
ส่วนที่  ๓ 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

 
มิติที่  ๑  การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
   ๑.๑  การสร้างจิตสํานึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหารข้าราชการ
การเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่น  และฝ่ายประจําขององค์การบริหารส่วนตําบลสระแก้ว 
             ๑.๑.๑ สร้างจิตสํานึกและตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าที่ให้บังเกิดประโยชน์
สุขแก่ประชาชนในท้องถิ่น    
 

ลําดับที่  ๑ 
 

1. ชื่อโครงการ  โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานนอกสถานที่ของคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภา อบต.  พนักงาน
ส่วนต าบล  ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้างของ อบต.สระแก้ว   

2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 
     การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นสิ่งจ าเป็นมากในการพัฒนาองค์กรและการพัฒนาชาติ   การให้

การศึกษาค้นคว้าหาความรู้เพ่ิมเติมให้กับบุคลากรของหน่วยงาน ผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนต าบล 
ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง เป็นเรื่องที่หน่วยงานของรัฐจะต้องให้ความส าคัญเป็นอย่างยิ่งเพราะการอบรมให้
ความรู้และการศึกษาดูงานเป็นส่วนหนึ่งที่จะน ามาปรับปรุงประยุกต์ใช้ในการพัฒนาองค์กร  
      องค์การบริหารส่วนต าบลสระแก้ว  ได้เล็งเห็นความส าคัญของเรื่องดังกล่าว จึงได้จัดท าโครงการ
ฝึกอบรมและศึกษาดูงานนอกสถานที่ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และ
พนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนต าบลสระแก้ว   เดินทางไปทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่ขึ้น  เพ่ือให้บุคลากร
ได้มีความรู้เพ่ิมเติมในด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี  การปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ให้บังเกิด
ประโยชน์สุขแก่ประชาชนในท้องถิ่น  และการพัฒนาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงเป็นการเปิดโลกทัศน์ การ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากหน่วยงานอ่ืน ซึ่งจะก่อให้เกิดการพัฒนาในทุกๆด้านความความสัมพันธ์อันดีภายในองค์กร
และชุมชนตลอดจนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเองต่อไป 
 
3. วัตถุประสงค์ 

๓.๑  เพ่ือเป็นการพัฒนาความรู้  เพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน 
๓.๒  เพ่ือเป็นการน าความรู้มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน 
๓.๓  เพ่ือส่งเสริมให้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องธรรมาภาล   ปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ให้บังเกิด

ประโยชน์สุขแก่ประชาชนในท้องถิ่น  
๓.๔  เพ่ือส่งเสริมให้มีความรู้ความเข้าใจในหลักและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสามารถน าไป

ประยุกต์ใช้ในการท างานและการด าเนินชีวิตได้  
๓.๕  เพ่ือส่งเสริมให้มีความรู้ความเข้าใจและให้ความส าคัญกับการป้องกันและปราบปรามการทุจิรจ

ประพฤติมิชอบ  
๓.๖  เพ่ือให้บุคลากรน าความรู้และประสบการณ์ที่ได้จากการเรียนรู้ท้องถิ่นอ่ืน มาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์

แก่ท้องถิ่นตนเอง 
๓.๗  เป็นการสร้างขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน 

 
 
   
         แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  ๔  ปี  (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)               ๒๗ 
 



   
 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภา อบต.   พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง องค์การบริหาร

ส่วนต าบลสระแก้ว  อ าเภอพนมไพร  จังหวัดร้อยเอ็ด  จ านวน  ๕๑  ราย 
 
5. พื้นที่ดําเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลสระแก้ว  อ าเภอพนมไพร  จังหวัดร้อยเอ็ด 
 
6. วิธีดําเนินการ 
 ๑.  เสนอโครงการให้ผู้บริหารพิจารณา  
 ๒.  ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการอบรมให้ความรู้และประสานกลุ่ม/องค์กร 
ที่จะไปศึกษาดูงาน 
 ๓.  ด าเนินการอบรมและศึกษาดูงาน 
 ๔.  ประเมินผลผู้เข้าร่วมโครงการ  ตลอดจนข้อเสนอแนะ ปัญหาต่างๆ เพื่อน ามาปรับปรุง  และเป็น
ข้อมูลใน การด าเนินโครงการต่อไป 
 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ๔  ปี  (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) 
 
8. งบประมาณที่ใช้ในการดําเนินงาน 
          จ านวน  ๓๐๐,๐๐๐  บาท  (สามแสนบาทถ้วน) 
 
9. ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลสระแก้ว  อ าเภอพนมไพร  จังหวัดร้อยเอ็ด 
 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 ๑.  การปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้างมีประสิทธิภาพดีขึ้น 
 ๒.  บุคลากรได้รับความรู้เพ่ิมเติม สามารถน ามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  สามารถ
ตอบสนองความต้องการของชุมชนได้อย่างแท้จริง 
 ๓.  ผู้ปฏิบัติงานมีขวัญและก าลังใจในการท างาน 

๔.  บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องธรรมาภิบาล   ปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ให้บังเกิด
ประโยชน์สุขแก่ประชาชนในท้องถิ่น  

๕.  บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในหลักและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน
การท างานและการด าเนินชีวิตได้  

๖.  บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจและให้ความส าคัญกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ประพฤติมิชอบ  
  ๗.  ให้บุคลากรน าความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากการเรียนรู้ท้องถิ่นอ่ืนมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ 
 
 
 
   
         แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  ๔  ปี  (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)               ๒๘ 



   

ลําดับที่  ๒ 
 

1. ชื่อโครงการ  โครงการฝึกอบรมคุณธรรม  จริยธรรมของคณะผู้บริหารสมาชิกสภา อบต.  พนักงานส่วนต าบล  
ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้างของ อบต.สระแก้ว   

2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 
     การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นสิ่งจ าเป็นมากในการพัฒนาองค์กรและการพัฒนาชาติ   การให้

การศึกษาค้นคว้าหาความรู้เพ่ิมเติมให้กับบุคลากรของหน่วยงาน ผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนต าบล 
ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง เป็นเรื่องที่หน่วยงานของรัฐจะต้องให้ความส าคัญเป็นอย่างยิ่งเพราะการอบรมให้
ความรู้และการศึกษาดูงานเป็นส่วนหนึ่งที่จะน ามาปรับปรุงประยุกต์ใช้ในการพัฒนาองค์กร  
      องค์การบริหารส่วนต าบลสระแก้ว  ได้เล็งเห็นความส าคัญของเรื่องดังกล่าว จึงได้จัดท าโครงการ
ฝึกอบรมและศึกษาดูงานนอกสถานที่ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และ
พนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนต าบลสระแก้ว   เดินทางไปทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่ขึ้น  เพ่ือให้บุคลากร
ได้มีความรู้เพ่ิมเติมในด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี  การปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ให้บังเกิด
ประโยชน์สุขแก่ประชาชนในท้องถิ่น  และการพัฒนาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงเป็นการเปิดโลกทัศน์ การ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากหน่วยงานอ่ืน ซึ่งจะก่อให้เกิดการพัฒนาในทุกๆด้านความความสัมพันธ์อันดีภายในองค์กร
และชุมชนตลอดจนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเองต่อไป 
 
3. วัตถุประสงค์ 

๓.๑  เพ่ือสร้างเสริมคุณธรรมและจริยธรรมของคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  
พนักงานส่วนต าบล  ลูกจ้างประจ า  และพนักงานจ้าง 
 ๓.๒  เพ่ือให้คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  พนักงานส่วนต าบล  ลูกจ้างประจ า  
และพนักงานจ้าง  มีความรู้ความเข้าใจ  ในเรื่องของศีลธรรมและจริยธรรม  สามารถน ามาใช้ในการปฏิบัติงานและ
อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
 3.๓  เพ่ือให้คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  พนักงานส่วนต าบล  ลูกจ้างประจ า  
และพนักงานจ้าง  รู้จักการท างานเป็นทีม  เกิดความรักสามัคคีภายในองค์กร 
 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภา อบต.   พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง องค์การบริหาร
ส่วนต าบลสระแก้ว  อ าเภอพนมไพร  จังหวัดร้อยเอ็ด  จ านวน  ๕๑  ราย 
 
5. พื้นที่ดําเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลสระแก้ว  อ าเภอพนมไพร  จังหวัดร้อยเอ็ด 
 
6. วิธีดําเนินการ 

1.  เขียนโครงการและเสนอขอนุมัติโครงการ 
 2.  ประสานงานกับกลุ่มเป้าหมาย  วิทยากร  สถานที่ด าเนินการอบรม 
 3.  ด าเนินการอบรมตามก าหนดการ 
 4.  ประเมินผลโครงการทั้งก่อนและหลังการอบรม  และรายงานผลการด าเนินการให้ผู้บริหาร 

 

 
   
         แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  ๔  ปี  (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)               ๒๙ 



   

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ๔  ปี  (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) 
 
8. งบประมาณที่ใช้ในการดําเนินงาน 
          จ านวน  ๑๐๐,๐๐๐  บาท  (หนึ่งแสนบาทถ้วน) 
 
9. ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลสระแก้ว  อ าเภอพนมไพร  จังหวัดร้อยเอ็ด 
 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 1.  สร้างเสริมคุณธรรมและจริยธรรมของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  พนักงาน
ส่วนต าบล  ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง 
 2.  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  พนักงานส่วนต าบล  ลูกจ้างประจ า  และ
พนักงานจ้าง  ได้รับความรู้  ความเข้าใจในเรื่องของศีลธรรมและจริยธรรม  สามารถน ามาใช้ในการปฏิบัติงานและ
อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
 3.  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  พนักงานส่วนต าบล  ลูกจ้างประจ า  และ
พนักงานจ้าง  เกิดความรักความสามัคคีภายในองค์กร 
 4.  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  พนักงานส่วนต าบล  ลูกจ้างประจ า  และ
พนักงานจ้าง  เกิดจิตส านึกรักองค์กรและร่วมกันพัฒนาองค์กรให้เจริญก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น 
 
 
มิติที่  ๑  การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
   ๑.๑  การสร้างจิตสํานึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหารข้าราชการ
การเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่น  และฝ่ายประจําขององค์การบริหารส่วนตําบลสระแก้ว 
             ๑.๑.๒ สร้างจิตสํานึกและตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรม   
 

ลําดับที่  ๑ 
 

1. มาตรการ  จัดท าประมวลจริยธรรมของข้าราชการ   
๑. จัดท าประมวลจริยธรรมของข้าราชการ องคก์ารบริหารส่วนต าบลสระแก้ว  โดย 

  ๑. พิจารณาจัดตั้งคณะท างานเพ่ือจัดท าประมวลจริยธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฝ่าย
ข้าราชการประจ า  ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารท้องถิ่น  ข้าราชการ  และลูกจ้างในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และ
ผู้แทนประชาชน 
  ๒. เปิดโอกาสให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ข้าราชการ  และลูกจ้างในองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  ประชาชน  ได้มีส่วนร่วมในการจัดท าตั้งแต่เริ่มต้นด้วยวิธีการระดมสมอง 

๓. จัดท าประมวลจริยธรรม  โดยมีองคป์ระกอบ  ดังนี้ 
      องค์ประกอบที่ ๑  มาตรฐานทางจริยธรรม อย่างน้อยจะต้องก าหนดให้มีค่านิยมหลัก และ

เนื่องจากในค่านิยมหลักได้มีการก าหนดไว้ประการหนึ่งว่า  การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร ดังนั้น จึงต้องมี
การก าหนดให้มีจรรยาวิชาชีพขององค์กรด้วย 
 
 
   
         แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  ๔  ปี  (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)               ๓๐ 



   
 

 
        องค์ประกอบที่  ๒   กลไกและระบบบังคับใช้ประมวลจริยธรรม  ควรก าหนดให้มี
คณะกรรมการจริยธรรม  เพ่ือท าหน้าที่ควบคุม  ก ากับดูแล  ส่งเสริม และให้ค าแนะน าในการใช้บั งคับประมวล
จริยธรรมในองค์กร  พร้อมทั้งหน่วยงานที่จะท าหน้าที่เลขานุการในการด าเนินงาน อาทิเช่น  ส านักปลัด  เป็นต้น  
และก าหนดให้มีระบบบังคับใช้ประมวลจริยธรรมอย่างเป็นขั้นตอน 
         องค์ประกอบที่ ๓   ขั้นตอนการลงโทษ  ก าหนดขั้นตอนการลงโทษที่ชัดเจนกรณีที่เป็นการ
ประพฤติปฏิบัติฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม  และเป็นความผิดทางวินัยหรือความผิดทางอาญา ก าหนดให้ไปด าเนินการ
ตามกระบวนการลงโทษทางวินัยหรือทางอาญาโดยตรง  ส่วนกรณีที่มิใช่ความผิดทางวินัยหรือทางอาญา  ก็ให้
ด าเนินการตามควรแก่กรณี  เพ่ือให้มีการแก้ไขหรือด าเนินการที่ถูกต้อง   หรือตักเตือน  หรือน าไปประกอบการ
พิจารณาการแต่งตั้ง  การเข้าสู่ต าแหน่ง  การพ้นจากต าแหน่ง  การเลื่อนขั้นเงินเดือน  หรือการพิจารณาความดี
ความชอบ  หรือการสั่งให้ผู้ฝ่าฝืนนั้นปรับปรุงตนเองหรือได้รับการพัฒนาแล้วแต่กรณี  และเพ่ือเป็นการผดุงความ
เป็นธรรมแก่ผู้ถูกลงโทษควรก าหนดให้สามารถร้องทุกข์หรืออุทธรณ์ต่อคณะกรรมการจริยธรรมขององค์กรตนเองได้
ด้วย 
  ๔. เมื่อได้จัดท าประมวลจริยธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้ผู้บริหาร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าเป็นประกาศ  และแจ้งให้ข้าราชการ และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ทุกคนทราบ  ยึดถือเป็นแนวทางประพฤติตนและหลักการปฏิบัติงาน  และให้ติดประกาศโดยเปิดเผย   

๒. ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการ 
 ๓. เผยแพร่ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ  ให้ทุกส านัก/กองทราบและถือปฏิบัติ 

๔. แจ้งเวียนประมวลจริยธรรมของข้าราชการ  ให้ทุกส านัก/กองทราบและด าเนินการส่วนที่เกี่ยวข้อง 
   
มิติที่  ๑  การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
   ๑.๑  การสร้างจิตสํานึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหารข้าราชการ
การเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่น  และฝ่ายประจําขององค์การบริหารส่วนตําบลสระแก้ว 
             ๑.๑.๓ สร้างจิตสํานึกและความตระหนักที่จะไม่กระทําการอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์ 
หรือการมีผลประโยชน์ทับซ้อน 
 
ลําดับที่  ๑ 
 

1. มาตรการ  จัดท าคู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน   
 ๑. จัดท าคู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  ประกอบด้วย 
      ๑. บทน า 
      ๒. ค่านิยมหลัก  ๑๒  ประการ 
      ๓. หลักธรรมาภิบาล 
      ๔. หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
      ๕. ประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลสระแก้ว 
      ๖. ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนต าบลสระแก้ว  ว่าด้วยจรรยาข้าราชการของ อบต.สระแก้ว 
      ๗. มาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมพนักงานส่วนตบลและพนักงานจ้างของ อบต.สระก้ว 
      ๘. ประกาศเจตนารมณ์ อบต.สระแก้ว เป็นหน่วยงานในการต่อต้านการทุจริต 
      ๙. ความหมายผลประโยชน์ทับซ้อน 
 
   
         แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  ๔  ปี  (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)               ๓๑ 



   

       ๑๐. บทที่  ๑  การบริหารจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน 
      - นิยามศัพท์และแนวคิดส าคัญ 
      - หลัก  ๔  ประการส าหรับการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน 
      - แนวทางการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน 
      ๑๑. บทที่  ๒  การเปิดเผยผลประโยชน์สาธารณะ 
      ๑๒. บทที่  ๓  การให้ – การรับของขวัญและผลประโยชน์ 
      - แนวพิจารณาในทางปฏิบัติ 
      ๑๓. บทสรุป 
      ๑๔. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

๒. ส่งเสริมให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการพัฒนา  ปรับปรุงนโยบาย และกระบวนการจัดการผลประโยชน์
ทับซ้อน” 
๓. เผยแพร่ให้ความรู้ เรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อน ให้กับบุคลากรของ อบต.สระแก้วให้ทุกส านัก/กองทราบ 
และถือปฏิบัติ 
๔. แจ้งเวียนคู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  ให้ทุกส านัก/กองทราบและด าเนินการส่วนที่เกี่ยวข้อง 

 
มิติที่  ๑  การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
            ๑.๒  การสร้างจิตสํานึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น 

