1 มีกระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนใน
การดําเนินกิจการตามอาํนาจหนาที่ของ อปท. โดยเฉพาะ
การดําเนินกิจการที่จะมีผลกระทบตอความเปนอยู และ
สุขอนามัยของประชาชนในทองถิ่น 
 
3.2.2  มีชองทางใหประชาชนในทองถิน่สามารถ
รองเรียน/รองทุกขไดโดยสะดวก 
 

 
 
 
 
3.1.1(1) มาตรการ “ปรับปรุงศูนยขอมูลขาวสารของ อบต.เสอเพลอ ใหมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น” 
 
3.1.2(1) มาตรการ “เผยแพรขอมูลขาวสารที่สําคัญและหลากหลาย” 
3.1.2(2) กิจกรรม “การเผยแพรขอมูลขาวสารดานการเงิน การคลัง พัสดุ และ
ทรัพยสินของอบต. เสอเพลอ” 
 
 
 
 
3.1.3(1) มาตรการ “จัดใหมีชองทางทีป่ระชาชนเขาถึงขอมูลขาวสาร                
ของ อบต.เสอเพลอ” 
 
 
 
 
3.2.1(1) โครงการ “อบรมจัดทาํแผนชมุชน” 
3.2.1(2) โครงการ “การดําเนินงานศูนยยุติธรรมตําบลเสอเพลอ” 
 
 
 
3.2.2(1) มาตรการ “กําหนดขั้นตอน/กระบวนการรองเรียน” 
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30,000 
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สํานักปลัด 
 
 

ทุกกอง 
กองคลัง 

 
 
 
 
 

สํานักปลัด 
 
 
 
 
 

กองสวัสดิการ 
สํานักปลัด 

 
 
 

สํานักปลัด 
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มิติ 
 

ภารกิจตามมิติ 
 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 ป  

2561 
ป  

2562 
ป  

2563 
ป  

2564 
หมายเหตุ 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

3. การสงเสริม
บทบาทและการมี
สวนรวมของภาค
ประชาชน 

3.2.3 มีรายงานหรือแจงเปนลายลักษณอักษรให
ประชาชนผูรองเรียน/รองทุกข ไดทราบถึงการไดรับเร่ือง 
ระยะเวลา และผลการดําเนินการเกีย่วกบัเร่ืองรองเรียน/
รองทุกข 
 
3.3  การสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมบริหารกิจการของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น 
3.3.1  ดําเนินการใหประชาชนมีสวนรวมในการจัดทํา
แผนพัฒนา การจัดทํางบประมาณ 
 
3.3.2  ดําเนินการใหประชาชนมีสวนรวมในการจัดหา
พัสดุ 
 
3.3.3  ดําเนินการใหประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบ และ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน 

3.2.3(1) กิจกรรม “รายงานผลการตรวจสอบขอเท็จจริงใหผูรองเรียน/รองทุกข
ทราบ” 
 
 
 
 
 
3.3.1(1) มาตรการ “แตงต้ังคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนา อบต.เสอเพลอ” 
 
 
3.3.2(1) มาตรการ “แตงต้ังตัวแทนประชาคมเขารวมเปนคณะกรรมการตรวจรับ  
งานจาง” 
 
3.3.3(1) กิจกรรม “การประเมินผลการปฏิบัติราชการของ อบต.เสอเพลอ” 

  - 
 
 
 
 
 
 

  - 
 
 

  - 
 
 

 - 
 

 
 

- 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 

 

- 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 

 

- 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 

 

สํานักปลัด 
 
 
 
 
 
 

สํานักปลัด 
 
 

กองคลัง 
 
 

สํานักปลัด 
 
 
 

มิติที่ 3 รวม 2 โครงการ  3 กิจกรรม  6 มาตรการ 30,000 30,000 30,000 30,000  
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มิติ 
 

ภารกิจตามมิติ 
 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 ป  

2561 
ป  

2562 
ป  

2563 
ป  

2564 
หมายเหตุ 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

4. การเสริมสรางและ
ปรับปรุงกลไกในการ
ตรวจสอบการปฏิบัติ
ราชการขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 

4.1  มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายใน
ตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน 
4.1.1  มีการจัดทําและรายงานการจัดทําระบบควบคุม
ภายในใหผูกํากบัดูแล 
 
4.1.2 มีการติดตามประเมินระบบควบคุมภายใน โดย
ดําเนินการใหมีการจัดทําแผนการปรับปรุงหรือบริหาร
ความเส่ียง และรายงานผลการการติดตามการปฏิบัติตาม
แผนการปรับปรุงควบคุมภายในใหผูกาํกับดูแล 
 
4.2 การสนับสนุนใหภาคประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบ
การปฏิบัติ หรือการบริหารราชการตามชองทางที่สามารถ
ดําเนินการได 
4.2.1 สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบ กํากับ
ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุ แตงต้ัง โอน 
ยายขาราชการ พนกังาน ลูกจาง 
 
4.2.2 สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบ กํากับ 
ดูแลการบริหารงานประมาณ การรับ-จายเงิน การหา
ประโยชนจากทรัพยสินของทางราชการ 
 
4.2.3  สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบ กํากบั 
ดูแลการจัดหาพัสดุ ภายใตระเบยีบขอบงัคับของกฎหมาย 
 
4.3 การสงเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาทองถิ่น 
4.3.1  สงเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาเทศบาล
ใหมีความรู ความเขาใจในการปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปตาม
กฎหมายระเบยีบที่กาํหนดไว 
 

 
 
4.1.1(1) โครงการ “จัดทํารายงานการควบคุมภายใน” 
 
 
4.1.2(1) กิจกรรม “ติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน” 
 
 
 
 
 
 
 
4.2.1(1) มาตรการ “สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบ กาํกับ ดูแลการ
บริหารงานบุคคลเกี่ยวกบัการบรรจแุตงต้ัง การโอน ยาย” 
 
 
4.2.2(1) กิจกรม “การรายงานผลการใชจายเงินใหประชาชนไดรับทราบ” 
 
 
 
4.2.3(1) กิจกรรม “การจัดหาคณะกรรมการจัดซ้ือจัดจางจากตัวแทนชุมชน” 
4.2.3(2) โครงการ “อบรมกรรมการตรวจการจาง” 
 
 
4.3.1(1) กิจกรรม “การสงเสริมและพฒันาศักยภาพสมาชกิสภาทองถิ่น” 
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สํานักปลัด 
 
 

ทุกกอง 
 
 
 
 
 
 
 

สํานักปลัด 
 
 
 

กองคลัง 
 
 
 

กองคลัง 
กองคลัง 

 
 

สํานักปลัด 
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มิติ 
 

ภารกิจตามมิติ 
 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 ป  

2561 
ป  

2562 
ป  

2563 
ป  

2564 
หมายเหตุ 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

4. การเสริมสรางและ
ปรับปรุงกลไกในการ
ตรวจสอบการปฏิบัติ
ราชการขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 

4.3.2  สงเสริมใหสมาชิกสภาทองถิ่นใหมีบทบาทในการ
ตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝายบริหารตามกระบวนการ 
และวิธกีารที่กฎหมาย ระเบียบที่เกีย่วของไดกําหนดไว 
โดยไมฝกใฝฝายใด 
 
4.4 เสริมพลังการมีสวนรวมของชุมชนและบูรณาการ   
ทุกภาคสวนเพือ่ตอตานการทุจริต 
4.4.1  สงเสริมใหมีการดําเนินการเฝาระวังการทุจริต 
 
4.4.2  บูรณาการทุกภาคสวนเพื่อตอตานการทุจริต 
 

4.3.2(1) กิจกรรม “สงเสริมสมาชิกสภาทองถิ่นใหมีบทบาทในการตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานของฝายบริหาร” 
 
 
 
 
 
4.4.1(1) มาตรการ “เฝาระวังการคอรัปชั่นโดยภาคประชาชน” 
 
4.4.2(1) มาตรการ “สงเสริมและพัฒนาเครือขายดานการปองกันการทุจริต 
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สํานักปลัด 
 
 
 
 
 
 

สํานักปลัด 
 

สํานักปลัด 
 
 
 

มิติที่ 4 รวม 2 โครงการ  5 กิจกรรม  3 มาตรการ 50,000 50,000 50,000 50,000  

รวมทั้งสิ้น 17 โครงการ  19 กิจกรรม  16 มาตรการ 1,465,000 1,465,000 1,465,000 1,465,000  
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1. โครงการฝกอบรมสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม และการปองกันการทุจริต 

2. หลักการและเหตุผล  

 ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 279 บัญญัติใหมีประมวล
จริยธรรม เพ่ือกําหนดมาตรฐานทางจริยธรรมของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง ขาราชการ หรือเจาหนาท่ีของรัฐ
แตละประเภท โดยใหมีกลไกและระบบในการบังคับใชอยางมีประสิทธิภาพ และประกอบกับประกาศประมวล
จริยธรรมของขาราชการองคการบริหารสวนตําบลเสอเพลอ ลงวันท่ี 19  เดือนตุลาคม 2558 ซ่ึงหัวใจสําคัญ
ของการทํางานรวมกันเปนหมูคณะอีกอยางท่ีขาดไมไดคือคุณธรรม จริยธรรม เพราะคุณธรรม และจริยธรรม 
หมายถึง การประพฤติ ปฏิบัติ อันถูกตองดีงาม ท้ัง กาย วาจา ใจ ท้ังตอตนเอง ตอผูอ่ืน และตอสังคม ซ่ึงถา 
บุคลากรทุกคนท่ีทํางานรวมกันมีคุณธรรมและจริยธรรมประจําใจของตนเองแลว การปฏิบัติงานทุกอยางตอง
ลุลวงไปดวยดี และมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว โปรงใส สามารถตรวจสอบไดและผูมารับบริการอยางประชาชนก็จะ
ไดรับความเชื่อม่ันและ ไววางใจท่ีจะเขามารับบริการท่ีองคกรนั้นๆ  
  ประกอบกับองคการบริหารสวนตําบลเสอเพลอ ไดรับการประเมินคัดเลือกจากสํานักงาน ป.ป.ช. ตาม
โครงการสงเสริมทองถ่ินปลอดทุจริตในการเปนองคกรปกครองสวนทองถ่ินดีเดนและท่ีดีดานการปองกันการ
ทุจริต ป พ.ศ. 2559 และเพ่ือเปนการเตรียมความพรอมท้ังในดานคน ไดแก บุคลากรท้ังขาราชการการเมือง
ฝายบริหาร ขาราชการการเมืองฝายสภาทองถ่ิน และขาราชการฝายประจํา รวมถึงพนักงานจาง จึงไดมีการ
จัดทําโครงการฝกอบรมสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม และการปองกันการทุจริตองคการบริหารสวนตําบลเสอเพลอ
ดังกลาวนี้ข้ึน  
3. วัตถุประสงค  

1.1 เพ่ือเปนการปลูกและปลุกจิตสํานึกการตอตานการทุจริต  

1.2 เพ่ือเปนการสรางจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาท่ีใหเกิด 

ประโยชนสุขแกประชาชน  

1.3  เพ่ือสรางจิตสํานึกและความตระหนักในการประพฤติปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม  

1.4  เพ่ือสรางจิตสํานึกและความตระหนักท่ีจะไมกระทําการขัดกันแหงผลประโยชนหรือมี

ผลประโยชนทับซอน และการปองกันการทุจริต 

4. เปาหมาย  ผูบริหาร  สมาชิกสภา และพนักงานองคการบริหารสวนตําบลเสอเพลอ  จํานวน 100 คน  

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ  

  องคการบริหารสวนตําบลเสอเพลอ 

6. วิธีการดําเนินการ  

  จัดอบรมคุณธรรมจริยธรรม และการปองกันการทุจริต แกผูบริหาร สมาชิกสภา และพนักงานองคการ

บริหารสวนตําบลเสอเพลอ โดยเชิญ วิทยากรท่ีมีความรู ความสามารถมาถายทอดความรูและประสบการณตางๆ 

ในการปลูกและปลุกจิตสํานึกการตอตานการ ทุจริต ใหประพฤติปฏิบัติราชการโดยยึดม่ันในหลักคุณธรรม

จริยธรรม และการปองกันการทุจริต และมีการศึกษาดูงานหรือทํากิจกรรมนอกสถานท่ีในบางโอกาส  
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7. ระยะเวลาการดําเนินการ  

  ปงบประมาณ พ.ศ. 2561  

8. งบประมาณในการดําเนินการ   

ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ    

หนวยตรวจสอบภายใน  องคการบริหารสวนตําบลเสอเพลอ  

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ  

ตัวชี้วัด 

ประชาชนผูมารับบริการท่ีองคการบริหารสวนตําบลเสอเพลอ  ประเมินความพึงพอใจการปฏิบัติงาน

ของพนักงาน โดยใชแบบประเมินเปนตัวชี้วัด และตองไดรับผลกาประเมินไมต่ํากวารอยละ 70  

  ผลลัพธ  

  ผูบริหาร สมาชิกสภา และพนักงานองคการบริหารสวนตําบลเสอเพลอ  เกิดจิตสํานึกท่ีดีในการตอตาน

การทุจริต และ ประพฤติปฏิบัติโดยยึดม่ันตามหลักประมวลจริยธรรม  
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1. ช่ือโครงการ : มาตรการ “เสริมสรางองคความรูดานการตอตานการทุจริต” 

2. หลักการและเหตุผล  
ดวยยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2556 – 2560)  

มุงสูการเปนประเทศท่ีมีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เปนสังคมมิติใหมท่ีประชาชนไมเพิกเฉยตอการทุจริต
ทุกรูปแบบ โดยไดรับความรวมมือจากฝายการเมือง หนวยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษรักษา
ผลประโยชนของชาติและประชาชนเพ่ือใหประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในดานความโปรงใสทัดเทียมนานา
อารยประเทศ โดยกําหนดวิสัยทัศน “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยท้ังชาติตานทุจริต” มีเปาหมายหลักเพ่ือให
ประเทศไทยไดรับการประเมินดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไมนอยกวา 
รอยละ 50 ในป พ.ศ. 2564 ดังนั้น เพ่ือใหการบริหารงานในพ้ืนท่ีสามารถตอบสนองตอแผนยุทธศาสตรฯ 
ขางตน องคการบริหารสวนตําบลเสอเพลอ จึงไดกําหนด แนวทาง/มาตรการเสริมสรางองคความรูดานการ 
ทุจริตข้ึน เพ่ือใหสามารถแปลงแผนยุทธศาสตรวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3       
(พ.ศ. 2556 – 2560) ไปสูการปฏิบัติท่ีเปนรูปธรรมและเกิดความยั่งยืนในการปฏิบัติ  
3. วัตถุประสงค  

3.1 เพ่ือเสริมสรางองคความรูดานการตอตานการทุจริตแกคณะผูบริหารทองถ่ิน สมาชิกสภาทองถ่ิน 

ขาราชการฝายประจํา ลูกจางประจํา  พนักงานจาง ตลอดจนประชาชนท่ัวไป  

3.2 เพ่ือสรางจิตสํานึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรมแกคณะผูบริหาร 

สมาชิกสภาทองถ่ิน ขาราชการฝายประจํา ลูกจางประจํา พนักงานจาง ตลอดจนประชาชนท่ัวไป 

 4. เปาหมาย/ผลผลิต    

ขอมูล/องคกรความรูดานการตอตานการทุจริตท่ีนํามาเผยแพรมากกวา 3 เรื่องข้ึนไป  

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ  

  องคการบริหารสวนตําบลเสอเพลอ  

6. วิธีดําเนินการ  

1. รวบรวมและเรียบเรียงฐานขอมูล/องคความรูเก่ียวของกับการปลูกจิตสํานึกดานการตอตาน

การทุจริต อาทิ กฎหมาย ป.ป.ช. มาตรา 100 มาตรา 103 มาตรา 103/7 สื่อประชาสัมพันธตางๆ ท่ี

เก่ียวของกับการปลูกจิตสํานึก  

2. เผยแพร ประชาสัมพันธและสรางเสริมองคความรู ใหบุคลากรในสังกัดไดรับทราบและถือ

ปฏิบัติอยางเครงครัด ผานโครงการ/กิจกรรม และสื่อชองทางตางๆ   

7. ระยะเวลาดําเนินการ  

  ปงบประมาณ พ.ศ. 2561  

8. งบประมาณดําเนินการ    

ไมใชงบประมาณ  

9. ผูรับผิดชอบโครงการ   

หนวยตรวจสอบภายใน  องคการบริหารสวนตําบลเสอเพลอ 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ  

           จํานวนขอมูล/องคกรความรูดานการตอตานการทุจริตท่ีนํามาเผยแพร  
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1. ช่ือโครงการ : กิจกรรม “ประกาศเจตจํานงในการบริหารงานดวยความซ่ือสัตยสุจริต 

2. หลักการและเหตุผล  
  คณะกรรมการ ป.ป.ช. ไดจัดทํายุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตมาแลว     
3 ฉบับ ปจจุบัน ท่ีใชอยูเปนฉบับท่ี 3 เริ่มจากป พ.ศ. 2560 จนถึงป พ.ศ. 2564 ซ่ึงมุงสูการเปนประเทศท่ีมี
มาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เปนสังคมมิติใหมท่ีประชาชนไมเพิกเฉยตอการทุจริตทุกรูปแบบ โดยไดรับความ
รวมมือจากฝายการเมือง หนวยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษรักษาผลประโยชนของชาติและ
ประชาชนเพ่ือใหประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในดาน ความโปรงใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดย
กําหนดวิสัยทัศน “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยท้ังชาติตานทุจริต” มีเปาหมาย หลักเพ่ือใหประเทศไทยไดรับการ
ประเมินดัชนี การรับรูการทุจริต  (Corruption Perceptions Index : CPI) ไม น อยกวารอยละ 50 ใน             
ป พ.ศ. 2564 ซ่ึงการท่ีระดับคะแนนจะสูงข้ึนไดนั้น การบริหารงานภาครัฐตองมีระดับธรรมาภิบาลท่ีสูงข้ึน 
เจาหนาท่ี ของรัฐและประชาชนตองมีพฤติกรรมแตกตางจากท่ีเปนอยูในปจจุบัน ไมใชตําแหนงหนาท่ีในทาง
ทุจริตประพฤติมิชอบ โดยไดกําหนดยุทธศาสตรการดําเนินงานออกเปน 6 ยุทธศาสตร ดังนี้    

ยุทธศาสตรท่ี 1 สรางสังคมท่ีไมทนตอการทุจริต  
ยุทธศาสตรท่ี 2 ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริต  

ยุทธศาสตรท่ี 3 สกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบาย  
ยุทธศาสตรท่ี 4 พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเชิงรุก  
ยุทธศาสตรท่ี 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริตทุจริต  
ยุทธศาสตรท่ี 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perception Index : CPI)   

          องคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนหนวยงานของรัฐภายใตโครงสรางการจัดระเบียบบริหารราชการตาม

หลักการกระจายอํานาจการปกครอง ท่ีมุงเนนการกระจายอํานาจจากสวนกลางลงสูทองถ่ินและเปนกลไกหนึ่งใน

การสงเสริมการ ปกครองในระบอบประชาธิปไตย เปนหนวยงานหลักในการจัดทําบริการสาธารณะและกิจกรรม

สาธารณะเพ่ือประโยชนของ ประชาชนในทองถ่ิน การพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินใหเกิดความยั่งยืนรัฐ

จะตองใหความเปนอิสระแกองคกรปกครอง สวนทองถ่ินโดยยึดหลักแหงการปกครองตนเองตามเจตนารมณของ

ประชาชนในทองถ่ิน และสงเสริมใหองคกรปกครองสวน ทองถ่ินเปนหนวยงานหลักในการจัดทําบริการสาธารณะ 

รวมท้ังมีสวนรวมในการตัดสินใจแกไขปญหาในระดับพ้ืนท่ี สวนการกํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถ่ินจะทํา

ไดเทาท่ีจําเปนตามกรอบกฎหมายกําหนด และตองเปนไปเพ่ือการคุมครอง ประโยชนของประชาชนในทองถ่ิน  

ท้ังนี้ ตองยอมรับวาปญหาการทุจริตในองคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนเรื่องท่ีมีคําครหา ท่ีไดสรางความ

ขมข่ืนใจใหแกคนทํางานในองคกรปกครองสวนทองถ่ินมาเปนเวลาชานาน ซ่ึงหากพิจารณาจํานวนขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ินประกอบกับมีปจจัยนานัปการท่ีคอยยั่วยวนใจ บั่นทอนความมีคุณธรรม จริยธรรม ซ่ือสัตย

สุจริต ของคนทํางานราชการสวนทองถ่ินใหเหือดหายไป และหากจะวากันไปแลว เรื่องในทํานองเดียวกันนี้ก็

สามารถเกิดข้ึนกับคนทํางานในหนวยงานราชการอ่ืนไดเชนเดียวกัน เพียงแตคนทํางานในองคกรปกครองสวน

ทองถ่ินมีจํานวนมาก และมากกวาคนทํางานในหนวยราชการอ่ืน ๆ จึงมีโอกาสหรือความเปนไปไดสูงท่ีคนทํางาน

ในทองถ่ิน อาจตองถูกครหาในเรื่องการใชอํานาจหนาท่ีโดยมิชอบมากกวา  แมวาโอกาสหรือชองทางท่ีคนทํางาน

ในทองถ่ินจะใชอํานาจใหออกนอกลูนอกทาง จะมีไดไมมากเทากับท่ีคนทํางานในหนวยงานราชการอ่ืน และมูลคา

ของความเสียหายของรัฐ ท่ีคนทํางานในองคกรปกครองสวนทองถ่ินไดกอใหเกิดข้ึนก็อาจเปนแคเศษผงธุลีของ

ความเสียหายท่ีเกิดจากการทุจริตของคนนอกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ดังนั้น จึงมีความจําเปนท่ีผูบริหาร



 แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 4 ป (พ.ศ.2561-2564) หนา 17 

 
 

องคกรปกครองสวนทองถ่ินตองแสดงเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตอยางเห็นชัดเปนรูปธรรม 

ดวยการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตสงเสริมใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน บริหารงานดวยความ

โปรงใส มีความเขมแข็งในการบริหารราชการตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีหรือหลักธรรมาภิบาล  

บังเกิดประโยชนสุขแกประชาชน และยกระดับมาตรฐานในการปองกันการทุจริตขององคกรตนเองตอไปให
ครอบคลุมพ้ืนท่ีท่ัวประเทศตอไป   

3. วัตถุประสงค  

  เพ่ือแสดงเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ินดวย

การจัดทําแผนปองกันการทุจริตในองคกรท่ีบริหาร  

4. เปาหมาย/ผลผลิต  

4.1  ประกาศเจตจํานงการตอตานการทุจริตของผูบริหาร อยางนอย 1 ฉบับ   

4.2 มีการประกาศเจตจํานงการตอตานการทุจริตของผูบริหารตอสาธารณะชน อยางนอย 1 ครั้ง  

           4.3 มีแผนปฏิบตัิการปองกันการทจุริตขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 4 ป จํานวน 1 ฉบับ  

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ  

           องคการบริหารสวนตําบลเสอเพลอ 

6. วิธีดําเนินการ  

6.1  ประกาศเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  

6.2  แตงตั้งคณะทํางานจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต  

6.3  ประชุมคณะทํางานจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต  

6.4  จัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต  

6.5  ประกาศใชแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต  

6.6  ดําเนินการตามแผนปฏิบตั  ิการปองกันการทุจริต  

6.7  รายงานผลการดําเนินงาน  

7. ระยะเวลาดําเนินการ  

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

8. งบประมาณดําเนินการ    

      ไมใชงบประมาณ  

9. ผูรับผิดชอบ   

           หนวยตรวจสอบภายใน  องคการบริหารสวนตําบลเสอเพลอ  
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10. ตวัช้ีวัด/ผลลัพธ  

10.1 ผลผลิต  

- ประกาศเจตจํานงการตอตานการทุจริตของผูบริหาร อยางนอย 1 ฉบับ   

-  มีการประกาศเจตจํานงการตอตานการทุจริตของผูบริหารตอสาธารณะชน อยางนอย 1 ครั้ง  

       - มีแผนปฏิบตัิการปองกันการทจุริตขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 4 ป จํานวน 1 ฉบับ  

10.2 ผลลัพธ 

     - การบริหารราชการขององคการบริหารสวนตําบลเสอเพลอมีความโปรงใส สามารถปองกันการ

ทุจริตของบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถ่ินได   

     - ลดขอรองเรียนการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
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1. ช่ือโครงการ : มาตรการ “ใหความรวมมือกับหนวยงานตรวจสอบท้ังภาครัฐและองคกรอิสระ”  

2. หลักการและเหตุผล  

  กลไกการกํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถ่ินตามกฎหมาย องคกรปกครองสวนทองถ่ินแตละประเภท
ไดใหอํานาจขาราชการในหนวยงานกระทรวงมหาดไทย ท้ังผูวาราชการจังหวัดและนายอําเภอกํากับดูแลให
องคกรปกครองสวนทองถ่ินดําเนินกิจการเปนไปตามกฎหมายอยางเครงครัดและมีประสิทธิภาพตามอํานาจ
หนาท่ีท่ีกําหนดไวในกฎหมาย   กลไกองคกรอิสระเพ่ือตรวจสอบการใชอํานาจขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน ซ่ึงในแงของการทุจริตจะเก่ียวของกับการใชจายเงินไปโดยชอบดวยกฎหมายระเบียบขอบังคับหรือไม 
หรือตรวจสอบเพ่ือใหนักการเมืองทองถ่ินและองคกรปกครองสวนทองถ่ินดําเนินกิจการตางๆ อยางโปรงใสและ
สุจริต ซ่ึงหนวยงานท้ังสํานักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน (สตง.) และคณะกรรมการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) เปนองคกรท่ีมีหนาท่ีสําคัญ   

ดังนั้น องคการบริหารสวนตําบลเสอเพลอ จึงไดกําหนดมาตรการ “ใหความรวมมือกับหนวยงาน
ตรวจสอบท้ังภาครัฐและองคกรอิสระ” ข้ึน เพ่ือสงเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหนวยงานภาครัฐและ
องคกรอิสระท่ีมีหนาท่ีตรวจสอบองคกรปกครองสวนทองถ่ินใหมีประสิทธิภาพ  
3. วัตถุประสงค  

  เพ่ือสงเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหนวยงานภาครัฐและองคกรอิสระท่ีมีหนาท่ีตรวจสอบ

องคกรปกครอง สวนทองถ่ินใหมีประสิทธิภาพ  

4. เปาหมาย/ผลผลิต  

  การตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบลเสอเพลอ จากหนวยงาน

ภาครัฐและองคกรอิสระเปนอยางมีประสิทธิภาพ  

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ  

          องคการบริหารสวนตําบลเสอเพลอ  

6. วิธีดําเนินการ    

ใหความรวมมือกับหนวยงานตรวจสอบท้ังภาครัฐและองคกรอิสระ และจากผูกํากับดูแล องคกรอิสระ 

อาทิ       - การรับการตรวจจากสํานักงานตรวจเงินแผนดิน  

- การรับการตรวจจากคณะทํางานตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการประจําป  หรือ
คณะทํางาน LPA จังหวัด    
- การรับการตรวจจากสํานักงาน ป.ป.ท. ตามโครงการ ITA  

7. ระยะเวลาดําเนินการ  

       ปงบประมาณ พ.ศ. 2561  

8. งบประมาณดําเนินการ   ไมใชงบประมาณ  

9. ผูรับผิดชอบโครงการ  

           ทุกสํานัก/กอง  องคการบริหารสวนตําบลเสอเพลอ 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ  

องคการบริหารสวนตําบลเสอเพลอใหความรวมมือในการตรวจสอบ ควบคมุ ดูแลการปฏิบัติราชการ

จากหนวยงานภาครัฐและองคกรอิสระ 
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1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบลเสอเพลอ 

2. หลักการและเหตุผล  
  ดวยกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินในฐานะองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินตองดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ซ่ึงเปนกระบวนการวัดผลการบริหารและปฏิบัติราชการ
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินวาสัมฤทธิ์ผลตามเปาหมายหรือไม ตลอดจนเปนการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพ่ือนําผลท่ีไดจากการประเมินมาใชในการปรับปรุง แกไข สงเสริม พัฒนา ขยาย
หรือยุติการดําเนินภารกิจตางๆ ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินตอไป  
  ดังนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 9(3) และมาตรา 45 แหงพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑ

และวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546  เพ่ือใหการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององคการ

บริหารสวนตําบลเสอเพลอ มีการขับเคลื่อนอยางเปนรูปธรรม ซ่ึงจะสงเสริมใหองคการบริหารสวนตําบล       

เสอเพลอ มีมาตรฐานในการปฏิบัติราชการ ลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน และการอํานวยความสะดวกและการ

ตอบสนองความตองการของประชาชน  เพ่ือประโยชนสุขของประชาชนโดยใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 

และใหคํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชน ในการตรวจสอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปดเผย

ขอมูลขาวสาร โดยใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการท่ี กฎหมายกําหนด  

3. วัตถุประสงค  

3.1 เพ่ือติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการไดอยางถูกตองตามมาตรฐานการปฏิบัติราชการ  

3.2 เพ่ือใหเกิดกระบวนการมีสวนรวมของภาคประชาชนในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ
องคการบริหารสวนตําบลเสอเพลอ และเปนการเฝาระวังการทุจริตในการบริหารจัดการตามภารกิจ
ขององคการบริหารสวนตําบลเสอเพลอ   
3.3 เพ่ือดําเนินงานใหเปนไปตามนโยบายของผูบริหารทองถ่ินองคการบริหารสวนตําบลเสอเพลอ  

4. เปาหมาย/ผลผลิต    
คณะทํางานและเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบล

เสอเพลอ  

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ  

           องคการบริหารสวนตําบลเสอเพลอ  

6. วิธีดําเนินการ  

6.1 จัดทําโครงการและขออนุมัติโครงการ  

6.2 จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ/คณะทํางานและเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบการประเมินผลการ

ปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบลเสอเพลอ  

6.3 ประชุมคณะกรรมการ/คณะทํางานและเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติ

ราชการ  

6.4 ดําเนินการประเมิลผลการปฏิบัติราชการตามหลักเกณฑบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี  

6.5 การจัดทําสรุปรายงานผลการดําเนินโครงการฯ แลวรายงานใหผูบริหารพิจารณาทราบ

ปรับปรุงดําเนินการแกไขตอไป  
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7. ระยะเวลาดําเนินการ  

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

8. งบประมาณดําเนินการ    

              ไมใชงบประมาณ  

9. ผูรับผิดชอบโครงการ  

             หนวยตรวจสอบภายใน  องคการบริหารสวนตาํบลเสอเพลอ  

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ  

  ผลการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบลเสอเพลอดีข้ึนเม่ือเปรียบเทียบกับปท่ีผานมา 
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1. ช่ือโครงการ : มาตรการเฝาระวังการคอรรัปชันโดยภาคประชาชน 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ  
คอรรัปชัน หมายถึง การใชตําแหนงหนาท่ีสาธารณะเพ่ือแสวงหาผลประโยชนสวนตัวหรือผลประโยชน

ของพวกพอง โดยมิชอบดวยกฎหมายและศีลธรรม เจาหนาท่ีของรัฐมีหนาท่ีรักษาผลประโยชนของสวนรวม หาก
ใชตําแหนงหนาท่ีท่ีไดรับ มอบหมายกระทําการเพ่ือผลประโยชนสวนตัวหรือพวกพอง ก็ถือวามีการกระทํา     
คอรรัปชัน  การปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ พระราชกฤษฎีกาวาดวย
หลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 มุงเนนการพัฒนาคุณภาพและธรรมาภิบาลของ
หนวยงานภาครัฐ ท้ังนี้ เพ่ือใหการบริหารราชการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาลอันจะทําให
ประชาชนเกิดความม่ันใจศรัทธาและไววางใจในการบริหารราชการแผนดินของรัฐบาล  
3. วัตถุประสงค    

1. สนับสนุนใหภาคประชาชนรวมกันเฝาระวังการคอรรัปชันขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
2. เพ่ือใหประชาชนมีสวนรวมในการปองกันการทุจริต  

3. เพ่ือแสดงเจตนารมณในการแกไขปญหาการทุจริต  

4. เปาหมาย/ผลผลิต    

ตัวแทนประชาชนในพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลเสอเพลอ 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ  

           องคการบริหารสวนตําบลเสอเพลอ 

6. วิธีดําเนินการ  

6.1 เชิญตัวแทนประชาชนเพ่ือสรางความรูความเขาใจเรื่องการคอรรัปชัน  

6.2 เผยแพรหลักการ แนวคิด ในการตอตานการทุจริต ผานชองทางตางๆ เชน บอรด เว็ปไซด 

เปนตน 

7. ระยะเวลาดําเนินการ  

  4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564)  

8. งบประมาณดําเนินการ    

ไมใชงบประมาณ  

9. ผูรับผิดชอบโครงการ    

หนวยตรวจสอบภายใน  องคการบริหารสวนตําบลเสอเพลอ 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ  

10.1 มีการมอบหมายใหตัวแทนประชาชนเปนหนวยเฝาระวังการคอรรัปชันในระดับตําบล 

10.2 ประชาชนรับรูขอมูลขาวสารในการตอตานการทุจริตไดหลายหลายชองทาง 
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1. ช่ือโครงการ : มาตรการการสงเสริมและพัฒนาเครือขายดานการปองกันการทุจริต 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ  

  พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2437 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 6) พ.ศ. 

2552 กําหนดใหองคการบริหารสวนตําบล มีภารกิจหนาท่ีท่ีตองทําเพ่ือประโยชนสุขของประชาชน โดยใชวิธี

บริหารกิจการบานเมืองท่ีดี และใหคํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน การ

จัดทํางบประมาณ การจัดซ้ือจัดจาง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงานและการเปดเผยขอมูลขาวสาร 

ท้ังนี้ ใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับวาดวยการนั้น ประกอบกับพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑ

การบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 และนโยบายของรัฐบาลในการปองกันและปราบปรามการทุจริต   

ซ่ึงมุงเนนในการสรางจิตสํานึก คานิยม การบูรณาการ การสรางความเขมแข็ง และการพัฒนาศักยภาพเจาหนาท่ี

ของรัฐในการปองกันและปราบปรามการทุจริต  ปญหาเก่ียวกับการทุจริตคอรรัปชันสามารถเกิดข้ึนไดใน       

ทุกวงการ ไมวาจะเปนวงการระดับทองถ่ินจนถึงระดับชาติ ซ่ึงองคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีภารกิจหนาท่ีในการ

บริหารราชการทองถ่ินใหมีความกาวหนาเจริญรุงเรือง โดยการมีสวนรวมของภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ 

รวมถึงภาคประชาชนท่ัวไปในการรวมกันพัฒนาทองถ่ินใหประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีและมีเศรษฐกิจท่ีดีใน

ทองถ่ิน ดังนั้น การท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินจะพัฒนาใหเจริญกาวหนาไดนั้นจําเปนจะตองมีองคประกอบ

หลายๆ ดาน ในการรวมกันพัฒนาทองถ่ิน   

ในการนี้ การมีเครือขายท่ีดีท่ีคอยสนับสนุนและรวมมือกันพัฒนาทองถ่ิน จึงเปนสิ่งจําเปน โดยเฉพาะ

เครือขายดานการปองกันการทุจริตคอรรัปชัน ซ่ึงเปนการเปดโอกาสใหภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ รวมถึง

ภาคประชาชนไดมีสวนรวมในการเปนเครือขายรวมกับองคการบริหารสวนตําบลเสอเพลอ  ในการรวมคิด รวม

พิจารณา รวมตัดสินใจ รวมทํา รวมรับผิดชอบ และรวมตรวจสอบเพ่ือปองกันการทุจริตคอรรัปชันในทองถ่ิน  

องคการบริหารสวนตําบลเสอเพลอพิจารณาแลวเห็นวา การมีเครือขายดังกลาวเปนสิ่งจําเปน จึงไดจัดทํา

มาตรการสงเสริมและพัฒนา เครือขายดานการปองกันการทุจริตข้ึน เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนการดําเนินงาน

ของเครือขายดานการปองกันการทุจริตใหมีความเขมแข็ง  

3. วัตถุประสงค  

3.1 เพ่ือสรางแกนนํา แนวรวมและเครือขายในการรักษาผลประโยชนของทองถ่ิน  

3.2 เพ่ือพัฒนาองคความรูใหกับทุกภาคสวน ใหเกิดจิตสํานึกและตระหนักเก่ียวกับปญหาการทุจริต  

3.3 เพ่ือใหเกิดความรวมมือรวมใจในการปองกันการทุจริตในพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบล      

เสอเพลอ  

4. เปาหมาย  

  ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม สถานศึกษา และภาคประชาชน ในเขตองคการบริหารสวนตําบล

เสอเพลอ  เขามามีสวนรวมในการเปน เครือขายดานการปองกันการทุจริตรวมกับองคการบริหารสวนตําบล    

เสอเพลอ  

5. สถานท่ีดําเนินการ  

             ในเขตพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลเสอเพลอ 
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6. วิธีดําเนินงาน  

6.1 แตงตั้งตัวแทนภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม สถานศึกษา และภาคประชาชน รวมเปน

เครือขายดานการปองกันการทุจริตองคการบริหารสวนตําบลเสอเพลอ  

6.2 เปดโอกาสใหเครือขายท่ีไดรับการแตงตั้งมีสวนรวมในการบริหารราชการขององคการบริหาร

สวนตําบลเสอเพลอ ในการตรวจสอบเพ่ือปองกันการทุจริต  

6.3 สงเสริมสนับสนุนและอํานวยความสะดวกใหกับเครือขายในการรวมตรวจสอบเพ่ือปองกันการ
ทุจริต  

7. ระยะเวลาดําเนินการ  

  4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)  

8. งบประมาณดําเนินการ    

ไมใชงบประมาณ  

9. ผูรับผิดชอบโครงการ  

  หนวยตรวจสอบภายใน  องคการบริหารสวนตําบลเสอเพลอ  

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ  

10.1 ทําใหเกิดแกนนํา แนวรวมและเครือขายในการรักษาผลประโยชนของทองถ่ิน  

10.2 ทําใหทุกภาคสวนมีความรู กอใหเกิดจิตสํานึกและตระหนักเก่ียวกับปญหาการทุจริต    

10.3 ทําใหเกิดความรวมมือรวมใจในการปองกันการทุจริตในพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบล       

เสอเพลอ  
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1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  โครงการจางสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการตอ อบต.เสอเพลอ 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ  

 องคการบริหารสวนตําบลมีหนาท่ีในการจัดทําบริการสาธารณะใหแกประชาชนในทองถ่ินตามอํานาจ
หนาท่ีของเทศบาล ท้ังท่ีเปน หนาท่ีตามพระราชบัญญัติองคการบริหาร สวนตําบล พ.ศ.๒๕๓๗ และหนาท่ีตาม
พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจ ใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 และ
หนาท่ีอ่ืนตามท่ีกฎหมายกําหนดใหเปนหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบลและในการปฏิบัติหนาท่ีนั้นตอง
เปนไปเพ่ือประโยชนสุขของประชาชน โดยคํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาองคการ
บริหารสวนตําบล การจัดทํางบประมาณการจัดซ้ือจัดจาง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการ
เปดเผยขอมูลขาวสาร ใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ จากภารกิจหนาท่ีในการจัดทําบริการสาธารณะ
ใหแกประชาชนในทองถ่ิน นั้น องคการบริหารสวนตําบลในฐานะผูใหบริการก็จะไมทราบวาภารกิจท่ีใหบริการไป
นั้น ประชาชนไดรับประโยชน หรือเกิดประโยชนสูงสุดแก ประชาชนมากนอยเพียงใด การใหบริการมีคุณภาพ
เพียงใด ตอบสนองความตองการผูรับบริการหรือไม การท่ีจะทราบถึงความ พึงพอใจจากผูรับบริการ จึงตองมี
โครงการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการ  เพ่ือใหเปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบลพ.ศ. ๒๕๓๗ มาตรา 69/1 ท่ีกําหนดใหการปฏิบัติงานตามอํานาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบล
ตองเปนไปเพ่ือประโยชนสุขของประชาชน โดยใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีและใหคํานึงถึงการมีสวนรวม
ของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล การจัดทํางบประมาณ การจัดซ้ือจัดจาง การ
ตรวจสอบ การประเมนิ ผลการปฏิบัติงาน และการเปดเผยขอมูลขาวสาร ท้ังนี้ใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ 
ขอบังคับวาดวยการนั้น และหลักเกณฑและวิธีการท่ีกระทรวงมหาดไทยกําหนด ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวย 
หลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 ท่ีกําหนดใหการบริหารกิจการบานเมือง
ท่ีดีนั้น จะตองกอใหเกิดประโยชนสุขของประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐมีประสิทธิภาพและเกิดความ
คุมคาในเชิงภารกิจ ของรัฐ ประชาชนไดรับการอํานวยความสะดวก และไดรับการตอบสนองความตองการ 
ประกอบกับหนังสือจังหวัดอุดรธานี ท่ี อด 0023.2/1150 ลงวันท่ี 8 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2558 ท่ีแจงให
องคการบริหารสวนตําบลดําเนินการสํารวจความพึงพอใจจากประชาชน ผูมาขอรับบริการ สาธารณะจาก
องคการบริหารสวนตําบล ของตัวชี้วัดท่ี 1 มิติท่ี 2 มิติดานคุณภาพการใหบริการ เพ่ือประโยชนในทองถ่ิน 
ลูกจางและพนักงานจาง อีกท้ังเพ่ือเปนการสรางความโปรงใสในการใหบริการสาธารณะประโยชนใหประชาชน
เกิดความพึงพอใจ จึงจําเปนตองมี โครงการนี้ข้ึนมา   

3. วัตถุประสงค  

3.1 เพ่ือเปนการสรางความโปรงใสในการใหบริการสาธารณะการใหบริการประชาชนใหเกิดความพึง
พอใจ  

3.2 เพ่ือเปนการสรางจิตสํานึกความตระหนักใหแกบุคลากรผูใหบริการ ปฏิบัติหนาท่ีในการใหบริการ 
โดยยึดประโยชนสุขของประชาชน  

3.3  เพ่ือเปนการปรับปรุงและพัฒนางานดานบริการใหมีคุณภาพ และประสิทธิภาพ  
 3.4 เพ่ือเปนการปองกันปญหารองเรียน การทุจริตประพฤติมิชอบในหนวยงาน  

4. เปาหมาย/ผลผลิต  

  จัดจางสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของรัฐท่ีมีการสอนในระดับปริญญาตรีข้ึนไปภายในเขตจังหวัด
หรือนอกเขต จังหวัด ทําการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลเสอเพลอ 
อําเภอกุมภวาป จังหวัดอุดรธานี จํานวน 1 ครั้ง ตอป  
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5. พ้ืนท่ีดําเนินการ  

  พ้ืนท่ีในเขตองคการบริหารสวนตําบลเสอเพลอ อําเภอกุมภวาป จังหวัดอุดรธานี 

6. วิธีดําเนินการ  

6.1 ขออนุมัติดําเนินการตามโครงการ และดําเนินการจัดจางสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในเขตพ้ืนท่ี
จังหวัดตามระเบียบพัสดุฯ  

6.2 ดําเนินการสํารวจความพึงพอใจจากประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลตามรูปแบบท่ี
กําหนด  

6.3  สรุปประมวลผลการสํารวจความพึงพอใจแจงใหองคการบริหารสวนตําบลทราบ  
6.4  ดําเนินการเบิกจายเงินใหแกสถาบันผูทําการประเมิน  
6.5  ปดประกาศผลสํารวจความพึงพอใจใหประชาชนทราบ  

 6.6 นําผลการประเมินมาปรับปรุงการทํางานดานบริการสาธารณะ เพ่ือประโยชนสุขแกประชาชน   

7. ระยะเวลาดําเนินการ  

  4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)  

8. งบประมาณดําเนินการ  

  เบิกจายตามงบประมาณรายจายประจําป แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป งบดําเนินการ 
หมวดคาใชสอย ประเภทรายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ โครงการ
จางสํารวจความพึงพอใจของ ผูรับบริการ งบประมาณ 20,000 บาท/ป  

9. ผูรับผิดชอบ   

   สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลเสอเพลอ อําเภอกุมภวาป จังหวัดอุดรธานี  

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ  

ตัวชี้วัด 

   ผลการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบลเสอเพลอ 
จํานวน 1 ฉบับ  

ผลลัพธ  

- ประชาชนผูรับบริการมีความพึงพอใจไมต่ํากวารอยละ 80  

- การใหบริการสาธารณะมีความโปรงใส และเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชน   
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1. ช่ือโครงการ : โครงการลดข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 

2. หลักการและเหตุผล  

   ในมาตรา 3/1 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2545 ซ่ึง

เปนกฎหมายท่ีเปน ท่ีมาของการปฏิรูประบบราชการเพ่ือวางกรอบแนวทางการบริหารราชการไววา “การบริหาร

ราชการตองเปนไปเพ่ือประโยชนสุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ  

ความคุมคาในเชิงภารกิจแหงรัฐ การลดข้ันตอนการ ปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิกหนวยงานท่ีไมจําเปน 

การกระจายอํานาจตัดสินใจ การอํานวยความสะดวกและตอบสนอง ความตองการของประชาชน” และเพ่ือให 

การดําเนินการดังกลาวเปนไปตามกรอบรวมท้ังทิศทางและแนวทางการบริหาร ราชการดังกลาว จึงไดมีการ

ประกาศใชพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 โดยกําหนดให

องคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดทําหลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีตามแนวทางพระราชกฤษฎีกานี้  

โดย อยางนอยตองมีหลักเกณฑเก่ียวกับการลดข้ันตอนการปฏิบัติงานและการอํานวยความสะดวกในการ

ตอบสนองตอความตองการของประชาชน  องคการบริหารสวนตําบลเปนองคกรปกครองสวนทองถ่ินรูปแบบ

หนึ่ง ปฏิบัติงานตามอํานาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบลตองเปนไปเพ่ือประโยชนสุขของประชาชน ดังนั้น

งานใหบริการจึงเปนงานบริการแบบหนึ่งของระบบการบริการสาธารณะ ท่ีผูบริหารและ พนักงานทุกทานจะตอง

รวมกันปรับปรุงและแกไขกระบวนการทํางานเพ่ือสามารถตอบสนองความตองการของประชาชน ไดมากท่ีสุด  

เม่ือประชาชนมารับบริการแลวเกิดความประทับใจและพึงพอใจ รวมถึงการลดข้ันตอนและระยะเวลา 

การปฏิบัติราชการ ทําใหเกิดความรวดเร็วในการตอบสนองความตองการของประชาชน อํานวยความสะดวกเพ่ือ

งานบริการท่ีมีคุณภาพ ท่ัวถึงและแกไขปญหาตางๆ ท่ีเกิดข้ึนในเขตองคการบริหารสวนตําบลใหกับประชาชนได

อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

3. วัตถุประสงค  

3.1  เพ่ือใหประชาชนไดรับการบริการไดอยางสะดวกรวดเร็วและถูกตอง  
3.2  เพ่ือใหสามารถตรวจสอบความตองการของประชาชน รับรูสภาพปญหาและแกไขปญหาท่ีเกิด   

ข้ึนได  
3.3  เพ่ือปรับทัศนคติ วิธีคิด วิธีการทํางานของบุคลากรใหคํานึงถึงผลลัพธในดานการบริการประชาชน 

ผูมาติดตอขอรับบริการ  
3.4 เพ่ือใหการปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะท่ีชัดเจน มีความโปรงใสสามารถวัดผล
การดําเนินงานได  

4. เปาหมาย/ผลผลิต    

ประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลเสอเพลอและผูท่ีมาติดตอราชการกับองคการบริหารสวน

ตําบลเสอเพลอ 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ  

  องคการบริหารสวนตําบลเสอเพลอ อําเภอกุมภวาป จังหวัดอุดรธานี  

6. วิธีดําเนินการ  

6.1  จัดทําโครงการเพ่ือขออนุมัติ  

6.2 จัดใหมีการประชุมคณะทํางานปรับปรุงข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ  
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6.3 จัดทําประกาศกระบวนงานบริการปรับลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการและประกาศใหประชาชน

ทราบโดยท่ัวกัน  

6.4  ดําเนินการจัดทํากิจกรรมอํานวยความสะดวกแกประชาชน  

6.4.1 ปรับปรุงแผนผังกําหนดผูรับผิดชอบใหเปนปจจุบัน  

6.4.2 ปรับปรุงปายแสดงข้ันตอนและระยะเวลาการใหบริการแกประชาชน  

6.4.3  จัดทําเอกสาร/แผนพับประชาสัมพันธเผยแพรขอมูลขาวสารตางๆ  

6.4.4 จัดใหมีกลอง/ตูรับความคิดเห็นของประชาชน  

6.4.5 จัดทํา/เตรียมแบบฟอรมคํารองตางๆ พรอมตัวอยางการกรอกแบบฟอรมทุกงานบริการ  

6.4.6 จัดทําคําสั่งการใหบริการประชาชนนอกเวลาราชการ โดยจัดใหมีการใหบริการแกประชาชน

ท้ังเวลาทําการ ชวงพักกลางวันและในวันหยุดราชการ  

6.4.7 การมอบอํานาจการตัดสินใจ การอนุญาต การอนุมัติ การรักษาราชการแทน  

6.5 มีการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการ  

6.6 การติดตามประเมินผลโครงการลดข้ันตอนและระยะเวลาการใหบริการ เพ่ือนําจุดบกพรองในการ

จัดทําโครงการมาปรับปรุงแกไขวิธีการ ข้ันตอนหรือระยะเวลาในการใหบริการใหดียิ่งข้ึนอยางมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลตอไป  

7. ระยะเวลาดําเนินการ  

  4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมาณดําเนินการ    

 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ   

 สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลเสอเพลอ อําเภอกุมภวาป จังหวัดอุดรธานี  

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ  

10.1 ประชาชนไดรับการบริการไดอยางสะดวกรวดเร็วและถูกตอง  

10.2  สามารถตรวจสอบความตองการของประชาชน รับรูสภาพปญหาและแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนได  

10.3  มีทัศนคติ วิธีคิด วิธีการทํางานของบุคลากรคํานึงถึงผลลัพธ ในดานการบริการประชาชนผูมา

ติดตอขอรับบริการ  

10.4  การปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะท่ีชัดเจน มีความโปรงใสสามารถวัดผลการ

ดําเนินงานได  

 

 

 

 



 แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 4 ป (พ.ศ.2561-2564) หนา 29 

 
 

1. ช่ือโครงการ : มาตรการ การมอบอํานาจอนุมัติ อนุญาต ส่ังการ เพ่ือลดข้ันตอนการปฏิบัติราชการ  

2. หลักการและเหตุผล  

  การมอบหมายอํานาจหนาท่ีใหกับผูใตบังคับบัญชาในการบริหารงานในดานตางๆ ภายในองคกรนั้น ก็
เพ่ือเปนการ ชวยเพ่ิมประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานใหเกิดความคลองตัว รวดเร็ว ซ่ึงการพิจารณาเลือก/
มอบหมายภารกิจและขอบขาย ของความรับผิดชอบท่ีจะมอบหมายใหผูใตบังคับบัญชา จะพิจารณาถึง
ความสําคัญ คุณสมบัติ ความรู ความสามารถในการท่ีจะ ดําเนินการเรื่องนั้นเปนอยางดี ดวยความรอบคอบและ
เหมาะสม เพ่ือใหการบริหารงานกอใหเกิดประโยชนสูงสุดแกราชการ ดังนั้น การดําเนินการของหนวยงานตองมี
การปรับใหเขากับสภาพสังคมและทันตอสถานการณท่ีการบริหารราชการ ตองเปนไปเพ่ือประโยชนสุขของ
ประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุมคาในเชิงภารกิจแหง รัฐ การลดข้ันตอน
การปฏิบัติงาน การกระจายอํานาจการตัดสินใจ การอํานวยความสะดวก และการตอบสนองความตองการ ของ
ประชาชน แตท้ังนี้ตองมีผูรับผิดชอบตอผลของงานซ่ึงเปนหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 

3. วัตถุประสงค  

  เพ่ือใหการบริหารราชการขององคการบริหารสวนตําบล ภายใตกรอบอํานาจหนาท่ีตามท่ีกฎหมาย
กําหนดใหเปนไป อยางมีประสิทธิภาพ รวดเร็วและเกิดประโยชนสูงสุดแกราชการ  

4. เปาหมาย  

  คณะผูบริหาร/ ปลัด/ รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล หรือ หัวหนาสวนราชการ  

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ  

  องคการบริหารสวนตําบลเสอเพลอ อําเภอกุมภวาป จังหวัดอุดรธานี  

6. วิธีดําเนินการ  

6.1 จัดทําบันทึกเสนอเพ่ือพิจารณาขออนุมัติ อนุญาต สั่งการ แตงตั้ง มอบหมาย คณะผูบริหาร
องคการบริหารสวนตําบล ปลัดองคการบริหารสวนตําบล รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล หรือ หัวหนาสวน
ราชการ เพ่ือลดข้ันตอนการปฏิบัติราชการ  

6.2 ดําเนินการออกคําสั่งฯ  
6.3 สําเนาคําสั่งฯ แจงคณะผูบริหารองคการบริหารสวนตําบล ปลัดองคการบริหารสวนตําบล รอง

ปลัดองคการบริหารสวนตําบล หรือ หัวหนาสวนราชการทุกสวน ท่ีไดรับมอบหมายทราบ  

7. ระยะเวลาดําเนินการ  

  4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมาณดําเนินการ    

 ไมใชงบประมาณ  

9. ผูรับผิดชอบโครงการ  

  สวนราชการทุกสวน  

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ  

  การบริหารราชการ การดําเนินงาน การปฏิบัติงานเกิดความคลองตัวและรวดเร็ว ตลอดจนการอํานวย
ความสะดวก และการใหบริการประชาชน/บริการสาธารณะไดอยางมีประสิทธิภาพ  



 แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 4 ป (พ.ศ.2561-2564) หนา 30 

 
 

1. ช่ือโครงการ : มาตรการ “ปรับปรุงศูนยขอมูลขาวสารขององคการบริหารสวนตําบลเสอเพลอ            

ใหมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน”  

2. หลักการและเหตุผล  

   ตามมาตรา 9 แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 บัญญัติใหหนวยงาน

ของรัฐตองจัดใหมีขอมูลขาวสารของราชการอยางนอยตามท่ีกฎหมายกําหนดไวใหประชาชนเขาตรวจดูได ณ    

ท่ีทําการของหนวยงานของรัฐ โดยเรียกสถานท่ีท่ีจัดเก็บรวบรวมขอมูลขาวสารและใหบริการวา “ศูนยขอมูล

ขาวสาร” โดยมีเจตนารมณใหประชาชนมีโอกาส อยางกวางขวางในการไดรับขาวสารเก่ียวกับการดําเนินการ

ตางๆ ของรัฐ ดังนั้น เพ่ือใหการดําเนินการดังกลาวเปนไปตามท่ีกฎหมายกําหนด องคการบริหารสวนตําบลเสอ

เพลอจึงไดใหมีสถานท่ีสําหรับประชาชน เขาตรวจดูขอมูลขาวสารซ่ึงไดรวบรวมไว โดยจัดเปนศูนยขอมูลขาวสาร

องคการบริหารสวนตําบลเสอเพลอใหบริการ ณ ศูนยบริการรวมองคการบริหารสวนตําบลเสอเพลอโดยมีงาน

ศูนยบริการขอมูลฝายประชาสัมพันธ กองวิชาการและแผนงาน เปนผูรับผิดชอบขอมูลขาวสารตางๆ ท่ีประชาชน 

สามารถเขาตรวจดูได เพ่ือประชาชนจะไดสามารถรับรูสิทธิและหนาท่ีของตนอยางเต็มท่ีในการแสดงความคิดเห็น

และใชสิทธิ ทางการเมืองไดโดยถูกตองตรงกับความเปนจริง ในการรักษาประโยชนของตนตอไป  

3. วัตถุประสงค  

3.1 เพ่ือเผยแพรขอมูลขาวสารอันเปนประโยชนแกประชาชนอยางครบถวน ถูกตองและไม

บิดเบือนขอเท็จจริง   

3.2 เพ่ือเพ่ิมชองทางใหประชาชนไดมีสวนรวมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานขององคการบริหาร

สวนตําบลเสอเพลอ 

4. เปาหมาย/ผลผลิต  

  ศูนยขอมูลขาวสารองคการบริหารสวนตําบลเสอเพลอ  จํานวน 1 แหง  

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ  

  ณ ศูนยขอมูลขาวสารขององคการบริหารสวนตําบลเสอเพลอ  

6. วิธีดําเนินการ  

6.1 มีการจัดตั้งศูนยขอมูลขาวสารและจัดสถานท่ีใหประชาชนเขาตรวจดูขอมูล  

6.2 มีการแตงตั้งเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบเปนปจจุบัน  

6.3 มีการจัดวางเอกสารขอมูลขาวสารเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ 

การเงิน การจัดหาพัสดุ การคํานวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงานเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการท่ี

กฎหมาย ระเบียบ กฎขอบังคับท่ีกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินตองเผยแพรใหประชาชนทราบและ

ตรวจสอบได ขอมูลครบตามรายการท่ีกําหนด   

6.4  มีการจัดประชุมใหความรูแกบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เก่ียวกับการปฏิบัติตาม 

พ.ร.บ. ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 

 6.5 มีการใหความรูแกประชาชนเก่ียวกับ พ.ร.บ. ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540  

6.6 มีบริการอินเตอรเน็ตสําหรับใหบริการประชาชนท่ัวไป  

6.7 มีการจัดเก็บสถิติผูมารับบริการและสรุปผลเสนอผูบริหาร  



 แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 4 ป (พ.ศ.2561-2564) หนา 31 

 
 

 

7. ระยะเวลาดําเนินการ  

  4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมาณดําเนินการ    

 ไมใชงบประมาณ  

9. ผูรับผิดชอบโครงการ    

 สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลเสอเพลอ อําเภอกุมภวาป จังหวัดอุดรธานี  

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ  

  จํานวนศูนยขอมูลขาวสารขององคการบริหารสวนตําบลเสอเพลอ อําเภอกุมภวาป จังหวัดอุดรธานี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 4 ป (พ.ศ.2561-2564) หนา 32 

 
 

1. โครงการ : มาตรการ “เผยแพรขอมูลขาวสารท่ีสําคัญและหลากหลาย” 

2. หลักการและเหตุผล  

   ดวยพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 

กําหนดใหหนวยงานของรัฐ จะตองจัดใหมีการเผยแพรขอมูลท่ีสําคัญๆ ของหนวยงาน เชน โครงสรางและการจัด

องคกร อํานาจหนาท่ี แผนงาน โครงการ และอ่ืนๆ  ดังนั้น องคการบริหารสวนตําบลเสอเพลอจึงไดจัดทํา

มาตรการ “เผยแพรขอมูลขาวสารท่ีสําคัญและหลากหลาย” ข้ึน เพ่ือใหประชาชน สามารถตรวจสอบการปฏิบัติ

ราชการตามอํานาจหนาท่ีและเขาถึงขอมูลตามภารกิจหลักขององคการบริหารสวนตําบลเสอเพลอไดงายและ

สะดวกมากข้ึน  

3.วัตถุประสงค  

3.1 เพ่ือใหมีการเผยแพรขอมูลขาวสารท่ีสําคัญและเขาถึงงาย  

3.2 เพ่ือใหมีการเผยแพรขอมูลขาวสารท่ีหลากหลาย  

3.3 เพ่ือใหประชาชนหรือผูรับบริการสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารไดสะดวกมากยิ่งข้ึน   

4. เปาหมาย/ผลผลิต  . 