          ๑.๒.๑ สร้างจิตสํานึกและความตระหนักในการต่อต้านการทุจริต 
 

ลําดับที่  ๑ 
 

1. ชื่อโครงการ    โครงการพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงานนอกสถานที่ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา 
อบต.  หัวหน้าส่วนราชการ  ผู้น าชุมชน  ผู้น าสตรีในชุมชน  อสม.  กลุ่มอาชีพ  และผู้น ากลุ่มต่างๆ      

2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 
       โดยที่ภาวการณ์ปัจจุบันความเจริญก้าวหน้าด้านเศรษฐกิจ และเทคโนโลยี มีการพัฒนาอย่าง
รวดเร็ว  การด าเนินชีวิต  การประกอบอาชีพมีการแข่งขันค่อนข้างสูง  มีการใช้จ่ายในชีวิตประจ าวันที่เพ่ิมขึ้น อีก
ทั้งสภาพบ้านเมืองในปัจจุบันที่ประสบปัญหาด้านเศรษฐกิจ   ราคาสินค้าโดยทั่วไปได้ปรับตัวสูงขึ้น ประชาชน
โดยทั่วไปจึงต้องแบกภาระค่าใช้จ่ายที่เพ่ิมขึ้น  การพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ อันเป็นเงื่อนไขสู่
ระบบเศรษฐกิจเป็นฐานความรู้ให้คนไทยทั้งปวง  ได้รับโอกาสเท่าเทียมกันในการเรียนรู้และการฝึกอบรม  เพ่ือเป็น
ทุน ในการสร้างงาน สร้างรายได้และน าประเทศให้หลุดพ้นจากวิกฤต    
   เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชด ารัสชี้แนะแนว
ทางการด าเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทยมานานกว่า  ๒๕  ปี เป็นปรัชญาชี้ถึงแนวทางการด ารงอยู่และปฏิบัติตน
ของประชาชนในทุกระดับตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศ
ให้ด าเนินการไปในทางสายกลาง เพ่ือให้ก้าวทันต่อยุคโลกาภิวัฒน์  อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและ
ภายนอกและท าอย่างเป็นขั้นเป็นตอน โดยค านึงถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว 
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาที่มีความส าคัญอย่างยิ่งส าหรับการขจัดความยากจน ลดความเสี่ยงทาง
เศรษฐกิจของคนในชุมชน และเป็นพ้ืนฐานของการสร้างพลังอ านาจของชุมชน การพัฒนาศักยภาพชุมชนให้
เข้มแข็ง เพ่ือเป็นรากฐานของการพัฒนาประเทศต่อไป  
 
 
   
         แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  ๔  ปี  (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)               ๓๒ 
 



   
 

    องค์การบริหารส่วนต าบลสระแก้ว  ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความใกล้ชิดกับ
ประชาชนมากที่สุดได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว   จึงได้จัดท าโครงการพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงานนอกสถานที่
ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต. หัวหน้าส่วนราชการ   ผู้น าชุมชน  ผู้น าสตรีในชุมชน  อสม. กลุ่มอาชีพ และ
ผู้น ากลุ่มต่างๆ ในพ้ืนที่ต าบลสระแก้ว ขึ้น เพ่ือเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจของ
ชุมชน  โดยจัดอบรมให้ความรู้และการศึกษาดูงาน  เพ่ือเป็นการเปิดโลกทัศน์    การแลกเปลี่ยนเรียนรู้จาก
หน่วยงานอ่ืน  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่จะน ามาปรับปรุงประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและน าไปสู่
ความเข้มแข็งและยั่งยืนต่อไป   ซึ่งเป็นอ านาจหน้าที่ตามมาตรา ๖๘ (๕) (๗) แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและ
องค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.๒๕๓๗  แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงฉบับที่  ๕  พ.ศ.๒๕๔๖ และ มาตรา ๑๖ (๖) (๑๖) และ
(๑๙) ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๒ 
 
3. วัตถุประสงค์ 

๑. เพ่ือส่งเสริมให้คณะผู้บริหาร ส.อบต. หัวหน้าส่วนราชการ ผู้น าชุมชน  ผู้น าสตรีในชุมชน  อสม. กลุ่ม
อาชีพ และผู้น ากลุ่มต่างๆในพ้ืนที่ต าบลสระแก้ว เกิดความรู้และทักษะในด้านการบริหารจัดการกลุ่มให้มีความ
เข้มแข็งและน าไปสู่ความยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
 ๒.  เพ่ือเสริมสร้างความสามัคคีและความสัมพันธ์อันดีในการท างาน การร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้  ระหว่าง
องค์การบริหารส่วนต าบล คณะผู้บริหาร  ส.อบต. หัวหน้าส่วนราชการ ผู้น าชุมชน  ผู้น าสตรีในชุมชน  อสม. กลุ่ม
อาชีพ และผู้น ากลุ่มต่างๆในพื้นที่ต าบลสระแก้ว โดยน าความรู้และประสบการณ์ที่ได้มาใช้ในการพัฒนาองค์กรและ
ชุมชนให้มีความเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้น 
 ๓.  เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้คณะผู้บริหาร  ส.อบต. หัวหน้าส่วนราชการ ผู้น าชุมชน  ผู้น าสตรีใน
ชุมชน  อสม. กลุ่มอาชีพ  และผู้น ากลุ่มต่างๆในพ้ืนที่ต าบลสระแก้ว  ได้ศึกษาหาความรู้และเพ่ิมพูนประสบการณ์
จากการศึกษาดูงาน  และสามารถน าความรู้ที่ได้มาพัฒนากลุ่มและชุมชนของตนตามอ านาจหน้าที่ 
 ๔.  เพ่ือสนองนโยบายของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาสังคมและความยากจนเชิงบูรณาการ  โดยน าปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน  และน าไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรม 
 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

คณะผู้บริหาร ส.อบต. หัวหน้าส่วนราชการ ผู้น าชุมชน  ผู้น าสตรีในชุมชน  อสม. กลุ่มอาชีพ และผู้น า 
กลุ่มต่างๆในพ้ืนที่ต าบลสระแก้ว  ในต าบลสระแก้ว และเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง   จ านวน  ๑๑๒  คน 
 
5. พื้นที่ดําเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลสระแก้ว  อ าเภอพนมไพร  จังหวัดร้อยเอ็ด 
 
6. วิธีดําเนินการ 

๑.  จัดประชุมผู้น าชุมชน  ตัวแทนกลุ่มต่างๆ และเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง  เพ่ือรับฟังปัญหาความต้องการ 
และชี้แจงแนวทางการด าเนินงาน 

๒.  จัดประชุมคณะบริหาร  หัวหน้าส่วนราชการ  และเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องเพ่ือวางแผนการด าเนินงาน 
๓.  จัดท าโครงการเสนอต่อผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลสระแก้ว 
๔.  จัดเตรียมการอบรม  ติดต่อวิทยากร  สถานที่  เอกสาร และอุปกรณ์ต่าง ๆ 

 
   
         แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  ๔  ปี  (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)               ๓๓ 



   

 
๕.  ด าเนินงานตามแผนงานโครงการที่ก าหนดไว้ 

 ๖.  สรุปและประเมินผลโครงการทั้งก่อนและหลังการด าเนินโครงการ  พร้อมรวบรวมข้อมูล  ปัญหาและ
อุปสรรคเสนอต่อผู้บริหารเพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาครั้งต่อไป 
 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ๔  ปี  (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) 
 
8. งบประมาณที่ใช้ในการดําเนินงาน 
          จ านวน  ๓๐๐,๐๐๐  บาท  (สามแสนบาทถ้วน) 
 
9. ผู้รับผิดชอบ 
 กองสวัสดิการสังคมองค์การบริหารส่วนต าบลสระแก้ว  อ าเภอพนมไพร  จังหวัดร้อยเอ็ด 
 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

๑.  ได้ส่งเสริมและพัฒนาคณะผู้บริหาร ส.อบต.  หัวหน้าส่วนราชการ  ผู้น าชุมชน   ผู้น าสตรีในชุมชน  
อสม. กลุ่มอาชีพ และผู้น ากลุ่มต่างๆในพ้ืนที่ต าบลสระแก้ว  ให้เกิดความรู้และทักษะในด้านการบริหารจัดการกลุ่ม
ให้มีความเข้มแข็งและน าไปสู่ความยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
 ๒.  ได้เสริมสร้างความสามัคคีและความสัมพันธ์อันดีในการท างาน การร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้  ระหว่าง
องค์การบริหารส่วนต าบล คณะผู้บริหาร  ส.อบต. หัวหน้าส่วนราชการ ผู้น าชุมชน  ผู้น าสตรีในชุมชน  อสม. กลุ่ม
อาชีพ และผู้น ากลุ่มต่างๆในพื้นที่ต าบลสระแก้ว โดยน าความรู้และประสบการณ์ที่ได้มาใช้ในการพัฒนาองค์กรและ
ชุมชนให้มีความเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้น 
 ๓. ไดส้่งเสริมและสนับสนุนให้คณะผู้บริหาร  ส.อบต. หัวหน้าส่วนราชการ   ผู้น าชุมชน  ผู้น าสตรีในชุมชน  
อสม. กลุ่มอาชีพ  และผู้น ากลุ่มต่างๆในพ้ืนที่ต าบลสระแก้ว  ในต าบลสระแก้ว   ได้ศึกษาหาความรู้และเพ่ิมพูน
ประสบการณ์จากการศึกษาดูงาน  และสามารถน าความรู้ที่ได้มาพัฒนากลุ่มและชุมชนของตนตามอ านาจหน้าที่ 
 ๔. ได้สนองนโยบายของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาสังคมและความยากจนเชิงบูรณาการ  โดยน าปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน  และน าไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรม 
  

ลําดับที่  ๒ 
 

1. ชื่อโครงการ    โครงการพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ      

2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 
     เนื่องด้วยสภาพสังคมและวัฒนธรรมไทย เป็นลักษณะการด ารงชีวิตแบบวิถีชาวพุทธมีศาสนาพุทธเป็น
ศาสนาหลักในการยึดเหนี่ยวจิตใจ  ซึ่งสถานที่ที่สามารถบ่งบอกถึงเอกลักษณ์ของศาสนาพุทธ   อย่างชัดเจนคือ วัด 
อันเป็นศูนย์รวมและยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวพุทธทั้งหลายซึ่งประชาชนในเขตพ้ืนที่ต าบลสระแก้วส่วนใหญ่
โดยเฉพาะผู้สูงอายุ  ผู้ซึ่งมีความศรัทธาและความเชื่อในระดับที่มากกว่าวัยอ่ืนๆ  ดังนั้นในเวลาว่าง หรือวันพระ 
หรือวันส าคัญทางศาสนาจะเห็นได้ว่าผู้สูงอายุจะให้ความร่วมมือในการมาท ากิจกรรมทางศาสนามากที่สุดเพราะมี
เวลาว่างมากกว่าคนในวัยท างาน วัยรุ่นและวัยเด็กและคนในครอบครัว โดยเฉพาะสภาพครอบครัวของ
สังคมไทย  ที่มีลักษณะเป็นครอบครัวใหญ่มีผู้สูงอายุเป็นเสาหลักของบ้านซึ่งเมื่อผู้สูงอายุที่เคารพนับถือมีสภาพ 
 
   
         แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  ๔  ปี  (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)               ๓๔ 



   

 
ร่างกายจิตใจที่ทรุดโทรมอันจะส่งผลกระทบต่อสภาวะเศรษฐกิจในบ้านและที่ส าคัญคือสภาวะทางจิตของคนใน
ครอบครัวที่จะเป็นแรงขับเคลื่อนวัฏจักรของครอบครัว และชุมชน 
  องค์การบริหารส่วนต าบลสระแก้ว   มีหน้าที่ในการส่งเสริม  สงเคราะห์ การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
เด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส ตามพระราชบัญญัติก าหนดและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒  หมวด ๒  การก าหนดอ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะ ให้
องค์การบริหารส่วนต าบล มีอ านาจหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนใน
ท้องถิ่นของตนเอง มาตรา ๑๖ (๑๐)  การสงเคราะห์ และพัฒนาคุณภาพชีวิต    มีภารกิจในการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนให้เกิดมีคุณภาพ  โดยการน าหลักธรรมะทางศาสนามาใช้ในการด าเนินชีวิต  จึงได้จัดท า
โครงการพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ขึ้น    

3. วัตถุประสงค์ 
๑.  เพ่ือส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีร่างกายที่แข็งแรง  มีอารมณ์และจิตใจที่สงบสุข  เพ่ือเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรให้กับ

บุคคลในครอบครัวเป็นแบบอย่างท่ีดีให้แก่ลูกหลานในการท าบุญไหว้พระ 
๒.  เพ่ือส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้มีเวลาพักผ่อน  และได้มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนกับเพ่ือนผู้สูงอายุด้วยกัน 

 ๓. เพ่ืออนุรักษ์วัฒนธรรมสืบสานประเพณีอันดีงามของไทย  และจรรโลงพระพุทธศาสนาให้คงอยู่ต่อไป 
 ๔. เพ่ือเป็นการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ตามพระราชบัญญัติก าหนดและขั้นตอนการกระจาย
อ านาจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
๑.  ผู้สูงอายุในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลสระแก้ว    จ านวน    ๙๐   คน    
๒.  ตัวแทน คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสระแก้ว  เจ้าหน้าที่  และผู้ที่เกี่ยวข้อง  
     จ านวน  ๓๖  คน     
รวมทั้งสิ้น  ๑๒๖ คน 

 

5. พื้นที่ดําเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลสระแก้ว  อ าเภอพนมไพร  จังหวัดร้อยเอ็ด 
 
6. วิธีดําเนินการ 

๑. จัดประชุมคณะผู้บริหาร  ผู้น าชุมชน  หัวหน้าสว่นราชการและเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องเพ่ือวางแผนการ
ด าเนินงาน 

๒.  จัดท าโครงการเสนอต่อผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลสระแก้ว 
๓.  ด าเนินงานตามโครงการ 

 ๔.  สรุปและประเมินผลการด าเนินงาน 
 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ๔  ปี  (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) 
 

8. งบประมาณที่ใช้ในการดําเนินงาน 
          จ านวน  ๑๐๐,๐๐๐  บาท  (หนึ่งแสนบาทถ้วน) 
 
 
   
         แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  ๔  ปี  (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)               ๓๕ 



   

 
9. ผู้รับผิดชอบ 
 กองสวัสดิการสังคมองค์การบริหารส่วนต าบลสระแก้ว  อ าเภอพนมไพร  จังหวัดร้อยเอ็ด 
 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
๑.  ผู้สูงอายุมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง  มีอารมณ์และจิตใจที่สงบสุข  เพ่ือเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรให้กับบุคคล

ในครอบครัว  เป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ลูกหลานในการท าบุญไหว้พระ  ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ 
๒.  ผู้สูงอายุได้พักผ่อนในวัยผู้สูงอายุและได้พบปะแลกเปลี่ยนกับเพ่ือนผู้สูงอายุด้วยกัน 

 ๓.  ได้อนุรักษส์ืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทย  และจรรโลงพระพุทธศาสนาให้คงอยู่ต่อไป 
๔. ได้ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการ

กระจายอ านาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   

มิติที่  ๑  การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
            ๑.๒  การสร้างจิตสํานึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น 
                     ๑.๒.๒ สร้างจิตสํานึกและความตระหนักในการรักษาผลประโยชน์สาธารณะ   
ลําดับที่  ๑ 
 

1. ชื่อโครงการ    โครงการจัดท าแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน      

2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 

     ด้วยกระทรวงมหาดไทยมีนโยบายส่งเสริมสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนที่
ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เพ่ือน าไปใช้ในการเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้  จึงได้ออกระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2550 ซึ่ง
ระเบียบดังกล่าวได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินภายใน 180 วัน 
นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2551 และองค์การบริหารส่วนต าบลสระแก้วเห็นว่า เพ่ือเป็นการปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยดังกล่าว  และการจัดท าแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินเมื่อด าเนินการเสร็จเรียบร้อยตาม
โครงการแล้วจะท าให้องค์การบริหารส่วนต าบลสระแก้วข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับทรัพย์สินต่าง ๆของประชาชนไว้
ใช้ส าหรับการจัดเก็บภาษี (ภาษีบ ารุงท้องที่  ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย รวมทั้งค่าธรรมเนียมใบอนุญาตต่าง 
ๆ ไว้อย่างสมบูรณ์ท าให้องค์การบริหารส่วนต าบลสระแก้วสามารถน าไปใช้เป็นเครื่องมือในการเร่งรัดติดตามจัดเก็บ
รายได้อย่างครบถ้วน  ถูกต้อง และเป็นธรรมแก่ผู้มีหน้าที่เสียภาษีอย่างแท้จริง ท าให้การจัดเก็บภาษีขององค์การ
บริหารส่วนต าบลสระแก้วมีระบบฐานข้อมูลที่แน่นอนและสามารถตรวจสอบได้โดยสะดวก  รวดเร็ว  นอกจากนี้ทุก
หน่วยงานภายในท้องถิ่นก็สามารถน าข้อมูลไปใช้ในการบริหารงานและพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ฉะนั้น  เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลสระแก้วมีข้อมูลเพ่ือน าไปใช้ในการพัฒนาประสิทธิภาพใน
การจัดเก็บรายได้  และมีฐานข้อมูลส าหรับการบริหารงาน จึงได้จัดท า “โครงการจัดท าแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนต าบลสระแก้ว” ขึ้น 