 มีขอมูลประเภทตางๆ เผยแพรตอประชาชนในพ้ืนท่ี และเขาถึงไดโดยสะดวกมากกวา 8 ประเภทข้ึนไป  

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ  

  พ้ืนท่ีท้ังในและนอกเขตองคการบริหารสวนตําบลเสอเพลอ อําเภอกุมภวาป จังหวัดอุดรธานี 

6. วิธีดําเนินการ   

 จัดใหมีขอมูลขาวสารประเภทตางๆ เผยแพรใหประชาชนท้ังในและนอกพ้ืนท่ี ไดแก  

- แผนพัฒนาทองถ่ิน  

- งบประมาณรายจายประจําป  

- แผนการดําเนินงาน - แผนอัตรากําลัง  

- แผนการจัดหาพัสดุ  

- ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา  

- สรุปผลการจัดซ้ือจัดจาง  

- ขอมูลรายรับและรายจาย  

- งบแสดงฐานะทางการเงิน  

- รายงานการประชุมคณะผูบริหารทองถ่ิน  

- รายงานผลการปฏิบัติงานประจําป  

- รายงานผลคะแนนการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการ  

- ผลสํารวจความพึงพอใจของประชาชน  

7. ระยะเวลาดําเนินการ  

  4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมาณดําเนินการ    
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 ไมใชงบประมาณ  

9. ผูรับผิดชอบโครงการ   

 องคการบริหารสวนตําบลเสอเพลอ อําเภอกุมภวาป จังหวัดอุดรธานี 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ  

        จํานวนขอมูลขาวสารท่ีไดรับการเผยแพร  
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1. ช่ือโครงการ : มาตรการ “จัดใหมีชองทางท่ีประชาชนเขาถึงขอมูลขาวสาร                              

ขององคการบริหารสวนตําบลเสอเพลอ” 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของมาตรการ  

  ดวยพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 กําหนดให
หนวยงานของรัฐ จะตองจัดใหมีการเผยแพรขอมูลท่ีสําคัญๆ ของหนวยงาน เชน โครงสรางและการจัดองคกร 
อํานาจหนาท่ี แผนงาน โครงการ และอ่ืนๆ  
  ดังนั้น องคการบริหารสวนตําบลเสอเพลอจึงไดตระหนักและเห็นความสําคัญของการเผยแพรขอมูลท่ี
สําคัญๆ ของหนวยงานผานทาง ชองทางท่ีหลากหลาย เพ่ือใหการเผยแพรขอมูลขาวสารครอบคลุมทุก
กลุมเปาหมาย ไดแก หนวยประชาสัมพันธ ณ ท่ีทําการ ของหนวยงาน เว็บไซตของหนวยงานหรือสื่อสังคม 
(Social Media) หมายเลขโทรศัพท เฉพาะ การเผยแพรขอมูลทางสื่อ สิ่งพิมพตางๆ โทรทัศน วิทยุ สื่อ
อิเล็กทรอนิกสอ่ืนๆ ท้ังนี้ เพ่ือใหประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอํานาจ หนาท่ีและเขาถึง
ขอมูลตามภารกิจหลักขององคการบริหารสวนตําบลเสอเพลอไดงายและสะดวกมากข้ึน  
3. วัตถุประสงค  

3.1 เพ่ือใหมีชองทางการเผยแพรขอมูลขาวสารของหนวยงานท่ีหลากหลาย  
3.2 เพ่ือใหประชาชนหรือผูรับบริการสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารไดสะดวกมากยิ่งข้ึน  
3.3 เพ่ือใหมีชองทางในการรับเรื่องรองเรียนท่ีเขาถึงประชาชนไดงาย  

4. เปาหมาย/ผลผลิต    
 ชองทางในการเผยแพรขอมูลขาวสารของหนวยงาน จํานวนไมนอยกวา 5 ชองทาง  

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ  
 พ้ืนท่ีท้ังในและนอกเขตองคการบริหารสวนตําบลเสอเพลอ อําเภอกุมภวาป จังหวัดอุดรธานี 

6. วิธีดําเนินการ  

  จัดใหมีและเผยแพรขอมูลขาวสารในชองทางท่ีเปนการอํานวยความสะดวกแกประชาชน ไดแก - บอรด

หนาองคการบริหารสวนตําบลเสอเพลอ อําเภอกุมภวาป จังหวัดอุดรธานี 

- บอรดประชาสัมพันธขององคการบริหารสวนตําบลเสอเพลอ รานคาชุมชนตามชุมชน/หมูบาน  

- ประกาศเสียงตามสาย/วิทยุชุมชน/หอกระจายขาว/รถกระจายเสียง/หนวยประชาสัมพันธเคลื่อนท่ี  

- ศูนยขอมูลขาวสารขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีเจาหนาท่ีใหบริการประจําและใหประชาชน

สืบคนไดเอง - จัดสงเอกสารเผยแพรรายงานประจําป  

- ประชาสัมพันธขอมูลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ผานสื่อมวลชน/การจัดแถลง

ขาว - หนังสือพิมพหรือวิทยุทองถ่ิน  

- ประกาศผานเว็บไซต/เว็บบอรด/เฟสบุค ท่ีมีขอมูลผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน 

7. ระยะเวลาดําเนินการ  

  ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

8. งบประมาณดําเนินการ     

  ไมใชงบประมาณ  
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9. ผูรับผิดชอบโครงการ  

 สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลเสอเพลอ อําเภอกุมภวาป จังหวัดอุดรธานี 

 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ  

  จํานวนชองทางในการเผยแพรขอมูลขาวสารของหนวยงาน   
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1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาทองถิ่น 

2.หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ  
  องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีบทบาทความสําคัญยิ่งตอการพัฒนาทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม 
ดวยเหตุผล ดังกลาวการพัฒนาศักยภาพทักษะและความรูของสมาชิกสภาทองถ่ินใหมีความพรอมท่ีจะรับภารกิจ
และการจัดบริการใหแก ชุมชนจึงเปนเรื่องท่ีสําคัญอยางยิ่ง ประกอบกับการใหการศึกษาอบรมเปนสิ่งสําคัญ
ประการหนึ่งท่ีองคการบริหารสวนตําบลเสอเพลอ ไดดําเนินการ เพ่ือใหสมาชิกสภาทองถ่ินมีความรูและทักษะ
ดานการปกครองสวนทองถ่ิน มีความรูความเขาใจในการปฏิบัติ หนาท่ี รวมถึงมีความรูความเขาใจเก่ียวกับ
ระเบียบขอกฎหมายตางๆ ท่ีเก่ียวของกับทองถ่ินดวย เพ่ือพัฒนาตนเองและสามารถ นําความรูไปใชใหเปน
ประโยชนตอการปฏิบัติหนาท่ีไดอยางมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล  ดังนั้น องคการบริหารสวนตําบล        
เสอเพลอจึงไดมีการจัดสงสมาชิกสภาทองถ่ินใหเขารับการฝกอบรมและศึกษาดูงานอยู เสมอ เพ่ือเปนการเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและสามารถนํามาพัฒนาองคกร พัฒนาทองถ่ิน ใหทองถ่ินมีความ เจริญกาวหนา  

3. วัตถุประสงค  
3.1 เพ่ือสรางการเรียนรูและประสบการณการทํางานใหกับสมาชิกสภาทองถ่ินใหมีความเขาใจในการ

ทํางานตามบทบาทและอํานาจหนาท่ี  
3.2 เพ่ือใหสมาชิกสภาทองถ่ินไดมีความรูความเขาใจในการปฏิบัติงานท่ีถูกตอง เปนไปตามระเบียบ 

กฎหมาย  
3.3 เพ่ือสงเสริมใหสมาชิกสภาทองถ่ินไดเพ่ิมศักยภาพในการพัฒนาทองถ่ินไดอยางถูกตอง  

4. เปาหมาย/ผลผลิต   
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลเสอเพลอ  จํานวน 38 คน  

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ  
  ท้ังในองคการบริหารสวนตําบลเสอเพลอ และหนวยงานท่ีจัดฝกอบรม  

5. วิธีการดําเนินการ  
5.1 ฝายบริหารงานบุคคลตรวจสอบหลักสูตรการฝกอบรมท้ังภายในองคการบริหารสวนตําบล

และหนวยงานภายนอก เพ่ือเปนขอมูลในการจัดสงสมาชิกสภาทองถ่ินเขารับการอบรมหรือรวมประชุมสัมมนา
แลวแตกรณี  

5.2 เม่ือพิจารณาความเหมาะสมของหลักสูตรเรียบรอยแลว ดําเนินการเสนอผูบังคับบัญชาเพ่ือสง
สมาชิกสภาทองถ่ินเขารับการฝกอบรม หรือเขารวมประชุม หรือดําเนินการจัดฝกอบรมเองโดยสํานัก/กองงานท่ี
รับผิดชอบ  

5.3 แจงใหสมาชิกสภาทองถ่ินผูผานการฝกอบรมจัดทํารายงานสรุปผลการฝกอบรมเสนอ
ประธานสภา โดยผานนายกองคการบรหิารสวนตําบลเสอเพลอ  

5.4 ฝายบริหารงานบุคคลดําเนินการประเมินผลการฝกอบรมของสมาชิกสภาทองถ่ิน และ
รายงานเสนอนายกองคการบริหารสวนตําบลเสอเพลอทราบ  

6. ระยะเวลาดําเนินการ  
4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564)  

7. งบประมาณดําเนินการ   
จากขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป  50,000 บาท  
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8. ผูรับผิดชอบโครงการ    
งานบุคลากร สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลเสอเพลอ  

9. ผลลัพธ /ตัวช้ีวัด 
9.1 ผลลัพธ 

9.1.1 สมาชิกสภาทองถ่ินมีความรูความเขาใจในการทํางานตามบทบาทและอํานาจหนาท่ี  
9.1.2 สมาชิกสภาทองถ่ินไดรับการเรียนรูและประสบการณการทํางานใหมๆ  
9.1.3 การปฏิบัติงานของสมาชิกสภาทองถ่ินเปนไปอยางถูกตองตามระเบียบกฎหมาย  

9.2 ตัวช้ีวัด  
  จํานวนสมาชิกสภาทองถ่ินขององคการบริหารสวนตําบลเสอเพลอ จํานวน 38 ราย 
 ไดรับการฝกอบรมและศึกษาดูงาน  
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1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมเผยแพร ขอบังคับ “ประมวลจริยธรรมของขาราชการการเมืองทองถิ่น” 

2. หลักการและเหตุผล/ความเปนมา  
  การพัฒนาประเทศใหกาวหนาประชาชนมีความสุขอยางยั่งยืนและสามารถกาวพนทุกวิกฤตของโลกท่ีมา
กับกระแส โลกาภิวัตน มีรากฐานสําคัญจากการพัฒนาบุคคลในประเทศนั้นๆ ใหเปนคนดี ซ่ึงมีความเก่ียวของ
โดยตรงกับการพัฒนา คุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคมโดยเฉพาะ “เจาหนาท่ีของรัฐ” ซ่ึงไดรับมอบหมาย
ภารกิจในการใหบริการสาธารณะแก ประชาชน ใชอํานาจท่ีไดรับอยางซ่ือสัตย ตองดูแล จัดการตัดสินใจเก่ียวกับ
การใหบริการสาธารณะ การจัดการทรัพยากรของ ชาติใหเกิดประโยชนสูงสุดตอประชาชนและตอประเทศชาติ  
คณะรัฐมนตรีในการประชุมเม่ือวันท่ี 26 สิงหาคม 2551 มีมติเห็นชอบในหลักการเก่ียวกับยุทธศาสตรการ
สงเสริม คุณธรรม จริยธรรมในภาครัฐไว 5 ยุทธศาสตรและยุทธศาสตรท่ี 4 การสงเสริมคุณธรรม ในองคกรเพ่ือ
เปนตนแบบให ขาราชการไดเรียนรูและปฏิบัติตาม  

จากหลักการและเหตุผลดังกลาว องคการบริหารสวนตําบลเสอเพลอ จึงเห็นความสําคัญในการพัฒนา
บุคลากรในสังกัด เพ่ือตระหนักถึงการสรางจิตสํานึกใหมีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติงานดวยความซ่ือสัตย 
สุจริต  มีจิตสํานึกท่ีดีในการ ปฏิบัติงาน ประพฤติปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดีแกประชาชน จึงไดทําโครงการ
เสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรมเพ่ือเพ่ิม ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและประโยชนสูงสุดของประชาชน  

3.วัตถุประสงค  
2.1 เพ่ือปลูกจิตสํานึกใหพนักงานเจาหนาท่ีองคการบริหารสวนตําบลเสอเพลอ มีคุณธรรม

จริยธรรม เขาใจหลักธรรมของพระพุทธศาสนา และนอมนําเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปเปนแนวทางใน
การดําเนินชีวิตสวนตัว และในการปฏิบัติ ราชการ  

2.2 เพ่ือใหพนักงาน ไดรับการพัฒนาจิตใจ และพัฒนาตนเองใหมีจิตสาธารณะ เกิดความสํานึกรวม
ในการเสริมสรางสังคมแหงคุณธรรมและสมานฉันท ประพฤติตนเปนพลเมืองดี สรางประโยชนแกครอบครัว 
ประชาชน และประเทศชาติ สราง จิตสํานึกในการทําความดี รูจักการให การเสียสละและการบําเพ็ญสาธารณะ
ประโยชนรวมกัน  

2.3 เพ่ือเปนการสรางภาพลักษณท่ีดีขององคการบริหารสวนตําบลเสอเพลอ ในการเสริมสราง
คุณธรรม จริยธรรม และ ธรรมาภิบาล  

4. เปาหมาย/ผลผลิต  
 ผูบริหาร สมาชิกสภา พนักงานและพนักงานจางองคการบริหารสวนตําบลเสอเพลอ  

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ  
            องคการบริหารสวนตําบลเสอเพลอ   อําเภอกุมภวาป  จังหวัดอุดรธานี 

6. วิธีดําเนินการ  
  จัดใหมีการดําเนินกิจกรรมสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม แบงเปน 3 แนวทางคือ  

6.1 การจัดกิจกรรมบรรยายเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรม โดยคณะผูบริหาร ปลัดองคการบริหาร
สวนตําบลเสอเพลอ บรรยายใหความรูแกพนักงานเจาหนาท่ี  

6.2 จัดกิจกรรมบําเพ็ญประโยชนนอกสถานท่ี สงเสริมใหรูรัก สามัคคี เสียสละ ชวยเหลือ แบงปน
และเห็นคุณคาของการเสริมสรางสังคมแหงความดีมีคุณธรรม เชน การชวยเหลือผูดอยโอกาสในสังคม  เปนตน  

6.3 การจัดกิจกรรมทําบุญถวายเครื่องไทยธรรม และบําเพ็ญประโยชน ณ วัดตางๆ  
7. ระยะเวลาในการดําเนินการ  
           4 (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564)  
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8. งบประมาณในการดําเนินการ   
 ไมใชงบประมาณ  

9. ผูรับผิดชอบ  
           งานบริหารบุคคล   สํานักปลัด  องคการบริหารสวนตําบลเสอเพลอ  

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ  
10.1 พนักงาน เจาหนาท่ี มีคุณธรรมจริยธรรม เขาใจหลักธรรมของพระพุทธศาสนาและนอมนํา

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเปนแนวทางในการดําเนินชีวิต และการปฏิบัติงาน  
10.2 พนักงาน เจาหนาท่ี ไดรับการพัฒนาจิตใจ พัฒนาตนใหมีจิตสาธารณะเกิดความสํานึกรวม

ในการสรางสังคมแหงคุณธรรมและสมานฉันท สรางประโยชนแกครอบครัวและประเทศชาติ รูจักการใหและ
เสียสละเพ่ือประโยชนสวนรวม  

10.3 สรางภาพลักษณท่ีดีขององคกร เสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาล    
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1. ช่ือโครงการ : มาตรการ “จัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการ” 

2. หลักการและเหตุผล  
  จากการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐไดกําหนดดัชนีในการ
ประเมินท่ี คํานึงถึงหลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณสากล และวัฒนธรรมของประเทศไทยเปนหลักรวมถึง
ขอเท็จจริงของการทุจริตท่ีเกิดข้ึน ภายในหนวยงานของภาครัฐ สาเหตุสวนมากเกิดจากการดําเนินงานของระดับ
บุคคล หรือเกิดจากปจจัยทางวัฒนธรรมของ องคกร หรือเกิดจากลักษณะงานและการรับสิ่งของตางๆ             
ท่ีเอ้ือใหเกิดการทุจริต ดังนั้น วิธีการบริหารจัดการภายในองคกรท่ี นําไปสูการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม คานิยมและ
วัฒนธรรมขององคกรใหกลายเปนสิ่งท่ียอมรับไดของผูบริหารและเจาหนาท่ี ภายในองคกร โดยการสรางความ
ตระหนักถึงความรับผิดชอบและการมีสวนรวมในการตอตานการทุจริตภายในองคกร ของ ผูบริหารและ
เจาหนาท่ีถึงแมจะเปนสิ่งท่ียากตอการดําเนินงานก็ตาม แตเปนสิ่งสําคัญท่ีหนวยงานตองสรางใหเกิดการ 
เปลี่ยนแปลงเพ่ือนําไปสูองคกรท่ีมีคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน ตลอดจนเปนการสรางแนวรวมใน
การตอตาน การทุจริตอันจะสงผลตอสังคม ชุมชน และประเทศเกิดความตระหนักถึงภัยจากากรทุจริตและ
ปฏิเสธการทุจริตในทุกรูปแบบ  ดังนั้น องคการบริหารสวนตําบลเสอเพลอ จึงไดจัดทํามาตรการ “จัดทําขอตกลง
การปฏิบัติราชการ” ท่ีกําหนดดัชนีในการประเมินการ ปฏิบัติราชการดวยความซ่ือสัตย สุจริต ตามแนวทางการ
บริหารกิจการบานเมืองท่ีดี ข้ึน เพ่ือเปนการพัฒนาวิธีการดําเนินงาน ภายในองคกรท่ีจะนําไปสูการยกระดับ
คุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานใหสูงข้ึน  

3.วัตถุประสงค  
3.1 เพ่ือใหบุคลากรปฏิบัติราชการดวยความซ่ือสัตย สุจริต มีคุณธรรม ตามแนวทางการบริหาร

กิจการบานเมืองท่ีดี  
3.2  เพ่ือใหทุกสวนราชการ (สํานัก/กอง) นําไปยึดถือและปฏิบัติ  

     3.3 เพ่ือเสริมสรางวัฒนธรรมองคกรท่ีมีความโปรงใส มีคุณธรรม  

4. เปาหมาย/ผลผลิต   
      บุคลากรในองคกรปฏิบัติตามเกณฑตัวชี้วัดขอตกลงการปฏิบัติราชการ  

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ   
                 องคการบริหารสวนตําบลเสอเพลอ  อําเภอกุมภวาป  จังหวัดอุดรธานี  
6. วิธีดําเนินการ  

     6.1 จัดทําขอตกลงในการปฏิบัติราชการของทุกสวนราชการระหวางสวนราชการกับผูบริหาร
ทองถ่ินท่ีมีดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการดวยความซ่ือสัตย สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการ
บานเมืองท่ีดี  

6.2 รวบรวมรายงานขอตกลงการปฏิบัติราชการของทุกสวนราชการเสนอผูบริหารทราบ  
6.3 ประชาสัมพันธพรอมแจงใหทุกสวนราชการถือปฏิบัติ  

7. ระยะเวลาดําเนินการ  
  ปงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564  
7. งบประมาณดําเนินการ    

ไมใชงบประมาณ  

8.ผูรับผิดชอบโครงการ  
  งานบุคลากร  สํานักปลัด  องคการบริหารสวนตําบลเสอเพลอ 
9.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ        มีการจัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการ  
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1. โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการและพัฒนาบุคลากร   

2. หลักการและเหตุผล 

องคการบริหารสวนตําบล  ถือเปนหนวยงานบริหารราชการสวนทองถ่ินท่ีมีหนาท่ีใหบริการสาธารณะแก
ประชาชนในหลายดาน  และมีภารกิจหลากหลายท้ังภารกิจตามกฎหมายจัดตั้ง  และภารกิจท่ีไดรับการถายโอน
จากหนวยงานราชการอ่ืน  และมีความเปนอิสระในการกําหนดนโยบายการบริหาร  การจัดบริการสาธารณะ  การ
บริหารงานบุคคล   การเงินการคลัง  และมีอํานาจหนาท่ีของตนเองโดยเฉพาะ  พระราชบัญญัติสภาตําบลและ
องคการบริหารสวนตําบล พ .ศ.2537  แกไขเพ่ิมเติมถึง 2552 พ.ศ.  6) (ฉบับท่ี   พระราชบัญญัติกําหนดแผน
และข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคการปกครองสวนทองถ่ิน  พ .ศ.2552   และพระราชกฤษฎีกาวาดวย
หลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีด ี พ .2546 ศ.  ไดกําหนดกรอบแนวทางการบริหารราชการโดย
มุงเนนใหหนวยงานของรัฐ  ใหการบริการใหเกิดประโยชนสุขแกประชาชนโดยยึดประชาชนเปนศูนยกลางเพ่ือ
ตอบสนองความตองการของประชาชนและกอใหเกิดผลในทางท่ีดีตอการพัฒนาชีวิตของประชาชนมุงเนน
ผลสัมฤทธิ์ของงาน  โดยยึดหลักการบริหารงานแบบบูรณาการ  ลดข้ันตอนการปฏิบัติราชการตางๆเพ่ือการ
บริการประชาชนใหบริการอยางรวดเร็วท่ัวถึงและเปนธรรม  มีคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของ
หนวยงาน และปรับปรุงกระบวนการข้ันตอนใหทันตอเหตุการณมุงเนนสูเปาประสงค  การบริหารกิจการ
บานเมืองท่ีดี (Good Governance) 

องคการบริหารสวนตําบลเสอเพลอ   เปนหนวยงานบริหารราชการสวนทองถ่ินท่ีอยูใตการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข  ดําเนินการตามแนวนโยบายแหงรัฐในการพิทักษรักษาไว
ซ่ึงชาติ  ศาสนาพระมหากษัตริยอันเปนท่ียึดเหนี่ยวและเปนศูนยรวมจิตใจของประชาชนชาวไทยท้ังชาติ   และ
เปนหนวยงานบริหารราชการสวนทองถ่ินท่ีมีอํานาจหนาท่ีในการจัดระบบบริหารจัดการเพ่ืออํานวยประโยชนแก
สาธารณะ   ท่ีมีบทบาทสําคัญตอการพัฒนาท้ังในดานเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมตลอดจนการดูแลรักษา
สิง่แวดลอม  และอนุรักษภูมิปญญาทองถ่ินตามนโยบายการถายโอนภารกิจสวนกลางตลอดจนสวนราชการอ่ืนๆ 
อันเปนผลจากการปฏิรูประบบราชการ  การท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินจะสามารถปฏิบัติตามภารกิจตาม
อํานาจหนาท่ีไดอยางมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลไดนั้น จําเปนอยางยิ่งท่ี   คณะผูบริหาร  สมาชิกสภาฯ  
พนักงานสวนตําบล  พนักงานจาง และหัวหนาสวนราชการอ่ืนๆ จะตองไดรับการพัฒนาความรูความสามารถ
ตลอดเวลา และพรอมท่ีจะปฏิบัติหนาท่ีอยางมุงม่ัน ทุมเทท้ังแรงกายแรงใจ กําลังสติปญญาเสียสละ และยึดถือ
ผลประโยชนของประชาชนเปนหัวใจสําคัญของการทํางาน    องคการบริหารสวนตําบลเสอเพลอ ไดตระหนักถึง
ความสําคัญของการพัฒนาบุคลากร ท้ังในดานทักษะการทํางาน  และประสบการณเพ่ือใหเกิดความรู   ความ
เขาใจในการปฏิบัติงานใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล  เสริมสรางสมรรถนะและเพ่ิมขีดความสามารถใน
การปฏิบัติงาน และการบริหารงานแบบบูรณาการรวมกับสวนราชการอ่ืนๆ  เกิดแนวความคิดใหมๆ ในอันท่ีจะ
เปนประโยชนตอการนํามาประยุกตใชในองคกรและพัฒนาทองถ่ิน  ระเบียบวิธีเก่ียวกับการปฏิบัติงาน และการ
บริหารงานแบบบูรณาการรวมกับสวนราชการอ่ืนๆ ตลอดจนเทคนิควิธีการปฏิบัติงานใหมๆท่ีจะสามารถนํามา
ปรับใชในการปฏิบัติงานตามอํานาจหนาท่ีของงาน  อันจะนํามาซ่ึงประสิทธิภาพประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของ
องคการบริหารสวนตําบล ซ่ึงจะสงผลตอการใหบริการประชาชนใหเกิดความพึงพอใจอยางสูงสุดตอไป  
3. วัตถุประสงค : 

1. เพ่ือเสริมสรางความรู ความสามารถ ความเขาใจในบทบาทอํานาจหนาท่ี ทักษะวิธีการ
ปฏิบัติงานและแนวทางการบริหารงานแบบบูรณาการรวมกับหนวยงานท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติงานขององคการ
บริหารสวนตําบล 
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2. เพ่ือใหเกิดทักษะ วิธีการ ความคิดริเริ่มสรางสรรค ประสบการณ แนวความคิดของบุคลากร 
ในการบริหารจัดการงานในหนาท่ีใหเหมาระสมทันเหตุการณในสภาวะแวดลอมท่ีเปลี่ยนแปลงไปของชุมชนและ
สังคม 

3. เพ่ือเสริมสรางบุคลากรใหมีกระบวนการทัศน วัฒนธรรม คานิยมความรักในการปฏิบัติงาน
ราชการท่ีมุงผลสัมฤทธิ์ของงานและพัฒนางานในหนาท่ีโดยยึดหลักบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 

4. เพ่ือสงเสริมการบริหารงานแบบบูรณาการและเปดโอกาสใหมีการแลกเปลี่ยนแนวความคิด
เห็น และประสบการณตางๆ ในการปฏิบัติงานรวมกันกับหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

5. ศึกษาดูงานในสถานท่ีท่ีไดรับความสําเร็จจากการปฏิบัติงานจริงเพ่ือนําแนวทางในการ
พัฒนามาประยุกตใชกับการพัฒนาตําบลเสอเพลอ รวมกับหนวยราชการท่ีเก่ียวของ 

4. เปาหมาย 

       จัดการฝกอบรมและศึกษาดูงาน โครงการอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงาน  เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและพัฒนาบุคลากร  ซ่ึงมีผูรวมโครงการประกอบดวย คณะผูบริหาร  สมาชิก
สภาฯ  พนักงานสวนตําบล  พนักงานจาง และ ผูท่ีเก่ียวของ  

5. วิธีดําเนินการ 
 1. ประชุมคณะผูบริหาร สมาชิกสภาฯ และหัวหนาสวนราชการเพ่ือกําหนดแนวทางโครงการ 
 2. สํารวจขอมูล เสนทาง สถานท่ีศึกษาดูงานเบื้องตนและกําหนดแนวทางการฝกอบรม 
 3. เสนอขอมูลและรูปแบบการดําเนินการฝกอบรม 
 4. เสนอโครงการเพ่ือขอความเห็นชอบและอนุมัติโครงการ 
 5. ประสานวิทยากร 
 6. ติดตอประสานงานองคกรปกครองสวนทองถ่ินและหนวยงานภาครัฐ เพ่ือศึกษาดูงานแลกเปลี่ยน
ทักษะ และประสบการณนอกสถานท่ี 
 7. จัดประชุมเตรียมการเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของ 
 8. ฝกอบรมใหความรูพัฒนาทักษะ และทัศนศึกษาดูงานนอกสถานท่ี 

6. ระยะเวลาและสถานท่ีดําเนินการ : 
                  เดือน  มกราคม –ธันวาคม 2561 

7. งบประมาณ 
 งบประมาณรายจายประจําป ขององคการบริหารสวนตําบลเสอเพลอ 600,000 บาท 
8. การติดตามประเมินผล 
 ประเมินผลกอนและหลังการฝกอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของคณะผูบริหาร สมาชิกสภาฯ 
พนักงานสวนตําบล พนักงานจาง และหัวหนาสวนราชการหรือผูแทนจากหนวยงานท่ีเก่ียวของโดยใช
แบบสอบถามผูเขารับการอบรม 
9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 งานบริหารบุคคล  สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลเสอเพลอ 

10. ตัวชีว้ัด/ผลลพัธ 
   10.1 บุคลากรไดรับความรู ความเขาใจในบทบาทอํานาจหนาท่ี มีความสามารถ และไดรับแนวทางการ
ปฏิบัติงาน/การบริหารงานแบบบูรณาการในหนาท่ีราชการ 

10.2 เกิดทักษะ วิธีการ ความคิดริเริ่มสรางสรรคประสบการณ แนวความคิดเพ่ือการปฏิบัติงานใน
หนาท่ีใหดียิ่งข้ึนกับสภาพแวดลอมและสังคมท่ีเก่ียวของ 
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10.3 เกิดกระบวนทัศน วัฒนธรรม คานิยมและความรักสามัคคีในการปฏิบัติงานท่ีมุงผลสัมฤทธิ์และ
งานในหนาท่ีโดยยึดหลักบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 

10.4 ไดศึกษาดูงานในสถานท่ีท่ีไดรับความสําเร็จจากการปฏิบัติงานจริง เพ่ือนําแนวทางในการพัฒนา
มาประยุกตใชกับการพัฒนาตําบลเสอเพลอ รวมกันกับหนวยงานราชการท่ีเก่ียวของ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 4 ป (พ.ศ.2561-2564) หนา 44 

 
 

1. โครงการ : มาตรการสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล
เกี่ยวกับการบรรจุ แตงตั้ง การโอน ยาย 

2. หลักการและเหตุผล  
  การบริหารงานบุคคลเปนกระบวนการเก่ียวกับบุคคลถือวาเปนสิ่งสําคัญหรือเปนหัวใจขององคกรจึง
มักจะกําหนด หนาท่ีของงานเปนเรื่องๆ การวางนโยบาย การวางแผน การวางระเบียบและขอบังคับท่ีปฏิบัติงาน
ในองคกรหรือหนวยงาน เพ่ือใหมีประสิทธิภาพและเพ่ือใหการปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถุประสงค  

องคการบริหารสวนตําบลเสอเพลอ  จึงไดกําหนดมาตรการสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวม ตรวจสอบ 
กํากับ ดูแลการ บริหารงานบุคคล โดยพิจารณาจากประเด็นการบริหารงานบุคคลโดยยึดม่ันในหลักคุณธรรมใน
เรื่องการบรรจุ แตงตั้ง การโอน ยาย การเลื่อนระดับ และการเลื่อนข้ันเงินเดือน โดยถือปฏิบัติตามกฎหมาย 
ระเบียบ หนังสือสั่งการโดยเครงครัด เพ่ือใหการ บริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบลเสอเพลอเปนไป
อยางโปรงใส และสามารถตรวจสอบได  
3.วัตถุประสงค  

3.1 เพ่ือใหประชาชนมีสวนรวม การตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลใหเปนไปดวยความ
โปรงใสและเปนธรรม  

3.2 เพ่ือใหเปนแนวทางในการตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเก่ียวกับการบรรจุแตงตั้ง
การโอน ยาย  

4. เปาหมาย/ผลผลิต  
พนักงานสวนตําบล พนักงานครูสวนตําบล พนักงานจาง ท่ีมีการดําเนินการดานการบริหารงานบุคคล  

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ  
  องคการบริหารสวนตําบลเสอเพลอ  อําเภอกุมภวาป  จังหวัดอุดรธานี 

6. วิธีการดําเนินการ   
ตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุแตงตั้งการโอน ยาย  

     - การสรรหาการบรรจุแตงตั้งไดมีการประชาสัมพันธไปยังหนวยงานอ่ืน และ ก.อบต.จังหวัดอ่ืน 
รวมถึงประชาสัมพันธใหประชาชนภายในตําบลทราบโดยการประกาศเสียงตามสายภายในหมูบาน  

-  มีการประชาสัมพันธลงในเว็บไซตขององคการบริหารสวนตําบลเสอเพลอ 
-  มีการติดประกาศประชาสัมพันธท่ีบอรดประชาสัมพันธขององคการบริหารสวนตําบลเสอเพลอ 

     - การบรรจุแตงตั้งจะตองไดรับการตรวจสอบคุณสมบัติและความเห็นชอบจากคณะกรรมการ     
พนักงานสวนตําบล (ก.อบต.จังหวัด) กอน  