3. วัตถุประสงค์ 
3.1 เพ่ือเป็นการเพ่ิมรายได้ขององค์การบริหารส่วนต าบลสระแก้ว  โดยสามารถจัดเก็บภาษีต่าง ๆได้อย่าง

ครบถ้วน ถูกต้อง เป็นธรรม และสะดวดรวดเร็ว 
3.2 เพ่ือเป็นการรวบรวมข้อมูลขอององค์การบริหารส่วนต าบลสระแก้วในด้านการคลังท้องถิ่น 
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3.3 เพ่ือประโยชน์ในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลสระแก้ว 
3.4  เพ่ือให้การจัดเก็บภาษีมีระบบที่แน่นอน และสามารถตรวจสอบได้โดยสะดวก รวดเร็ว 

 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
            องค์การบริหารส่วนต าบลสระแก้วมีเป้าหมายที่จะด าเนินการจัดท าแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

ให้ครอบคลุมพ้ืนที่ทั้งหมดขององค์การบริหารส่วนต าบลสระแก้ว พ้ืนที่ประมาณ  ๒๓.๓๑  ตารางกิโลเมตร 
 

5. พื้นที่ดําเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลสระแก้ว  อ าเภอพนมไพร  จังหวัดร้อยเอ็ด 
 

6. วิธีดําเนินการ 
           6.1  ขั้นเตรียมการ ด าเนินการดังนี้ 
                  1) จัดท าและเสนอโครงการเพื่อขออนุมัติด าเนินการ และแจ้งจังหวัด/อ าเภอทราบ 
                  2) จัดท าค าสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในฝ่ายต่าง ๆ และแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ 

ให้ชัดเจน 
                  3) ประชุมชี้แจงคณะท างานและเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้อง 
                  4) จัดตั้งศูนย์อ านวยการจัดท าแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 
                  5) น าระวางที่ดิน ระวางรูปถ่ายทางอากาศ ไปถ่ายส าเนาและปรับมาตราส่วน 
                  6) จัดเตรียมบุคลากร  พนักงานคัดลอกข้อมูล พนักงานเดินส ารวจภาคสนาม 
                  7) จัดเตรียมอุปกรณ์ที่จ าเป็นในการด าเนินงาน 
                  8) ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ส านักงานที่ดินจังหวัด / อ าเภอ 
                  9) ประชาสัมพันธ์การด าเนินงาน 
           6.2  ขั้นการจัดท าแผนที่แม่บทและคัดลอกข้อมูลที่ดิน ด าเนินการ ดังนี้ 
                  1) จัดท าแผนที่เขตองค์การบริหารส่วนต าบลสระแก้ว 
                  2) แบ่งเขต (ZONE) เขตย่อย (BLOCK) ในแผนที่เขตปกครอง 
                  3) จัดท าแผนที่ระวางทาบทับ 
                  4) แบ่งเขต (ZONE) เขตย่อย (BLOCK) ในระวางที่ดิน 
                  5) ก าหนดเลขประจ าแปลงที่ดิน (LOT) 
                  6) จัดท าแผนที่แม่บท 
                  7) จัดอบรมพนักงานคัดลอกข้อมูลที่ดิน 
                  8) คัดลอกข้อมูลที่ดินลงแบบส ารวจข้อมูลที่ดิน (ผท.1)     
           6.3.  ขั้นการส ารวจข้อมูลภาคสนาม  ด าเนินการ ดังนี้ 
                  1) จัดอบรมพนักงานส ารวจภาคสนาม 
                  2) ส ารวจข้อมูลภาคสนาม 
                  3) ตรวจสอบข้อมูลภาคสนาม 
           6.4  ขั้นการจัดท าแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ด าเนินการ ดังนี้ 
                  1) จัดท าแผนที่ภาษี (ผ.ท.7) 
                  2) จัดท าทะเบียนทรัพย์สิน (ผ.ท.4) 
                  3) จัดท าทะเบียนคุมผู้ช าระภาษี (ผ.ท.5) 
                  4) จัดท าบัญชีคุมทะเบียนทรัพย์สินและทะเบียนคุมผู้ช าระภาษี(ผ.ท.6) 
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6.5 ขั้นการปรับข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน โดยด าเนินการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน
ก่อนที่จะน าแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินไปใช้จัดเก็บภาษี 
6.6 ขั้นการตรวจสอบผลด าเนินการและจัดเก็บเอกสารข้อมูล โดยด าเนินการตรวจสอบความสมบูรณ์  
ถูกต้อง  และจัดเก็บเอกสารแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 
6.7 ขั้นรายงานผลและสรุปผลการด าเนินการจัดท าแผนที่และทะเบียนทรัพย์สิน ตั้งแต่เริ่มโครงการ
จนเสร็จสิ้นโครงการรายงานผลให้จังหวัดทราบ 

 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ๔  ปี  (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) 
 
8. งบประมาณที่ใช้ในการดําเนินงาน 
          จ านวน  ๕๐,๐๐๐  บาท  (ห้าหมื่นบาทถ้วน) 
 
9. ผู้รับผิดชอบ 
 กองคลังองค์การบริหารส่วนต าบลสระแก้ว  อ าเภอพนมไพร  จังหวัดร้อยเอ็ด 
 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

๑. องค์การบริหารส่วนต าบลสระแก้วมีรายได้เพ่ิมข้ึน 
๒. องค์การบริหารส่วนต าบลสระแก้วมีฐานข้อมูลทางด้านการคลังท้องถิ่นอย่างครบถ้วนและถูกต้อง 
๓. องค์การบริหารส่วนต าบลสระแก้วสามารถบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

       ๔. องค์การบริหารส่วนต าบลสระแก้วมีระบบการจัดเก็บภาษีที่แน่นอน  ถูกต้อง และเป็นธรรม 
 
ลําดับที่  ๒ 
 

1. ชื่อโครงการ    โครงการให้บริการช าระภาษีนอกสถานที่และให้ความรู้กับประชาชนเกี่ยวกับงานด้าน
การเงินการคลัง      

2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 
 ตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เรื่องแผนการ

ปฏิบัติการก าหนดขั้นตอนการกระจายอ านาจทางการเงิน การคลัง และงบประมาณให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และแผนปฏิบัติการถ่ายโอนบุคลากรให้แก่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ  4.2  ปรับปรุงรายได้ที่
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเก็บหรือจัดหาเอง โดยการเสริมสร้างรายได้และการปรับโครงสร้างภาษี อาทิการ
ขยายฐานภาษี การก าหนดอัตราภาษี การเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี การเพ่ิมประเภทภาษีหรือรายได้ใหม่
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแสวงหาแนวทางเพ่ิมรายได้
รูปแบบอ่ืน ๆ เพ่ือให้สามารถพ่ึงตนเองได้มากขึ้นในระยะยาว และมีแหล่งรายได้ของตนเองที่สอดคล้องกับ
ศักยภาพทางเศรษฐกิจที่แท้จริงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ 4.3 ปรับปรุงภาษีอากรที่ รัฐบาลแบ่งจัดสรร 
หรือจัดเก็บเพ่ิมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยการปรับโครงสร้างภาษีระหว่างรัฐกับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น การปรับปรุงหลักเกณฑ์และประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี การก าหนดวิธีการจัดแบ่งหรือจัดสรรที่ชัดเจน
และเป็นธรรมสอดคล้องกับหลักการและเหตุ ผลของการจัดเก็บภาษี แต่ละประเภท รวมทั้งการหาแนวทางในการ
เพ่ิมภาษีหรือรายได้ท่ีรัฐแบ่ง  จัดสรรหรือเก็บเพ่ิมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเภทใหม่ ๆ เพื่อให้องค์กร 
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ปกครองส่วนท้องถิ่นประเภทใหม่ ๆ เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีรายได้เพ่ิมข้ึนทั้งนี้  หลักเกณฑ์การจัดสรร
หรือจัดเก็บเพ่ิมเติมต้องสะท้านแหล่งก าเนิดของภาษีนั้น ๆ เป็นส าคัญซึ่ง กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น 
พิจารณาแล้วเห็นว่า เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถจัดเก็บรายได้ได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และเป็น
ธรรม จึงให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการก าหนดมาตรฐานจูงใจให้ประชาชนผู้เสียภาษีมาช าระภาษี โดย
การประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจกับประชาชนว่าจ านวนเงินที่ได้จากการเสียภาษี ของประชาชนจะน ามาใช้ใน
การพัฒนาท้องถิ่น   

องค์การบริหารส่วนต าบลสระแก้ว ได้วางเป้าหมายในการที่จะพัฒนาต าบลสระแก้ว ให้
เจริญก้าวหน้า โดยการจัดเก็บรายได้ ให้ครบถ้วนตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
และสอดคล้องกับแผนจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ขององค์การบริหารส่วนต าบลสระแก้ว  เพ่ือเป็นการสนอง
นโยบายของรัฐบาล จึงเห็นความส าคัญของการออกให้บริการประชาชนผู้มีหน้าที่เสียภาษี และเพ่ืออ านวยความ
สะดวกให้แก่ประชาชนต าบลสระแก้วโดยออกให้บริการรับช าระภาษีถึงพ้ืนที่ของแต่ละหมู่บ้าน 

๓. วัตถุประสงค์   
๓.๑ เพ่ือให้การจัดเก็บรายได้เป็นไปตามเป้าหมาย คือ  เพ่ิมขึ้นร้อยละ 10  
๓.๒ เพ่ือให้สามารถจัดเก็บภาษีต่าง ๆ ได้อย่างครบถ้วนถูกต้อง  เป็นธรรม และสะดวกรวดเร็ว 
๓.๓ เพ่ือเป็นการอ านวยความสะดวก และตอบสนองความต้องการของประชาชนผู้อยู่ในข่ายต้องช า ระ
ภาษี และบริการประชาชนในเขตพ้ืนที่   
๓.๔ เพ่ือเป็นการรวบรวมข้อมูลขององค์การบริหารส่วนต าบลสระแก้วในด้านการคลังท้องถิ่น  
๓.๕ เพ่ือประโยชน์ในการบริหารงาน เกี่ยวกับการตอบข้อซักถามเพ่ือรับฟังความคิดเห็น และตอบข้อ
สงสัยของประชาชนในเขตพ้ืนที่  
๓.๖ เพ่ือลดช่องว่างระหว่างพนักงานเจ้าหน้าที่และประชาชน  เช่น  ด้านการสร้างสัมพันธ์ ด้านการ
ให้บริการ และด้านการแสดงความคิดเห็นต่าง ๆ เป็นต้น  

 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
๑. ออกบริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่  ให้ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน  จ านวน  ๙  หมู่บ้าน 
๒. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในแต่ละหมู่บ้านมาช าระภาษีของแต่ละหมู่บ้าน  หมู่บ้านไม่ต่ าว่า 
ร้อยละ  70 
๓. ผู้มีหน้าที่เสียภาษีท้องถิ่น  คือ  ภาษีโรงเรือนและที่ดิน  ภาษีบ ารุงท้องที่  ภาษีป้าย  ซึ่งอยู่ในเขต 
องค์การบริหารส่วนต าบลสระแก้ว  อ าเภอพนมไพร  จังหวัดร้อยเอ็ด 

 

๕. พื้นที่ดําเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลสระแก้ว  อ าเภอพนมไพร  จังหวัดร้อยเอ็ด 
 

6. วิธีดําเนินการ 

 ขั้นเตรียมการด าเนินการ ดังนี้ 
 จัดท าและเสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติด าเนินการ   
 จัดท าแผน / ก าหนดการออกให้บริการเคลื่อนที่  
 แจ้งหนังสือขอความร่วมมือให้ประชาสัมพันธ์ก าหนดการออกให้บริการเคลื่อนที่  
      ให้ก านัน / ผู้ใหญ่บ้าน ทุกหมู่บ้าน 
 จัดเตรียมบุคลากร  พนักงานจัดสถานที่ และตรวจสอบข้อมูล  
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 ขั้นการให้บริการ  ด าเนินการดังนี้  
 ตรวจสอบข้อมูลกับทะเบียนทรัพย์สิน (ผ.ท.4) 
 ออกใบเสร็จรับเงิน  รับช าระภาษี 

 ขั้นการจัดท าทะเบียนคุม   ด าเนินการดังนี้ 
 จัดท าทะเบียนคุมลูกหนี้ 
 จัดท าทะเบียนทรัพย์สิน 
 จัดท าทะเบียนคุมผู้ช าระภาษี 

 ขั้นการตรวจสอบผลการด าเนินการและจัดเก็บเอกสารข้อมูล ด าเนินการตรวจสอบความ
สมบูรณ์ถูกต้อง  และจัดเก็บเอกสารข้อมูล ด าเนินการตรวจสอบความสมบูรณ์  ถูกต้อง  
และจัดเก็บเอกสาร  และทะเบียนทรัพย์สิน  

 ขั้นการรายงานผล  สรุปผลการด าเนินการจัดเก็บภาษี   ตั้งแต่เริ่มโครงการจนเสร็จสิ้น
โครงการ   

 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ๔  ปี  (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) 
 
8. งบประมาณที่ใช้ในการดําเนินงาน 
          จ านวน  ๑๐,๐๐๐  บาท  (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) 
 
9. ผู้รับผิดชอบ 
 กองคลังองค์การบริหารส่วนต าบลสระแก้ว  อ าเภอพนมไพร  จังหวัดร้อยเอ็ด 
 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

1.  ประชาชนผู้เสียภาษีได้รับความสะดวกจากการปรับปรุงกระบวนการท างานลดขั้นตอนและระยะเวลา 
ในการช าระภาษี 
2.  ประชาชนในเขตพ้ืนที่ต าบลสระแก้ว  ทราบถึงบทบาทหน้าที่และประโยชน์ที่ได้รับในการเสียภาษี 
แก่ท้องถิ่น  

 ๓.  การจัดเก็บภาษีขององค์การบริหารส่วนต าบลสระแก้ว  เป็นไปตามประมาณการรายรับที่ตั้งไว้ 
๔.  องค์การบริหารส่วนต าบลสระแก้วมีข้อมูลการจัดเก็บ  การประเมินภาษีอย่างถูกต้องและเป็นธรรม 
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ลําดับที่  ๓ 
 

1. ชื่อโครงการ    โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันแม่แห่งชาติ      

2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 
               ประเทศไทยของเราเคยมีป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์ เป็นที่อาศัยของสัตว์ป่านานาชนิด เป็นต้นก าเนิดของ
แหล่งน้ า น าความชุ่มชื้นและมีประโยชน์ต่อการรักษาหน้าดิน ก่อให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ มีฝนตกต้องตาม
ฤดูกาล     แต่ปัจจุบันป่าไม้ได้ถูกท าลายลงอย่างมาก ที่เหลืออยู่กลายเป็นป่าเสื่อมโทรม โดยเหตุนี้จึงจ าเป็นที่
จะต้องรณรงค์ช่วยกันรักษาป่า ด้วยการปลูกป่าเพ่ือทดแทนและเพ่ิมพ้ืนที่ป่าที่ถูกท าลายไปและกระตุ้นจิตส านึก
ของประชาชนและเยาวชนให้ช่วยกันอนุรักษ์ เห็นถึงคุณค่าและประโยชน์ของต้นไม้ ป่าไม้ ซึ่งในเรื่องนี้ สมเด็จพระ
นางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงเป็นตัวอย่างที่ดียิ่ง โดยพระองค์ทรงให้ความส าคัญต่อการรักษาป่าไม้เป็นอย่าง
ยิ่ง     ได้ทรงมีพระราชด ารัส ไว้เมื่อวันที่  ๒๐ ธันวาคม ๒๕๒๕  ความตอนหนึ่งว่า  “พระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ า ฉันจะ
เป็นป่า    ป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ า พระเจ้าอยู่หัวสร้างอ่างเก็บน้ า ฉันจะสร้างป่า” และพระองค์ทรงเห็นว่า
ป่าไม้ ในพ้ืนที่ต่าง ๆ ก าลังถูกแผ้วถางท าลาย อย่างรวดเร็ว จึงทรงมีพระราชด าริ ให้มีการชักชวนข้าราชการและ
ประชาชนทั่วไป ร่วมกันปลูกป่าตัวอย่าง เพ่ือสนับสนุนให้หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ตระหนักถึงความส าคัญ
ของการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ และได้เข้ามามีส่วนร่วมด าเนินการปลูกฟ้ืนฟูป่าบริเวณพ้ืนที่ในหน่วยงาน สถานที่
ราชการ ชุมชนหรือในบ้านเรือนของตนเอง    เพ่ือช่วยกันดูแลรักษาต้นไม้ ป่าไม้ให้คงความอุดมสมบูรณ์ และยั่งยืน
ต่อไปในอนาคต 
  