 - ในการออกคําสั่งการบรรจุแตงตั้งองคการบริหารสวนตําบลเสอเพลอ จะออกคําสั่งแตงตั้งไดตอง
ไมกอนวันท่ีองคการบริหารสวนตําบลเสอเพลอ รับมติ คณะกรรมการพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.จังหวัด)  
การเล่ือนระดับ/เล่ือนตําแหนง  

- มีการแจงผูท่ีมีคุณสมบัติทราบโดยการบันทึกขอความแจงผูมีคุณสมบัติท่ีจะเลื่อนระดับ/เลื่อน
ตําแหนง  

- มีการประชาสัมพันธไปยังหนวยงานอ่ืน และ ก.อบต.จังหวัดอ่ืน รวมถึงประชาสัมพันธให
ประชาชนภายในตําบลทราบโดยการประกาศเสียงตามสายภายในหมูบาน และมีการประชาสัมพันธลงในเว็บไซต
ขององคการบริหารสวนตําบลเสอเพลอ  

- มีข้ันตอนการตรวจสอบคุณสมบัติผูขอรับการประเมินเพ่ือเลื่อนระดับ/เลื่อนตําแหนง  
- มีการแตงตั้งคณะกรรมการจากหนวยงานอ่ืนเขารวมเปนกรรมการประเมินผลงานการเลื่อนระดับ/
การเลื่อนตําแหนงเพ่ือความโปรงใส 
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- มีการออกคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการในการดําเนินการอยางชัดเจน  
- ผูขอรับการประเมินสามารถซักถามขอสงสัยหรือโตแยงผลการประเมิน หรือตรวจสอบการ

ดําเนินการท่ีตนเองเห็นวาไมเปนธรรมได  
- การเลื่อนระดับ/การเลื่อนตําแหนง จะตองไดรับการตรวจสอบคุณสมบัติและความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.จังหวัด) กอน  
- ในการออกคําสั่งการเลื่อนระดับ/การเลื่อนตําแหนง องคการบริหารสวนตําบลเสอเพลอจะออก

คําสั่งแตงต้ังไดตองไมกอนวันท่ีองคการบริหารสวนตําบลเสอเพลอ มติคณะคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล
จังหวัด (ก.อบต.จังหวัด) 
 การเล่ือนข้ันเงินเดือน  

- มีการจัดทําประกาศหลักเกณฑหรือแนวทางนากรปฏิบัติงาน และประกาศเผยแพรหลักเกณฑให
บุคลากรทราบ   

- มีการแตงตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานและคณะกรรมการพิจารณา
การเลื่อนข้ัน เงินเดือน เพ่ือพิจารณาการเลื่อนข้ันเงินเดือนใหเปนไปอยางยุติธรรม  

- มีการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน และคณะกรรมการพิจารณา
การเลื่อนข้ันเงินเดือน มีการนําขอมูลมาใชประกอบการตัดสินใจ เพ่ือประกอบการพิจารณาความดีความชอบ 
เชน ขอมูลประสิทธิภาพและ ประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน ความสามารถและความอุตสาหะ การรักษาวินัย 
การปฏิบัติตนเหมาะสม และขอมูลการลา เปนตน   

- มีการแจงผลการประเมินใหพนักงานทราบ พรอมเปดโอกาสใหซักถาม ตอบขอสงสัย และโตแยง
ผลการประเมินท่ีไมเปนธรรม  

- นายกองคการบริหารสวนตําบลเสอเพลอ ออกคําสั่งการเลื่อนข้ันเงินเดือนตามมติคณะกรรมการ
พิจารณาการเลื่อนข้ันเงินเดือน และมีการติดประกาศผลการเลื่อนข้ันเงินเดือนใหพนักงานทราบโดยท่ัวกัน  

7. ระยะเวลาการดําเนินการ  
  4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 -2564)  

8. งบประมาณดําเนินการ    
ไมใชงบประมาณ  

9. ผูรับผิดชอบโครงการ    
งานบุคลากร  สํานักปลัด   องคการบริหารสวนตําบลเสอเพลอ 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ  
  ตัวช้ีวัด  
  กําหนดเปนระดับข้ันของความสําเร็จ แบงเกณฑการใหคะแนนเปน 5 ระดับ โดยพิจารณาจาก
ความกาวหนาของ ข้ันตอนการดําเนินงานตามเปาหมายของแตละระดับ  
  ผลลัพธ  
  ประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเก่ียวกับการบรรจุ การโอน ยาย 
ขององคการ บริหารสวนตําบลเสอเพลอและมีแนวทางในการปฏิบัติงานอยางชัดเจน พรอมท้ังเปดเผยและ
สามารถอธิบายผลท่ีเกิดข้ึนดังกลาวได  
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1. โครงการกิจกรรมใหความรู เรื่อง ผลประโยชนทับซอนใหกับพนักงานสวนตําบล 

และพนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบลเสอเพลอ 

2.หลักการและเหตุผล  

  ดวยสถานการณหรือการกระทําของบุคคลมีผลประโยชนสวนตนเขามาเก่ียวของจนสงผลกระทบตอการ
ตัดสินใจหรือ การปฏิบัติหนาท่ีในตําแหนง การกระทําดังกลาวอาจเกิดข้ึนโดยรูตัวหรือไมรูตัว ท้ังเจตนาหรือไม
เจตนาหรือหรือบางเรื่องเปน การปฏิบัติสืบตอกันมาจนไมเห็นวาจะเปนสิ่งผิดแตอยางใด พฤติกรรมเหลานี้เปน
การกระทําความผิดทางจริยธรรมของ เจาหนาท่ีของรัฐท่ีตองคํานึงถึงผลประโยชนสาธารณะ (ประโยชนของ
สวนรวม) แตกลับตัดสินใจปฏิบัติหนาท่ีโดยคํานึงถึง ประโยชนของตนเองหรือพวกพอง  “ผลประโยชนทับซอน” 
หมายถึง สถานการณท่ีเจาหนาท่ีของรัฐมีผลประโยชนสวนตนอยู และมีการใชอิทธิพลตาม อํานาจหนาท่ีละความ
รับผิดชอบเพ่ือใหเกิดประโยชนสวนตัว โดยกอใหเกิดผลเสียตอผลประโยชนสวนรวม ผลประโยชน      ทับซอนมี
หลากหลายรูปแบบ ไมจํากัดอยูในรูปของตัวเงินหรือทรัพยสินเทานั้น แตรวมถึงผลประโยชนอ่ืนๆ ท่ีไมใชรูปตัว
เงิน หรือทรัพยสินก็ได อาทิการแตงตั้งพรรคพวกเขาไปดํารงตําแหนงในองคกรตางๆ ท้ังในหนวยราชการ 
รัฐวิสาหกิจ และบริษัท จํากัด หรือการท่ีบุคคลผูมีอํานาจท่ีตัดสินใจใหญาติพ่ีนองหรือบริษัทท่ีตนมีสวนไดสวน
เสียไดรับสัมปทานหรือผลประโยชนจาก ทางราชการโดยมิชอบ ท้ังนี้หมายรวมถึงความขัดแยงกันระหวาง
ผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวม ซ่ึงใน ปงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2560 หนวยงานภาครัฐทุก
หนวยงานตองเขารับการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการ ดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ โดย
กําหนดใหหนวยงานควรมีการประชุมหรือสัมมนาภายในองคกร เพ่ือใหความรูเรื่องการ ปองกันผลประโยชนทับ
ซอนแกเจาหนาท่ี เพ่ือปองกันผลประโยชนทับซอน  
  ดังนั้น องคการบริหารสวนตําบลเสอเพลอ จึงไดจัดกิจกรรมใหความรู ความเขาใจการปองกัน
ผลประโยชน  ทับซอน  แกบุคลากรในองคการบริหารสวนตําบลเสอเพลอ เพ่ือปองกันการทุจริตในการปฏิบัติ
ราชการ  จึงไดจัดกิจกรรมปองกันผลประโยชน ทับซอน ผานการประชุมผูบริหารกับพนักงานสวนตําบลเสอเพลอ 
เพ่ือใหพนักงานทุกคนทํางานโดยยึดถือระเบียบ กฎหมาย คุณธรรม จริยธรรม เพ่ือเปนเครื่องกํากับความ
ประพฤติของตน เพ่ือไมใหเกิดผลประโยชนทับซอน  

3. วัตถุประสงค  

3.1 เพ่ือใหความรู ความเขาใจแกพนักงานสวนตําบล พนักงานจางเก่ียวกับการปองกันผลประโยชน
ทับซอน  

3.2 เพ่ือเสริมสรางพฤติกรรมและวิธีการทํางานท่ีสุจริตโปรงใสของขาราชการและเจาหนาท่ีของ
องคการบริหารสวนตําบลเสอเพลอ  

3.3 เพ่ือเสริมสรางใหขาราชการและเจาหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบลเสอเพลอ  มีจิตสํานึก 
คานิยม และวัฒนธรรมเรื่องความซ่ือสัตย สุจริต มุงม่ันทํางานอยางมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรมอันม่ันคง สงผลให
หนวยงานปลอดจากการทุจริตคอรรัปชัน มุงสูการเปนขาราชการทองถ่ินไทยใสสะอาด  

4. เปาหมาย   

พนักงานสวนตําบลและพนักงานจางองคการบริหารสวนตําบลเสอเพลอ 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ  
           องคการบริหารสวนตําบลเสอเพลอ 

6. วิธีการดําเนินการ   
จัดประชุมประจําเดือน และใหความรูเรื่องผลประโยชนทับซอน  
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7. ระยะเวลาการดําเนินการ  

 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)  

8. งบประมาณ 
ไมใชงบประมาณ  

9. ผูรับผิดชอบโครงการ   
งานบุคลากร สํานักงานปลัด  องคการบริหารสวนตําบลเสอเพลอ  

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ  
  ตัวชี้วัด  
  พนักงานสวนตําบลและพนักงานจางมีความเขาใจเรื่องผลประโยชนทับซอน 
   ผลลัพธ  

พนักงานสวนตําบลและพนักงานจางมีความรูเก่ียวกับผลประโยชนทับซอน และมีความประพฤติ
ปฏิบัติงานไมยุง เก่ียวกับผลประโยชนทับซอน  
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1. โครงการมาตรการออกคําส่ังมอบหมายของนายกองคการบริหารสวนตําบล  
ปลัดองคการบริหารสวนตําบล และหัวหนาสวนราชการ 

2. หลักการและเหตุผล  
 องคการบริหารสวนตําบลเสอเพลอ เปนหนวยงานบริหารราชการองคกรปกครองสวนทองถ่ินรูปแบบ

หนึ่งท่ีมีอํานาจหนาท่ีในการจัดทํา บริการสาธารณะใหแกประชาชนในทองถ่ิน ตามอํานาจหนาท่ีขององคการ
บริหารสวนตําบล ท้ังท่ีเปนหนาท่ีตามพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ. 2537(แกไขเพ่ิมเติมถึง
ฉบับท่ี 6 พ.ศ. 2552)  มาตรา  60  วรรค 4  อํานาจในการสั่งการ  อนุญาต  การอนุมัติ หรือการปฏิบัติ
กิจการท่ีนายกองคการบริหารสวนตําบลจะพึงปฏิบัติ  หรือดําเนินการตามกฎหมาย  กฎ ระเบียบ  ขอบังคับ  
ขอบัญญัติ  หรือคําสั่งใด  หรือมติของคณะรัฐมนตรี  ในเรื่องใด  ถากฎหมาย  กฎ ระเบียบ  ขอบังคับ  
ขอบัญญัติ หรือคําสั่งนั้น  หรือมติของคณะรัฐมนตรีในเรื่องนั้น  ไมไดกําหนดในเรื่องการมอบอํานาจไวเปนอยาง
อ่ืน  ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 
2542 และหนาท่ีตามกฎหมายอ่ืนท่ีกําหนดใหองคการบริหารสวนตําบลมีหนาท่ีตองทําอีกมากมายในการ
ใหบริการสาธารณะแกประชาชน ผูมารับ บริการติดตอกับหนวยงานตางๆ ขององคการบริหารสวนตําบลนั้น 
มักจะประสบปญหาดานการอํานวยความสะดวกในการติดตอราชการ เนื่องจากภารกิจมีมากมาย ไปรวมอยูกับ
ฝายผูบริหาร ไมมีการกระจายอํานาจ หรือมอบหมายอํานาจหนาท่ีในการสั่งการ อนุมัติ อนุญาต ไปยังหัวหนา
หนวยงาน ระดับสํานัก กอง และฝายตาง ๆ ซ่ึงเปนอุปสรรคอยางยิ่งตอการใหบริการ ทําใหการ บริการเกิดความ
ลาชา ประชาชนไมไดรับความสะดวกอันอาจเปนสาเหตุหนึ่งของการกระทําการทุจริตประพฤติมิชอบในการ 
ปฏิบัติราชการของเจาหนาท่ี สงผลใหระบบการใหบริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ  

เพ่ือใหเปนไปตามพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537(แกไขเพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี 6 พ.ศ. 
2552 )ท่ีกําหนดใหการปฏิบัติงานตามอํานาจ หนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบล ตองเปนไปเพ่ือประโยชนสุข
ประชาชน โดยใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี ตามพระราชกฤษฎีกาวา ดวยหลักเกณฑ และวิธีการบริหาร
กิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 และมาตรา 37 ท่ีกําหนดใหการบริหารราชการ เพ่ือใหเกิด
ประโยชนสุขของประชาชนและเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ ไมมีข้ันตอนการปฏิบัติงานเกินความจําเปน 
ประชาชนไดรับการอํานวยความสะดวกและไดรับการตอบสนองความตองการ การบริหารงานมีประสิทธิภาพ 
คุมคา ตาม พระราชบัญญัติองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 (แกไขเพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี 6 พ.ศ. 2552)        
ท่ีกําหนดใหนายกองคการบริหารสวนตําบล มีอํานาจหนาท่ีในการสั่ง อนุญาต และ อนุมัติ เก่ียวกับราชการของ
อบต. กําหนดใหนายก อบต. ควบคุมและรับผิดชอบในการบริหาร กิจการของเทศบาล และเปนผูบังคับบัญชา
พนักงานองคการบริหารสวนตําบลและลูกจางองคการบริหารสวนตําบล นายกองคการบริหารสวนตําบลมี 
อํานาจมอบหมายการปฏิบัติราชการใหแกรองนายกองคการบริหารสวนตําบลไดรับแตงตั้งในการสั่งหรือการ
ปฏิบัติราชการของ นายกองคการบริหารสวนตําบล กําหนดใหปลัดองคการบริหารสวนตําบลเปนผูบังคับบัญชา
พนักงานองคการบริหารสวนตําบล และลูกจางองคการบริหารสวนตําบลรอง จากนายก อบต. และรับผิดชอบ
ควบคุมดูแลราชการประจําของอบต. ใหเปนไปตามนโยบาย และอํานาจหนาท่ีอ่ืน ตามท่ีมีกฎหมาย กําหนด หรือ
ตามท่ีนายกอบต. มอบหมายประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานองคการบริหารสวนตําบล เรื่อง 
หลักเกณฑและเง่ือนไขเก่ียวกับการบิหารงานบุคคลขององคืการบริหารสวนตําบล 

 ดังนั้น เพ่ือใหการบริหารราชการเปนไปตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี ตอบสนองความ
ตองการของ ประชาชน ลดข้ันตอนการใหบริการและไมสรางเง่ือนไขข้ันตอนท่ีมีความยุงยาก จึงจําเปนตองมี
มาตรการ การมอบหมายอํานาจ หนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบลข้ึน   
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3. วัตถุประสงค  
3.1 เพ่ือเปนการลดข้ันตอนการใหบริการประชาชนใหไดรับความสะดวก รวดเร็ว เปนธรรมตอบสนอง

ความตองการของประชาชน  
3.2  เพ่ือใหประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการจากหนวยงาน  
3.3 เพ่ือเปนการกระจายอํานาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผูบริหารทุกระดับ  
3.4 เพ่ือปองกันการผูกขาดอํานาจหนาท่ีในการใชดุลพินิจอันอาจเปนเหตุแหงการทุจริตและประพฤต ิ 

มิชอบในตําแหนงหนาท่ีราชการ  
4. เปาหมาย/ผลผลิต  
  จัดทําคําสั่งมอบหมายงานของนายกองคการบริหารสวนตําบล ปลัดองคการบริหารสวนตําบล และ
หัวหนาสวนราชการ   ประกอบดวย นายกองคการบริหารสวนตําบลมอบหมายใหรองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล นายกองคการบริหารสวนตําบลมอบหมายใหปลัดองคการบริหารสวนตําบล   และหัวหนา สวนราชการ 
ปลัดองคการบริหารสวนตําบลมอบหมายใหรองปลัดองคการบริหารสวนตําบล  ปลัดองคการบริหารสวนตําบล
มอบหมายใหหัวหนาสวนราชการ  

5.พ้ืนท่ีดําเนินการ    
องคการบริหารสวนตําบลเสอเพลอ  

6.วิธีดําเนินการ  
6.1 ออกคําสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ขอบังคับและ

หนังสือสั่งการ  
6.2 จัดทําหนังสือแจงเวียนใหทุกสวนราชการและผูรับมอบอํานาจใหปฏิบัติราชการแทนรับทราบ

และถือปฏิบัติ  
6.3 จัดทําประกาศ ประชาสัมพันธใหประชาชนทราบ  
6.4 ใหผูรับมอบหมายงานตามคําสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามคําสั่งท่ีไดรับมอบหมายใน   

ทุกเดือน  

7.ระยะเวลาดําเนินการ  
4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564)  

8. งบประมาณดําเนินการ   
ไมใชงบประมาณ  

9. ผูรับผิดชอบ   
งานบุคลากร  สํานักปลัด  องคการบริหารสวนตําบลเสอเพลอ 

 10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ  
ผลผลิต  

    มีคําสั่งมอบหมายงานใหผูท่ีเก่ียวของปฏิบัติราชการแทน จํานวนไมนอยกวา 4 ฉบับ  
ผลลัพธ  

- ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการท่ีไดรับอยูในระดับดี  
- ประชาชนไดรับความสะดวก และลดการผูกขาดอํานาจหนาท่ีอันเปนชองทางแหงการ

ทุจริต  
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1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมสงเสริม สมาชิกสภาทองถิ่นใหมีบทบาทในการตรวจสอบ 
      การปฏิบัติงานของฝายบริหาร 

2.หลักการและเหตุผล  
  การสงเสริมสมาชิกสภาทองถ่ินใหมีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝายบริหาร เปนกลไก
สําคัญท่ีใช สําหรับติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงานของฝายบริหาร ซ่ึงอํานาจในการบริหารปจจุบัน
องคกรปกครองสวน ทองถ่ินมีอิสระเต็มท่ีในการดําเนินงาน มีงบประมาณเปนของตนเอง แตถึงแมจะเปนอิสระ 
สวนกลางก็จะคอยควบคุมดูแลการ ดําเนินงานตางๆ ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินใหเปนไปโดยความ
เรียบรอยและถูกตอง เพ่ือกําหนดแนวทางการพัฒนา รวมกัน นอกจากจะทําใหองคการบริหารสวนตําบลมี
บรรยากาศการทํางานแบบมีสวนรวมและมีประสิทธิภาพ ยังสรางความ นาเชื่อถือใหกับองคกร สามารถนําไปสู
ความโปรงใสในองคการบริหารสวนตําบลและลดการทุจริต  
  องคการบริหารสวนตําบลเสอเพลอ  จึงไดดําเนินกิจกรรมสงเสริมสมาชิกสภาทองถ่ินใหมีบทบาทในการ
ตรวจสอบการ ปฏิบัติงานของฝายบริหารข้ึน เพ่ือกําหนดบทบาทของสมาชิกสภาทองถ่ินในการเปนหนวย
ตรวจสอบ โดยใหสมาชิกสภารวม เปนคณะกรรมการในการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลเพ่ือใหการ
ปฏิบัติงานโปรงใสและสามารถตรวจสอบได      อีกท้ังยังเปนการชวยลดปญหาการทุจริตได  

3.วัตถุประสงค  
3.1 เพ่ือเปนกลไกสําหรับตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของฝายบริหาร  
3.2 เพ่ือใหเกิดความโปรงใสและลดการทุจริต สามารถตรวจสอบได  
3.3 สมาชิกสภาทองถ่ินเขาใจบทบาท หนาท่ีของตนเองมากข้ึน  

4. เปาหมาย  
 สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลเสอเพลอ  จํานวน  38  คน  

5.พ้ืนท่ีดําเนินการ  
            องคการบริหารสวนตําบลเสอเพลอ  อําเภอกุมภวาป  จังหวัดอุดรธานี 

6.วิธีการดําเนินงาน  
6.1 จัดทําคูมือระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวของเพ่ือใหสมาชิกสภาทองถ่ินใชสําหรับการประชุม  
6.2 แตงตั้งสมาชิกสภาทองถ่ินเปนคณะกรรมการตรวจสอบการดําเนินการตางๆ เชน การแปร

ญัตติรางขอบัญญัติประจําป การตรวจรายงานการประชุม การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ฯลฯ  
6.3 สมาชิกสภาทองถ่ินตั้งกระทูถามการบริหารงานในการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบล  

7. ระยะเวลาดําเนินงาน  
4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564)  

8. งบประมาณดําเนินการ   
 ไมใชงบประมาณ  

9. ผูรับผิดชอบโครงการ  
  งานบริงานบุคคล  สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลเสอเพลอ 

10. ผลลัพธ  
10.1 สมาชิกสภาทองถ่ินเขาใจบทบาทหนาท่ี และรวมตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝายบริหาร  
10.2 การปฏิบัติงานตางๆ มีความโปรงใส ตรวจสอบได  
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1. ช่ือโครงการ : มาตรการ “สงเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรม 
             ของขาราชการองคการบริหารสวนตําบลเสอเพลอ” 

2.หลักการและเหตุผล  
ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลเสอเพลอ  ไดประกาศใชประมวลจริยธรรมขององคการบริหารสวน

ตําบลเสอเพลอ  วันท่ี  19  ตุลาคม 2558 โดยกําหนดกลไกและระบบในการ บังคับใชอยางมีประสิทธิภาพ 
ท้ังนี้ การฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมดังกลาว ใหถือวาเปนการกระทําผิดทาง วินัย ซ่ึงมีการ
กําหนดข้ันตอนการลงโทษตามความรายแรงแหงการกระทํา ประกอบกับไดมีประกาศคณะกรรมการพนักงาน
สวนตําบลจังหวัดอุดรธานี  เรื่อง หลักเกณฑและเง่ือนไขเก่ียวกับจริยธรรมของพนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา 
และพนักงานจาง ..กําหนดใหพนักงานองคการบริหารสวนตําบล ลูกจางประจํา และพนักงานจางขององคการ
บริหารสวนตําบล มีหนาท่ีดําเนินการให เปนไปตามกฎหมายเพ่ือรักษาประโยชนสวนรวมและประเทศชาติ 
อํานวยความสะดวกและใหบริการแกประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล โดยจะตองยึดม่ันในคานิยมหลักของ
มาตรฐานจริยธรรม 9 ประการ ไดแก ยึดม่ันในคุณธรรมและจริยธรรม,มีจิตสํานึกท่ีดี ซ่ือสัตย สุจริต และ
รับผิดชอบ,ยึดถือประโยชนของประเทศชาติเหนือกวาประโยชนสวนตน และไมมีประโยชน ทับซอน,ยืนหยัดทํา
ในสิ่งท่ีถูกตอง เปนธรรม และถูกกฎหมาย, ใหบริการแกประชาชนดวยความรวดเร็วมีอัธยาศัย และไมเลือก 
ปฏิบัติ, ใหขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางครบถวน ถูกตอง และไมบิดเบือนขอเท็จจริง,มุงผลสัมฤทธิ์ของงาน 
รักษามาตรฐาน มีคุณภาพโปรงใส และตรวจสอบได, ยึดม่ันในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรง
เปนประมุข และยึดม่ันในหลัก จรรยาวิชาชีพขององคกร นอกจากนี้ สํานักงาน ก.พ. ไดกําหนดแนวทางการ
ดําเนินการตามประมวลจริยธรรมขาราชการ   พลเรือนกรณีการเรี่ยไร และกรณีการใหหรือรับของขวัญหรือ
ประโยชนอ่ืนใด โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือกําหนดใหขาราชการตอง ละเวนจากการแสวงหาประโยชนท่ีมิชอบ โดย
อาศัยตําแหนงหนาท่ีและไมกระทําการอันเปนการขัดกันระหวางประโยชนสวนตนและประโยชนสวนรวม ตาม
นัยหนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร 1013.7/ว 11 ลงวันท่ี 25 ธันวาคม 2557 ซ่ึงองคการบริหารสวนตําบล 
ควรนําแนวทางการดําเนินการดังกลาวมาปรับใชเปนแนวทางในการถือปฏิบัติโดยอนุโลม ดังนั้น เพ่ือใหเกิดความ
โปรงใสในการปฏิบัติงานและเปนท่ีเชื่อถือไววางใจของประชาชน องคการบริหารสวนตําบล ไดจัดทํา มาตรการ 
“สงเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององคการบริหารสวนตําบล” ข้ึน เพ่ือใหบุคลากรท้ังฝาย
การเมืองและฝายประจํา ทุกระดับนําไปใชในการปฏิบัติหนาท่ีดวยความซ่ือสัตย สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ไม
กระทําการอันเปนการขัดกันแหง ผลประโยชนหรือการมีผลประโยชนทับซอน  

3.วัตถุประสงค  
3.1 เพ่ือเปนเครื่องมือกํากับความประพฤติของขาราชการท่ีสรางความโปรงใส มีมาตรฐานในการ

ปฏิบัติงานท่ีชัดเจนและเปนสากล  
3.2 เพ่ือยึดถือเปนหลักการและแนวทางการปฏิบัติงานอยางสมํ่าเสมอ ท้ังในระดับองคกรและระดับ

บุคคลและเปนเครื่องมือการตรวจสอบการทํางานดานตางๆ ขององคการบริหารสวนตําบลเสอเพลอ เพ่ือใหการ
ดําเนินงานเปนไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

3.3 เพ่ือทําใหเกิดรูปแบบองคกรอันเปนท่ียอมรับ เพ่ิมความนาเชื่อถือ เกิดความม่ันใจแกผูรับบริการ
และประชาชนท่ัวไป ตลอดจนผูมีสวนไดเสีย  

3.4 เพ่ือใหเกิดพันธะผูกพันระหวางองคกรและขาราชการในทุกระดับ โดยใหฝายบริหารใชอํานาจใน
ขอบเขต สรางระบบความรับผิดชอบของขาราชการตอตนเอง ตอองคกร ตอผูบังคับบัญชาตอประชาชนและตอ
สังคมตามลําดับ  

3.5 เพ่ือปองกันการแสวงหาประโยชนโดยมิชอบและความขัดแยงทางผลประโยชนท่ีอาจเกิดข้ึน รวมท้ัง
เสริมสรางความโปรงใสในการปฏิบัติงาน  
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4 .เปาหมาย/ผลผลิต   
พนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา และพนักงานจางท่ัวไป  

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ  
           องคการบริหารสวนตําบลเสอเพลอ  อําเภอกุมภวาป  จังหวัดอุดรธานี  
6. วิธีดําเนินการ  
            6.1 เผยแพรประมวลจริยธรรมขององคการบริหารสวนตําบล เพ่ือใชเปนคานิยมสําหรับองคกร 
ขาราชการทุกคนพึงยึดถือเปนแนวทางปฏิบัติควบคูไปกับระเบียบและกฎขอบังคับอ่ืนๆ อยางท่ัวถึงและมี
ประสิทธิภาพ  
            6.2 เผยแพรประชาสัมพันธเก่ียวกับประมวลจริยธรรมขององคการบรหิารสวนตําบล เปดเผยเปนการ
ท่ัวไปแกสาธารณชนใหมีสวนรวมรับรูและรวมติดตามตรวจสอบตามประกาศคณะกรรมการขอมูลขาวสารของ
ราชการ เรื่อง กําหนดใหขอมูลขาวสารตามเกณฑ มาตรฐานความโปรงใสและตัวชี้วัดความโปรงใสของหนวยงาน
ของรัฐเปนขอมูลขาวสารท่ีตองจัดไวใหประชาชนตรวจดูไดตาม มาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8)  

7.ระยะเวลาดําเนินการ  
  ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

8.งบประมาณดําเนินการ  
  ไมใชงบประมาณ  

9.ผูรับผิดชอบ  
งานบุคลากร  สํานักปลัด  องคการบริหารสวนตําบลเสอเพลอ  

10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ  
  พนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา พนักงานจางปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององคการบริหาร
สวนตําบลเสอเพลอ  
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1. โครงการ “สรางความโปรงใสในการพิจารณาเล่ือนข้ันเงินเดือน” 

2.หลักการและเหตุผล  

  การพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือน เปนกระบวนการหนึ่งของการบริหาร
ผลการ ปฏิบัติราชการซ่ึงใชหลักการการใหรางวัลเปนแรงจูงใจใหผูปฏิบัติงานเกิดแรงกระตุนในการพัฒนาผลงาน 
ซ่ึงนายกองคการ บริหารสวนตําบลไดใหความสําคัญในเรื่องการพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณา
เลื่อนข้ันเงินเดือนเปนเรื่อง ลําดับตนๆ ของเรื่องการบริหารงานบุคคล โดยเฉพาะอยางยิ่งเรื่องการใชดุลพินิจของ
ผูบังคับบัญชาในการประเมินผลการปฏิบัติ ราชการของผูใตบังคับบัญชา  อาศัยอํานาจตามความใน 13 มาตรา 
15 และ 25 วรรคทายแหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลทองถ่ิน  พ.ศ.  2542  ประกอบกับ
ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.)  จังหวัดอุดรธานี  เรื่อง หลักเกณฑและเง่ือนไขเก่ียวกับการ
บริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล  ลงวันท่ี  11  พฤศจิกายน  2545  หมวดท่ี  10  ประกาศ
คณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล  เรื่องประกาศกําหนดหลักเกณฑการเลื่อนข้ันเงินเดือนสําหรับพนักงาน
สวนตําบล  ลงวันท่ี 21  สิงหาคม  2546  และหนังสือ  ก.จ.ก.ท.  แล  ก.อบต.  ท่ี  มท 0809.1/ว346  ลง
วันท่ี  12  มีนาคม  2546 ไดกําหนดใหนายกองคการบริหารสวนตําบล แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อน
ข้ันเงินเดือนขาราชการ องคการบริหารสวนตําบล เหตุผลนี้เองจึงเปนท่ีมาของกิจกรรมการสรางความโปรงใสใน
การพิจารณาเลื่อนข้ัน เงินเดือน  

3. วัตถุประสงค  

       เพ่ือใหการบริหารงานบุคคลดานการเลื่อนข้ันเงินเดือนมีความโปรงใส เปนธรรมและสามารถตรวจสอบได   

4. เปาหมาย/ผลผลิต    
พนักงานสวนตําบลและพนักงานจางองคการบริหารสวนตําบลเสอเพลอ 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ  

  องคการบริหารสวนตําบลเสอเพลอ 

6.วิธีดําเนินการ  

6.1 แตงตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการองคการบริหาร
สวนตําบลเสอเพลอ โดยแตงต้ังปลัดเปนประธานกรรมการ และหัวหนาสวนราชการเปนกรรมการ และ
ขาราชการองคการบริหารสวนตําบลท่ีรับผิดชอบงานการเจาหนาท่ีเปนเลขานุการ  

6.2  แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนขาราชการองคการบริหารสวนตําบลเสอเพลอ 
โดยประกอบดวย ประธานกรรมการ หัวหนาสวนและผูบริหารสถานศึกษาเปนกรรมการ และขาราชการองคการ
บริหารสวนตําบลท่ีรับผิดชอบ งานการเจาหนาท่ีเปนเลขานุการ  

6.3  ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการองคการบริหาร
สวนตําบลเสอเพลอ เพ่ือกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการท่ีผูบังคับบัญชาไดพิจารณาไวโดยเจาหนาท่ี
ใหคําปรึกษาและเสนอความเห็น เก่ียวกับมาตรฐานและความเปนธรรมของการปริมนผลการปฏิบัติราชการ  

6.4  คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการองคการบริหาร
สวนตําบล  รวบรวมและเสนอผลการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการใหแกคณะกรรมการ
พิจารณาเลื่อนข้ัน เงินเดือนขาราชการองคการบริหารตําบลเสอเพลอ  

  6.5  คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนขาราชการองคการบริหารสวนตําบล พิจารณาทบทวน
ผลการพิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามท่ีคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของขาราชการองคการบริหารสวนตําบลเสอเพลอ เสนอมา โดยใชหลักเกณฑตามท่ีกําหนดไวอาศัย
อํานาจตามความใน  13  มาตรา 15 และ 25 วรรคทายแหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลทองถ่ิน  
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พ.ศ.  2542  ประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.)  จังหวัดอุดรธานี  เรื่อง 
หลักเกณฑและเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล  ลงวันท่ี  11  พฤศจิกายน  
2545  หมวดท่ี  10  ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล  เรื่องประกาศกําหนดหลักเกณฑการ
เลื่อนข้ันเงินเดือนสําหรับพนักงานสวนตําบล  ลงวันท่ี 21  สิงหาคม  2546  และหนังสือ  ก.จ.ก.ท.  และ     
ก.อบต.  ท่ี มท 0809.1/ว346  ลงวันท่ี  12  มีนาคม  2546 

7. ระยะเวลาดําเนินการ   
ชวงระยะเวลา  มีนาคม - เมษายน และ กันยายน - ตุลาคม  

8. งบประมาณดําเนินการ   
ไมใชงบประมาณ  

9. ผูรับผิดชอบ    
งานบุคลากร  สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลเสอเพลอ 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ   
มีการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนท่ีโปรงใส เปนธรรม ตรวจสอบได   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 4 ป (พ.ศ.2561-2564) หนา 55 

 
 

1. โครงการ : กิจกรรมการมอบประกาศเกียรติคุณแกสตรีดีเดน 

2. หลักการและเหตุผล  

  เนื่องจากในวันท่ี 8 มีนาคมของทุกป จะมีการจัดกิจกรรมเพ่ือฉลองเนื่องในโอกาสวันสตรีสากลและ
ระลึกถึงความ เปนมาแหงการตอสูเพ่ือใหไดซ่ึงความเสมอภาค ยุติธรรม สันติภาพ และการพัฒนาและจัดตั้งข้ึน
เพ่ือเทิดพระเกียรติสมเด็จ พระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันมหามงคล 12 สิงหาคม ซ่ึงเปนวันเฉลิม
พระชนมพรรษาของพระองค ดวยสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณท่ีทรงมีพระวิริยะอุตสาหะ ตรากตรําบําเพ็ญพระ
ราชกรณียกิจเพ่ือใหคนไทยไดมีโอกาส และได พระราชทานใหวันท่ี 1 เดือนสิงหาคมเปน วันสตรีไทย ของทุกป 
เพ่ือใหผูใหผูหญิงไทยมีโอกาสแสดงถึงความรู ความสามารถ ในการพัฒนาประเทศควบคูไปกับการสรางความ
เขมแข็งใหสถาบันสังคม และใหสามารถเทียบเทาสตรีสากลของหลายประเทศท่ีเจริญแลว เพ่ือใหเปนไปตาม
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 (7) ท่ีกําหนดใหองคการบริหารสวนตําบลมีหนาท่ีสงเสริม  
การพัฒนาเด็ก สตรี เยาวชน ผูสูงอายุ และคนพิการ ประกอบกับองคการบริหารสวนตําบล มีแนวทางในการ  
ปฏิบัติงานใหสอดคลองกับสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติการบริหารราชการ
เพ่ือปองกันการทุจริต ในการเชิดชูเกียรติแก หนวยงาน/บุคคล ในการดําเนินกิจการการประพฤติตนใหเปนท่ี
ประจักษ โดยการยกยองเชิดชูเกียรติผูท่ีมีความซ่ือสัตย สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรมยกยองเชิดชูเกียรติท่ีใหความ
ชวยเหลือกิจการสาธารณะของทองถ่ิน  
  ดังนั้น องคการบริหารสวนตําบลเสอเพลอ จึงไดจัดใหมีกิจกรรมการมอบรางวัลสตรีดีเดน โดยการมอบ
เกียรติบัตรสตรีดีเดนใหกับสตรีท่ีมี คุณสมบัติ ดังนี้  

1. เปนผูมีความขยันหม่ันเพียร ซ่ือสัตย สุจริต มานะอดทน มีความประพฤติดีเปนสมาชิกท่ีดีของ
สังคม  

2. เปนผูทําคุณประโยชนตอสังคม และประเทศชาติอยางเดนชัด สมควรเปนแบบอยางแกคนท่ัวไป  
3. เปนผูทําประโยชนตอสังคมและประเทศชาติ ในดานการศึกษา พัฒนาสังคม เศรษฐกิจ การ

สาธารณสุข สังคม สงเคราะห ฯลฯ ดวยความเสียสละ เปนท่ียอมรับของสังคมและสมควรเปนแบบอยางแกคน
ท่ัวไป  
3. วัตถุประสงค  

3.1 เพ่ือยกยองเชิดชูเกียรติสตรีท่ีมีความซ่ือสัตย สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ใหอยูในสังคมได
อยางภาคภูมิใจ 
                3.2 เพ่ือยกยองเชิดชูเกียรติสตรีท่ีประพฤติปฏิบัติตนท่ีเปนประโยชนตอสังคม ใหมีขวัญและ
กําลังใจในการบําเพ็ญตน ท่ีเปนประโยชนตอสังคมสืบไป  
4. เปาหมาย 

  มอบประกาศเกียรติคุณใหแกสตรีไดรับการคัดเลือกเปนสตรีดีเดน จํานวน 19 คน        
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ  
            องคการบริหารสวนตําบลเสอเพลอ  
6. วิธีดําเนินการ  

6.1 จัดทําประกาศกําหนดหลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกสตรีดีเดน ท่ีมีคุณสมบัติท่ีจะไดรับการ
คัดเลือกใหเปนสตรีดีเดนประจําป เพ่ือประกาศใหประชาชนทราบ  

6.2 แจงประกาศหลักเกณฑในการคัดเลือกใหสมาชิกชมรมสตรีองคการบริหารสวนตําบล      
เสอเพลอทราบท่ัวกัน เพ่ือใหแตละหมูบานดําเนินการคัดเลือก กลั่นกรองบุคคลท่ีสมควรเสนอชื่อเขารับการ
คัดเลือกในชั้นตนมายังเทศบาล เพ่ือใหคณะกรรมการพิจารณา กลั่นกรองไดพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง  
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6.3 แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองเพ่ือทําหนาท่ีกลั่นกรองคุณสมบัติผูท่ีถูกเสนอชื่อจาก
แตละหมูบานภายใน เขตองคการบริหารสวนตําบลเสอเพลอ  

6.4 คณะกรรมการฯ เสนอรายชื่อสตรีดีเดนท่ีผานการกลั่นกรองดานคุณสมบัติ โดยเสนอรายชื่อ
ใหผูบริหารทราบและเห็นชอบ  

6.5 ดําเนินการจัดพิธีการมอบประกาศเกียรติคุณ ใหแกสตรีดีเดนตามระเบียบฯ ในวันสตรีสากล 
จํานวน 1 ครั้ง/ป โดยเชิญนายกองคการบริหารสวนตําบลเสอเพลอ ประธานในพิธี  

7. ระยะเวลาดําเนินการ  
           เดือนธันวาคม พ.ศ. 2560 – กันยายน พ.ศ. 2561 

8. งบประมาณดําเนินการ  
 ไมใชงบประมาณ   

9. ผูรับผิดชอบโครงการ  
  กองสวัสดิการสังคม  

10. ตัวช้ีวัด/ผลสัมฤทธิ์ 
10.1 ผลผลิต  
- สตรีดีเดนผูบําเพ็ญประโยชนตอสังคมตามหลักเกณฑท่ีกําหนดไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติ                   

ไมนอยกวารอยละ 80 
10.3 ผลลัพธ 
     - สตรีดีเดนผูไดรบการเชิดชูเกียรติมีความพึงพอใจอยูในระดับดี    

         - มีสตรีท่ีเปนบุคคลตนแบบท่ีดี ปรากฏตอสังคมสืบไป  
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1. ช่ือโครงการ : โครงการอบรมจัดทําแผนชุมชน 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ  

 ตามท่ีกระทรวงมหาดไทย โดยกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน มีนโยบายในการบูรณาการกระบวนการ
ทํางาน รวมกันของทุกภาคสวนท่ีเก่ียวของในการสงเสริมสนับสนุนใหทุกหมูบาน/ชุมชน มีกระบวนการจัดทํา 
ทบทวน ปรับปรุงแผน ชุมชน เพ่ือพัฒนาคุณภาพแผนชุมชน และสนับสนุนใหหนวยงานภาครัฐ องคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน นําแผนชุมชนสูการปฏิบัติ ซ่ึงเปนกลไกสําคัญในการสงเสริมการมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชนและ
ทองถ่ินของประชาชน องคการบริหารสวนตําบลเสอเพลอ ไดดําเนินการจัดโครงการอบรมจัดทําแผนแมบท
ชุมชน ประจําปงบประมาณ 2561 เพ่ือนํามาบรรจุไวในแผนพัฒนาสี่ปขององคการบริหารสวนตําบลเสอเพลอ 
ประจําป พ.ศ. 2561 – 2564  รวมถึงการนําเขาบรรจุไวในรางเทศบัญญัติงบประมาณขององคการบริหารสวน
ตําบลในปถัดไป  กองสวัสดิการสังคม องคการบริหารสวนตําบลเสอเพลอ จึงไดจัดใหมีโครงการอบรมจัดทําแผน
ชุมชน ประจําป  พ.ศ. 2561 ข้ึน  
3. วัตถุประสงค  

3.1 เพ่ือจัดเก็บขอมูลพ้ืนฐานท่ีเปนมาตรฐานสามารถนําไปใชประโยชนในการจัดทําแผนชุมชนและ
วางแผนพัฒนาทองถ่ิน  

3.2 เพ่ือระดมความคิดเห็นและกําหนดแนวทางการแกไขปญหาของผูนําชุมชน  
3.3 เพ่ือใหไดแผนงานโครงการของชุมชน นํามาบรรจุไวในแผนพัฒนาสี่ปขององคการบริหาร   

สวนตําบล  
3.4 เพ่ือรับทราบปญหาและความตองการท่ีแทจริงของประชาชน  
3.5 เพ่ือฝกใหประชาชนไดรวมกระบวนการ รวมคิด รวมทํา รวมแกปญหา และสงเสริมระบอบ

ประชาธิปไตยแบบมีสวนรวม  
3.6 เพ่ือใหประชาชนมีสวนรวมในการปองกันและปราบปรามการทุจริตการปฏิบัติราชการของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
4. เปาหมาย/ผลผลิต  

 จัดเก็บขอมูลพ้ืนฐานชุมชน และจัดใหมีประชุมเวทีประชาคม จํานวน 19 ชุมชน ในเขตองคการบริหาร
สวนตําบลเสอเพลอ สําหรับใหประชาชนไดแสดงความคิดเห็นใหไดมาซ่ึงแผนงานของชุมชน เพ่ือนํามาบรรจุไวใน
แผนพัฒนาสี่ปขององคการบริหารสวนตําบลเสอเพลอ 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ  

      องคการบริหารสวนตําบลเสอเพลอ 

6.  วิธีดําเนินการ  
6.1 เสนอขออนุมัติโครงการ  
6.2 ประสานชุมชนเพ่ือคัดเลือกผูจัดเก็บขอมูลพ้ืนฐาน  
6.3 ประสานวิทยากร และหนวยงานท่ีเก่ียวของ  
6.4 จัดประชุมชี้แจงทําความเขาใจ  
6.5 ดําเนินการจัดเก็บขอมูลพ้ืนฐาน, ตรวจสอบขอมูล, ทําการบันทึกและประมวลผลขอมูล  
6.6 จัดประชุมผูนําชุมชนและเวทีประชาคมตามตารางท่ีกําหนด  
6.7 จัดประชุมเพ่ือพิจารณารางแผนชุมชน  
6.8 จัดทําแผนชุมชนเพ่ือสงใหกองวิชาการฯ และหนวยงานท่ีเก่ียวของ  
6.9 ประเมินผล และรายงานผลใหผูบริหารทราบ  
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7. ระยะเวลาดําเนินการ  
 จัดเวทีประชุมประชาคมชุมชน และจัดใหมีการพิจารณารางแผนชุมชน จํานวน 19 ชุมชน ระหวาง

เดือนมีนาคม – เมษายน 2561  

8. งบประมาณดําเนินการ  
            30,000 บาท  

9. ผูรับผิดชอบ  
              กองสวัสดิการสังคม องคการบริหารสวนตําบลเสอเพลอ 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ  
10.1 มีขอมูลพ้ืนฐานชุมชนท่ีไดมาตรฐานสําหรับใชในการวางแผนพัฒนาชุมชนและพัฒนา

ทองถ่ิน  
10.2 ไดรับทราบปญหาและความตองการท่ีแทจริงของประชาชนในแตละชุมชน  
10.3 ไดแผนงานโครงการของชุมชน เพ่ือนํามาบรรจุไวในแผนพัฒนาสี่องคการบริหารสวน

ตําบลเสอเพลอ  
10.4 ประชาชนไดแสดงความคิดเห็นและรวมกันแกไขปญหาของชุมชน  
10.5 ประชาชนไดเขามามีสวนรวมในการตัดสินใจตามระบอบประชาธิปไตย  
10.6 ประชาชนไดมีสวนรวมในการปองกันและปราบปรามการทุจริตการปฏิบัติราชการ      

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
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1. โครงการ : โครงการศึกษาอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานสินคา otop ประจําปงบประมาณ 2561 

 2. หลักการและเหตุผล 
ผลิตภัณฑ OTOP ปจจุบันแบงออกเปน 6 ประเภท คือ (1) อาหาร (2) เครื่องดื่ม (3) ผาและเครื่องแตง

กาย (4) ของใชและของประดับตกแตง (5) ศิลปะประดิษฐและของท่ีระลึก และ(6) สมุนไพรท่ีไมใชอาหาร โดย
กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย จะดําเนินการคัดสรรผลิตภัณฑผานโครงการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตําบล
หนึ่งผลิตภัณฑไทย เพ่ือจัดระดับผลิตภัณฑ (1 - 5 ดาว) ตามคุณภาพและมาตรฐานท่ีกําหนด ซ่ึงกรอบการคัด
สรรนั้นใหความสําคัญดานตางๆ ดังนี้ (1) สามารถสงออกได โดยมีความแข็งแกรงของตราสินคา (2) ผลิตอยาง
ตอเนื่องและคุณภาพคงเดิม (3) ความมีมาตรฐาน โดยมีคุณภาพและสรางความพึงพอใจแกลูกคา และ(4) มี
ประวัติความเปนมาของผลิตภัณฑ จากกรอบในการคัดสรรดังกลาว สงผลใหสินคา OTOP ในเขตจังหวัด
สกลนครไดรับ 5 ระดับดาว ท้ังหมด 17 ผลิตภัณฑ นั้น 

 องคการบริหารสวนตําบลเสอเพลอ ไดเล็งเห็นความตองการของเกษตรกรและผูประกอบการท่ีสะทอน
มาจากเวทีการจัดประชาคม การพบปะพูดคุยของหนวยงานท่ีรับผิดชอบกับเกษตรกรผูผลิตและจําหนายโดยตรง 
พบวา ประเด็นท่ีเกษตรกรในภาครัฐสนับสนุน ไดแก การตลาด การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ การสรางแบรนด 
การสรางเครือขายผูผลิตและผูประกอบการยอย ดังนั้นองคการบริหารสวนตําบลเสอเพลอ จึงไดจัดทําโครงการนี้
ข้ึนมาเพ่ือใหประชาชนในเขตตําบลเสอเพลอ โดยเฉพาะกลุมอาชีพ/otop ไดมีความรูความเขาใจ สามารถนํามา
ปรับปรุงตอยอด เพ่ือยกระดับสินคาผลิตภัณฑใหมีความเปนสากลข้ึนไป 

 3. วัตถุประสงค  
3.1 สงเสริมอาชีพใหกับคนยากจนในตําบลเสอเพลอ  
3.2 สงเสริมความรูความเขาใจในการเพาะเห็ดใหกับคนยากจนในตําบลเสอเพลอ 
3.3 สามารถนําความรูไปสรางรายไดใหกับตนเอง  
3.4 สามารถนําความรูท่ีไดไปแปรรูปเปนสินคาตางๆ  
3.5 สรางแนวคิดตามแนวทางทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง  

4. เปาหมาย/ผลผลิต    
         กลุม otop/ กลุมอาชีพตางๆ ในเขต อบต. ตําบลเสอเพลอ  

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ  
  จังหวัดสกลนคร – จังหวัดนครพนม 

6. วิธีดําเนินการ  
6.1 ประชาสัมพันธโครงการในกลุมเปาหมายรับทราบ  
6.2 จัดอบรมใหความรูใหกับผูเขารวมโครงการฯ  
6.3 ศึกษาดูงานในสถานท่ีจริง  
6.4 ฝกปฏิบัติงานอยางจริงจัง  

7. ระยะเวลาดําเนินการ  

  เดือนธันวาคม พ.ศ. 2560 – กันยายน พ.ศ. 2561 

8. งบประมาณดําเนินการ     
  100,000  บาท  

9. ผูรับผิดชอบ  
  กองสวัสดิการสังคม องคการบริหารสวนตําบลเพลอ  
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10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ  
10.1 ผูเขารวมโครงการมีความรูความเขาใจเก่ียวกับสินคา otop   
10.2 ผูเขารวมโครงการสามารถนําความรูไปประกอบอาชีพได  
10.3 มีรายไดเพ่ิมข้ึน ลดรายจาย เกิดความพอเพียง  
10.4 เกิดการเรียนรูและเขาใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
10.5 เพ่ือใหรอบรูเก่ียวกับมุมมองทางการคาในระดับสากลใหกับผูผลิตผลิตภัณฑ otop  
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1. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจายเบ้ียยังชีพใหกับผูสูงอายุและผูพิการ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

2. หลักการและเหตุผล 
ตาม ท่ี รั ฐบาล มีน โยบายเรื่อ งการจ าย เบี้ ยยั งชีพ ให กับผู สู งอายุและผู พิ การ   ตามระเบี ยบ

กระทรวงมหาดไทยวา  ดวยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุของ อปท. พ.ศ. 2552  โดยใหองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินจายเปนเงินสด หรือโอนเขาบัญชีเงินฝากธนาคาร  แตเนื่องจากผูสูงอายุสวนใหญในพ้ืนท่ีไม
สะดวกในการโอนเขาบัญชีเงินฝากธนาคารเพราะลําบากตอการไปเบิกจายเงิน  ทําใหตองจายเบี้ยยังชีพเปนเงิน
สด และในพ้ืนท่ีตําบลหนองสะเดา ผูสูงอายุและผูพิการมีเปนจํานวนมาก  การจายเบี้ยยังชีพเกิดความลาชาและ
เกิดความสับสนวุนวาย สรางความไมสะดวกกับประชาชนในพ้ืนท่ี   

องคการบริหารสวนตําบลเสอเพลอ  เล็งเห็นถึงความสําคัญดังกลาว  จึงจัดทําโครงการพัฒนา
ประสิทธิภาพการจายเบี้ยยังชีพใหกับผูสูงอายุและผูพิการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561  โดยการแตงตั้ง
เจาหนาท่ีออกใหบริการจายเบี้ยยังชีพผูสูงอายุและผูพิการ  จัดทําแผนการจายเบี้ยยังชีพใหกับผูสูงอายุ  
ประชาสัมพันธโครงการฯ ใหประชาชนทราบผานทางหอกระจายขาว  ติดประกาศหนาท่ีทําการ อบต. ติด
ประกาศ ณ สถานท่ีประชาสัมพันธขาวสารของหมูบาน  จัดทําแบบสํารวจความพึงพอใจใหประชาชนผูมารับ
บริการ  และรายงานประเมินผลการดําเนินงานใหผูบริหารทราบ    เพ่ืออํานวยความสะดวกใหกับประชาชน  ลด
ระยะเวลาและงบประมาณในการจายเบี้ยยังชีพ อีกท้ังยังสนองตอบนโยบายของรัฐบาลอีกดวย 

3. วัตถุประสงค 
3.1  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการจายเบี้ยยังชีพใหกับผูสูงอายุและผูพิการในเขตพ้ืนท่ีตําบลเสอเพลอ   
3.2  เพ่ือสรางระบบการจายเบี้ยยังชีพผูสูงอายุและผูพิการใหดียิ่งข้ึน 
3.3  เพ่ือลดข้ันตอนในการจายเบี้ยยังชีพผูสูงอายุและผูพิการใหกับประชาชนในตําบล 
3.4  เพ่ืออํานวยความสะดวกแกประชาชนในการรับเบี้ยยังชีพผูสูงอายุและผูพิการ 
3.4  เพ่ือสนองตอบนโยบายรัฐบาล 

4. เปาหมาย 
ผูสูงอายุและผูพิการ  จํานวน  19  หมูบาน  ในเขตพ้ืนท่ีตําบลเสอเพลอ   

5. วิธีดําเนินการ 
5.1  แตงตั้งเจาหนาท่ีออกใหบริการจายเบี้ยยังชีพผูสูงอายุและผูพิการ 
5.2  จัดทําแผนการจายเบี้ยยังชีพใหกับผูสูงอายุ 
5.3  ประชาสัมพันธโครงการฯ ใหประชาชนทราบผานทางหอกระจายขาว  ติดประกาศหนาท่ีทําการ 

 อบต. ติดประกาศ ณ สถานท่ีประชาสัมพันธขาวสารของหมูบาน 
5.4  จัดทําแบบสํารวจความพึงพอใจใหประชาชนผูมารับบริการ 
5.5  รายงานประเมินผลการดําเนินงานใหผูบริหารทราบ 

6. ระยะเวลาดําเนินการ 
ระหวางเดือน   ตุลาคม  2560   ถึง  เดือน  กันยายน  2561 

7. งบประมาณ 
ไมใชงบประมาณ 

8. สถานท่ีดําเนินการ 
8.1  ท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลเสอเพลอ   
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8.2  ศูนยปฏิบัติการหมูบาน / ศาลาการเปรียญ / อาคารเอนกประสงค  จํานวน  19 หมูบาน         
 ในเขตพ้ืนท่ีตําบลเสอเพลอ   

9. หนวยงานรับผิดชอบ 
9.1  คณะผูบริหาร และสมาชิกสภา อบต.เสอเพลอ   
9.2 กํานันตําบลเสอเพลอ   
9.3 ผูใหญบานทุกหมู 
9.4 กองสวัสดิการสังคม  อบต.เสอเพลอ   

10. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
10.1 ไดเพ่ิมประสิทธิภาพในการจายเบี้ยยังชีพใหกับผูสูงอายุและผูพิการในเขตพ้ืนท่ีตําบลเสอเพลอ   
10.2 ไดสรางระบบการจายเบี้ยยังชีพผูสูงอายุและผูพิการใหดียิ่งข้ึน 
10.3 ไดลดข้ันตอนในการจายเบี้ยยังชีพผูสูงอายุและผูพิการใหกับประชาชนในตําบล 
10.4 ไดอํานวยความสะดวกแกประชาชนในการรับเบี้ยยังชีพผูสูงอายุและผูพิการ 
10.5 ไดสนองตอบนโยบายรัฐบาล 
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1. ช่ือโครงการ : มาตรการ “แตงตั้งผูรับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องรองเรียน” 

2. หลักการและเหตุผล  

  ดวยองคการบริหารสวนตําบลเสอเพลอ มีนโยบายใชหลักธรรมาภิบาลสงเสริมใหภาคประชาชนเขามามี
สวนรวม    โดยเปดโอกาสใหประชาชน สามารถเสนอเรื่องรองเรียน แจงเบาะแส เสนอขอคิดเห็น ซ่ึงสามารถยื่น
คํารองเรียน   ผานชองทางตางๆ ไดแก ระบบ อินเตอรเน็ต ทางโทรศัพท หรือแจงเบาะแสดวยตนเอง  
  ฉะนั้น เพ่ือใหการดําเนินการรับเรื่องรองเรียนเปนไปดวยความเรียบรอย สามารถแกไขความเดือดรอน
ของประชาชน ไดอยางมีประสิทธิภาพ จึงไดแตงต้ังคณะทํางานรับผิดชอบการรับเรื่องรองเรียนประจําองคการ
บริหารสวนตําบลเสอเพลอรวมถึงจัดทําคูมือ ดําเนินการเรื่องรองเรียนขององคการบริหารสวนตําบลเสอเพลอข้ึน 
เพ่ือดําเนินการมาตรการจัดการในกรณีไดรับทราบหรือรับแจงเรื่องรองเรียนตางๆ เจาหนาท่ีรับผิดชอบไดถือ
ปฏิบัติใหเปนแนวทางเดียวกัน  

3. วัตถุประสงค  
3.1 เพ่ือจัดใหมีเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบดําเนินการรับแจงเรื่องรองเรียนตางๆ   
3.2 เพ่ือจัดใหมีมาตรการจัดการในกรณีไดรับทราบหรือรับแจงหรือตรวจสอบพบการทุจริต     

เปนไปตามข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีสอดคลองกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑเก่ียวของอยางถูกตอง  

4. เปาหมาย/ผลผลิต    
มีการมอบหมายแตงตั้งเจาหนาท่ีรับผิดชอบดําเนินการเก่ียวกับเรื่องรองเรียน  

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ  
  ณ องคการบริหารสวนตําบลเสอเพลอ 
6. วิธีดําเนินการ  

6.1 คําสั่งแตงตั้งผูรับผิดชอบเรื่องรองเรียน  
6.2 จัดทําคูมือดําเนินการเรื่องรองเรียนขององคการบริหารสวนตําบลเสอเพลอ 
6.3 จัดประชุมใหความรูเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบเรื่องรองเรียนเพ่ือใชเปนมาตรฐานในการปฏิบัติงาน

และดําเนินการแกไขปญหาเรื่องรองเรียนท่ีไดรับจากชองทางการรองเรียนตางๆ ใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน โดย
โปรงใสและเปนธรรม  

6.4 เผยแพรกระบวนการและข้ันตอนในการดําเนินงานเก่ียวกับเรื่องรองเรียนขององคการบริหาร
สวนตําบลเสอเพลอ 
               6.5 ผูรับบริการ ผูมีสวนไดเสีย คูสัญญา ประชาชนท่ัวไป หนวยงานภายนอกตลอดจนบุคลากร
ภายในหนวยงาน สามารถเขาใจและใชประโยชนจาก กระบวนการและข้ันตอนดังกลาวไดตรงกับความตองการ  

7. ระยะเวลาดําเนินการ  
  ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

8. งบประมาณดําเนินการ    
ไมใชงบประมาณ  

9. ผูรับผิดชอบโครงการ  
         งานนิติการ  องคการบริหารสวนตําบลเสอเพลอ  
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10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ  
  เจาหนาท่ีรับผิดชอบดําเนินการเก่ียวกับเรื่องรองเรียนดําเนินการจัดการเรื่องรองเรียนขององคการ
บริหารสวนตําบลเสอเพลอตามคูมือดําเนินการเรื่องรองเรียนขององคการบริหารสวนตําบลเสอเพลอ โดยปฏิบัติ
ตามข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีสอดคลองกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ ท่ีเก่ียวของอยางถูกตอง 
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1. ช่ือโครงการ : โครงการจัดตั้งศูนยยุติธรรมชุมชน 

2. หลักการและเหตุผล  

  สืบเนือ่งจากนโยบายรัฐบาลดานท่ี 11 การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนยุติธรรม กําหนดให”ปรับปรุง
ระบบการชวยเหลือทางกฎหมายและคาใชจายแกประชาชนท่ีไมไดรับความเปนธรรมโดยใหเขาถึงความเปนธรรม
ไดงาย รวดเร็ว สงเสริมกองทุนยุติธรรมเพ่ือคุมครองชวยเหลือคนจนและผูดอยโอกาส คุมครองผูถูกลวงละเมิด
สิทธิและเสรีภาพ และเยียวยาผูบริสุทธิ์หรือไดรับผลกระทบจากความไมเปนธรรมโดยเนนความสุจริตและความมี
ประสิทธิภาพของภาครัฐ  ความเปนธรรมของผูไดรับผลกระทบ และการไมแอบอางฉวยโอกาสโดยทุจริตจาก
ระบบการชวยเหลือดังกลาว 

3. วัตถุประสงค  
3.1 สงเสริม สนับสนุน และประสานงานของสวนราชการ รวมกับสํานักงานศูนยยุติธรรม จังหวัด

อุดรธานี 
3.2 มีหนาท่ีพัฒนา สงเสริม และสนับสนุนการดําเนินงานของศูนยยุติธรรมในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบและ

ภาคีเครือขาย 
3.3 พิจาณาเรื่องรองทุกข รองเรียน ปญหาความไมเปนธรรมของประชาชน และรับแจงเบาะแสขอมูล

การกระทําความผิดตางๆ ตลอดจนการชวยเหลือ ดูแล ใหคําแนะนําและแกไขปญหาแกผูท่ีไดรับความเดือดรอน
หรือผูท่ีตองการคําแนะนําทางดานกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 