      เพ่ือเป็นการเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิม
พระชนมพรรษา ๑๒ สิงหา “วันแม่แห่งชาติ” องค์การบริหารส่วนต าบลสระแก้ว จึงได้มีการจัดท าโครงการ “ปลูก
ป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันแม่แห่งชาติ” ขึ้น 
 
3. วัตถุประสงค์ 
            ๓.๑  เพ่ือเป็นการเทิดพระเกียรติ   สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา  ๑๒  สิงหาคม  “วันแม่แห่งชาติ” 
            ๓.๒  เพ่ือเป็นการปลูกฝังสร้างจิตส านึกแก่เยาวชนและประชาชนทั่วไปให้ตระหนักและเห็นคุณค่าของ
การอนุรักษ์ต้นไม้ ป่าไม้ รวมทั้งให้รู้สึกรัก หวงแหน ช่วยกันรักษา และเป็นเจ้าของป่าร่วมกัน 
            ๓.๓  เพ่ือส่งเสริมให้เกิดร่วมมือและความสัมพันธ์อันดีระหว่างส่วนราชการ ชุมชน และบุคคลทุกภาค
ส่วนได้มีส่วนร่วม  ในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ให้เห็นประโยชน์ของส่วนรวมเหนือ
ประโยชน์ส่วนตน รู้จักบ าเพ็ญประโยชน์เพื่อสาธารณะ มีความรับผิดชอบ และมีความรู้สึกเป็นเจ้าของร่วมกัน 
            ๓.๔  เพ่ือเป็นการอนุรักษ์  ฟ้ืนฟู  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมประเภทต้นไม้ ป่าไม้ หรือพันธุ์ไม้
ที่หายากให้คงอยู่ และเพ่ิมจ านวนมากขึ้น 
            ๓.๕  เพ่ือเพ่ิมจ านวนต้นไม้ เพ่ิมพ้ืนที่ป่า พื้นที่สีเขียว ช่วยรักษาหน้าดิน เป็นการช่วยน าความชุ่มชื้นสู่ผืน
ดิน ปรับทัศนียภาพให้สวยงาม ร่มเย็น เป็นสีเขียวของต้นไม้ ป่าไม้ อนุรักษ์พันธุ์พืชและเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า 
 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
           เชิงคุณภาพ เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวและแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ 
 เชิงปริมาณ เยาวชน  ประชาชน ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนต าบล 
พนักงานจ้าง  องค์การบริหารส่วนต าบลสระแก้ว จ านวน 135 คน 
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5. พื้นที่ดําเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลสระแก้ว  อ าเภอพนมไพร  จังหวัดร้อยเอ็ด 
 
6. วิธีดําเนินการ 
 ๑. ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน  
          ๒. จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติโครงการ 
         ๓. ประชาสัมพันธ์และรณรงค์ให้ประชาชนเข้าร่วมโครงการ 
          ๔. จัดหนังสือขอความอนุเคราะห์พันธุ์กล้าไม้ 
          ๕. ด าเนินการปลูกต้นไม้ตามพ้ืนที่เป้าหมาย 
 6. ติดตามและประเมินผลโครงการ 
 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ๔  ปี  (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) 
 
8. งบประมาณที่ใช้ในการดําเนินงาน 
          จ านวน  ๑๐,๐๐๐  บาท  (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) 
 
9. ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลสระแก้ว  อ าเภอพนมไพร  จังหวัดร้อยเอ็ด 
 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
          ๑. เยาวชน  ประชาชน ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง มีความ
เข้าใจและส านึกในพระมหากรุณาธิคุณฯ และมีจิตส านึกในความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ 
         ๒. เพ่ิมพันธุ์ต้นไม้หายาก และมีพ้ืนที่ป่าเพ่ิมมากข้ึน  
         ๓.  เยาวชน  ประชาชน ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง ได้รับ
การกระตุ้นให้มีจิตส านึก มีความรับผิดชอบ และเข้าใจถึงคุณค่าในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
มากขึ้น รวมทั้งมีความเสียสละ มีจิตสาธารณะ 
         ๔. ลดปัญหาการพังทลายของหน้าดิน เพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว เป็นร่มเงา  
         ๕. เกิดการบูรณาการในการด าเนินโครงการกับทุกภาคส่วน และสร้างความสัมพันธ์อันดี ระหว่าง  ส่วน
ราชการ และภาคประชาชน ซึ่งจะมีผลดีต่อการปฏิบัติงานร่วมกันในอนาคต 
         ๖. ส่งเสริมให้เกิดความรัก ความสามัคคี ความร่วมมือร่วมใจ ภายในหน่วยงาน  
         ๗. ปลูกฝังจิตส านึกสาธารณะ และความรู้สึกเป็นเจ้าของร่วมกันให้เกิดขึ้นในจิตใจของข้าราชการ และ
ประชาชนทั่วไป ในการร่วมกันอนุรักษ์ต้นไม้ ป่าไม้ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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มิติที่  ๑  การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
            ๑.๒  การสร้างจิตสํานึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น 

          ๑.๒.๓ สร้างจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง   
ลําดับที่  ๑ 
 

1. ชื่อโครงการ   โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานนอกสถานที่ด้านเกษตรอินทรีย์ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง    

2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 
       ปัจจุบันดินในประเทศไทยมีความเสื่อมโทรมอย่างมากอินทรีย์ที่มีอยู่ในดินมีไม่ถึง 1 % รวมทั้ง
ธาตุอาหารในดินก็มีอยู่ต่ า หรือบางพ้ืนที่อาจมีมาก แต่พืชไม่สามารถดึงมาใช้ได้เพราะจากการที่ใช้ปุ๋ยเคมีมาอย่าง
ยาวนานสภาพดินจึงมีสภาพเป็นกรด ไม่เหมาะแก่การเจริญเติบโตของพืช ซึ่งการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ที่มี อินทรียวัตถุก็
เป็นหนทางหนึ่งที่สามารถปรับสภาพดินขึ้นมาได้ 
   

  เนื่องจากประชากรส่วนใหญ่ในต าบลสระแก้ว มีการประกอบอาชีพทางการเกษตรเป็นส่วนใหญ่  
การท าการเกษตรของเกษตรกรในอดีตที่ผ่านมาเกษตรกรนิยมใช้สารเคมี  ซึ่งปัจจุบันมีราคาสูงมาก  ท าให้ต้นทุน
การผลิตของพืชของเกษตรกรสูงและสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ  ดินจะแข็งกระด้างขาดความอุดมสมบูรณ์  เพ่ือแก้ปัญหา
ดังกล่าว  และลดต้นทุนการผลิต  เพ่ิมรายได้ให้แก่เกษตรกร   
 

  งานส่งเสริมการเกษตร ส านักงานปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลสระแก้ว จึงได้จัดท าโครงการ
ฝึกอบรมและศึกษาดูงานนอกสถานที่ด้านเกษตรอินทรีย์ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง  ขึ้น  เพ่ือให้เกษตรกรลดการใช้
สารเคมีลง และทดแทนด้วยการใช้สารอินทรีย์ 
 
3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพ่ือให้เกิดการรวมกลุ่มของเกษตรกร 
 3.2 เพ่ือลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกร 
 3.3 เพ่ือสร้างเสริมความรู้ในการท าเกษตรอินทรีย์ 
 3.4 เพ่ือส่งเสริมให้เกษตรกรใช้วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรให้เกิดประโยชน์ 
 3.5 เพ่ือสร้างเสริมองค์ความรู้ในการผลิตพืชปลอดสารพิษ 
 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

เชิงปริมาณ 
4.1 กลุ่มเกษตรกรผู้ท าเกษตรอินทรีย์    

  4.2 ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่  ผู้ที่เก่ียวข้อง   
  รวมทั้งหมด 60 คน 

เชิงคุณภาพ 
เพ่ือเกษตรกรในต าบลสระแก้วหันมาท าเกษตรอินทรีย์  เพ่ือชีวิตจะปลอดภัยไร้สารพิษตกค้างใน

ร่างกายและอยู่แบบเกษตรทฤษฎีใหม่ เศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชด าริของในหลวง 
 
 

5. พื้นที่ดําเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลสระแก้ว  อ าเภอพนมไพร  จังหวัดร้อยเอ็ด 
 
 
   
         แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  ๔  ปี  (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)               ๔๓ 



   

6. วิธีดําเนินการ 
๑.  จัดประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน 

 ๒.  คัดเลือกกลุ่มเกษตรกร ทุกหมู่บ้าน 
 ๓.  จัดท าโครงการเสนอเพ่ือขออนุมัติโครงการ   
 4.  ประสานกับศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์  
           5.  ด าเนินงานตามโครงการ 
 ๖.  สรุปและประเมินผลการด าเนินงาน 
 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ๔  ปี  (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) 
 
8. งบประมาณที่ใช้ในการดําเนินงาน 
          จ านวน  ๑๐๐,๐๐๐  บาท  (หนึ่งแสนบาทถ้วน) 
 
9. ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลสระแก้ว  อ าเภอพนมไพร  จังหวัดร้อยเอ็ด 
 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

1.  เกษตรกรมีความรู้ในการท าเกษตรอินทรีย์ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
 2.  เกษตรกรสามารถลดต้นทุนการผลิตและมีรายได้เพ่ิมข้ึน 
 ๓.  คุณภาพของดินและผลผลิตทางการเกษตรดีขึ้น 
 
มิติที่  ๑  การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
            ๑.๓  การสร้างจิตสํานึกและความตระหนักให้แก่เด็กและเยาวชน 

         ๑.๓.๑ สร้างจิตสํานึกและความตระหนักในความซื่อสัตย์สุจริต 
ลําดับที่  ๑ 
1. ชื่อโครงการ   โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์ให้แก่เด็กและเยาวชน 

2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 
                    การศึกษาเป็นกระบวนการที่ส าคัญยิ่งในการพัฒนาคนให้มีคุณภาพมีความสามารถที่จะปรับตัวได้
อย่างรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงต่างๆและมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามความเหมาะสมตามกาลเวลาและของ
สังคมไทย ดังปรากฏจากนโยบายทางการปฏิรูปการศึกษาให้ความส าคัญสูงสุดกับการปฏิรูปการเรียนรู้ โดยยึด
ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง มีการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียน เน้นการ
ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม เพ่ือให้คนสามารถพัฒนาสู่การเป็นคนที่สมบูรณ์ คือ เป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุข
อย่างแท้จริง  
  ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลสระแก้ว  จึงได้พัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีคุณธรรม จริยธรรม 
และค่านิยมที่พึงประสงค์ เพ่ือให้สอดคล้องกับอุดมการณ์ มีจิตสาธารณะ มีความตระหนัก รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์
และพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
 
 
   
         แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  ๔  ปี  (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)              ๔๔ 



   

3. วัตถุประสงค์ 
๓.๑  เพ่ือให้เด็กและเยาวชนมีคุณธรรมจริยธรรม  ความซื่อสัตย์  สุจริตและมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
๓.๒  เพ่ือให้เด็กและเยาวชนนมีความเอ้ืออาทรผู้อื่นและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ 
๓.๓  เพ่ือให้เด็กและเยาวชนยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง 
๓.๔  เพ่ือให้เด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะ มีความตระหนัก รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม  
๓.๕  เพ่ือให้มีเครือข่ายแกนน าเยาวชนบริการสาธารณะ 

 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

๔.๑ ด้านปริมาณ 
๑. เด็กและเยาวชนร้อยละ  ๘๐  มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
๒. เด็กและเยาวชนร้อยละ  ๘๐ มีความเอ้ืออาทรผู้อื่นและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ 
 

๔.๒ ด้านคุณภาพ 
เด็กและเยาวชนทุกคนได้รับการพัฒนาให้เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์  

ในทุกกิจกรรมตามที่โครงการก าหนด    
 
5. พื้นที่ดําเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลสระแก้ว  อ าเภอพนมไพร  จังหวัดร้อยเอ็ด 
 
6. วิธีดําเนินการ 
 ๑.  จัดท าโครงการเสนอเพ่ือขออนุมัติโครงการ   
 ๒.  ประชุมคณะท างานเพ่ือชี้แจงโครงการและมอบหมายภาระงาน 
          ๓.  ด าเนินงานตามโครงการ 
 ๔.  สรุปและประเมินผลการด าเนินงาน 
 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ๔  ปี  (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) 
 
8. งบประมาณที่ใช้ในการดําเนินงาน 
          จ านวน  ๑๕,๐๐๐  บาท  (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 
 
9. ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลสระแก้ว  อ าเภอพนมไพร  จังหวัดร้อยเอ็ด 
 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

๑. เด็กและเยาวชนได้รับการพัฒนาและเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมท่ีพึงประสงค์  และมีจิต
สาธารณะ 
 ๒. ต าบลสระแก้วมีเครือข่ายแกนน าเยาวชนบริการสาธารณะ 
 
 
   
         แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  ๔  ปี  (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)              ๔๕ 



   

ลําดับที่  ๒ 
ชื่อกิจกรรม   ......หลักสูตรการสอน “โตไปไม่โกง” ในหลักสูตรการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก.............. 
        - เสริมหลักสูตรการสอน “โตไปไม่โกง” ในหลักสูตรการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็กบ้านสระแก้ว 
 
ลําดับที่  ๓ 
ชื่อกิจกรรม   ......รณรงคป์ระชาสัมพันธ์ปลูกจติส านึก ค่านิยม ให้เยาวชนมีความซื่อสัตย์  สุจริตและมีคุณธรรม 
  - จัดท าแผ่นพับ  ประชาสัมพันธ์ปลูกจติส านึก ค่านิยม ให้เยาวชนมีความซื่อสัตย์  สุจริตและมี
คุณธรรม ในกิจกรรมของวันเด็กแห่งชาติ   
  - ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ 
 
มิติที่  ๑  การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
            ๑.๓  การสร้างจิตสํานึกและความตระหนักให้แก่เด็กและเยาวชน 

          ๑.๓.๒ สร้างจิตสํานึกและความตระหนักในการต่อต้านการทุจริต 
ลําดับที่  ๑ 
ชื่อกิจกรรม   ......ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้  เสริมประสบการณ์ต่อต้านการทุจริตในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก......... 
                 - จัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้  เสริมประสบการณ์ต่อต้านการทุจริตในหลักสูตรการเรียนการ
สอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสระแก้ว 
 
มิติที่  ๑  การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
            ๑.๓  การสร้างจิตสํานึกและความตระหนักให้แก่เด็กและเยาวชน 

          ๑.๓.๓ สร้างจิตสํานึกและความตระหนักให้มีจิตสาธารณะ 
ลําดับที่  ๑ 
ชื่อกิจกรรม   ...........เครือข่ายแกนน าเยาวชนบริการสาธารณะ................. 
         - กิจกรรมจัดตั้งเครือข่ายแกนน าเยาวชนบริการสาธารณะ  ในโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
และค่านิยมอันพึงประสงค์ให้แก่เด็กและเยาวชน 
 
มิติที่  ๒  การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 
   ๒.๑  แสดงเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร 
 

ลําดับที่  ๑ 
 

๑. ชื่อกิจกรรม  .....ประกาศเจตจ านงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลสระแก้ว........ 
 ๑. ผู้บริหารแสดงเจตจ านงว่าจะบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ต่อเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน 
 ๒. ผู้บริหารแสดงเจตจ านงว่าจะบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ต่อสาธารณชน 
 ๓. ผู้บริหารก าหนดนโยบายเพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใส 
 
 
 
 
 
   
         แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  ๔  ปี  (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)               ๔๖ 



   

มิติที่  ๒  การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 
   ๒.๒  มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 

          ๒.๒.๑  สร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามหลักคุณธรรมท้ังในเรื่องการ 
บรรจุแต่งตั้ง  โยกย้าย  โอน เลื่อนตําแหน่ง/เงินเดือน  และการมอบหมายงาน   
 

ลําดับที่  ๑ 
๑. ชื่อมาตรการ  .....การสร้างความโปร่งใสในการท างาน........ 
  ๑. ประกาศจัดดตั้งกลุ่มพนักงานส่วนต าบลเพ่ือด าเนินการด้านความโปร่งใสในการท างาน  เพ่ือ
ยกระดับความโปร่งใสในการปฏิบัติงานขององค์กร   และส่งเสริมให้กลุ่มพนักงานส่วนต าบลให้เห็นความส าคัญและ
เสริมสร้างภาพลักษณ์ของหน่วยงาน ให้มีความโปร่งใส  และเป็นธรรม  