3.4 ไกลเกลี่ยประนอมขอพิพาทตามท่ีคูกรณีรองขอเก่ียวกับความแพงและความอาญาท่ีเปนความผิด
อันยอมความไดหรือขจัดความขัดแยงในชุมชน ท้ังนี้ การไกลเกลี่ยและประนอมขอพิพาทใหเปนไปตามกฎหมาย
วาดวยการสงเสริมและประนอมขอพิพาทในชุมชน 

3.5 ใหความชวยเหลือ ดูแล ผูท่ีไดรับความเสียหายหรือสนับสนุนการดําเนินงานของหนวยงานท่ี
เก่ียวของในการแกไขบําบัด ฟนฟูผูกระทําความผิดและผูพนโทษ รวมท้ังผูถูกคุมประพฤติหรือผูไดรับการปลอย
ตัวชั่วคราว ใหกลับตนเปนพลเมืองดีและไมหวนกลับไปกระทําผิดอีก 

4. เปาหมาย/ผลผลิต  
 ประชาชน จํานวน 19 หมูบาน ในเขตองคการบริหารสวนตําบลเสอเพลอ สําหรับประชาชนผูไดรับ

ความเดือดรอนไดคลายทุกข 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ  
  ณ องคการบริหารสวนตําบลเสอเพลอ  
6. วิธีดําเนินการ  
 6.1 จัดระบบความเชื่อมโยงการดําเนินงานศูนยดํารงธรรมอําเภอกุมภวาปและจังหวัดอุดรธานี เพ่ือ
ประโยชนในการประสานและสนับสนุนการปฏิบตัิงานใหคําปรึกษา ขอเสนอแนะ แลกเปลี่ยนเรียนรู
ประสบการณในการทํางาน 
 6.2 มีการติดตามความกาวหนาของการขับเคลื่อนนโยบายอยางตอเนื่อง โดยมีการบูรณาการการ
ติดตามรวมกันระหวางผูตรวจของกระทรวงยุติธรรม และมีการรายงานผลการดําเนินงาน/ปญหาอุปสรรคและ
ขอเสนอแนะ เพ่ือใหแกไขปญหาไดอยางทันทวงที และตอยอดการพัฒนางานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

7. ระยะเวลาดําเนินการ  
 ใหบริการในวัน เวลาราชการวันจันทร – วันศุกร ตั้งแตเวลา 08.30 น. – 16.30 น. โดยชองทาง  

รองทุกข/ รองเรียน ดังนี้  
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องคการบริหารสวนตําบลเสอเพลอ 
ทางโทรศัพทหมายเลข 042-219714  
ทางเว็บไซต  http://www.soephole.go.th/index.html 
ทางไปรษณีย 169 ม.9 ต.เสอเพลอ อ.กุมภวาป จ.อุดรธานี 41370 

8. งบประมาณดําเนินการ   
ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบ  
        งานนิติการ องคการบริหารสวนตําบลเสอเพลอ 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ  
10.1 มีสถิติจํานวนเรื่องรองทุกข/รองเรียน ประจําสัปดาห/ประจาํเดือน ทําใหเห็นวาประชาชนไดมี

สวนรวมในการสอดสองดูแลสังคมและการอยูรวมกัน แสดงใหเห็นถึงการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมใน
การดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลเสอเพลอ 

10.2 สามารถดําเนินการแกไขปรับปรุงตามเรื่องท่ีประชาชนรองเรียน/รองทุกข  
10.3 แจงผลการดําเนินการใหผูรองเรียนทราบภายใน 15 วัน  
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1. ชื่อโครงการ : มาตรการกําหนดข้ันตอน/กระบวนการเรื่องรองเรียน 

2. หลักการและเหตุผล  

 ศูนยยุติธรรมชุมชน มีการชวยเหลือทางกฎหมายและชวยเหลือประชาชนท่ีไมไดรับความเปนธรรม          
โดยใหเขาถึงความเปนธรรมไดงาย รวดเร็ว /รับเรื่องรองทุกข รองเรียน คุมครองผูถูกลวงละเมิดสิทธิและเสรีภาพ 
และเยียวยาผูบริสุทธิ์หรือไดรับผลกระทบจากความไมเปนธรรมโดยเนนความสุจริตและความมีประสิทธิภาพของ
ภาครัฐ  ความเปนธรรมของผูไดรับผลกระทบ และการไมแอบอางฉวยโอกาสโดยทุจริตจากระบบการชวยเหลือ
ดังกลาว 
  การแสดงความคิดเห็นของประชาชน เปนกลไกหนึ่งในการนํามาพัฒนาปรับปรุงบริการใหดียิ่งข้ึน 
รวมท้ังเปนชองทาง ท่ีเปดใหประชาชนไดมีสวนรวม และไดรับบริการท่ีมีความเทาเทียมและโปรงใส  

3.วัตถุประสงค  
3.1 เพ่ือเปนชองทางในการรับเรื่องรองเรียน หรือรับความคิดเห็น ขอเสนอแนะจากประชาชน  
3.2 เพ่ือใหประชาชนไดทราบข้ันตอน และกระบวนการในการรองเรียน  

4. เปาหมาย/ผลผลิต    
มีชองทางและกําหนดข้ันตอนกระบวนการในการรองเรยีน  

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ  
          ศูนยยุติธรรมชุมชนตําบลเสอเพลอ งานนิติการ   

6. วิธีดําเนินการ   

จัดทําข้ันตอนกระบวนการ และชองทางในการรับเรื่องรองเรยีนจากประชาชน ไดแก  
- กลองรับความคิดเห็นติดตั้งไว ณ บริเวณหนาองคการบริหารสวนตําบลเสอเพลอ 
- ผานเว็บไซต  http://www.soephole.go.th/index.html 
- facebook องคการบริหารสวนตําบลเสอเพลอ  

7. ระยะเวลาดําเนินการ  
    ใหบริการในวัน เวลาราชการวันจันทร – วันศุกร ตั้งแตเวลา 08.30 น. – 16.30 น. โดยชองทาง

รองทุกข/ รองเรียน ดังนี้  
องคการบริหารสวนตําบลเสอเพลอ 
ทางโทรศัพทหมายเลข 042-219714  
ทางเว็บไซต  http://www.soephole.go.th/index.html 
ทางไปรษณีย 169 ม.9 ต.เสอเพลอ อ.กุมภวาป จ.อุดรธานี 41370 

8. งบประมาณดําเนินการ    
ไมใชงบประมาณ  

9. ผูรับผิดชอบ  
  งานนิติการ องคการบริหารสวนตําบลเสอเพลอ  
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ  

 ประชาชนไดรับทราบข้ันตอน กระบวนการ และแสดงความคิดเห็นผานชองทางในการรับเรื่องรองเรียน  
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1. ช่ือโครงการ : กิจกรรม รายงานผลการตรวจสอบขอเท็จจริงใหผูรองเรียน/รองทุกขรับทราบ  

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ  
 การแตงตั้งเจาหนาท่ีในการรับเรื่องรองเรียน รองทุกข เปนสิ่งสําคัญเพราะการปฏิบัติหนาท่ีราชการทุก

ครั้งจะตองมี การตรวจสอบ กลั่นกรองการใชอํานาจ โดยการเปดโอกาสใหทุกภาคสวนไดรับทราบขอเท็จจริง ขอ
กฎหมายท่ีถูกตอง  เปนธรรมกับทุกฝาย เม่ือดําเนินการตามข้ันตอนเรื่องการรองเรียนรองทุกขเสร็จแลวใหแจงผู
รองรับทราบโดยเร็วไมเกิน 15 วัน  

3. วัตถุประสงค  
3.1 เพ่ือปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายท่ีเก่ียวของอยางเครงครัดลดปญหาทุจริต  
3.2 เพ่ือใหเกิดการปฏิบัติหนาท่ีราชการอยางถูกตองโดยการนําขอเสนอแนะจากหนวยตรวจสอบมา

ปฏิบัติ  
3.3 เพ่ือใหผูรองไดรับทราบข้ันตอนของการดําเนินการเรื่องรองเรียนรองทุกขและสงเสริมภาค

ประชาชนรวมตรวจสอบการดําเนินงานของทางราชการ  

4. เปาหมายการดําเนินการ 
 ประชาชนผูไดรับความเดือดรอน 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ  
          องคการบริหารสวนตําบลเสอเพลอ 

6. วิธีการดําเนินการ    
ตรวจสอบขอเท็จจริงแลวเสร็จแจงผูรองโดยเร็วไมเกิน 15 วันทําการ  

7. ระยะเวลาดําเนินการ  
    ปงบประมาณ 2561 – 2564 

8. ผูรับผิดชอบโครงการ    
สํานักปลัด งานนิติการ องคการบริหารสวนตําบลเสอเพลอ  

9. งบประมาณดําเนินการ    
ไมใชงบประมาณ  

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ  
10.1 การปฏิบัติหนาท่ีราชการถูกตองตามระเบียบ กฎหมาย เปนธรรมกับทุกฝาย  
10.2 ใชเปนแนวทางปฏิบัติงานดานการรองเรียนรองทุกข  
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1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ  

  ระบบการควบคุมภายในเปนกลไกท่ีสําคัญและเปนเครื่องมือในการบริหารงานในหนวยงาน  ไมวาจะ
เปนในภาครัฐ หรือเอกชนท้ังขนาดเล็กและขนาดใหญ ระบบการควบคุมภายในจะชวยควบคุมหรือลดความเสี่ยง
ของหนวยงานใหอยู ในระดับ ท่ียอมรับได ซ่ึ งจะทําใหปฏิบัติ งานและการจัดการของหนวยงานบรรลุ                
ตามวัตถุประสงค ในอดีตท่ีผานมาการบริหารงานของ หนวยงานภาครัฐ ไดมีการควบคุมภายในตามท่ี
กระทรวงการคลังประกาศใหใชเปนเรื่องๆ ไป ซ่ึงอาจอยูในรูปของกฎหมาย ระเบียบ ระบบบัญชี หนังสือสั่งการ 
และหนังสือตอบขอหารือตางๆ โดยสวนใหญ จะเนนไปท่ีการควบคุมดานการเงินและบัญชี และการปฏิบัติให
ถูกตองตามระเบียบหรือกฎเกณฑท่ีทางราชการกําหนดไว ซ่ึงไมครอบคลุมถึงการจัดการดานอ่ืนๆ นอกเหนือจาก
ดานการเงินและบัญชีในหนวยงาน จึงไมสามารถสะทอนภาพถึงผลการดําเนินงานในภาพรวมของหนวยงานได 
ระบบการควบคุมภายในท่ีดี ควรเปนระบบการควบคุมท่ีครอบคลุมงานทุกดานและสามารถสะทอนภาพใหเห็น
เปนองครวมของ หนวยงานนั้นๆ วามีการดําเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไมเพียงใด การท่ีระบบ
การควบคุมภายในของรัฐยังไม ครอบคลุมทุกระบบงาน อาจเปนชองทางรั่วไหลทําใหเกิดความเสียหายใน
หนวยงานและการดําเนินงานไมสัมฤทธิ์ผล ท้ังนี้ สาเหตุสวนหนึ่งอาจเกิดจากการกําหนดหนาท่ีและมอบหมาย
งานในหนวยงานไมเหมาะสม การมอบหมายการปฏิบัติงานท้ัง กระบวนการใหบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพียงคนเดียว 
การควบคุมสอบทานและการตรวจสอบยังไมมีประสิทธิภาพเพียงพอตลอดจน ขาดการประเมินและการบริหาร
ความเสี่ยงการควบคุมภายในของหนวยงานท่ีกําหนดข้ึน และพัฒนาใหระบบการควบคุม ภายในดังกลาวทันสมัย
อยูเสมอ  
  องคการบริหารสวนตําบลเสอเพลอ พิจารณาแลวเห็นวาเพ่ือใหองคกรมีแนวทางในการกําหนดระบบการ
ควบคุมภายใน  ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหนวยงานจึงไดกําหนดกิจกรรม
การติดตามประเมินผลการ ควบคุมภายในขององคการบริหารสวนตําบลเสอเพลอข้ึน  

3. วัตถุประสงค  
3.1 เพ่ือใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทําใหการใชทรัพยากรเปนไป

อยางประหยัดและคุมคา โดยลดข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีซํ้าซอนหรือไมจําเปน ลดความเสี่ยงหรือผลเสียหายดาน
การเงินหรือดานอ่ืนๆ ท่ีอาจ มีข้ึน  

3.2 เพ่ือใหมีขอมูลและรายงานทางการเงินท่ีถูกตองครบถวนและเชื่อถือได สรางความม่ันใจแกผูบริหาร
ในการตัดสินใจเก่ียวกับการบริหารและการปฏิบัติงาน และบุคคลภายนอกท่ีเก่ียวของ  

3.3 เพ่ือใหบุคลากรมีการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย เง่ือนไขสัญญา ขอตกลง ระเบียบขอบังคับตางๆ 
ของหนวยงานอยางถูกตองและครบถวน  

4. เปาหมาย  
  เพ่ือใหการควบคุมภายในขององคการบริหารสวนตําบลเสอเพลอเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและ
เหมาะสมกับการ ปฏิบัติงานในหนวยงาน อีกท้ังยังเปนการควบคุมหรือลดความเสี่ยงของหนวยงานใหอยูในระดับ
ท่ียอมรับได ซ่ึงจะทําใหการ ปฏิบัติงานและการจัดงานของหนวยงานบรรลุตามวัตถุประสงค  

5. วิธีดําเนินการ  
5.1 แตงตั้งคณะทํางานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการ

ตรวจเงินแผนดินวาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ขอ ประชุมคณะทํางาน
เพ่ือปรับปรุงพัฒนาระบบการควบคุมภายในอยางตอเนื่องเพ่ือใหการปฏิบัติตามภารกิจและตามนโยบาย
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ของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และตามแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลเสอเพลอเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพและ ประสิทธิผล  

5.2 การรวบรวมผลการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในใหคณะทํางานฯ เพ่ือสรุปขอมูล  
5.3 รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคตางๆ ใหนายกองคการบริหารสวนตําบล

และผูบริหารทราบ  

6. สถานท่ี/ระยะเวลาดําเนินการ    
องคการบริหารสวนตําบลเสอเพลอ 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)  

7. หนวยงานรับผิดชอบ  
 ทุกกอง/สํานัก ขององคการบริหารสวนตําบลเสอเพลอ  

8. งบประมาณดําเนินการ    
ไมใชงบประมาณ  

9. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ  
9.1 การดําเนินงานของหนวยงานบรรลุวัตถุประสงคท่ีวางไวอยางมีประสิทธิภาพ  
9.2 การใชทรัพยากรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ประหยัด และคุมคา  
9.3 มีขอมูลและรายงานทางการเงินท่ีถูกตอง ครบถวนและเชื่อถือได สามารถนําไปใชในการ

ตัดสินใจ  
9.4 การปฏิบัติในหนวยงานเปนไปอยางมีระบบและอยูในกรอบของกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ

ท่ีวางไว  
9.5 เปนเครื่องมือชวยผูบริหารในการกํากับดูแลการปฏิบัติงานดีอยางดียิ่ง  

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ  
10.1 มีรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามมาตรฐาน ขอ 6 ท่ีเสร็จตามกําหนดเวลา  
10.2 กิจกรรมการควบคุมภายใน รอยละ 80 ไดดําเนินการแกไข  
10.3 รอยละของหนวยงานรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในครบทุกงาน  
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1. ช่ือโครงการ : โครงการจัดทํารายงานการควบคุมภายใน ประจําปงบประมาณ 2561 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ  

  การตรวจสอบภายในเปนปจจัยสําคัญท่ีจะชวยใหการดําเนินงานตามภารกิจขององคการบริหารสวน
ตําบลเสอเพลอเปนไปอยางมี ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ท้ังยังชวยปองกันหรือลดความเสี่ยงจากการ
ดําเนินงานผิดพลาดและลดความเสียหายท่ีอาจ เกิดข้ึน ซ่ึงการตรวจสอบภายในนั้นยังถือเปนสวนประกอบสําคัญ
ท่ีแทรกอยูในการปฏิบัติงานตามปกติ ซ่ึงจะตองมีการกระทํา อยางเปนข้ันตอนท่ีถูกตองตามระเบียบ และ
กฎหมายท่ีกําหนด โดยผูบริหารสามารถนําแผนการตรวจสอบภายในมาใชโดยรวม เปนสวนหนึ่งของ
กระบวนการบริหาร เพ่ือใหสามารถบรรลุวัตถุประสงคของการดําเนินงานอีกท้ังยังเปนแนวทางการปฏิบัติงาน ซ่ึง
เปนแนวทางการตรวจสอบภายในท่ีชัดเจน ดังนั้น การจัดทําแผนการตรวจสอบภายในอยางมีมาตรฐานประกอบ
กับมี ระเบียบ ขอบังคับ ตลอดจนกฎหมายตางๆ ท่ีเก่ียวของจะทําใหการปฏิบัติงานขององคการบริหารสวน
ตําบลเสอเพลอ  เปนไปอยางถูกตองและเปนไป ตามวัตถุประสงคของทางราชการ  

3. วัตถุประสงค  
3.1 เพ่ือจัดวางระบบการควบคุมภายในตามระเบียบ สตง. วาดวยการกําหนดมาตรฐานควบคุม

ภายใน พ.ศ. 2544  
3.2 เพ่ือพิสูจนความถูกตองและเชื่อถือไดของขอมูลและตัวเลขตางๆ ทางดานการบัญชี และดาน

อ่ืนๆ  ท่ีเก่ียวของ   
3.3 เพ่ือตรวจสอบการปฏิบัติงานของหนวยรับตรวจวาเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ 

คําสั่ง มติ คณะรัฐมนตรี และนโยบายท่ีกําหนด  
3.4 เพ่ือตรวจสอบหาระบบการควบคุมภายในของหนวยรับตรวจวาเพียงพอ และเหมาะสม  
3.5 เพ่ือเปนหลักประกันการใชและระวังทรัพยสินตางๆ ของสวนราชการเปนไปอยางเหมาะสม  

4. เปาหมาย/ผลผลิต   
ขาราชการ พนักงาน ลูกจางองคการบริหารสวนตําบลเสอเพลอ  

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ  
  องคการบริหารสวนตําบลเสอเพลอ 

6. วิธีการดําเนินการ  
6.1 จัดทําแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน  
6.2 ตรวจสอบความถูกตองและเชื่อถือไดของขอมูลและตัวเลขตางๆ ดวยเทคนิค และวิธีการ

ตรวจสอบท่ียอมรับโดยท่ัวไป ปริมาณมากนอยตามความจําเปนและเหมาะสม โดยคํานึงถึงประสิทธิภาพของ
ระบบการควบคุมภายในและความสําคัญของเรื่องท่ีตรวจสอบ รวมท้ังวิเคราะหและประเมินผลการบริหารและ
การปฏิบัติงานของหนวยรับตรวจ  

6.3 ตรวจสอบการปฏิบัติงานเก่ียวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน การพัสดุและทรัพยสิน 
รวมท้ังการบริหารงานดานอ่ืนๆ ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ใหเปนไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ 
ขอบังคับ คําสั่ง และมติคณะรัฐมนตรี ตลอดจนตรวจสอบระบบการดูแลรักษา และความปลอดภัยของทรัพยสิน 
และการใชทรัพยากรทุกประเภท วาเปนไปโดยมี ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด ภายใตขอบเขต
แผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 

6.4 สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน และ/หรือ ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่งท่ีทาง
ราชการกําหนด เพ่ือใหม่ันใจไดวาสามารถนําไปสูการปฏิบัติงานท่ีตรงตามวัตถุประสงคและสอดคลองกับนโยบาย  

6.5 รายงานผลการตรวจสอบและติดตามประเมินผล  
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7. ระยะเวลาการดําเนินการ  
  ปงบประมาณ พ.ศ. 2561  
8. งบประมาณดําเนินการ    
         ไมใชงบประมาณ  
9. ผูรับผิดชอบโครงการ  
         งานนิติการ/หนวยตรวจสอบภายใน  องคการบริหารสวนตําบลเสอเพลอ  
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ  

10.1 บุคลากรมีความเขาใจและปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ โดยมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน  
มากข้ึน  

10.2 ความเสี่ยงในการเบิกจายเงินลดนอยลง  
10.3 การใชทรัพยากรของสํานัก/กอง/หนวยงาน ท่ีมีอยูอยางคุมคา ประหยัด    
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1. โครงการพานองทองธรรมะ 

2. หลักการและเหตุผล/ความเปนมา  
 ในสภาวะปจจุบันโลกมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ทําใหเยาวชน นักเรียน นักศึกษาหลงเพลิดเพลิน

ในกระแส คานิยมโลกตะวันตก ละท้ิงคําสั่งสอนในพระพุทธศาสนา เห็นวาเปนสิ่งท่ีงมงาย ไรสาระ ลาสมัย จึง
ดําเนินชีวิตโดยขาด หลักธรรมยึดเหนี่ยวจิตใจ ท่ีจะทําใหชีวิตมีความม่ันคงและสามารถแกปญหาตางๆ ในชีวิตท่ี
เกิดข้ึนได จึงมีแนวโนมในการ ดําเนินชีวิตท่ีผิด กอใหเกิดความเครียดจนอาจจะแกปญหาดวยการฆาตัวตาย หรือ
แกปญหาดวยการพ่ึงยาเสพติด   

เด็กและเยาวชนคือพลังสําคัญในการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต เปนอนาคตของชาติเปนกลุมคนท่ีมี
พลังอันสําคัญ ท่ีสามารถชวยกันเสริมสรางกิจกรรมท่ีเปนประโยชนตอการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต เด็กและ
เยาวชนเปนวัยท่ีมีความคิด สรางสรรค มีพลังและศักยภาพมาก การกระตุนใหเด็กและเยาวชนกลาคิด กลาทํา 
กลาแสดงออกในสิ่งท่ีดีพัฒนาศักยภาพและ พลังในเชิงสรางสรรค สรางใหพวกเขาตระหนักถึงคุณคาของตนเอง
พรอมมีภูมิคุมกัน รูเทาทันการเปลี่ยนแปลง ไมตกเปนเหยื่อ หรือสรางปญหาใหกับสังคม แตกลับจะเปนผูพรอมท่ี
จะพัฒนาตนเองใหเปนทรัพยากรอันทรงคุณคา เปนพลังขับเคลื่อนการ พัฒนาประเทศชาติเพ่ือความ
เจริญกาวหนาและม่ันคงของชาติ เยาวชนจึงตองมีความรูและศีลธรรมควบคูกันไป เพ่ือใหเยาวชน มีจริยธรรม มี
ศีลธรรม และมีคานิยมในการดําเนินชีวิตท่ีเหมาะสม  

 โครงการอบรม “พานองทองธรรมะ” เปนโครงการท่ีชวยพัฒนาเยาวชนโดยการพัฒนาจิตใจและ
ปลูกฝงจริยธรรม คุณธรรม และศีลธรรม ตามหลักพระพุทธศาสนาอันเปนแนวทางการประพฤติตนท่ีดี ใหมี
ทักษะในการดําเนินชีวิต “เกง ดี และ มีความสุข” เพ่ือใหเด็กและเยาวชนท่ีนําธรรมะนําหลักคําสอนท่ีรับไป
ประยุกตใชชีวิตประจําวัน คือการพัฒนากาย โดยการ แสดงออกทางกิริยามารยาทชาวพุทธ มีพฤติกรรมท่ีดีงาม
เหมาะสม การพัฒนาศีล โดยการอยูรวมกับครอบครัวและบุคคลใน สังคม ดวยความเก้ือกูลและประกอบอาชีพท่ี
สุจริต การพัฒนาจิต ใหเปนจิตท่ีสมบูรณท้ังคุณภาพจิต พลังจิตและสุขภาพจิต และสุดทายการพัฒนาปญญา ให
เกิดปญญาในการรูจริง รูเทาทันทางเจริญทางเสื่อมปจจัยท่ีเก่ียวของ รูวิธีการปองกัน   รูวิธีแกไขปญหา สรางภูมิ
ตานทานใหกับตนเองดวยคุณธรรม ใหเปนผูมีชีวิตอยูอยางรูเทาทันโลก นําพาชีวิตสูความสําเร็จเพ่ือเก้ือกูลตนเอง
และประเทศชาติในท่ีสุด  

3.วัตถุประสงค  
3.1 เพ่ือใหผู เขารวมโครงการมีบทบาทและมีโอกาสฝกปฏิบัติ ทํากิจกรรมรวมกันอันกอใหเกิด

ความสัมพันธสามัคคีในหมูคณะ  
3.2 เพ่ือใหผูเขารวมโครงการไดฝกความเอ้ือเฟอเผื่อแผ และการรูจักแบงปนซ่ึงกันและกัน  
3.3 เพ่ือใหผูเขารวมโครงการมีพัฒนาการในดานรางกาย จิตใจ อารมณและการอยูรวมกันในสังคม  
3.4 เพ่ือใหผูเขารวมโครงการมีจิตสํานึก และตระหนักถึงบทบาทหนาท่ีของตนเองและการมีสวนรวม  
3.5 เพ่ือใหผูเขารวมโครงการตระหนักในความซ่ือสัตย มีจิตสาธารณะ มีระเบียบวินัย  

4. เปาหมาย    
เด็กนักเรียน  นักศึกษา และเยาวชนตําบลเสอเพลอ  จํานวน  120 คน  

5. ระยะเวลาดําเนินการ/สถานท่ีดําเนินการ  
  ปงบประมาณ 2561  ณ วัดใหมสงเปลือย ตําบลเสอเพลอ  อําเภอกุมภวาป  จังหวัดอุดรธานี   

6. วิธีการดําเนินงาน  
6.1 ประชุมผูเก่ียวของกําหนดจัดงาน  
6.2 จัดทําโครงการเสนอพิจารณาอนุมัติ  
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6.3 ประสานการจัดงานใหกับหนวยงานท่ีเก่ียวของทราบ  
6.4 ประสานคณะวิทยากร และประชาสัมพันธเชิญชวนโรงเรียนตางๆ เขารวมโครงการ  
6.5 ดําเนินการจัดซ้ือจัดจางตามระเบียบพรอมท้ังภาพถายกิจกรรม  
6.6 ดําเนินการตามโครงการ  
6.7 ติดตามและประเมินผลการจัดงาน  

7. งบประมาณดําเนินการ   
  ไมใชงบประมาณ 
8. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 กองการศึกษา  องคการบริหารสวนตําบลเสอเพลอ  
9. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ  

9.1 ผูเขารวมโครงการมีพัฒนาการทางดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคมและสติปญญาแกเด็ก  
9.2 ผูเขารวมโครงการมีจิตสํานึกตระหนักถึงบทบาทหนาท่ีของตนเอง  
9.3 ผูเขารวมโครงการตระหนักในความซ่ือสัตย สุจริต มีวินัย  
9.4 ผูเขารวมโครงการไดรับความรูเก่ียวกับสิทธิของเด็กตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ 
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1. โครงการ “โตไปไมโกง” 

2.หลักการและเหตุผล/ความเปนมา  
ในปจจุบันการทุจริตคอรรัปชันเปนปญหาท่ีทําลายสังคมอยางรุนแรงและฝงรากลึก เปนปญหาท่ีสะทอน

วิกฤตการณ ดานคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคม ซ่ึงการท่ีจะแกไขปญหาไดอยางยั่งยืนนั้นคนในสังคมตองมี
คานิยมในการรักความดีและ รูสึกไมยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอรรัปชันและการโกงทุกรูปแบบ โดยเฉพาะในกลุม
เด็กและเยาวชน ตามพระราชบัญญัติสภา ตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พุทธศักราช 2537 และแกไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 6 ) พ.ศ. 2552 มาตรา 66 องคการ บริหารสวนตําบล มีอํานาจหนาท่ีในการพัฒนาตําบล
ท้ังในดานเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม และมาตรา 67 ภายใตบังคับ แหงกฎหมาย องคการบริหารสวนตําบล
มีหนาท่ีตองทําในเขตองคการบริหารสวนตําบล (5) สงเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และ (6) สงเสริมการ
พัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุ และผูพิการ พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอน กระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 มาตรา 16 ใหเทศบาลเมืองพัทยา และองคการบริหารสวนตําบล  มี
อํานาจและหนาท่ีในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพ่ือประโยชนของประชาชนในทองถ่ินของตนเอง ดังนี้ (9)   
จัดการศึกษา (10) การสังคมสงเคราะหและการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผูดอยโอกาส และ
พระราชบัญญัติ การศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 6 
ท่ีตองการพัฒนาคนไทยใหเปน คนท่ีสมบูรณท้ังดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคมและสติปญญา ความรู มี
คุณธรรมและจริยธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยู รวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข และมาตรา 25 กําหนดใหรัฐ
ตองสงเสริมการดําเนินงานและจัดตั้งแหลงเรียนรูตลอดชีวิตทุกรูปแบบ นั้น  

องคการบริหารสวนตําบลเสอเพลอ  พิจารณาเห็นความสําคัญของปญหาดังกลาว จึงไดจัดโครงการ
สงเสริมและสรางจิตสํานึกท่ีดีสําหรับเด็กและเยาวชน (กิจกรรม “โตไปไมโกง”) ข้ึน เพ่ือเปนการสรางภูมิคุมกัน
สรางจิตสํานึก และปลูกฝงคานิยมท่ีถูกตองซ่ึงจะเปนรากฐานท่ีสําคัญ  ท่ีทําใหเด็กและเยาวชนเติบโตข้ึนเปน
พลเมืองท่ีมีคุณภาพ  และเปนการปองกันแกไขปญหาทุจริตคอรรัปชันท่ีไดผลท่ีสุด  โดยการปลูกฝงจิตสํานึกให
เด็กและเยาวชนรักความถูกตอง   มีความซ่ือสัตยสุจริต การยึดม่ันในความสัตยจริงรูจักแยกแยะถูกผิด ปฏิบัติตอ
ตนเองและผูอ่ืนโดยชอบ  ไมคดโกง  มีจิตสาธารณะ  มีจิตสํานึกเพ่ือสวนรวม  ตระหนักรูและคํานึงถึงสังคม
สวนรวม   มีความรับผิดชอบตอตัวเองในการกระทําใดๆ และพรอมท่ีจะเสียสละประโยชนสวนตนเพ่ือรักษา
ประโยชนสวนรวม  

3. วัตถุประสงค  
3.1 เพ่ือสงเสริมและปลูกฝงใหเด็กและเยาวชนเปนคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซ่ือสัตย สุจริต  
3.2 เพ่ือสรางภูมิคุมกันทางสังคมใหเด็กและเยาวชน ไมยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอรรัปชันและการโกง

ทุกรูปแบบ  
3.3 เพ่ือสงเสริมใหเด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะ และพรอมท่ีจะเสียสละประโยชนสวนตนเพ่ือรักษา

ประโยชนสวนรวม  
4. เปาหมาย  
  เชิงปริมาณ  
   เด็กและเยาวชนตําบลเสอเพลอ  จํานวน  120  คน    

เชิงคุณภาพ  
เด็กและเยาวชนเกิดความตระหนัก สามารถแยกแยะถูก ผิด ชั่ว ดี สามารถนําความรู
ประสบการณท่ีไดรับมาปรับใชกับตนเอง และสังคมสวนรวมไดอยางมีความสุข 
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5. วิธีการดําเนินงาน  
5.1 จัดทําโครงการเพ่ือขออนุมัติ  
5.2 แตงตั้งคณะกรรมการและประสานงานคณะวิทยากร  
5.3 ดําเนินการตามโครงการ  
5.4 สรุปผลการดําเนินการตามโครงการ  

6. ระยะเวลาดําเนินการ/สถานท่ีดําเนินการ  
ปงบประมาณ 2561   ณ  องคการบริหารสวนตําบลเสอเพลอ ตําบลเสอเพลอ  อําเภอกุมภวาป  
จังหวัดอุดรธานี   

7. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

8. ผูรับผิดชอบโครงการ   
 กองการศึกษา  องคการบริหารสวนตําบลเสอเพลอ  

9. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ  
9.1 เด็กและเยาวชนไดรับการปลูกฝงใหเปนคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซ่ือสัตย สุจริต  
9.2 เด็กและเยาวชนมีภูมิคุมกันทางสังคม ไมยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอรรัปชันและการโกงทุกรูปแบบ  
9.3 เด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะ และพรอมท่ีจะเสียสละประโยชนสวนตน เพ่ือรักษาประโยชน

สวนรวม 
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1.โครงการ “กิจกรรมเชิดชูเกียรติผูมีจิตสาธารณะ” 

2.หลักการและเหตุผล  
  ในปจจุบันสังคมไทยใหความสําคัญกับการมีสวนรวมของประชาชนและการบริการสาธารณะแบบมีสวน
รวมตามท่ี บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย นอกจากนี้ยังเปนการยกยองเชิดชูเกียรติบุคคล เด็ก 
เยาวชน  และองคกรท่ีใหการสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมดานศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ท่ีเปนประโยชนแก
ชุมชน  สังคม  และประเทศชาติ เพ่ือเปนขวัญกําลังใจใหบุคคลหรือองคกรมีความมุงม่ัน ตั้งใจ รวมเปนแกนนําใน
การสงเสริม สนับสนุน และอนุรักษมรดกทาง ศิลปวัฒนธรรมของชาติสืบไป  
  กองการศึกษา จัดทํากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผูมีจิตสาธารณะ เพ่ือนําผูท่ีไดรับการคัดเลือกระดับ
หมูบานเขารับ ใบประกาศเชิดชูเกียรติและเนื่องในวันสืบสานประเพณี วันสงกรานต วันแมแหงชาติ    วันพอ
แหงชาติ  และวันผูสูงอายุในทุกปงบประมาณ เพ่ือเปนขวัญกําลังใจ ใหประชาชนมีความมุงม่ัน ชวยเหลือสังคม 
และเปนแบบอยางตอบุคคลอ่ืนในชุมชน  

3. วัตถุประสงค  
3.1 เพ่ือยกยองบุคคล ประชาชนท่ีใหการสนับสนุนการดําเนินการกิจกรรมดานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 

ท่ีเปนประโยชนแกชุมชน สังคม และประเทศชาติอยางตอเนื่องใหสังคมไดรับรู  
3.2 เพ่ือประชาสัมพันธและเผยแพรผลงานของผูท่ีไดรับรางวัลใหเปนตัวอยางท่ีดีแกสาธารณชนตอไป  
3.3 เพ่ือเปนขวัญและกําลังใจใหบุคคล ประชาชน รวมสนับสนุนและสงเสริมการดําเนินงานดานศาสนา 

ศิลปะ และวัฒนธรรมอยางตอเนื่องและกวางขวางยิ่งข้ึน  

4. เปาหมาย   
ประชาชนหรือบุคคล  ในพ้ืนท่ีตําบลเสอเพลอ  

5. ระยะเวลาดําเนินการ/สถานท่ีดําเนินการ   
ดําเนินการตลอดปงบประมาณ 2561   ณ  สํานักงานองคการบริหารสวนตําบลเสอเพลอ  

6. วิธีดําเนินการ  
6.1 ประชาสัมพันธกิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผูมีจิตสาธารณะ  
6.2 ประสานกํานัน ผูใหญบาน และสมาชิก อบต. เพ่ือคัดเลือกบุคคลผูเขารวมกิจกรรมเชิดชูเกียรติ

ประชาชนผูมีจิตสาธารณะ  
6.3 จัดทําเอกสารผูทําคุณประโยชนดานตางๆ เพ่ือเสนอผูบังคับบัญชา ดังนี้  

- ดานชวยเหลือสังคมดีเดน (ประชาชน)  
- ดานถายทอดภูมิปญญาทองถ่ินดีเดน การจักสาน (ประชาชน)  

6.4 ดําเนินการจัดทํากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผูมีจิตสาธารณะ  
6.5 สรุปผลการจัดทํากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผูมีจิตสาธารณะเพ่ือเสนอผูบังคับบัญชา  

7. งบประมาณดําเนินการ    
 ไมใชงบประมาณ  

8. ผูรับผิดชอบโครงการ  
  กองการศึกษา องคการบริหารสวนตําบลเสอเพลอ  

9. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ  
8.1 ผูทําคุณประโยชนไดรับการเชิดชูเกียรติ  
8.2 ประชาชนผูมีจิตสาธารณะ เปนแบบอยางท่ีดีใหกับประชาชน และลูกหลานสืบไป 
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1. โครงการลานบุญ  ลานธรรม ประจําป 2561 
2. หลักการและเหตุผล 
 รัฐบาลมีนโยบายสรางความปรองดองของคนในชาติทุกระดับและจังหวัดอุดรธานีไดกําหนดยุทธศาสตร   
ในการพัฒนาจังหวัดตามนโยบายรัฐบาล องคการบริหารสวนตําบลเสอเพลอ เปนองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ี
อยูใกลชิดกับประชาชน การสรางความปรองดอง สมัครสมานสามัคคี และลดความขัดแยงทางการเมืองของคน
ในชาติ ตองเริ่มจากชุมชน โดยอาศัยความเก่ียวพันธทางศาสนา  สังคมวัฒนธรรมของชุมชน   

โครงการ “ลานบุญ  ลานธรรม ประจําป 2561” เปนกิจกรรมหนึ่งท่ีจะหลอมรวมประชาชนในชุมชน 
ใหเกิดความปรองดองสมัครสมานสามัคคี และลดความขัดแยงทางการเมืองของประชาชน โดยใหประชาชนได
รูจักการใชหลักคําสอนทางพุทธศาสนาในการเดินชีวิต  การไดรับความรูในหลักธรรมคําสอนของพุทธศาสนา  ฟง
ธรรม  ทําบุญ  รักษาศีล ชึ่งจะทําใหผูท่ีทํากิจกรรมเหลานี้  มีจิตใจท่ีสงบ  เอ้ืออาทร รูจัก  การให  รูจักการ
เสียสละ ซ่ึงจะนํามาสูการเสริมสรางความปรองดองในระดับพ้ืนท่ีและสงเสริมสนับสนุนยุทธศาสตรจังหวัดให
บรรลุเปาประสงคอยางเปนรูปธรรม  ตอไป 
3. วัตถุประสงค 
 3.1  เพ่ือใหนํานโยบายของรัฐบาล  และนโยบายของจังหวัดมาถายทอดและใหทุกภาคสวนสามารถ
ดําเนินการรวมกันได  กอใหเกิดผลดีเปนประโยชนตอสังคมอยางเปนรูปธรรม 
 3.2  เพ่ือใหประชาชนไดรับความรูในหลักธรรมคําสอนของพุทธศาสนามาใชในการดําเนินชีวิต และอยู
รวมกันอยางสันติ 
 3.3 เพ่ือสรางความปรองดอง สมัครสมานสามัคคี และลดความขัดแยงทางการเมืองของประชาชน
 3.4 เพ่ือใหขาราชการ  ประชาชน  และนักเรียน  นักศึกษา  ไดทํากิจกรรมท่ีกอใหเกิดความรักความ
ผูกพันทางวัฒนธรรม   
4. เปาหมาย 
 บุคลากรในสังกัดองคการบริหารสวนตําบลเสอเพลอ  กํานัน  ผูใหญบาน   นักเรียน  นักศึกษา 
ประชาชนชาวตําบลเสอเพลอท้ัง 19 หมูบาน จํานวน  120  คน  
5. วิธีดําเนินการ 

5.๑  เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติจากนายกองคการบริหารสวนตําบลเสอเพลอ 
5.2  ประชาสัมพันธ  เชิญชวน ประชาชนชาวตําบลเสอเพลอ เขารวมกิจกรรม  
5.3  อบรมใหความรูโดยวิทยากร 
5.4  ฝกปฎิบัต ิ

6.  ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปงบประมาณ 2561   
7.  สถานท่ีดําเนนิการ 
 ศาสนสถาน  วัด ภายในเขตพ้ืนท่ีตําบลเสอเพลอ 
8.  ผูรับผิดชอบ   
 กองการศึกษา  องคการบริหารสวนตําบลเสอเพลอ  อําเภอกุมภวาป  จังหวัดอุดรธานี   
9.  งบประมาณ  
 20,000  บาท 
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10.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 10.1  นํานโยบายของรัฐบาล  และนโยบายของจังหวัดมาถายทอดและใหทุกภาคสวนสามารถ
ดําเนินการรวมกันได  กอใหเกิดผลดีเปนประโยชนตอสังคมอยางเปนรูปธรรม 
 10.2  ประชาชนไดรับความรูในหลักธรรมคําสอนของพุทธศาสนามาใชในการดําเนินชีวิต และอยู
รวมกันอยางสันติ 
         10.3  สรางความปรองดอง สมัครสมานสามัคคี และลดความขัดแยงทางการเมืองของประชาชน                             
         10.4  ใหขาราชการ  ประชาชน  และนักเรียน  นักศึกษา  ไดทํากิจกรรมท่ีกอใหเกิดความรักความ
ผูกพันทางวัฒนธรรม         
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1. โครงการสงเสริมอบรมวินัยและคุณธรรมจริยธรรม ประจําป 2561 

2. หลักการและเหตุผล 
 สภาพสังคมไทยในปจจุบัน  มีการแขงขันทางเศรษฐกิจอยางรุนแรง  ทําใหเกิดผลกระทบตอสภาวะ
ความเปนอยูของบุคคล  เด็กและเยาวชนขาดการอบรมสั่งสอนใหมีความรู  ความเขาใจในการศึกษาหลักธรรม 
คุณธรรม จริยธรรม  เพ่ือนําไปใชในการปฏิบัติหนาท่ีใหอยูรวมกันในสังคมไดอยางมีความสุข  การแขงขันอยาง
รุนแรงทางดานเศรษฐกิจ  ทําใหคนสวนใหญเห็นแกประโยชนสวนตน  ขาดความตระหนักในความรับผิดชอบตอ
สังคม  ประเทศชาติ  ศาสนา  และพระมหากษัตริย   

โครงการคายเยาวชนอบรมวินัยคุณธรรมจริยธรรม ประจําป 2561  เปนกิจกรรมท่ีจะชวยใหเด็กและ
เยาวชนในสถานศึกษา  ไดทํากิจกรรมเพ่ือพัฒนาตนเอง ใหรูจักหนาท่ีของตนและฐานะท่ีเปนพลเมืองของ
ประเทศชาติ  สงเสริมใหยึดม่ันในระบอบประชาธิปไตย  ชวยเหลือเก้ือกูลซ่ึงกันและกัน  ปฏิบัติตามหลักธรรมคํา
สอนของพระพุทธศาสนาและนึกถึงประโยชนสวนรวมมากกวาสวนตน 

3. วัตถุประสงค 
2.1 เพ่ือใหเด็กและเยาวชนไดรับการพัฒนา  มีคุณธรรม  จริยธรรม  มีจิตสํานึกความเปนไทย  ยึดม่ัน

ในสถาบันชาติ  ศาสนา พระมหากษัตริย  และการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรง
เปนประมุข  
 2.2 เพ่ือใหสถานศึกษาทุกโรงเรียนจัดกิจกรรมเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม สรางความสํานึกในความ 
เปนชาติไทย และวิถีชีวิตแบบชาวพุทธ  

4. เปาหมาย 
 เด็กและเยาวชน ในสถานศึกษาภายในเขตพ้ืนท่ีตําบลเสอเพลอ  จํานวน  100  คน    

5. วิธีดําเนินการ 
5.๑  เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติจากนายกองคการบริหารสวนตําบลเสอเพลอ 
5.2  อุดหนุนงบประมาณใหโรงเรียนบานทองอินทรสวนมอญ ตามโครงการคายเยาวชนอบรมวินัย

คุณธรรมจรยิธรรม 
5.3  ดําเนินงานตามโครงการ 
5.4  ผูบริหาร พนักงานองคการบริหารสวนตําบลเสอเพลอ เขารวมกิจกรรม 

 5.5  รายงานผลและติดตามการใชงบประมาณสนับสนุนสถานศึกษา 

6. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปงบประมาณ  2561  

7. สถานท่ีดําเนินการ 
 โรงเรียนบานทองอินทรสวนมอญ   

8. ผูรับผิดชอบ   
 กองการศึกษา  องคการบริหารสวนตําบลเสอเพลอ  อําเภอกุมภวาป  จังหวัดอุดรธานี   

9.  งบประมาณ  
 30,000  บาท 
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10. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 10.1 สถานศึกษาจัดกิจกรรมเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และสรางความสํานึกในความเปนชาติไทย  
มีวัฒนธรรมชาวพุทธในสถานศึกษา        
 10.2 เด็กและเยาวชนมีความรูความเขาใจ ตระหนักเห็นคุณคาความสําคัญในการจัดกิจกรรมคุณธรรม  
มีจิตสํานึกมีความภาคภูมิใจ  เห็นคุณคาความเปนไทย  เปนคนดีของสังคม 
 10.3 ผูบริหารสถานศึกษา ครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษา  เห็นคุณคาในความสําคัญของการ  
มีสวนรวม และเขารวมกิจกรรมในการปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม และพัฒนาชุมชน สังคมประเทศชาติอยาง
ยั่งยืนตอไป  
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1. โครงการธรรมะปฎิบัติ(ธรรมสวนะ)เพ่ือสรางความเขมแข็งใหครอบครัวและชุมชน 

2. หลักการและเหตุผล 
เนื่องดวยสภาพสังคมและชุมชนในปจจุบันเต็มไปดวยการแขงขันเพ่ือการอยูรอด  ทําใหคนในสังคมเกิด

ความเห็นแกตัวขาดความเอ้ือเฟอเผื่อแผ  ขาดความสามัคคีสมานฉันท  ตางคนตางตอสูดิ้นรนเพ่ือความอยูรอด
ของตนเอง  ทําเกิดปญหาทางสังคมตามมา  เชนปญหาความคิดท่ีแตกตางทางการเมือง  ปญหาความแตกแยก
ของคนในสังคมและชุมชน ปญหายาเสพติด  ปญหาวัยรุน  และปญหาอ่ืนๆ องคการบริหารสวนตําบลเสอเพลอ   
ไดเล็งเห็นถึงความสําคัญของปญหาดังกลาว  จึงไดจัดทําโครงการธรรมะ(ธรรมสวนะ)ปฎิบัติเพ่ือสรางความ
เขมแข็งใหครอบครัวและชุมชน  เพ่ือขัดเกลาจิตใจใหบริสุมธิ์ผองใส สรางความสามัคคี  สมานฉันท  และ
เสริมสรางความเขมแข็งใหกับครอบครัวและชุมชนตอไป 

3. วัตถุประสงค 
3.๑ เพ่ือสรางความเขมแข็งใหครอบครัวและชุมชน    
3.2 สรางความสามัคคี  สมานฉันทครอบครัวและชุมชน    
3.๓  เพ่ือใหหนวยงานราชการ  และองคกรภาคประชาชน ไดทํากิจกรรมท่ีเปนโยชนรวมกันทําใหเกิด

ความสามัคคี  สมานฉันท 

4. เปาหมาย 
 คณะผูบริหาร/พนักงาน อบต.เสอเพลอ/กํานัน/ผูใหญบาน/ประชาชน/ คณะครู/ นักเรียน  ในเขตพ้ืนท่ี
ตําบลเสอเพลอ 

5. ระยะเวลาดําเนินการ 
 กรกฎาคม - ตุลาคม 2561 
6. วิธีการดําเนินงาน 

6.๑  เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัตินายกองคการบริหารองคการบริหารสวนตําบลเสอเพลอ 
6.๒  ประชุมเจาหนาท่ี  หนวยงานท่ีเก่ียวของ  คณะผูบริหาร  ผูอํานวยการโรงเรียน  ผูนําชุมชน 

 6.๓  นําคณะผูบริหาร  พนักงาน อบต.เสอเพลอ  กํานัน  ผูใหญบาน  ประชาชน  คณะครู  นักเรียน  
นักศึกษา  เขาปฏิบัติธรรมฟงธรรมเทศนาจากพระสงฆ  ถวายเครื่องไทยทานแดพระสงฆฝกสมาธิ  ในวันพระ
ตลอดฤดูกาลเขาพรรษา 
 6.๔  สรุปรายงานประเมินผล 
7. สถานท่ีดําเนินการ 

วัดในเขตพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลเสอเพลอ ตําบลเสอเพลอ  อําเภอกุมภวาป   จังหวัดอุดรธานี 
 8. ผูรับผิดชอบโครงการ   

กองการศึกษา  องคการบริหารสวนตําบลเสอเพลอ   สถานศึกษา  ศาสนสถานในเขตตําบลเสอเพลอ 
9.  งบประมาณ 
           50,000  บาท 
10. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

10.๑  สรางความเขมแข็งใหครอบครัวและชุมชน    
10.๒  สรางความสามัคคี  สมานฉันทครอบครัวและชุมชน    
10.๓  หนวยงานราชการ  และองคกรภาคประชาชน ไดทํากิจกรรมท่ีเปนประโยชนรวมกันทําใหเกิด

ความสามัคคี  สมานฉันท 
10.4  สงเสริมใหประชาชน  นกัเรียน/ นักศึกษา  ไดฝกปฏิบัตธิรรมขัดเกลาจิตใจใหบริสุทธ หางไกลยาเสพติด 
 



 แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 4 ป (พ.ศ.2561-2564) หนา 83 

 
 

1. ช่ือโครงการ :   “  มาตรการแตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนา องคการบริหารสวนตําบล  ”  
2. หลักการและเหตุผล: 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ. 2548 หมวด  1 องคกร
จัดทําแผนพัฒนา  ขอ 7  (1)  (2)  กําหนดใหมีองคกรและโครงสรางขององคกรจัดทําแผนพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินในรูปแบบของคณะกรรมการ 

ดังนั้น เพ่ือใหองคการบริหารสวนตําบลเสอเพลอ  ในฐานนะรูปแบบองคการบริหารสวนตําบล มีองคกร
ในการจัดทําแผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน  พ.ศ.2548  และท่ีแกไขเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 2 พ.ศ.2559 องคการบริหารสวนตําบลเสอเพลอ   โดยงาน
วิเคราะหนโยบายและแผน  สํานักปลัด  จึงแตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาการจัดทําแผนพัฒนาองคการ
บริหารสวนตําบลเสอเพลอ  ข้ึน 
3. วัตถุประสงค : 
 เพ่ือสงเสริมใหบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลและตัวแทนประชาชน จากทุกภาคสวนไดมีสวน
รวมและแสดงความคิดเห็นในการจัดทํารางแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป   ขององคการบริหารสวนตําบล ใหสอดคลอง
กับประเด็นหลักการพัฒนาท่ีประชาคมองคการบริหารสวนตําบล และ คณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวน
ตําบลเสอเพลอ กําหนดดวยความถูกตอง  โปรงใส และสุจริต                                                                                                    
4. เปาหมาย /ผลผลิต  
 4.1 คณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลเสอเพลอ          
 4.2 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลเสอเพลอ          
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนตําบลเสอเพลอ 
6. วิธีดําเนินการ : 

6.1  จัดประชุม จนท.เพ่ือคัดเลือกหัวหนาสวนการบริหารและองคประกอบ ท่ีเก่ียวของ ,  
 6.2  จัดประชุม / สนับสนุน / สงเสริม การประชุมประชาคม เพ่ือคัดเลือกผูแทนประชาคมองคการบริหาร 
                  สวนตําบล  ( หรือ ขอความรวมมือผูนําสงรายชื่อ ตัวแทนประชาคม  ท่ีผานการคัดเลือกจากประชาคม ) 
           6.3  จัดการประชุมสภาเพ่ือคัดเลือกตัวแทนจาก สมาชิกสภา 
           6.4  จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ ฯ 
7. ระยะเวลาดําเนินการ : 
 ปงบประมาณ  พ.ศ.2561 - 2564 
8. งบประมาณดําเนินการ  : 
 ไมใชงบประมาณ 
9. ผูรับผิดชอบโครงการ : 
 งานวิเคราะหนโยบายและแผน สํานักปลัด  องคการบริหารสวนตําบลเสอเพลอ  อําเภอกุมภวาป   
          จังหวัดอุดรธาน ี
10. ตัวช้ีวัด / ผลลัพธ  : 
 10.1  แตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลเสอเพลอ      
 10.2  แตงตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลเสอเพลอ     
 10.3  การมีสวนรวมในการจัดทําแผนงาน/โครงการ 
          10.4  การมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นการปฏิบัติราชการ 
          10.5  การมีสวนรวมดําเนินการตามโครงการ       
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โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  
“ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ”  

1.หลักการและเหตุผล  
พระบาทสมเด็จ พระปรมินทรามหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลท่ี 9  ไดมีพระราชดํารัสชี้แนะแนวทางการ

ดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใหแกพสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกวา 25 ป ตั้งแตกอน
วิกฤติการณทางเศรษฐกิจ และเม่ือภายหลังไดทรงเนนย้ําแนวทางการแกไขเพ่ือใหรอดพนและสามารถดํารงอยู 
ไดอยางม่ันคงและยั่งยืนภายใตกระแสโลกาภิวัฒนและความเปลี่ยนแปลงตางๆ ซ่ึงการเกษตรในสมัยกอน 
เกษตรกรจะทําการผลิตเพ่ือการบริโภคโดยอาศัยธรรมชาติตามสภาพแวดลอมมีการปลูกพืชหลากหลายชนิดคละ
กัน ท้ังพืชผัก ไมผล ไมยืนตน พืชสมุนไพร พืชใชสอย ในลักษณะของสวนผสม ตอมามีการพัฒนาเปนการเกษตร
เพ่ือการบริโภคและจําหนาย ทําใหตองใชทรัพยากรจากภายนอกมากข้ึน ตนทุนการผลิตสูงข้ึนประกอบกับเกิด
วิกฤติทางเศรษฐกิจของประเทศ ทําใหตองหันกลับมาทําการเกษตรเพ่ือการบริโภคและจําหนายในลักษณะ
เศรษฐกิจพอเพียงอีกครั้ง  การปลูกผักสวนครัวรั้วกินไดจึงเปนทางเลือกหนึ่งท่ีนาสนใจ เนื่องจากเปนการเกษตร
แบบพ่ึงตนเองเปนการใชพ้ืนท่ีเล็กๆใหเกิดประโยชน ปลอดภัยจากการใชสารเคมีและสารพิษตกคาง ทําให
สภาพแวดลอมของบริเวณบานนาอยูอาศัยและท่ีสําคัญสามารถใชบริโภคในครัวเรือนเปนการลดรายจายของ
ครอบครัวแทนท่ีจะซ้ือจากตลาด และเหลือจากการบริโภคในครัวเรือนสามารถขายเปนการเพ่ิมรายไดใหแก
ครอบครัวอีกดวย  

จากหลักการดังกลาว องคการบริหารสวนตําบลเสอเพลอ เล็งเห็นวาเพ่ือใหประชาชนในตําบล   
เสอเพลอไดตระหนักและรูถึงความสําคัญของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถนําไปปรับใชท้ังในระดับ
ตนเอง ครอบครัว ธุรกิจ ตลอดจนการปรับใชในระดับสังคมประเทศเพ่ือใหประเทศเกิดการพัฒนาอยางยั่งยืนและ
ตอเนื่อง จึงไดจัดทําโครงการนี้ข้ึนโดยมีการเผยแพรพระราชกรณียกิจ การคัดเลือกประชาชนท่ีนําหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงไปใชไดอยางเหมาะสม ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพของกลุมตัวอยางใหเปนแหลงเรียนรูและ
สามารถถายทอดองคความรูใหแกประชาชนในพ้ืนท่ีขางเคียงไดอยางเหมาะสมตอไป จึงไดจําทําโครงการนี้ 
2.วัตถุประสงค  
 2.1 เพ่ือสรางการตระหนักรูและใหความสําคัญกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
 2.2 เพ่ือเชิดชูเกียรติใหกับผูดํารงตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 2.3 เพ่ือพัฒนาศักยภาพของแหลงเรียนรูใหสามารถถายทอดไปสูประชาชนในพ้ืนท่ีขางเคียง  
3.เปาหมาย 
 3.1 การจัดทําสือและจัดนิทรรศการเพ่ือเผยแพรพระราชกรณียกิจ  
 3.2 การคัดเลือกประชาชนชาวตําบลเสอเพลอท่ีดํารงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 19 หมู ๆ 
ละ 1 คน 
 3.3 การพัฒนาศักยภาพของแหลงเรียนรูตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อยางนอย 10 แหลง
เรียนรู 
4. วิธีดําการ 
 4.1 การจัดทําโครงการเพ่ือขออนุมัติดําเนินการโครงการ 
 4.2 การแตงตั้งคณะทํางานและประชาสัมพันธโครงการ 
 4.3 การจัดทําสื่อเผยแพรและการคัดเลือกประชาชนท่ีปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 4.5 การจัดนิทรรศการเผยแพรพระราชกรณียกิจเก่ียวกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดํารอและ 
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 4.6 การพัฒนาศักยภาพของแหลงเรียนรู 
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 4.7 การติดตามและประเมินผล 
5.พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 1.พ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลเสอเพลอ 
 2.พ้ืนท่ี ท่ี มีแหลงเรียนรูตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เชน อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย         
อําเภอวังน้ําเขียว จังหวัดนครราชสีมา เปนตน 
6.ระยะเวลาดําเนินการ 
 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561  
7.งบประมาณโครงการ 
 งบประมาณโครงการท้ังสิ้น 150,000 บาท โดยแบงเปนคาใชจายดังนี้ 

1. คาจัดทําสื่อสิ่งพิมพและจัดนิทรรศการ     40,000 บาท 
2. การพัฒนาศักยภาพของผูไดรับการเชิดชูเกียรติและแหลงเรียนรู  70,000 บาท 
3. การถายทอดและฝกอบรมประชาชนท่ัวไป    40,000 บาท  

8. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 กองสงเสริมการเกษตร องคการบริหารสวนตําบลเสอเพลอ 
9. ตัวชี้วัด 
 9.1 ตัวชี้วัดท่ี 1 ระดับความสําเร็จของหมูบานท่ีมีประชาชนท่ีสามารถเปนแบบอยางตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
 9.2 ระดับความสําเร็จในกิจกรรมถายทอดใหความรู โดยวัดจากการพัฒนาศักยภาพของประชาชน
ตนแบบ และกิจกรรมถายทอด โดยวัดจากประชาชนผูสนใจเขาศึกษาดูงาน 
10.ผลลัพธ 
 10.1 มีประชาชนตนแบบตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 19 คน  
 10.2 มีแหลงเรียนรูตามหลักหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อยางนอย 10 แหลงเรียนรู 
 10.3 มีกิจกรรมถายทอดการเรียนรูจํานวน 2 ครั้ง  
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โครงการควบคุมการเบิกจายเงินตามขอบัญญัตงิบประมาณประจําป  2561 

1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ   
กิจกรรม “ควบคุมการเบิกจายเงินตามขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป 2561”  

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ  
   เพ่ือใหการบันทึกบัญชี การจัดทําทะเบียนคุมเงินรายจายขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเปน
แนวทางเดียวกันและ สอดคลองกับการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินจึงมี
กิจกรรมควบคุมใหบุคลากรฝาย บัญชี กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลเสอเพลอ จัดทําทะเบียนคุมเงิน
รายจายใหความรูความเขาใจในการปฏิบัติ ทําใหเกิดความ คุมคาและมีประสิทธิภาพลดขอผิดพลาดในการเบิก
จายเงินตามขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป และดําเนินงานตามข้ันตอนของระเบียบประกาศ
กระทรวงมหาดไทยและหนังสือสั่งการท่ีเก่ียวของ ซ่ึงถือเปนเรื่องสําคัญท่ีองคกรปกครองสวน ทองถ่ินจะตองทํา
ตามกฎหมาย ระเบียบ และมีความจําเปนตอการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบลเสอเพลอ 
3. วัตถุประสงค  

3.1 เพ่ือใหบุคลากรฝายบัญชี กองคลัง มีความรูความเขาใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศ และ
หนังสือท่ีเก่ียวของ  

3.2 เพ่ือลดขอผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ท่ีอาจจะทําใหเกิดความเสียหายแกทางราชการ 
3.3 สามารถนําเสนอขอมูลดานการเงิน และงบประมาณใหแกผูบริหารไดทราบเม่ือตองใชขอมูลในการ

ตัดสินใจหรือเพ่ือใชเปนแนวทางในการวางแผน  ไดรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ  
4. เปาหมาย/ผลผลิต  

บุคลากรฝายบัญชี กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลเสอเพลอ 
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ  
                     กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลเสอเพลอ  
6. วิธีดําเนินการ  

6.1 จัดทําทะเบียนคุมเงินรายจายตามงบประมาณแยกหมวดรายจาย แยกแผนงาน แยกประเภท
รายจายตามงบประมาณ ท่ีตั้งไว 

6.2 สอบทานขอมูลการจัดทําทะเบียนตางๆ ไดใหตรงกับขอมูลในระบบบัญชีคอมพิวเตอรขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน  

7. ระยะเวลาดําเนนิการ   
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 วันท่ี 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2561  

8. งบประมาณดําเนินการ   
ไมใชงบประมาณ  

9. ผูรับผิดชอบ   
                    กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลเสอเพลอ 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ  

10.1 บุคลากรฝายบัญชี กองคลัง มีความรูความเขาใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศและหนังสือสั่ง
การท่ีเก่ียวของ  

10.2 ลดขอผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ท่ีอาจจะทําใหเกิดความเสียหายแกทางราชการ และเปนไปใน
ทิศทางเดียวกัน  

10.3 เกิดความคุมคาและมีประสิทธิภาพในการบริหารงบงบประมาณ  
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โครงการจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อจัดจางจากตวัแทนชุมชน 
 