๒. แต่งตั้งคณะท างานนเกี่ยวกับคณุธรรมจริยธรรมของพนักงานส่วนต าบลเพ่ือความโปร่งใสใน 
การท างาน 

๓. จัดท าระเบียบกลุ่มพนักงานส่วนต าบล  เพ่ือความโปร่งใสในการท างาน 
 

ลําดับที่  ๒ 
๑. ชื่อกิจกรรม  .....สร้างความโปร่งใสในการพิจาณาเลื่อนขั้นเงินเดือน........ 
  ๑. แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองผลการปฏิบัติราชการ 
  ๒. แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน 
  ๓. จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 

๔. ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลการปฏิบัติราชการเพ่ือเสนอคณะกรรมการพิจารณาเลื่อน
ขั้นเงินเดือน 

  ๕. คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนเสนอขออนุมัตินายก อบต. 
  ๖. นายก อบต. ออกค าสั่ง 
  ๗. ประกาศผลให้ประชาชนทราบ 
 

มิติที่  ๒  การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 
   ๒.๒  มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 
          ๒.๒.๒ สร้างความโปร่งใสในการบริหารการเงิน  งบประมาณ   การจัดหาพัสดุ  การใช้
ประโยชน์ในทรัพย์สินของทางราชการโดยยึดถือและปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑ์ที่
เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด    
 

ลําดับที่  ๑ 
 

ชื่อมาตรการ  .....พัฒนาแผนและกระบวนการจัดหาพัสดุ........ 
 ๑. จัดท าแผนการจัดหาพัสดุประจ าปี 
 ๒. รายงานผลการด าเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ 
 ๓. จัดท าแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี 
 ๒. รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 
 ๓. ประกาศให้ประชาชนทราบผ่านเว็บไซต์หรือสื่อช่องทางอ่ืนๆ 
        ๔.  แต่งตั้งตัวแทนชุมชนมีส่วนร่วมในการเปิดซองสอบราคา ตรวจงานจ้าง   
 ๕.  ควบคุม  บ ารุงรักษาพัสดุ  และใช้พัสดุอย่างประหยัด  คุ้มค่า  และให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยจัดท า 

บัญชีหรือทะเบียนเพื่อควบคุมพัสดุ  และจัดให้มีหลักฐานการรับเข้าบัญชีหรือทะเบียนไว้ประกอบรายการ 
   
       แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  ๔  ปี  (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)               ๔๗ 



   

ลําดับที่  ๒ 
 

ชื่อกิจกรรม  .....การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ - จัดจ้าง...... 
     ๑. เปิดเผยข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อ – จัดจ้างรายโครงการให้สาธารณชนทราบ 

- ผ่านทางเว็บไซต์ www.srakaew-phanomphai.go.th 
- หนังสือประชาสัมพันธ์  
- หอกระจายข่าว  

  - ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.สระแก้ว 
  - ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อการจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง)  

  อ าเภอพนมไพร  จังหวัดร้อยเอ็ด 
      ๒. ประกาศการตรวจรับงานจ้างให้ประชาชนทราบล่วงหน้าเพื่อให้ประชาชนได้เข้ามามมีส่วนร่วม 
      ตรวจสอบ 
      ๓. ติดตั้งแผ่นป้ายประชาสัมพันธ์งานก่อสร้างไว้  ณ  บริเวณสถานที่ก่อสร้าง  เพ่ือให้ประชาชนได้รับรู้ 
      ข้อมูลข่าวสารในงานจ้างและสามารถตรวจสอบการบริหารงานของ อบต.ได้ 
 
มิติที่  ๒  การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 
   ๒.๒  มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 
           ๒.๒.๓ สร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะ/บริการประชาชน เพื่อให้เกิดความพึง
พอใจแก่ประชาชนโดยทัดเทียมกันและโดยไม่เลือกปฏิบัติ  
 

ลําดับที่  ๑ 
ชื่อกิจกรรม   .........การใช้บัตรคิวในการติดต่อราชการ.............. 
  ๑. ใช้บัตรคิวโดยจัดล าดับก่อน - หลัง 
 

ลําดับที่  ๒ 
 

ชื่อกิจกรรม   ...........จัดท าคู่มือส าหรับประชาชน.............. 
            จัดท าคู่มือส าหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณา
อนุญาตของทางราชการ  พ.ศ.๒๕๕๘  เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ประชาชน ลดต้นทุนของประชาชน 
และเพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการของภาครัฐ  สร้างให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ  ลดการ
ใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ พร้อมทั้งเปิดเผยขั้นตอนระยะเวลาให้ประชาชนทราบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
         แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  ๔  ปี  (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)               ๔๘ 



   

มิติที่  ๒  การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 
   ๒.๓  มาตรการการใช้ดุลยพินิจและใช้อํานาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการ 
บ้านเมืองที่ดี 
           ๒.๓.๑  การจัดทําแผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาการดําเนินการเกี่ยวกับการบริการประชาชน  
รายละเอียดที่เกี่ยวข้องในแต่ละข้ันตอน  เปิดเผย  ณ  ที่ทําการและในระบบเครือข่ายสารสนเทศขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

ลําดับที่  ๑ 
 

ชื่อกิจกรรม   ...........โครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ.............. 
        ๑. ตั้งคณะท างานปรับปรุงขั้นตอนและระยเวลาการปฏิบัติราชการเพ่ือประชาชน  โดยมีปลัด อบต.
เป็นประธานคณะท างาน  หัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการบริการประชาชน เป็นกรรมการ  เพ่ือท าหน้าที่
ส ารวจกระบวนงานบริการประชาชนและพิจารณาลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพ่ือประชาชน 
        ๒. พิจารณาลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ  โดยพิจารณาลดขั้นตอนและระยเวลาการ
ปฏิบัติราชการจากขั้นตอนและระยะเวลาที่ปฏิบัติเดิมลงร้อยละ  ๓๐-๕๐  ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่  ๑๙  
พฤษภาคม  ๒๕๔๖   
        ๓. ประกาศขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการให้ประชาชนทราบโดยทั่วไป  และจัดท า
แผนภูมิข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการให้ประชาชนทราบทั่วกัน 
 
มิติที่  ๒  การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 
   ๒.๓  มาตรการการใช้ดุลยพินิจและใช้อํานาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการ 
บ้านเมืองที่ดี 
           ๒.๓.๒  การกระจายอํานาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่งอนุญาต  อนุมัติ  ปฏิบัติราชการแทน
หรือการดําเนินการอ่ืนใดของผู้มีอํานาจในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
 

ลําดับที่  ๑ 
 

ชื่อกิจกรรม   ...........การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน.............. 
  ๑. ส ารวจอ านาจหน้าที่ของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีอ านาจในการพิจารณา  การสั่ง  การ
อนุญาต  การอนุมัติ  หรือการปฏิบัติราชการตามที่กฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  และข้อบังคับก าหนดที่มีผลกระทบ
โดยตรงกับการให้บริการประชาชน  ด าเนินการโดย 
  ๑. ตั้งคณะท างานส ารวจอ านาจหน้าที่ของผู้บริหารท่สามารถมอบอ านาจได  โดยมีปลัด อบต. 
เป็นประธานคณะท างาน  หัวหน้าหน่วยงานภายในองค์กรทุกหน่วย  เป็นกรรมการ 
  ๒. ให้ส านัก / กอง  แจ้งรายละเอียดอ านาจหน้าที่ในการพิจารณาการสั่ง  การอนุญาต  การ
อนุมัต ิ หรือการปฏิบัติราชการอ่ืนใดที่อยู่ในความรัดผิดชอบของผู้บริหารเสนอคณะท างานฯ  พิจารณามอบอ านาจ
ปฏิบัติราชการแทน 
  ๓. คณะท างานฯ  เสนอผู้บริหารพิจารณามอบอ านาจหน้าที่เพ่ือกระจายอ านาจการตัดสินใจใน
การพิจารณา  การสั่ง  การอนุญาต  การอนุมัติ  หรือการปฏิบัติราชการที่มีผลโดยตรงกับการให้บริการประชาชน 
 ๒. ผู้บริหารพิจารณามอบอ านาจการจตัดสินใจในการพิจารณาการสั่ง  การอนุญาต  การอนุมัติหรือการ
ปฏิบัติราชการให้กับรองผู้บริหาร  ปลัด อบต.  หรือรองปลัด อบต.  ในส่วนที่เป็นเรื่องที่ให้บริการประชาชน  เพ่ือ
อ านวยความสะดวกประชาชน และเพ่ือให้เกิดความรวดเร็วในการมาใช้บริการ 
 
   
         แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  ๔  ปี  (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)              ๔๙ 



   

 ๓. ประกาศกระบวนงานบริการประชาชนที่ผู้บริหารมอบให้รองผู้บริหาร  ปลัด อบต.  หรือรองปลัด อบต.  
ปฏิบัติราชการแทน  เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปทราบ 
 ๔.  ติดตามผลของการใช้อ านาจของผู้รับมอบอ านาจในการปฏิบัติราชการแทน  และให้มีการรายงานผล
การใช้อ านาจตามที่ได้รับมอบ  และจัดให้มีการประเมินผลเพ่ือน าข้อมูลมาปรับปรุง 
 
มิติที่  ๒  การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 
   ๒.๔  การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลในการดําเนนิกิจการการประพฤติปฏิบัติตนให้เป็น 
ที่ประจักษ์ 
  ๒.๔.๑  ยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/บุคคลที่มีความซื่อสัตย์สุจริต  มีคุณธรรม  จริยธรรม   
 

ลําดับที่  ๑ 
 

ชื่อกิจกรรม   ..........ยกย่องเชิดชูเกียรติผู้สูงอายุต้นแบบ....... 
        - กิจกรรมมอบเกียรติบัตรผู้สูงอายุสุขภาพดี  ผู้สูงอายุต้นแบบประพฤปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่
ชุมชนในงานวันสงกรานต์รดน้ าด าหัวผู้สูงอายุและวันครอบครัว 
 

๒.๔.๒  ยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/บุคคลที่ให้ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะของท้องถิ่น   
 

ลําดับที่  ๑ 
 

ชื่อกิจกรรม   ...........ยกย่องเชิดชูเกียรติสตรี และ อสม. ผู้มีจิตสาธารณะ.............. 
        - กิจกรรมมอบเกียรติบัตรสตรีและอสม.ผู้มีจิตสาธารณะดูแลผู้สูงอายุ และผู้พิการ   ในโครงการ
พัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงานนอกสถานที่ของคณะผู้บริหาร  ส.อบต. หัวหน้าส่วนราชการ   ผู้น าชุมชน  ผู้น า
สตรีในชุมชนอสม.  กลุ่มอาชีพ  และผู้น ากลุ่มต่างๆ  
 

๒.๔.๓  ยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลที่ดํารงตนตามหลักเศษฐกิจพอเพียง 
ลําดับที่  ๑ 
 

ชื่อกิจกรรม   ...........ยกย่องเชิดชูเกียรติเกษตกรต้นแบบ.............. 
         - กิจกรรมมอบเกียรติบัตรเกษตรกรผู้ด ารงชีวิตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ใน
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานนอกสถานที่ด้านเกษตรอินทรีย์ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
 
มิติที่  ๒  การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 
   ๒.๕  มาตรการจัดการ ในกรณีได้ทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริต 
           ๒.๕.๑  ดําเนินการให้มีข้อตกลงระหว่างบุคลากรในองค์กรได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความ
ซื่อสัตย์  สุจริต  มีคุณธรรมจริยธรรมและการบริหารราชการกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
 

ลําดับที่  ๑ 
ชื่อมาตรการ   ...........จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ.............. 
         ๑. จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 

  ผู้ลงนามข้อตกลงการปฏิบัติราชการ : การลงนามในข้อตกลงการปฏิบัติราชการ เป็นการลงนาม 
ระหว่าง หัวหน้าส่วนราชการกับผู้บังคับบัญชา ของหัวหน้าส่วนราชการตามระดับของข้อตกลงการปฏิบัติ
ราชการ  

   
     แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  ๔  ปี  (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)              ๕๐ 



   

 ระยะเวลาของข้อตกลงการปฏิบัติราชการ : ระยะเวลาของข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 
ซึ่งเริ่มต้นและสิ้นสุด จะสอดคล้องกับปีงบประมาณของส่วนราชการ  
       ๒. รายละเอียดตัวชี้วัดและเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการและภารกิจหลัก   : ตัวชี้วัดผลการ
ปฏิบัติราชการ น้ าหนัก ผลงานในอดีต เป้าหมาย/เกณฑ์การให้คะแนน และเงื่อนไขเฉพาะของตัวชี้วัด 

 
ลําดับที่  ๒ 
 

ชื่อกิจกรรม   .......การจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลสระแก้ว........... 
  ๑. จัดการเจรจาระหว่างผู้บริหารกับหัวหน้าส่วนราชการภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือ
จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ  โดยก าหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดในการประเมินผล 
  ๒. จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการระหว่างผู้บริหารกับหัวหน้าของทุกส่วนราชการภายใน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  ๓. ติดตามผลการด าเนินงานตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการเป็นระยะๆ  
  ๔. ประเมินผลการด าเนินงานตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการในรอบปีงบประมาณ 
 
มิติที่  ๒  การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 
   ๒.๕  มาตรการจัดการ ในกรณีได้ทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริต 

          ๒.๕.๒  มีการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการ  จังหวัดอําเภอที่ได้ดําเนินการตามอํานาจ
หน้าที่เพื่อการตรวจสอบ  ควบคุม  ดูแลการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    

ลําดับที่  ๑ 
 

ชือ่กิจกรรม   ........... ให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่เพ่ือการตรวจสอบ
ควบคุม  ดูแลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลสระแก้ว...... 
  - รบัการประเมิน  ตรวจสอบ  จากหน่วยก ากับ  ดูแล 
 

ลําดับที่  ๒ 

ชื่อมาตรการ   ...........ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้งภาครัฐและองค์กรอิสระ...... 
  - รบัการประเมิน  ตรวจสอบ  จากภาครัฐและองค์กรอิสระ 
  - จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
 

มิติที่  ๒  การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 
   ๒.๕  มาตรการจัดการ ในกรณีได้ทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริต 
              ๒.๕.๓  ดําเนินการให้มีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายกรณีมีเรื่อง
รอ้งเรียนกล่าวหาบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าที่โดยมิชอบ    
ลําดับที่  ๑ 

ชื่อมาตรการ   ........... แต่งตั้งผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน........ 
๑. ก าหนดเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์  พร้อมจัดสถานที่ในส่วนหน้าของ 
อบต. เพื่ออ านวยความสะดวกให้ประชาชน 
๒. จัดท าสมุดบัญชีรับเรื่องราวร้องทุกข์  ระบุวัน  เวลาร้องเรียน/ร้องทุกข์  และผู้รับผิดชอบรับ
เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์  ไปด าเนินการพร้อมก าหนดเวลารับเรื่อง 
๓. จัดท าคู่มือการร้องเรียนร้องทุกข์ 

   
   
         แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  ๔  ปี  (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)               ๕๑ 



   

ลําดับที่  ๒ 
 

ชื่อมาตรการ   ..........ด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน  กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชนกล่าวหาเจ้าหน้าที่
ของ อบต.สระแก้ว ว่าทุจริตและปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่โดยมิชอบ........ 
  ๑. การตรวจสอบข้อเท็จจริงและสั่งการ  

๒. คณะท างานตรวจสอบข้อเทจ็จริง  
๓. ผู้ดูแลเรื่องระเบียบวินัยด าเนินการหาข้อเท็จจริง/สอบสวน  
๔. เสนอผู้บังคับบัญชาพิจารณาสั่งการ 
๕. กรณีต้องมีการลงโทษทางกฎหมายให้ด าเนินการตามขั้นตอนกฎหมาย 
๖. กรณีต้องมีโทษทางวินัยให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณาสั่งการตามระเบียบ  กฎหมายที่เก่ียวข้อง 

  ๗. แจ้งเรื่องให้ผู้ร้องเรียนทราบ 
 
มิติที่  ๓   การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
     ๓.๑ จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางท่ีเป็นการอํานวยความสะดวกแก่ประชาชนได้มี
ส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครงอส่วนท้องถิ่นได้ทุกขั้นตอน       
                      ๓.๑.๑  จัดให้มีข้อมูลข่าวสารตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 

 
ลําดับที่  ๑ 
ชื่อมาตรการ  ..........ปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ อบต.สระแก้ว  ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน........ 