1. ช่ือโครงการ : กิจกรรม 
การจัดหาคณะกรรมการจัดซ้ือจัดจางจากตัวแทนชุมชน  

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ  
องคการบริหารสวนตําบลเสอเพลอ  เห็นถึงประโยชนจากแนวคิดการบริหารราชการแบบมีสวน

รวมตามเจตนารมณของ รัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2545 
พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑการ บริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 และแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
ระบบราชการไทย (พ.ศ. 2556 – 2561) องคการบริหารสวนตําบลเสอเพลอ  จึงไดดําเนินการสงเสริมการมี
สวนรวมของประชาชน โดยการกําหนดใหมีการจัดหาคณะกรรมการจัดซ้ือ จัดจางจากตัวแทนชุมชน เพ่ือให
ประชาชนเขามามีสวนรวมโดยผานชองทางหรือกลไกในการรวมเปนคณะกรรมการในการ ตรวจสอบการจัดซ้ือ
จัดจางขององคการบริหารสวนตําบลทุกข้ันตอน ซ่ึงหมายความรวมถึงประชาชนสามารถมีโอกาสในการ ไดรับ
ขอมูลขาวสารและแสดงความคิดเห็น ไดเรียนรูการบริหารราชการแบบมีสวนรวมหรือการบริหารราชการใน
ระบบเปดจาก การปฏิบัติจริง สวนองคการบริหารสวนตําบลสามารถพัฒนาระดับการเปดโอกาสใหประชาชนเขา
มามีสวนรวมกับภาครัฐมาก ข้ึน เพ่ือกระตุนการปรับเปลี่ยนสูการบริหารราชการท่ีเปดเผย โปรงใส เนนการมีสวน
รวมของประชาชน และพัฒนาระบบ ราชการเพ่ือตอบสนองความตองการและเพ่ือประโยชนของประชาชนเปน
สําคัญ  
3. วัตถุประสงค  

3.1 เพ่ือสนับสนุนใหตัวแทนภาคประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบการจัดซ้ือจัดจาง           ของ
องคการบริหารสวนตําบลเสอเพลอ 

3.2 เพ่ือปองกันการทุจริตในดานท่ีเก่ียวของกับงบประมาณของ  องคการบริหารสวนตําบล        เสอเพลอ   
ใหเกิดการพัฒนาไดอยางคุมคา  

4. เปาหมาย   
ตัวแทนชุมชนในพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลเสอเพลอ 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ  
                      องคการบริหารสวนตําบลเสอเพลอ 
6. วิธีดําเนินการ  

6.1 คัดเลือกตัวแทนชุมชนจากการประชุมประชาคม เพ่ือเลือกตัวแทนชุมชนเขารวมเปนคณะกรรมการ
จัดซ้ือจัดจาง ไดแก กรรมการตรวจการจาง  

6.2 จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการจัดซ้ือจัดจาง ซ่ึงตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2535 แกไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2553 มิไดกําหนด ใหมีการแตงตั้งใหมี
ผูแทนชุมชนเขารวมเปน กรรมการ แตองคการบริหารสวนตําบลเสอเพลอ  ใหความสําคัญในการมี
ตัวแทนชุมชนเขารวมตรวจสอบเพ่ือใหการดําเนินงานเปนไป อยางซ่ือตรง โปรงใส โดยตัวแทนชุมชนไม
ตองรวมรับผิดหากเกิดความเสียหาย  

6.3 จัดประชุมใหความรูความเขาใจแกคณะกรรมการ เม่ือมีการจัดซ้ือจัดจางทุกครั้ง เพ่ือใหเจาหนาท่ีและ
ตัวแทนชุมชนมีความเขาใจในบทบาทหนาท่ี และทราบกระบวนการจัดซ้ือจัดจางและตรวจการจางอยาง
ละเอียดและถูกตอง  

7. ระยะเวลาดําเนินการ  
        4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)  
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8. งบประมาณดําเนินการ   
      ไมใชงบประมาณ  

9. ผูรับผิดชอบโครงการ   
      งานพัสดุ กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลเสอเพลอ 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ  
             การจัดซ้ือจัดจางขององคการบริหารสวนตําบลเสอเพลอมีความโปรงใส โดยมีตัวแทนประชาชนรวม
ตรวจสอบและไมเกิด ปญหาการทุจริตคอรรัปชัน  
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โครงการแตงตัง้ตวัแทนประชาคมเขารวมเปนคณะกรรมการตรวจรับงานจาง 
1. ช่ือโครงการ : มาตรการ 

แตงตั้ง ตัวแทนประชาคมเขารวมเปนคณะกรรมการตรวจรับงานจาง  
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ  
  ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลเสอเพลอ ไดดําเนินการตามขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปใน
ดานการจัดซ้ือจัดจาง ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในรอบปงบประมาณ และสงเสริมใหภาคประชาชน 
(ประชาคม) ใหมีสวนรวมอยางแข็งขันกับ มาตรการการปองกันการทุจริตในองคการบริหารสวนตําบลเสอเพลอ  

3. วัตถุประสงค  
เพ่ือเปนกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผานการประชาคม) ในการมีสวนรวมกับองคการบริหารสวนตําบล

เสอเพลอ   อยางแข็งขันสําหรับการทํางานขององคการบริหารสวนตําบลเสอเพลอ ไดมีกฎหมาย ระเบียบ 
ขอบังคับ กําหนดใหภาคประชาชนและ สงเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผานการประชาคม) ใหมีสวนรวม
อยางแข็งขัน กับมาตรการการปองกันการทุจริตใน องคการบริหารสวนตําบลนั่นคือไดทําหนาท่ีอยางถูกตอง  

4. เปาหมาย  
ตัวแทนประชาคมหมูบานท้ัง   19   หมูบาน  

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
องคการบริหารสวนตําบลเสอเพลอ 

6. วิธีการดําเนินการ  
6.1 สงเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยผานการประชาคม) ใหมีสวนรวมกับองคการบริหารสวนตําบลเสอเพล

ออยางแข็งขัน  สําหรับการทํางานขององคการบริหารสวนตําบลเสอเพลอไดมีกฎหมายระเบียบ 
ขอบังคับ กําหนดใหภาคประชาสังคม (ตัวแทน ประชาคม) ตองไปมีสวนเก่ียวของกับองคการบริหาร
สวนตําบลเสอเพลอในหลายๆ สวน เชน ใหตัวแทนประชาคมมีสวนรวมเปน กรรมการตามระเบียบฯ วา
ดวยการพัสดุ เชน เปนกรรมการเปดซองสอบราคาเปนกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาเปน 
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุเปนกรรมการตรวจการจาง ฯลฯ  

6.2 มีการฝกอบรมตัวแทนประชาคมใหมีความรูความเขาใจเรื่องระเบียบฯวาดวยการพัสดุ เพ่ือเรียนรูทํา
ความเขาใจระเบียบตางๆ จะไดปฏิบัติไดอยางถูกตอง  

7. ระยะเวลาการดําเนินการ 
      ดําเนินการทุกปงบประมาณ  

8. งบประมาณดําเนินการ   
          ไมใชงบประมาณ  

9. ผูรับผิดชอบโครงการ  
กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลเสอเพลอ  

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ  
10.1 ภาคประชาชนมีสวนรวมในการดําเนินงานและตรวจสอบการดําเนินงานขององคการบริหาร

สวนตําบลเสอเพลอ   
10.2 ภาคประชาชนทราบและตระหนักถึงสิทธิ หนาท่ีและบทบาทในการมีสวนรวมและตรวจสอบ

การดําเนินงานของ หนวยงานทองถ่ินของตนเอง  
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โครงการเผยแพรขอมูลขาวสารดานการเงิน การคลัง พัสดุ และทรัพยสิน 
ขององคการบริหารสวนตําบลเสอเพลอ 

 
1. ช่ือโครงการ : กิจกรรม  

        “การเผยแพรขอมูลขาวสารดานการเงิน การคลัง พัสดุ และทรัพยสินของ อบต. และการรับเรื่อง
รองเรียนเกี่ยวกับการเงินการคลัง”  

2. หลักการและเหตุผล  
            การบริหารงานราชการในปจจุบัน ภาคประชาชนไดเขามามีสวนรวมและมีบทบาทอยางมากในการ
บริหารงานของราชการสวนทองถ่ินในดานตางๆ การบริหารงานราชการสวนทองถ่ินตองสามารถตรวจสอบได 
ตองมีความโปรงใส ตองให ประชาชนไดรับทราบขอมูล ขาวสาร ในการดําเนินกิจกรรมตางๆ เพ่ือเปนการปองกัน
มิใหเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดแกภาครัฐและภาคประชาชน  
3. วัตถุประสงค  
            เพ่ือเผยแพรขอมูลขาวสารในการปฏิบัติงานใหประชาชนไดรับรู เพ่ือประชาสัมพันธการปฏิบัติงานของ
ภาครัฐเพ่ือ สงเสริมบทบาทการมีสวนรวมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริตประพฤติมิชอบใน
ภาครัฐเสริมสรางและ พัฒนาเครือขายในการติดตามและตรวจสอบการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐใหมี
ความเขมแข็งเพ่ือใหมีระบบ และกลไก ในการปองกันและตรวจสอบมิใหเกิดการทุจริต หรือการปฏิบัติหนาท่ีโดย
มิชอบในภาครัฐ  
4. เปาหมาย/ผลผลิต  
             ประชาชนภายในเขตองคการบริหารสวนตําบลเสอเพลอ 
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ  
             องคการบริหารสวนตําบลเสอเพลอ 
6. วิธีดําเนินการ  
              เผยแพรขอมูลขาวสารเก่ียวกับงบประมาณ รายการบัญชีรับจายเงินประจําป และการจัดซ้ือจัดจาง 
จัดหาพัสดุตางๆ รวมถึงการประชาสัมพันธเก่ียวกับการชําระภาษีทองถ่ิน และการรับเรื่องรองเรียนทางดาน
การเงินการคลัง ผานทางเว็บไซตของ องคการบริหารสวนตําบลเสอเพลอและปดประกาศขอมูลดังกลาวท่ีบอรด
ประชาสัมพันธขององคการบริหารสวนตําบลเสอเพลอ 
7. ระยะเวลาดําเนินการ  
               4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)  
8. งบประมาณดําเนินการ   

          ไมใชงบประมาณ  
9. ผูรับผิดชอบโครงการ  
               กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลเสอเพลอ 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ  
                ประชาชนไดรับรูขอมูลขาวสารท่ีสําคัญของทางราชการ ประชาชนมีโอกาสไดตรวจสอบการ
บริหารงานของเทศบาล ทําใหลดการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีความโปรงใสในการปฏิบัติงาน  
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โครงการเผยแพรขอมูลขาวสารดานการจัดซ้ือ – จัดจาง ประจําป  2561 
 

1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
โครงการเผยแพรขอมูลขาวสารดานการจัดซ้ือ – จัดจาง  

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ  
เนื่องจากองคการบริหารสวนตําบลเสอเพลอ มีฐานะเปนนิติบุคคล มีอํานาจหนาท่ีในการจัดทํา

บริการสาธารณะดวยตนเอง ท้ังในเรื่องการ จัดหารายไดและการใชจายเงินและการบริหารงานตางๆ ตามภารกิจ
และการจัดทําบริการสาธารณะ แตตองเปนไปตามอํานาจ หนาท่ีและกฎหมายท่ีกําหนดไว ดังนั้น การท่ีเทศบาล
จะบริหารงานใหมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชน จะตองบริหารงานดวยความซ่ือสัตย สุจริต 
มีความโปรงใส และสามารถตรวจสอบไดตามหลักธรรมาภิบาล  เพ่ือใหเปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 
2496 มาตรา 50 วรรคทาย ท่ีกําหนดใหการปฏิบัติงานตามอํานาจ หนาท่ีของเทศบาลตองเปนไปเพ่ือ
ประโยชนสุขของประชาชน โดยใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีและใหคํานึงถึงการมี สวนรวมของประชาชน
ในการจัดซ้ือ จัดจาง และการเปดเผยขอมูลขาวสาร ประกอบกับมาตรา 50 (9) ท่ีกําหนดใหเทศบาลมี อํานาจ
หนาท่ีอ่ืนตามท่ีกฎหมายบัญญัติใหเปนหนาท่ีของเทศบาล ท้ังนี้ ตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ 
พ.ศ. 2540 และพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 
23 ท่ีกําหนดใหการจัดซ้ือ จัดจาง ใหสวนราชการดําเนินการโดยเปดเผยและเท่ียงธรรม โดยพิจารณาถึง
ประโยชนและผลเสียทางสังคม ภาระตอ ประชาชน คุณภาพ วัตถุประสงคท่ีจะใช ราคา และประโยชนระยะยาว
ท่ีจะไดรับประกอบกัน  
ดังนั้น เพ่ือใหการบริหารงบประมาณของเทศบาลเปนไปอยางโปรงใส ตรวจสอบได เกิดประสิทธิภาพและ     
เกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชนในทองถ่ิน จึงมีความจําเปนตองจัดโครงการเผยแพรขอมูลขาวสารดานการ
จัดซ้ือ – จัดจาง เพ่ือให ประชาชนไดเขาถึงขอมูลขาวสารเก่ียวกับการจัดซ้ือ – จัดจางของเทศบาลทุกโครงการ
และกิจกรรม  
3. วัตถุประสงค  

๑. เพ่ือใหประชาชนไดรับทราบขอมูลขาวสารเก่ียวกับการจัดซ้ือ – จัดจางตามโครงการและกิจกรรม
ตางๆ ของ อบต.เสอเพลอ 

๒. เพ่ือใหประชาชนไดรวมตรวจสอบงานโครงการตางๆ ท่ีเปนสาธารณะประโยชน และรูสึกหวงแหน
สิ่งท่ีไดมีสวนรวม 

๓. เพ่ือเสริมสรางความโปรงใสในการปฏิบัติราชการ สามารถตรวจสอบไดตามหลักธรรมาภิบาล  
๔. เพ่ือปองกันการทุจริตในหนวยงาน  

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
เผยแพรขอมูลการจัดซ้ือ – จัดจาง ตามแผนงาน/โครงการตางๆ ของ อบต.เสอเพลอ            

ท่ีดําเนินการตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2535 แกไข
เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 9) พ.ศ. 2553 จํานวน 4 ชองทาง ไดแก ทางเว็บไซต บอรดประชาสัมพันธ หนังสือ ระบบ
กระจายเสียงไรสาย  
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ  
         องคการบริหารสวนตําบลเสอเพลอและชุมชนตางๆ ภายในเขตองคการบริหารสวนตําบลเสอเพลอ 
6. วิธีดําเนินการ  
   รวบรวมขอมูลกระบวนการจัดหาพัสดุเพ่ือจัดทําประกาศ ดังนี้  

1) ประกาศการจัดซ้ือ – จัดจาง  
2) ประกาศการกําหนดราคากลางในการจัดซ้ือ – จัดจาง  
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3) ประกาศกําหนดวัน เวลา สถานท่ีในการตรวจรับงาน  
4) ประกาศวัน เวลา สถานท่ีในการตรวจรับงาน  
5) ประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลือกพรอมวงเงินการจัดซ้ือ – จัดจาง  
6) ประกาศวัน เวลา สถานท่ีในการตรวจรับงาน  

นําสงประกาศไปเผยแพรประชาสัมพันธตามชองทางการประชาสัมพันธของเทศบาล ไดแก ทางเว็บไซต บอรด
ประชาสัมพันธ ระบบกระจายเสยีงไรสาย หนวยงานราชการ เปนตน 
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โครงการพัฒนาแผนและกระบวนการจัดหาพัสดุประจําป  2561 

1) ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ   
กิจกรรม “การพัฒนาแผนและกระบวนการจัดหาพัสดุ”  

2) หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ  
ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี ซ่ึงกําหนดใหมีการบริหาร

ราชการ อยางมีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ และเกิดประโยชนสูงสุดกับประชาชนและ
การปฏิบัติใหเปนไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุของหนวยการบริหารราชการสวนทองถ่ิน ป 
2535 และแกไขเพ่ิมเติม และกฎหมายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ  
3) วัตถุประสงค  

1) เพ่ือปรับปรุงการดําเนินงานดานจัดซ้ือจัดจาง  
2) เพ่ือใชเปนขอมูลในการรายงานผูบริหาร  
3) เพ่ือใชเปนขอมูลในการวางแผนจัดซ้ือจัดจางของหนวยงาน  
4) เพ่ือใหทราบปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน  
5) เพ่ือใชเปนแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดหาพัสดุ  
6) เพ่ือเปนขอมูลใหกับประชาชนสามารถตรวจสอบได  

4) เปาหมาย/ผลผลิต  
1) ผูอํานวยการกองคลัง/ หัวหนาฝายการเงิน/ เจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานดานพัสดุ  

5) พ้ืนท่ีดําเนินการ  
            องคการบริหารสวนตําบลเสอเพลอ 
6) วิธีดําเนินการ  

1) จัดเก็บขอมูลในการจัดซ้ือจัดจาง  
2) จําแนกวิธีการจัดซ้ือจัดจางและคิดเปนรอยละของจํานวนโครงการและรอยละของจํานวน

งบประมาณ  
3) สรุปผลการจัดซ้ือจัดจาง  
4) สรุปปญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน  
5) รายงานผลการจัดซ้ือจัดจางประจําป  
6) รายงานการวิเคราะหผลการจัดซ้ือจัดจางประจําป  
7) เผยแพรขอมูลใหประชาชนไดรับทราบ  

7) ระยะเวลาดําเนินการ  
                      4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)  
8) งบประมาณดําเนินการ   

ไมใชงบประมาณ  
9) ผูรับผิดชอบโครงการ   

              กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลเสอเพลอ 
10) ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ  

1) ประชาชนไดรับทราบขอมูลในการบริหารงานของหนวยงานดวยความโปรงใสมีประสิทธิภาพ  
2) ผูบริหารมีขอมูลในการวางแผนการบริหารงานใหมีประสิทธิภาพ ผูปฏิบัติงานมีขอมูลในการพัฒนา

แผนและกระบวนการจัดซ้ือจัดจางใหมีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาเปนประโยชนกับ
ประชาชน 
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โครงการรายงานผลการใชจายเงินใหประชาชนไดรับทราบ 
 
1. ช่ือโครงการ : กิจกรรม 

การรายงานผลการใชจายเงินใหประชาชนไดรับทราบ  
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ  

การปฏิบัติงานดานการคลังเปนการทํางานท่ีตองอาศัยระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการ 
ตลอดจนมติคณะรัฐมนตรี วิธีการทํางานตองอยูในกรอบ และตองมีระบบการบริการท่ีรวดเร็ว ถูกตอง ประชาชน
หรือผูรับบริการเกิดความพึงพอใจสราง ความสะดวกใหแกประชาชนมากท่ีสุดถูกตองท้ังระเบียบกฎหมาย 
ขอเท็จจริง ไมมีขอผิดพลาดบริการดวยความเสมอภาคกัน ไมเลือกปฏิบัติเสริมสรางความโปรงใสในการ
ปฏิบัติงาน การบริหารการเงินการคลังเกิดความโปรงใสไมเกิดการทุจริตคอรรัปชัน มีการทํางานมีกระบวนการท่ี
โปรงใส สามารถตรวจสอบได รายงานการเงินจากหนวยงานภายในและภายนอกไมพบขอบกพรอง                
มีกระบวนการทางการคลังท่ีเปดเผยขอมูลอ่ืนตอประชาชน  
3. วัตถุประสงค  

3.1 เพ่ือใหเกิดความโปรงใสสามารถตรวจสอบได  
3.2 การใชงบประมาณอยางคุมคาและเปดโอกาสใหประชาชนสามารถซักถามและตรวจสอบได  
3.3 ปฏิบัติงานถูกตองตามระเบียบท่ีเก่ียวของ  
3.4 ในการบริหารจัดการตองทําอยางเปดเผยสามารถตรวจสอบได จึงตองมีการปรับปรุงแกไขการ

ทํางานขององคกรใหมีความโปรงใส สามารถเปดเผยขอมูลขาวสาร เปดโอกาสใหประชาชนสามารถ
ตรวจสอบความถูกตองได  

4. เปาหมาย/ผลผลิต  
                     ประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลเสอเพลอ 
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ  
                      องคการบริหารสวนตําบลเสอเพลอ  
6. วิธีดําเนินการ  

จัดทํางบแสดงฐานะการเงินและงบอ่ืนๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การ
เบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2547 และท่ี
แกไขเพ่ิมเติม โดยเปดเผยเพ่ือให ประชาชนทราบ ณ ท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลเสอเพลอ ภายในเกาสิบ
วันนับแตวันสิ้นป และจัดทํารายงานแสดงผลการดําเนินงาน ตามท่ีกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินกําหนด เพ่ือ
นําเสนอผูบริหารทองถ่ิน และประกาศสําเนารายงานดังกลาวโดยเปดเผย เพ่ือใหประชาชนทราบทุกสามเดือน  
7. ระยะเวลาดําเนินการ   

ตลอดปงบประมาณ 2561 และดําเนินการอยางตอเนื่อง  
8. งบประมาณดําเนินการ   

                 ไมใชงบประมาณ  
9. ผูรับผิดชอบโครงการ  
                       กองคลัง  องคการบริหารสวนตําบลเสอเพลอ 
10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ  

10.1 มีการพัฒนาการบริหารดานการเงินการคลังและงบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ  
10.2 มีการเบิกจายถูกตอง รวดเร็ว เกิดความประหยัด 

10.3 มีการเสริมสรางการมีสวนรวมของประชาชนในพ้ืนท่ีหรือผูรับบริการ 
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โครงการอบรมกรรมการตรวจการจาง 
 

1. ช่ือโครงการ :  
โครงการอบรมกรรมการตรวจการจาง  

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ  
การตรวจรับพัสดุ การตรวจการจางและการควบคุมงานกอสราง เปนกระบวนการท่ีมี

ความสําคัญท่ีจะบริหารสัญญา ใหบรรลุตามวัตถุประสงค และเปนไปตามเง่ือนไขท่ีกําหนดในสัญญาอยางมี
ประสิทธิภาพ ซ่ึงผูท่ีไดรับแตงตั้งใหทําหนาท่ี กรรมการตรวจรับ กรรมการตรวจการจางและผูควบคุมงาน จะตอง
มีความรูความเขาใจในอํานาจหนาท่ีตามขอบังคับ อ.อ.ป. วาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2548 รวมถึงระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม และเขาใจ เง่ือนไขขอกําหนดท่ีระบุไวในสัญญา
เปนอยางดี เพราะหากไมเขาใจหรือเขาใจคลาดเคลื่อนหรือปฏิบัติไมครบถวนในหนาท่ี ความรับผิดชอบตาม
อํานาจหนาท่ีท่ีตนเองไดรับการแตงตั้งใหทําหนาท่ีแลว อาจทําใหเกิดความเสียหายตอ อ.อ.ป. หรือบุคคล อ่ืน 
นอกจากนี้อาจจะตองรับผิดชอบทางแพง อาญา วินัย หรืออาจถูกฟองรองตอศาลปกครองได  
องคการบริหารสวนตําบลเสอเพลอเห็นถึงความสําคัญของการตรวจรับพัสดุและการตรวจการจาง ประกอบกับได
มีการเชิญ ใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการตรวจรับงานจาง เพ่ือความโปรงใส จึงไดจัดโครงการอบรม
กรรมการตรวจการจาง เพ่ือใหผู ท่ีไดรับแตงตั้งใหทําหนาท่ีกรรมการตรวจการจางมีความรู ความเขาใจ ปฏิบัติ
หนาท่ีตามท่ีไดรับมอบหมายไดอยางถูกตอง  

3. วัตถุประสงค   
เพ่ือใหผูปฏิบัติงานและผูไดรับการแตงตั้งใหเปนกรรมการตรวจการจาง ทําหนาท่ีตรวจงานจาง

อยางถูกตอง สอดคลองกับขอบังคับหรือระเบียบท่ีเก่ียวของ  
4. เปาหมาย  
                      คณะกรรมการตรวจการจาง  

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ  
                      องคการบริหารสวนตําบลเสอเพลอ  

6. วิธีดําเนินการ  
6.1 เสนอโครงการใหผูบริหารอนุมัติ  
6.2 จัดอบรมใหความรูแกคณะกรรมการตรวจการจาง  
6.3 ทําหนังสือเชิญคณะกรรมการตรวจงานจางใหเขารวมอบรม  

7. ระยะเวลาดําเนินการ  
                 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)  

8. งบประมาณดําเนินการ   
             ไมใชงบประมาณ  

9. ผูรับผิดชอบโครงการ   
              งานพัสดุ องคการบริหารสวนตําบลเสอเพลอ 

10. ผลลัพธ   
                 คณะกรรมการตรวจการจางทําหนาท่ีตรวจงานจางอยางถูกตองสอดคลองกับขอบังคับหรือ
ระเบียบท่ีเก่ียวของ  
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โครงการอบรมใหความรูประชาชนในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม 
 ประจาํปงบประมาณ 2561 

1. หลักการและเหตุผล 
  สภาพปจจุบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดลอมเสื่อมโทรมมากข้ึน การอนุ รักษ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางฉลาด โดยใชใหนอยเพ่ือเกิดประโยชนสูงสุด โดยคํานึงถึงระยะเวลาใน
การใชใหยาวนาน และกอใหเกิดความเสียหายตอสิ่งแวดลอมนอยท่ีสุด  

  ดังนั้น การอนุรักษทรัพยากรจึงมีความหมายในการพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดลอมดวย ซ่ึงกระทําได
หลายวิธี และปฏิบัติไดในระดับบุคคล เพ่ือใหไดใชงานและเกิดประโยชนอยางคุมคา การบูรณะซอมแซมสิ่งของ
บางอยางเพ่ือใชไปเปนเวลานานอาจเกิดการชํารุดได เพราะฉะนั้นถามีการบูรณะซอมแซมทําใหยืดอายุการใชงาน
ตอไปไดอีก การบําบัดและฟนฟู เปนวิธีการท่ีจะบําบัดและฟนฟู เปนวิธีการชวยลดความเสื่อมโทรมของ
ทรัพยากรดวยการบําบัดกอน เชน การบําบัดน้ําเสียจากบานเรือน / โรงงานอุตสาหกรรม เปนตน การใชสิ่งอ่ืน
ทดแทน เปนวิธีการท่ีใชทรัพยากรธรรมชาตินอยลงและไมทําลายสิ่งแวดลอม เชน การใชถุงผาแทนถุงพลาสติก 
การลดใชโฟม การใชพลังงานแสงแทนเชื้อเพลิง การใชปุยชีวภาพแทนปุยเคมี ตลอดจนการจัดการขยะมูลฝอย
ตั้งแตระดับครัวเรือนและชุมชน และท่ีสําคัญคือการพัฒนาและสนับสนุนการศึกษาใหกับประชาชนท่ัวไป 
นักเรียนท้ังในระบบโรงเรียนและนอกโรงเรียน เพ่ือใหเกิดความตระหนัก และใหความรวมมืออยางจริงจัง 

  องคการบริหารสวนตําบลเสอเพลอ จึงไดจัดทําโครงการอบรมใหความรูประชาชนในการรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอม ใหกับประชาชนและนักเรียน ประจําปงบประมาณ 2561 

2. วัตุถุประสงค 
1. เพ่ือประชาชนมีความรูดานการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
2. เพ่ือประชาชนมีสวนรวมในการอนุรักษ ชวยกันดูแลรักษาใหคงสภาพเดิม ไมใหเกิดความ

เสื่อมโทรม 
3. เพ่ือประชาชนไดจัดตั้งกลุมเพ่ือการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนใหความรวมมือ

ดวนจิตสํานึกในการดูแลรักษาสิ่งแวดลอมและทรัพยากร 
4. เพ่ือเกิดประโยชนในการดํารงชีวิตของตนเอง และเฝาระวังดูแลและปองกันท่ีจะไมให

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมถูกทําลาย เชน การเฝาระวังการท้ิงขยะ สิ่งปฏิกูลลง
แมน้ํา 

3. เปาหมาย 
  ประชาชน   เยาวชน  นักเรียน  ในเขตตําบลเสอเพลอ 

4. วิธีการดําเนินการ 
  4.1 จัดอบรมผูเขารวมโครงการพรอมชี้แจงความเปนมาและแนวทางการดําเนินงานตาม

โครงการ (กลุมรวมทุกชมชน) 
  4.2 ระดมความคิดเห็นการจัดกิจกรรมและการจัดต้ังกลุมพิทักษสิ่งแวดลอมประจําชุมชน 

(กลุมยอยแตละชุมชน) 
  4.3 ติดตามผลการดําเนินงานกลุมพิทักษสิ่งแวดลอมประจําชุมชน (กลุมยอยแตละชุมชน) 
  4.4 จัดกิจกรรมรวมกันปลูกตนไมในชุมชน พัฒนา ขุดลอก คูคลอง กําจัดวัชพืชในแมน้ํา       

คูคลอง ทําความสะอาดถนนและพ้ืนท่ีสาธารณะประโยชนตาง ๆ ในชุมชนและเขตองคการบริหารสวนตําบล   
เสอเพลอ 

  4.5 จัดกิจกรรมพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน และอนุรักษฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนใหมี
ความสวยงาม สะอาด รมรื่น นาพักผอนหยอนใจและเปนสถานท่ีออกกําลังกายของประชาชนในชุมชนอ่ืน ๆ 
ตลอดจนประชาชนท่ัวไป 



 แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 4 ป (พ.ศ.2561-2564) หนา 97 

 
 

  4.6 จัดกิจกรรมศึกษาดูงานหมูบาน / ชุมชน หรือหนวยงานท่ีประสบความสําเร็จในการ
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เพ่ือเปนกรณีตัวอยางใหแกชุมชนตาง ๆ ในเขตองคการบริหารสวน
ตําบลเสอเพลอ 

5. ระยะเวลาในการดําเนินการ 
  เดือน พ.ค. 60 – ก.ย. 61 

6. สถานท่ีดําเนินการ 
  หองประชุมองคการบริหารสวนตําบลเสอเพลอ 

7. หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
  สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลเสอเพลอ 

8. งบประมาณ 
  งบประมาณดําเนินการ จํานวน 15,000 บาท (หนึ่งหม่ืนหาพันบาทถวน) 

9. การติดตามประเมินผล 
1. จํานวนครัวเรือนท่ีสามารถจัดการทรัพยากรธรรมชาติในครัวเรือนไดอยางถูกวิธี 
2. ชุมชนท่ีมีการจัดการนําเสีย ขยะ ฯลฯ และตรวจสอบได 

10. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
1. ประชาชนมีความรูในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
2. ครัวเรือนและชุมชนมีสภาพสิ่งแวดลอมดีข้ึน 
3. ประชาชนมีสวนรวมและจัดตั้งกลุมในการเฝาระวังและดูแลปองกันทรัพยากรธรรมชาติ ใช

ประโยชนสูงสุด และไมทําลายสิ่งแวดลอม 
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