          จัดสถานที่/จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารส าหรับให้บริการข้อมูลข่าวสารตามมาตรา ๙ แห่ง 
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ เพ่ือให้ประชาชน สามารถเข้าตรวจสอบข้อมูลข่าวสารได้ 
โดยสะดวก มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบประจ าศูนย์ข้อมูลข่าวสารหรือปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับ การให้บริการข้อมูลข่าวสาร
เป็นการเฉพาะ มีป้ายบอกถึงที่ตั้งของสถานที่ส าหรับการให้บริการข้อมูลข่าวสารที่เข้าใจได้ง่ายและมองเห็นได้
ชัดเจน มีการแสดงข้อมูลการด าเนินงานตามบทบาทภารกิจอย่างชัดเจน 

 
ลําดับที่  ๒ 
ชื่อกิจกรรม  ..........อบรมให้ความรู้ตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐........ 
  - จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ผู้บริหาร  ส.อบต. และประชาชน  ตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ ในโครงการพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงานนอกสถานที่ของคณะผู้บริหาร  ส.อบต. หัวหน้า
ส่วนราชการ   ผู้น าชุมชน  ผู้น าสตรีในชุมชนอสม.  กลุ่มอาชีพ  และผู้น ากลุ่มต่างๆ  
                    - จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ผู้บริหาร  ส.อบต. พนักงานส่วนต าบล  ลูกจ้างประจ าและพนักงาน
จ้างตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐  ในโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานนอกสถานที่ของคณะ
ผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนต าบล  ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้างของ อบต.สระแก้ว 
 

 
 
 
 
 
 
   
   
         แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  ๔  ปี  (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)               ๕๒ 



   

มิติที่  ๓   การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
     ๓.๑ จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางท่ีเป็นการอํานวยความสะดวกแก่ประชาชนได้มี
ส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครงอส่วนท้องถิ่นได้ทุกขั้นตอน       

          ๓.๑.๒  มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล  การบริหารงบประมาณ  
การเงิน  การจัดหาพัสดุการคํานวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงาน  เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการที่
กฎหมาย  ระเบียบ  กฎข้อบังคับที่กําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเผยแพร่ให้ประชาชนทราบ 
และตรวจสอบได้   
 

ลําดับที่  ๑ 
ชื่อกิจกรรม  ..........เผยแพร่ข้อมูลที่ส าคัญและหลากหลาย................ 

1.  จัดให้มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 
2.  มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน   
การจัดหาพัสดุ  การค านวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงานที่ต้องเผยแพร่ให้ประชาชนทราบ 

      -  ประกาศแผนการจัดหาพัสดุหรือการจัดซื้อจัดจ้าง 
      -  เปิดเผยผลการจัดซื้อจัดจ้างให้ประชาชนทราบ 
      -  ผลการประเมินการรับรู้และเข้าถึงข้อมูลของภาคประชาชน 

3.  มีการประกาศ เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่เป็นประโยชน์กับการมีส่วนร่วมตรวจสอบ
ของประชาชน 

-  เผยแพร่ข้อมูลการให้บริการต่าง ๆ กฎเกณฑ์ ระเบียบกฎหมาย ข้อบังคับและสถานที่ให้บริการ
อย่างชัดเจน 

   
ลําดับที่  ๒ 
ชื่อกิจกรรม  ..........การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการเงินการคลัง พัสดุ และทรัพย์สินขององค์การบริหาร  
                     สว่นต าบลสระแก้วและการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเงินการคลัง................ 

ประกาศประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการเงินการคลัง พัสดุ และทรัพย์สินของ
องค์การบริหารส่วนต าบลสระแก้วและการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเงินการคลัง ผ่านทาง 

(๑)  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.สระแก้ว 
(๒)  เว็บไซต์ www.srakaew-phanomphai.go.th 

  (๓)  หอกระจายข่าว  เสียงตามสาย 
  (๔)  แผ่นพับหรือช่องทางอ่ืนๆ 
 
มิติที่  ๓   การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
     ๓.๑ จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางท่ีเป็นการอํานวยความสะดวกแก่ประชาชนได้มี
ส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครงอส่วนท้องถิ่นได้ทุกขั้นตอน       

 3.1.3  มีการปิดประกาศ เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่เป็นประโยชน์กับการมี 
ส่วนร่วมตรวจสอบของประชาชน   
ลําดับที่  ๑ 
ชื่อกิจกรรม  ..........จัดให้มีช่องทางที่ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของ อบต.สระแก้ว................ 

(๑)  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.สระแก้ว 
(๒)  เว็บไซต์หรือช่องทางอ่ืน www.srakaew-phanomphai.go.th 

   
   
         แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  ๔  ปี  (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)               ๕๓ 



   

ลําดับที่  ๒ 
๑. ชื่อโครงการ  ..........โครงการอ านวยการศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อการจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(สถานที่กลาง) อ าเภอพนมไพรจังหวัดร้อยเอ็ด................ 
 

2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 
                    ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.
๒๕๓๕  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  ฉบับที่  ๙  พ.ศ.๒๕๕๓  และประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  เรื่อง สถานที่
กลางส าหรับศูนย์รวมข่าวการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  ลงวันที่  ๓๐  กันยายน  ๒๕๕๓  
ก าหนดให้ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอ าเภอ  ที่ตั้งขึ้นตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุขององค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.๒๕๓๘  เป็นสถานที่กลางโดยให้
นายอ าเภอรับผิดชอบดูแลการด าเนินงานของศูนย์  เพ่ือท าหน้าที่เป็นสถานที่กลางในการด าเนินการจัดซื้อหรือจัด
จ้างทุกขั้นตอนให้เป็นได้วยความเรียบร้อย  โปร่งใส  และยุติธรรม  โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกัน
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการอ านวยการของศูนย์  ประกอบกับมีประกาศคณะกรรมการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  เรื่อง  หลักเกณฑ์การสนับสนุนขององค์การบริหารส่วนจังหวัด  เทศบาลและองค์การบริหาร
ส่วนต าบลในการให้บริการสาธารณะ  ลงวันที่  ๒๓  พฤศจิกายน  ๒๕๕๒  องค์การบริหารส่วนจังหวัด  เทศบาล
และองค์การบริหารส่วนต าบลอาจสนับสนุนงบประมาณให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ส่วนราชการ หรือ
หน่วยงานอ่ืนของรัฐในจังหวัดในภารกิจด้านการศึกษา  หรือด้านสาธารณสุขได้   และหนังสือกระทรวงมหาดไทย  
ที่  มท  ๐๘๐๘.๒/ว ๗๔  ลงวันที่  ๘  มกราคม  ๒๕๕๓  เรื่อง การตั้งงบประมาณรายจ่ายและการใช้จ่าย
งบประมาณหมวดเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตามหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในประกาศ
และหนังสือดังกล่าว  ซึ่งศูนย์ฯ เป็นสื่อกลางที่จะประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนหรือผู้ที่สนใจเข้ามาศึกษาหาความรู้  
ตรวจสอบ  และมีส่วนร่วมในกระบวนการจัดซื้อหรือจัดจ้างทุกขั้นตอนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
  ปัจจุบันศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างระดับอ าเภอ (สถานที่กลาง)  ที่ใช้เป็นสถานที่
ใช้ส าหรับการรับซอง  ยื่นซองสอบราคา  และเปิดซองสอบราคาของเทศบาลและองค์การบริหารส่วนต าบลในพ้ืนที่  
ตั้งอยู่ที่หอประชุมอ าเภอพนมไพร  ซึ่งอยู่ในความดูแลของของที่ท าการปกครองอ าเภอพนมไพร  ประกอบกับ
อ าเภอพนมไพร  ให้ก าหนดให้ศูนย์ฯ เป็นสถานที่ส าหรับจัดเก็บข้อมูลข่าวสารของราชการ  ตามมาตรา  ๙  ของ
พระราชบัญญัติขอ้มูลข่าวสารของราชการ  พ.ศ.๒๕๔๐  ไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ด้วย  ท าให้วัสดุครุภัณฑ์ที่มีอยู่ไม่
เพียงพอต่อการอ านวยการและไม่มีผู้ดูแลความปลอดภัย  ความสงบเรียบร้อย  และผู้ท าหน้าที่รักษาความสะอาด
เป็นการเฉพาะ  ท าให้ศูนย์ฯ ขาดความเป็นระเบียบเรียบร้อย  และไม่สามารถให้ความสะดวกแก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ได้เท่าท่ีควร 
 
  ดังนั้น  เพ่ือให้การด าเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อหรือจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ระดับอ าเภอ  ในสถานที่กลางดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  อ าเภอพนมไพรพร้อมด้วยองค์การบริหารส่วน
ต าบลและเทศบาลในเขตอ าเภอพนมไพร  จึงมอบหมายให้องค์การบริหารส่วนต าบลและเทศบาลเป็นตัวแทนหรือ
หน่วยงานเจ้าภาพจัดท าโครงการอ านวยการศูย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อการจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ระดับอ าเภอ  อ าเภอพนมไพร  จังหวัดร้อยเอ็ด  โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งสนับสนุนงบประมาณใน
การด าเนินการ 
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3. วัตถุประสงค์ 
๓.๑  เพ่ืออ านวยความสะดวกในการบริหารจัดการและการใช้ประโยชน์ของศูนย์ฯ เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย  และตอบสนองความต้องการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้อย่างทั่วถึง 
๓.๒  เพ่ือให้การซื้อหรือการจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เป็นไปด้วยความโปร่งใส  บริสุทธิ์ 
ยุติธรรม  มีประสิทธิภาพ  และมีความปลอดภัยมากข้ึน 
๓.๓  เพ่ือให้ศูนย์ฯ มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย  เกิดความสะดวกแก่ประชาชนและส่วนราชการในการ
ตรวจดูข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  ตามมาตรา  ๙  แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  
พ.ศ.๒๕๔๐ 

 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างระดับอ าเภอ (สถานที่กลาง)  ๑  แห่ง 
 
5. พื้นที่ดําเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลสระแก้ว  อ าเภอพนมไพร  จังหวัดร้อยเอ็ด 
 
6. วิธีดําเนินการ 
 มอบหมายให้องค์กรปกครองส่วท้องถิ่นในพ้ืนที่อ าเภอพนมไพร  เป็นเจ้าภาพด าเนินการ 
 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ๔  ปี  (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) 
 
8. งบประมาณที่ใช้ในการดําเนินงาน 
          จ านวน  ๑๕,๐๐๐  บาท  (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 
 
9. ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลสระแก้ว  อ าเภอพนมไพร  จังหวัดร้อยเอ็ด 
 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพ้ืนที่อ าเภอพนมไพร  มีศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างที่มี
ความสะอาด  เป็นระเบียบเรียบร้อย  มีความปลอดภัย  เกิดความสะดวก  โปร่งใสและคล่องตัวส าหรับการ
ด าเนินการจัดซื้อหรือจัดจ้าง  และใช้เป็นสถานที่ส าหรับประชุมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และส่วนราชการต่างๆ  
ในแภอ านมไพร  และยังใช้เป็นสถานที่ส าหรับจัดเก็บข้อมูลข่าวส ารของราชการตามมาตรา  ๙  แห่ง
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ  พ.ศ.๒๕๔๐  ไว้ให้ประชาชนได้ศึกษา  ค้นคว้าหาความรู้  และเข้า
ตรวจสอบได ้
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มิติที่  ๓   การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
   ๓.๒ การรับฟังความคิดเห็นการรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน 

                   3.๒.๑  มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในการดําเนินกิจการตามอํานาจ
หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยเฉพาะการดําเนินกิจการที่มีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ และ
สุขอนามัยของประชาชนในท้องถิ่น    
ลําดับที่  ๑ 
๑. ชื่อโครงการ  ..........โครงการจัดประชุมประชาคมท้องถ่ิน.................. 
 

2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 
                   แผนพัฒนาท้องถิ่น  เป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งมี
ความส าคัญเป็นเครื่องมือในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ที่ก าหนดวิสัยทัศน์  ประเด็น
ยุทธศาสตร์เป้าประสงค์  ตัวชี้วัด  ค่าเป้าหมาย  และกลยุทธ์  โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด  ยุทธศาสตร์
การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  แผนพัฒนาอ าเภอ  แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน  
อันมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงาน  โครงการพัฒนา  ที่จัดท าขึ้นส าหรับปีงบประมาณในแต่ละปี  
ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าของท้องถิ่น 
  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่  ๒)   พ.ศ.๒๕๕๙  ข้อ  ๕  (๒)  วรรค  ๒  
ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลน าปัญหาความต้องการจากแผนหมู่บ้านหรือชุมชนที่เกินศักยภาพของหมู่บ้าน
หรือชุมชน  ที่จะด าเนินการเองได้มาพิจารณาบรรจุในแผนพัฒนา  ประกอบกับข้อ  ๗  (๑)  แห่งระเบียบเดียวกัน
ก าหนดให้คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น  ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง  เพ่ือ
แจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น  รับทราบปัญหา  ความต้องการ  ประเด็นการพัฒนา  และประเด็นที่เกี่ยวข้อง
ตลอดจนความช่วยเหลือทางวิชาการ  และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่เพ่ือน ามาก าหนดแนวทางการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี   โดยให้น าข้อมูลพ้ืนฐานการพัฒนาจากหน่วยงานต่างๆ  และข้อมูลในแผน พัฒนา
หมู่บ้านหรือชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  จากความเชื่อมโยงเกี่ยวเนื่องกันของ
แผนพัฒนาท้องถิ่นและแผนชุมชนดังกล่าว  จึงจ าเป็นต้องสร้างกระบวนการเรียนรู้และก าหนดกรอบการจัดท าให้
เป็นไปในทิศทางเดียวกันและต่อเนื่องกันเพ่ือให้เกิดการพัฒนาที่สัมฤทธิ์ผลลดการซ้ าซ้อนของโครงการเกิดบูรณา
การความคิด  การปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับชุมชนในพื้นท่ี 
  ดังนั้น  เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบดังกล่าวข้างต้น  องค์การบริหารส่วนต าบลสระแก้วจึง
ด าเนินการจัดท าโครงการประชุมประชาคมท้องถิ่น ขึ้น  เพ่ือแจ้งแนวทางการพัฒนา  รับฟังความคิดเห็น  
ข้อเสนอแนะหรือการแสวงหาการตัดสินใจจากประชาชนเพ่ือด าเนินการตามภารกิจตามอ านาจหน้าที่  ของ
องค์การบริหารส่วนต าบล  เพื่อให้สามารถน าไปจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
3. วัตถุประสงค์ 

๓.๑  เพ่ือส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นท่ี   ในการร่วมคิด   ร่วมท า  ร่วมตัดสินใจ    
ร่วมตรวจสอบ  ร่วมรับผลประโยชน์  ร่วมแก้ไขปัญหาของชุมชน 
 ๓.๒  เพ่ือน าปัญหาความต้องการ  ที่ได้จากการจัดประชุมประชาคมท้องถิ่นไปเป็นข้อมูลในการด าเนินการ 
ของหน่วยงานต่างๆ  เพ่ือไม่ให้เกิดความซ้ าซ้อนในการท างาน 
 ๓.๓  เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลสระแก้วมีแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นเครื่องมือในการบริหารงานมี
ทิศทางเป้าหมายพัฒนาที่ชัดเจนและถูกต้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๔๘  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.๒๕๕๙   
   
         แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  ๔  ปี  (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)               ๕๖ 



   

 ๓.๔  เพ่ือให้การด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลสระแก้วมีความสุจริต  โปร่งใส  ถูกต้อง   
มีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล  และคุณภาพ 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 (๑)  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลสระแก้ว  จ านวน  ๙  คน 
 (๒)  คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลสระแก้ว  จ านวน  ๑๗  คน 
 (๓)  ประชาชนในพื้นท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลสระแก้ว  จ านวนไม่น้อยกว่า  ๙๗  คน 
 

5. พื้นที่ดําเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลสระแก้ว  อ าเภอพนมไพร  จังหวัดร้อยเอ็ด 
 

6. วิธีดําเนินการ 
(๑)  เสนอโครงการฯ  เพ่ือพิจารณาอนุมัติ 

 (๒)  ประกาศก าหนดสัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับต าบล  ปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๐  เพ่ือให้เกิด
กระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในสังคมมากที่สุด  และเกิดธรรมาภิบาลในการพัฒนาท้องถิ่น 
 (๓)  แจ้งประสานขอความร่วมมือ  ก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน  ประกาศก าหนดการจัดเวทีประชุมประชาคม
ท้องถิ่น 
 (๔)  คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลสระแก้วจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น  ส่วนราชการ
และรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง  เพ่ือแจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น รับทราบปัญหา  ความต้องการ ประเด็นการ
พัฒนา  และประเด็นที่เกี่ยวข้องตลอดจนความช่วยเหลือทางวิชาการ  และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพ
พ้ืนที่เพ่ือน ามาก าหนดแนวทางการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  และเปิดโอกาสให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็น   
 (๕)  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  รวบรวมแนวทางและข้อมูลน ามาวิเคราะห์
เพ่ือจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีแล้วเสนอคณะกรรการพัฒนาท้องถิ่น 
 (๖)  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่น 
 (๗)  ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสระแก้วเพ่ือให้
ความเห็นชอบ 

(๘)  ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี   
 (๙)  สรุปและรายงานผลการด าเนินงานตามโครงการ 
 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ๔  ปี  (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) 
 

8. งบประมาณที่ใช้ในการดําเนินงาน 
          จ านวน  ๓๐,๐๐๐  บาท  (สามหมื่นบาทถ้วน) 
 

9. ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลสระแก้ว  อ าเภอพนมไพร  จังหวัดร้อยเอ็ด 
 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
๑.  ประชาชนในพื้นท่ีมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น  ในการร่วมคิด   ร่วมท า  ร่วมตัดสินใจ    

ร่วมตรวจสอบ  ร่วมรับผลประโยชน์  ร่วมแก้ไขปัญหาของชุมชน 
 ๒.  องค์การบริหารส่วนต าบลสระแก้วสามารถน าปัญหาความต้องการ  ที่ได้จากการจัดประชุมประชาคม
ท้องถิ่นไปเป็นข้อมูลในการด าเนินการของหน่วยงานต่างๆ  เพื่อไม่ให้เกิดความซ้ าซ้อนในการท างาน  
   
         แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  ๔  ปี  (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)               ๕๗ 



   

 ๓.  องค์การบริหารส่วนต าบลสระแก้วมีแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  เป็นเครื่องมือในการบริหารงานมีทิศทาง
เป้าหมายพัฒนาที่ชัดเจนและถูกต้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๔๘  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.๒๕๕๙ 
 ๔.  การด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลสระแก้วมีความสุจริต  โปร่งใส  ถูกต้อง  มีประสิทธิภาพ  
ประสิทธิผล  และคุณภาพ 
 
ลําดับที่  ๒ 
ชื่อกิจกรรม ...จัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์  อบต.สระแก้ว.... 

- ประกาศจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนเรื่องทั่วไป/ร้องเรียนเรื่องจัดซื้อจัดจ้าง/การเงินการคลัง 
- จัดท าคู่มือรับเรื่องร้องเรียนเรื่องทั่วไป/ร้องเรียนเรื่องจัดซื้อจัดจ้าง/การเงินการคลัง 
- แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 

 
มิติที่  ๓   การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 

   ๓.๒ การรับฟังความคิดเห็นการรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน 
3.๒.๒  มีช่องทางให้ประชาชนในท้องถิ่นสามารถร้องเรียน/ร้องทุกข์ได้โดยสะดวก    

ลําดับที่  ๑ 
ชื่อกิจกรรม ........จัดให้มีช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ท่ีสดวกเหมาะสม........ 
           (๑)  จัดท าตู/้กล่องรับฟังความคิดเห็นและรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทกุข์   
        (๒)  เว็บไซต์หรือช่องทางอ่ืน www.srakaew-phanomphai.go.th 
        (๓)  หมายเลขโทรศัพท์ ๐๔๓๕๙๐๑๔๓  

(๔)  จดหมาย จัดส่งทางไปรษณีย  ์หรือยื่นส่งโดยตรง 
 องค์การบริหารส่วนต าบลสระแก้ว 
 อ าเภอพนมไพร 
 จังหวัดร้อยเอ็ด  ๔๕๑๔๐ 

    
มิติที่  ๓   การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 

   ๓.๒ การรับฟังความคิดเห็นการรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน 
3.๒.๓  มีรายงานหรือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ประชาชนผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ได้ทราบถึง 

การได้รับเรื่อง  ระยะเวลา  และผลการดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์  
 ลําดับที่  ๑ 
ชื่อกิจกรรม  .........รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์รับทราบ.............. 

๑. ก าหนดเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์  พร้อมจัดสถานที่ในส่วนหน้าของ 
อบต. เพื่ออ านวยความสะดวกให้ประชาชน 
๒. จัดท าสมุดบัญชีรับเรื่องราวร้องทุกข์  ระบุวัน  เวลาร้องเรียน/ร้องทุกข์  และผู้รับผิดชอบรับ
เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์  ไปด าเนินการพร้อมก าหนดเวลารับเรื่อง 
๓. ผู้รับผิดชอบแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ เร่งด าเนินการภายใน ๑๕  วัน หากไม่แล้ว
เสร็จต้องแจ้งผู้ร้อง  แล้วรายงานผู้บังคับบัญชา  และแจ้งผู้ร้องทราบ 
๔. ให้ผู้รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์  ติดตามการด าเนินการ  หากเกิน  ๑๕  วัน ให้รายงานผู้บังคับ 
บัญชาวินิจฉัยสั่งการ 
 

   
         แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  ๔  ปี  (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)               ๕๘ 



   

มิติที่  ๓   การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
    ๓.๓ การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้อถิ่น 

                     ๓.๓.๑  ดําเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทําแผนพัฒนาการจัดทํางบประมาณ   
ลําดับที่  ๑ 
ชื่อมาตรการ  .........แต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนา อบต.สระแก้ว.............. 

ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนา อบต.สระแก้ว   ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๔๘  
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.๒๕๕๙  ประกอบด้วย 

๑. ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   ประธานกรรมการ 
๒. หัวหน้าส่วนการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรรมการ 
๓. ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก กรรมการ 
    จ านวนสามคน 
๔. หัวหน้าส่วนการบริหารที่มีหน้าที่จัดท าแผน  กรรมการและเลขานุการ 
๕. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน   ผู้ช่วยเลขานุการ 

                    ให้คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลสระแก้ว   มีหน้าที่
จัดท าร่างแผนพัฒนาให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาที่คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลสระแก้ว
ก าหนด  จัดท าร่างแผนการด าเนินงาน  และจัดท าร่างข้อก าหนดขอบข่ายและรายละเอียดของงานตามข้อ  ๑๙  
(๑)  แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๔๘ 

 
ลําดับที่  ๒ 
ชื่อมาตรการ  .........แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลสระแก้ว.............. 

ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลสระแก้ว  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๔๘  และท่ี
แก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.๒๕๕๙  ประกอบด้วย 

๑. ผู้บริหารท้องถิ่น     ประธานกรรมการ 
๒. รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกคน  กรรมการ 
๓. สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน กรรมการ 
๔. ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน กรรมการ 
๕. ผู้แทนภาคราชการและ/หรือรัฐวิสาหกิจที่ผู้บริหาร กรรมการ 
    ท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนไม่น้อยกว่าสามคน   
๖. ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก กรรมการ 
    จ านวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินหกคน 
๗. ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   กรรมการและเลขานุการ 
๘. หัวหน้าส่วนการบริหารที่มีหน้าที่จัดท าแผน  ผู้ช่วยเลขานุการ 
มีอ านาจหน้าที่ 

  (๑)  ก าหนดแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น  โดยพิจารณาจาก 
        (ก)  อ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยเฉพาะอ านาจหน้าที่ที่มีผลกระทบ
ต่อประโยชน์สุขของประชาชน  เช่น  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  การผังเมือง 
        (ข)  ภารกิจถ่ายโอนตามกฎหมายก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจ 
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        (ค)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ  กลุ่มจังหวัด  และจังหวัด  โดยให้เน้นด าเนินการใน
ยุทธศาสตร์ที่ส าคัญและมีผลต่อประชาชนโดยตรง  เช่น  การแก้ไขปัญหาความยากจน  การป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 
        (ง)  กรอบนโยบาย  ทิศทาง  แนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัด 
        (จ)  นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่นที่แถลงต่อสภาท้องถิ่น 
        (ฉ)  แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือชุมชน 
        ในการน าประเด็นข้างต้นมาจัดท าแผนพัฒนา  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นค านึงถีง
สถานะทางการคลังของท้องถิ่น  และความจ าเป็นเร่งด่วนที่ต้องด าเนินการ  มาประกอบการพิจารณาด้วย 
  (๒)  ร่วมจัดท าร่างแผนพัฒนา  เสนอแนะแนวทางการพัฒนา  และการแก้ไขปัญหาที่เก่ียวกับการ
จัดท าร่างแผนพัฒนา 
  ในการจัดท าร่างแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลสระแก้วให้น าปัญหาความต้องการจาก
แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชนที่เกินศักยภาพของหมู่บ้านหรือชุมชน  ที่จะด าเนินการเองได้มาพิจารณาบรรจุ
ไว้ในแผนพัฒนา  แต่หากเกินศักยภาพขององค์การบริหารส่วนต าบลสระแก้วให้เสนอปัญหา  ความต้องการไปยัง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพ่ือพิจารณาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตามอ านาจหน้าที่ 
  (๓)  พิจารณาร่างแผนพัฒนาและร่างแผนการด าเนินงาน 
  (๔)  ให้ความเห็นชอบร่างข้อก าหนดขอบข่ายและรายละเอียดของงานตามข้อ  ๑๙  (๒) 
  (๕)  พิจารณาให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
  (๖)  แต่งตั้งท่ีปรึกษา  คณะอนุกรรมการหรือคณะท างานอ่ืนเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
  (๗)  ประสานกับประชาคมหมู่บ้านในการรวบรวม  วิเคราะห์ปัญหาความต้องการของประชาชน
ในท้องถิ่น   และจัดท าเป็นโครงการ  หรือกิจกรรมเพ่ือประกอบในการจัดท าแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วน
ต าบลสระแก้วด้วย  
 
ลําดับที่  ๓ 
 

ชื่อกิจกรรม  .........การประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับหมู่บ้าน/ต าบล.............. 
     (๑)  ประกาศก าหนดสัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับหมู่บ้าน/ต าบล   เพ่ือให้เกิดกระบวนการมีส่วน
ร่วมของทุกภาคส่วนในสังคมมากที่สุด  และเกิดธรรมาภิบาลในการพัฒนาท้องถิ่น 

      (๒)  แจ้งประสานขอความร่วมมือ  ก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน  ประกาศก าหนดการจัดเวทีประชุมประชาคม 
ท้องถิ่น  เพ่ือเปิดโอกาสให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็น   

 
มิติที่  ๓   การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 

    ๓.๓ การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้อถิ่น 
            ๓.๓.๒  ดําเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดหาพัสดุ   

ลําดับที่  ๑ 
ชื่อกิจกรรม  .........แต่งตั้งตัวแทนชุมชนเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง.............. 

      แต่งตั้งตัวแทนชุมชนที่อยู่ในพ้ืนที่ด าเนินโครงการเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง 
ในโครงการก่อสร้างต่างๆ ที่ อบต.ด าเนินการ 
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มิติที่  ๓   การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
    ๓.๓ การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้อถิ่น 

๓.๓.๓  ดําเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ  และประเมินผลการปฏิบัติงาน   
ลําดับที่  ๑ 
ชื่อมาตรการ    ....แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลสระแก้ว....... 

แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลสระแก้ว  ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๔๘  
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.๒๕๕๙  ประกอบด้วย 

๑. สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลืกจ านวนสามคน 
๒. ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน 
๓. ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน 
๔. หัวหน้าสว่นการบริหารที่คัดเลือกกันเองจ านวนสองคน 
๕. ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน 

 มีอ านาจหน้าที่ดังนี้ 
 (๑)  ก าหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
 (๒)  ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
 (๓)  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น
เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอ
ความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายใน
เดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี 
 (๔)  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
ลําดับที่  ๒ 
ชื่อมาตรการ    ....ตรวจสอบโดยคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีของ อบต.สระแก้ว....... 
  จัดให้มีบุคคลภายนอกร่วมในการประเมินผลการปฏิบัติงานเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ  
คุณภาพของบริการ  ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ  และความคุ้มค่าในภารกิจของ อบต. 

๑. แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ของ 
อบต.สระแก้ว  จ านวน  ๙  คน  โดยมีบุคคลภายนอกร่วมเป็นกรรมการ  ประกอบด้วย 

   ๑.๑  ผู้แทนชุมชน   หรือกลุ่มประชาชน  จ านวน  ๒  คน 
   ๑.๒  ผู้แทนสมาชิกสภาท้องถิ่น   จ านวน  ๒  คน 
   ๑.๓  ผู้ทรงคุณวุฒิ    จ านวน  ๒  คน 
   ๑.๔  ผู้แทนส่วนราชการภายใน อบต.  จ านวน  ๒  คน 
   ๑.๕  ปลัด อบต.    เป็นกรรมการและเลขานุการ 
   ๑.๖  หัวหน้าส านักงานปลัด อบต.  เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 
   ๑.๗  หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป  เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 
  ๒. ให้คณะกรรมการฯ  ท าหน้าที่ประเมินผลการปฏิบัติราชการของ อบต. ใน  ๔  มิติ  ได้แก่ 

ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ  คุณภาพของบริการ  ความคุ้มค่าของภารกิจและความพึงพอใจ 
ของประชาชนผู้รับบริการ 
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มิติ  ๔  การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
            ๔.๑ มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายในตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกําหนด 

         ๔.๑.๑  มีการจัดทําและรายงานการจัดทําระบบควบคุมภายในให้ผู้กํากับดูแล    
    

ลําดับที่  ๑ 
ชื่อกิจกรรม    ...........การจัดท าแผนการตรวจสอบภายในประจ าปี........... 
  จัดท าแผนการตรวจสอบภายในประจ าปี  ตามระเบียบระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.๒๕๔๔ 
 

 ลําดับที่  ๒ 
ชื่อกิจกรรม    ...........การจัดท ารายงานการควบคุมภายใน.............. 
  จัดท ารายงานการควบคุมภายใน  ตามระเบียบระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วย
การก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.๒๕๔๔  ข้อ  ๖  
 

๔.๑.๒  มีการติดตมประเมินระบบควบคุมภายใน โดยดําเนินการให้มีการจัดทําแผนการปรับปรุงหรือ
บริหารความเสี่ยง  และรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในให้ผู้ กํากับ
ดูแล   
       

 ลําดับที่  ๑ 
ชื่อมาตรการ  ..........การติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน................. 
  ติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน  ตามระเบียบระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่า
ด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.๒๕๔๔  ข้อ  ๖  
 
มิติ  ๔  การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
            ๔.๒ การสนับสนุนให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติหรือการบริหารราชการตาม
ช่องทางท่ีสามารถดําเนินการได้ 
                    ๔.๒.๑  ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ  กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับ
การบรรจุ  แต่งตั้ง โอน ย้ายข้าราชการ พนักงาน  ลูกจ้าง   
ลําดับที่  ๑ 
ชื่อกิจกรรม  ..........เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารแผนอัตราก าลัง และแผนพัฒนาบุคลากร......... 
      เปิดเผยข้อมูลข่าวสารแผนอัตราก าลัง และแผนพัฒนาบุคลากรให้สาธารณชนทราบผ่านทาง 

(๑)  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.สระแก้ว 
(๒)  เว็บไซต์  www.srakaew-phanomphai.go.th 

  (๓)  ช่องทางอ่ืนๆ  เช่น  หนังสือประชาสัมพันธ์  หอกระจายข่าว 
 

๔.๒.๒  ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ  กํากับ ดูแลการบริหารงบประมาณ   
การรับ-จ่ายเงิน  การหาประโยชน์จากทรัพย์สินของทางราชการ    
ลําดับที่  ๑ 
ชื่อกิจกรรม  ..........รายงานผลการด าเนินงานให้ประชาชนทราบ............. 
  - ประกาศประชาสัมพันธ์ผลการด าเนินงานให้ประชาชนทราบ 
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ลําดับที่  ๒ 
ชื่อกิจกรรม  ..........เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลรายรับ-รายจ่ายให้ประชาชนทราบ............. 
  -  ประชาสัมพันธ์ข้อมูลรายรับ-รายจ่ายให้ประชาชนทราบ 
             

๔.๒.๓  ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ  กํากับ ดูแล  การจัดหาพัสดุ    
ลําดับที่  ๑ 
ชื่อกิจกรรม  ..........การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างจากตัวแทนชุมชน............... 
  ๑. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างที่มีตัวแทนของชุมชนร่วมเป็นคณะกรรมการ 
  ๒. ประกาศการตรวจรับงานจ้างให้ประชาชนทราบล่วงหน้าเพ่ือให้ประชาชนได้เข้ามามมีส่วนร่วม 
           ตรวจสอบ 

๓. ติดตั้งแผ่นป้ายประชาสัมพันธ์งานก่อสร้างไว้  ณ  บริเวณสถานที่ก่อสร้าง  เพ่ือให้ประชาชนได้
รับรู้ข้อมูลข่าวสารในงานจ้างและสามารถตรวจสอบการบริหารงานของ อบต.ได้ 

 
 

มิติ  ๔  การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
๔.๓  การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถิ่น 
       ๔.๓.๑  ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความรู้  ความเข้าใจในการปฏิบัติ 

หน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบท่ีเกี่ยวข้องได้กําหนดไว้  
 

ลําดับที่  ๑ 
1. ชื่อโครงการ  โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานนอกสถานที่ของคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภา อบต.  พนักงาน
ส่วนต าบล  ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้างของ อบต.สระแก้ว   

2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 
     การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นสิ่งจ าเป็นมากในการพัฒนาองค์กรและการพัฒนาชาติ   การให้

การศึกษาค้นคว้าหาความรู้เพ่ิมเติมให้กับบุคลากรของหน่วยงาน ผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนต าบล 
ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง เป็นเรื่องที่หน่วยงานของรัฐจะต้องให้ความส าคัญเป็นอย่างยิ่งเพราะการอบรมให้
ความรู้และการศึกษาดูงานเป็นส่วนหนึ่งที่จะน ามาปรับปรุงประยุกต์ใช้ในการพัฒนาองค์กร  
      องค์การบริหารส่วนต าบลสระแก้ว  ได้เล็งเห็นความส าคัญของเรื่องดังกล่าว จึงได้จัดท าโครงการ
ฝึกอบรมและศึกษาดูงานนอกสถานที่ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และ
พนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนต าบลสระแก้ว   เดินทางไปทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่ขึ้น  เพ่ือให้บุคลากร
ได้มีความรู้เพ่ิมเติมในด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี  การปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ให้บังเกิด
ประโยชน์สุขแก่ประชาชนในท้องถิ่น  และการพัฒนาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงเป็นการเปิดโลกทัศน์ การ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากหน่วยงานอ่ืน ซึ่งจะก่อให้เกิดการพัฒนาในทุกๆด้านความความสัมพันธ์อันดีภายในองค์กร
และชุมชนตลอดจนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเองต่อไป 
 
3. วัตถุประสงค์ 

๓.๑  เพ่ือเป็นการพัฒนาความรู้  เพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน 
๓.๒  เพ่ือเป็นการน าความรู้มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน 
๓.๓  เพ่ือส่งเสริมให้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องธรรมาภาล   ปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ให้บังเกิด

ประโยชน์สุขแก่ประชาชนในท้องถิ่น  
 

   
         แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  ๔  ปี  (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)               ๖๓ 



   

๓.๔  เพ่ือส่งเสริมให้มีความรู้ความเข้าใจในหลักและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในการท างานและการด าเนินชีวิตได้  

๓.๕  เพ่ือส่งเสริมให้มีความรู้ความเข้าใจและให้ความส าคัญกับการป้องกันและปราบปรามการทุจิรจ
ประพฤติมิชอบ  

๓.๖  เพ่ือให้บุคลากรน าความรู้และประสบการณ์ที่ได้จากการเรียนรู้ท้องถิ่นอ่ืน มาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์
แก่ท้องถิ่นตนเอง 

๓.๗  เป็นการสร้างขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน 
 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภา อบต.   พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง องค์การบริหาร

ส่วนต าบลสระแก้ว  อ าเภอพนมไพร  จังหวัดร้อยเอ็ด  จ านวน  ๕๑  ราย 
 
5. พื้นที่ดําเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลสระแก้ว  อ าเภอพนมไพร  จังหวัดร้อยเอ็ด 
 
6. วิธีดําเนินการ 
 ๑.  เสนอโครงการให้ผู้บริหารพิจารณา  
 ๒.  ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการอบรมให้ความรู้และประสานกลุ่ม/องค์กร 
ที่จะไปศึกษาดูงาน 
 ๓.  ด าเนินการอบรมและศึกษาดูงาน 
 ๔.  ประเมินผลผู้เข้าร่วมโครงการ  ตลอดจนข้อเสนอแนะ ปัญหาต่างๆ เพื่อน ามาปรับปรุง  และเป็น
ข้อมูลใน การด าเนินโครงการต่อไป 
 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ๔  ปี  (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) 
 
8. งบประมาณที่ใช้ในการดําเนินงาน 
          จ านวน  ๓๐๐,๐๐๐  บาท  (สามแสนบาทถ้วน) 
 
9. ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลสระแก้ว  อ าเภอพนมไพร  จังหวัดร้อยเอ็ด 
 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 ๑.  การปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้างมีประสิทธิภาพดีขึ้น 
 ๒.  บุคลากรได้รับความรู้เพ่ิมเติม สามารถน ามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  สามารถ
ตอบสนองความต้องการของชุมชนได้อย่างแท้จริง 
 ๓.  ผู้ปฏิบัติงานมีขวัญและก าลังใจในการท างาน 

๔.  บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องธรรมาภิบาล   ปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ให้บังเกิด
ประโยชน์สุขแก่ประชาชนในท้องถิ่น  
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๕.  บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในหลักและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน
การท างานและการด าเนินชีวิตได้  

๖.  บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจและให้ความส าคัญกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ประพฤติมิชอบ  
  ๗.  ให้บุคลากรน าความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากการเรียนรู้ท้องถิ่นอ่ืนมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ 
 
ลําดับที่  ๒ 
1. ชื่อโครงการ    โครงการพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงานนอกสถานที่ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา 
อบต.  หัวหน้าส่วนราชการ  ผู้น าชุมชน  ผู้น าสตรีในชุมชน  อสม.  กลุ่มอาชีพ  และผู้น ากลุ่มต่างๆ      

2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 
       โดยที่ภาวการณ์ปัจจุบันความเจริญก้าวหน้าด้านเศรษฐกิจ และเทคโนโลยี มีการพัฒนาอย่าง
รวดเร็ว  การด าเนินชีวิต  การประกอบอาชีพมีการแข่งขันค่อนข้างสูง  มีการใช้จ่ายในชีวิตประจ าวันที่เพ่ิมขึ้น อีก
ทั้งสภาพบ้านเมืองในปัจจุบันที่ประสบปัญหาด้านเศรษฐกิจ   ราคาสินค้าโดยทั่วไปได้ปรับตัวสูงขึ้น ประชาชน
โดยทั่วไปจึงต้องแบกภาระค่าใช้จ่ายที่เพ่ิมขึ้น  การพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ อันเป็นเงื่อนไขสู่
ระบบเศรษฐกิจเป็นฐานความรู้ให้คนไทยทัง้ปวง  ได้รับโอกาสเท่าเทียมกันในการเรียนรู้และการฝึกอบรม  เพ่ือเป็น
ทุน ในการสร้างงาน สร้างรายได้และน าประเทศให้หลุดพ้นจากวิกฤต    
   เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชด ารัสชี้แนะแนว
ทางการด าเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทยมานานกว่า  ๒๕  ปี เป็นปรัชญาชี้ถึงแนวทางการด ารงอยู่และปฏิบัติตน
ของประชาชนในทุกระดับตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศ
ให้ด าเนินการไปในทางสายกลาง เพ่ือให้ก้าวทันต่อยุคโลกาภิวัฒน์  อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและ
ภายนอกและท าอย่างเป็นขั้นเป็นตอน โดยค านึงถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว 
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาที่มีความส าคัญอย่างยิ่งส าหรับการขจัดความยากจน ลดความเสี่ยงทาง
เศรษฐกิจของคนในชุมชน และเป็นพ้ืนฐานของการสร้างพลังอ านาจของชุมชน การพัฒนาศักยภาพชุมชนให้
เข้มแข็ง เพ่ือเป็นรากฐานของการพัฒนาประเทศต่อไป  
    องค์การบริหารส่วนต าบลสระแก้ว  ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความใกล้ชิดกับ
ประชาชนมากที่สุดได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว   จึงได้จัดท าโครงการพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงานนอกสถานที่
ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต. หัวหน้าส่วนราชการ   ผู้น าชุมชน  ผู้น าสตรีในชุมชน  อสม. กลุ่มอาชีพ และ
ผู้น ากลุ่มต่างๆ ในพ้ืนที่ต าบลสระแก้ว ขึ้น เพ่ือเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจของ
ชุมชน  โดยจัดอบรมให้ความรู้และการศึกษาดูงาน  เพ่ือเป็นการเปิดโลกทัศน์   การแลกเปลี่ยนเรียนรู้จาก
หน่วยงานอ่ืน  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่จะน ามาปรับปรุงประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและน าไปสู่
ความเข้มแข็งและยั่งยืนต่อไป   ซึ่งเป็นอ านาจหน้าที่ตามมาตรา ๖๘ (๕) (๗) แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและ
องคก์ารบริหารส่วนต าบล พ.ศ.๒๕๓๗  แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงฉบับที่  ๕  พ.ศ.๒๕๔๖ และ มาตรา ๑๖ (๖) (๑๖) และ
(๑๙) ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๒ 
 

3. วัตถุประสงค์ 
๑. เพ่ือส่งเสริมให้คณะผู้บริหาร ส.อบต. หัวหน้าส่วนราชการ ผู้น าชุมชน  ผู้น าสตรีในชุมชน  อสม. กลุ่ม

อาชีพ และผู้น ากลุ่มต่างๆในพ้ืนที่ต าบลสระแก้ว เกิดความรู้และทักษะในด้านการบริหารจัดการกลุ่มให้มีความ
เข้มแข็งและน าไปสู่ความยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
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 ๒.  เพ่ือเสริมสร้างความสามัคคีและความสัมพันธ์อันดีในการท างาน การร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้  ระหว่าง
องค์การบริหารส่วนต าบล คณะผู้บริหาร  ส.อบต. หัวหน้าส่วนราชการ ผู้น าชุมชน  ผู้น าสตรีในชุมชน  อสม. กลุ่ม
อาชีพ และผู้น ากลุ่มต่างๆในพื้นที่ต าบลสระแก้ว โดยน าความรู้และประสบการณ์ที่ได้มาใช้ในการพัฒนาองค์กรและ
ชุมชนให้มีความเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้น 
 ๓.  เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้คณะผู้บริหาร  ส.อบต. หัวหน้าส่วนราชการ ผู้น าชุมชน  ผู้น าสตรีใน
ชุมชน  อสม. กลุ่มอาชีพ  และผู้น ากลุ่มต่างๆในพ้ืนที่ต าบลสระแก้ว  ได้ศึกษาหาความรู้และเพ่ิมพูนประสบการณ์
จากการศึกษาดูงาน  และสามารถน าความรู้ที่ได้มาพัฒนากลุ่มและชุมชนของตนตามอ านาจหน้าที่ 
 ๔.  เพ่ือสนองนโยบายของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาสังคมและความยากจนเชิงบูรณาการ  โดยน าปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน  และน าไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรม 
 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

คณะผู้บริหาร ส.อบต. หัวหน้าส่วนราชการ ผู้น าชุมชน  ผู้น าสตรีในชุมชน  อสม. กลุ่มอาชีพ และผู้น า 
กลุ่มต่างๆ  ในพ้ืนที่ต าบลสระแก้ว  ในต าบลสระแก้ว และเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง   จ านวน  ๑๑๒  คน 
 
5. พื้นที่ดําเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลสระแก้ว  อ าเภอพนมไพร  จังหวัดร้อยเอ็ด 
 
6. วิธีดําเนินการ 

๑.  จัดประชุมผู้น าชุมชน  ตัวแทนกลุ่มต่างๆ และเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง  เพ่ือรับฟังปัญหาความต้องการ 
และชี้แจงแนวทางการด าเนินงาน 

๒.  จัดประชุมคณะบริหาร  หัวหน้าส่วนราชการ  และเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องเพ่ือวางแผนการด าเนินงาน 
๓.  จัดท าโครงการเสนอต่อผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลสระแก้ว 
๔.  จัดเตรียมการอบรม  ติดต่อวิทยากร  สถานที่  เอกสาร และอุปกรณ์ต่าง ๆ 
๕.  ด าเนินงานตามแผนงานโครงการที่ก าหนดไว้ 

 ๖.  สรุปและประเมินผลโครงการทั้งก่อนและหลังการด าเนินโครงการ  พร้อมรวบรวมข้อมูล  ปัญหาและ
อุปสรรคเสนอต่อผู้บริหารเพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาครั้งต่อไป 
 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ๔  ปี  (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) 
 
8. งบประมาณที่ใช้ในการดําเนินงาน 
          จ านวน  ๓๐๐,๐๐๐  บาท  (สามแสนบาทถ้วน) 
 
9. ผู้รับผิดชอบ 
 กองสวัสดิการสังคมองค์การบริหารส่วนต าบลสระแก้ว  อ าเภอพนมไพร  จังหวัดร้อยเอ็ด 
 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

๑.  ได้ส่งเสริมและพัฒนาคณะผู้บริหาร ส.อบต.  หัวหน้าส่วนราชการ  ผู้น าชุมชน   ผู้น าสตรีในชุมชน  
อสม. กลุ่มอาชีพ และผู้น ากลุ่มต่างๆในพ้ืนที่ต าบลสระแก้ว  ให้เกิดความรู้และทักษะในด้านการบริหารจัดการกลุ่ม
ให้มีความเข้มแข็งและน าไปสู่ความยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
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 ๒.  ได้เสริมสร้างความสามัคคีและความสัมพันธ์อันดีในการท างาน การร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้  ระหว่าง
องค์การบริหารส่วนต าบล คณะผู้บริหาร  ส.อบต. หัวหน้าส่วนราชการ ผู้น าชุมชน  ผู้น าสตรีในชุมชน  อสม. กลุ่ม
อาชีพ และผู้น ากลุ่มต่างๆในพื้นที่ต าบลสระแก้ว โดยน าความรู้และประสบการณ์ที่ได้มาใช้ในการพัฒนาองค์กรและ
ชุมชนให้มีความเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้น 
 ๓. ไดส้่งเสริมและสนับสนุนให้คณะผู้บริหาร  ส.อบต. หัวหน้าส่วนราชการ   ผู้น าชุมชน  ผู้น าสตรีในชุมชน  
อสม. กลุ่มอาชีพ  และผู้น ากลุ่มต่างๆในพ้ืนที่ต าบลสระแก้ว  ในต าบลสระแก้ว   ได้ศึกษาหาความรู้และเพ่ิมพูน
ประสบการณ์จากการศึกษาดูงาน  และสามารถน าความรู้ที่ได้มาพัฒนากลุ่มและชุมชนของตนตามอ านาจหน้าที่ 
 ๔. ได้สนองนโยบายของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาสังคมและความยากจนเชิงบูรณาการ  โดยน าปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน  และน าไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรม 

 
          ๔.๓.๒  ส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่าย
บริหารตามกระบวนการ  และวิธีการที่กฎหมาย  ระเบียบที่เกี่ยวข้องได้กําหนดไว้โดยไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด   
ลําดับที่  ๑ 
ชื่อกิจกรรม .............การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภา อบต.สระแก้ว.................... 
       ๑. จัดประชุมปรึกษาหารือสมาชิกสภา อบต.ทุกครั้งก่อนด าเนินงานโครงการของ อบต. 
  เพ่ือหาแนวทางในการด าเนินงาน  และชี้แจงการใช้จ่ายงบประมาณหลังการด าเนินงานโครงการ 
       ๒. แต่งตั้งสมาชิกสภา อบต. ทุกคนเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการด าเนินงานโครงการ 
 
ลําดับที่  ๒ 
ชื่อกิจกรรม .............การประชุมประจ าเดือนของสมาชิกสภา อบต.สระแก้ว................... 
      ๑. จัดประชุมประจ าเดือนของสมาชิกสภา อบต.สระแก้ว  ทุกวันพฤหัสบดีสุดท้ายของเดือน 

    ๒. จัดตารางให้ทุกส านัก / กอง  ได้ชี้แจงเรื่องระเบียบกฎหมาย  ระเบียบที่เก่ียวข้อง  
     ในการปฏิบัติงาน 

 
 

มิติ  ๔  การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
๔.๔ เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน  (Community) และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการ

ทุจริต 
                ๔.๔.๑  ส่งเสริมให้มีการดําเนินการเฝ้าระวังการทุจริต 
ลําดับที่  ๑ 
ชื่อกิจกรรม .............การติดป้ายประชาสัมพันธ์กรณีพบเห็นการทุจริต................ 
  ๑. ติดป้ายประชาสัมพันธ์กรณีพบเห็นการทุจริตทุกหมู่บ้าน 
 
ลําดับที่  ๒ 
ชื่อกิจกรรม .............เผยแพร่หลักการ แนวคิดการต่อต้านการทุจริต................. 
  ๑. ผ่านทางเว็บไซต์  www.srakaew-phanomphai.go.th 
  ๒. แผ่นพับ  ประชาสัมพันธ์  หอกระจายข่าว 
 
 
 

 
   
         แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  ๔  ปี  (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)               ๖๗ 



   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


