
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพล 
อ าเภอพล  จังหวัดขอนแก่น 
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           องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพล ให้ความส าคัญในการป้องกันการทุจริต นับว่าเป็นเรื่องส าคัญ 
เนื่องจากเป็นหน่วยงานหลักในการจัดท าบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพื่อประประโยชน์ของ
ประชาชนในท้องถิ่น ถือเป็นกลไกส าคัญในการพัฒนาท้องถิ่นซึ่งน าไปสู่การพัฒนาท่ัวท้ังประเทศ หากองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นปราศจากการทุจริตน าเงินทุกบาททุกสตางค์มาพัฒนาท้องถิ่นตนเอง พัฒนาเพื่อประโยชน์ 
ของประชาชนในท้องถิ่น และส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในระดับพื้นท่ี  ในส่วน 
การก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะท าได้เท่าท่ีจ าเป็นตามกรอบกฎหมายก าหนด และต้องเป็นไปเพื่อ
การคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น 
 ท้ังนี้ต้องยอมรับว่าปัญหาการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเรื่องท่ีมีค าครหา ท่ีได้สร้างความ
ขมขื่นใจให้แก่คนท างานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาเป็นเวลานาน ซึ่งหากพิจารณาจ านวนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบกับมีปัจจัยนานัปการท่ีคอยยั่วยวนใจ บั่นทอนความมีคุณธรรม จริยธรรม 
ซื่อสัตย์สุจริต ของคนท างานราชการส่วนท้องถิ่นบางส่วนให้เหือดหายไป  และหากจะว่ากันไปแล้ว เรื่องใน
ท านองเดียวกันนี้ก็สามารถเกิดขึ้นกับคนท างานในหน่วยงานราชการอื่นได้เช่นเดียวกัน เพียงแต่หน่วยงาน
ท้องถิ่นมีจ านวนมากและมีคนท างานจ านวนมาก มากกวาคนท างานในหน่วยงานราชการอื่นๆ  จึงมีโอกาสหรือ
ความเป็นไปได้สูงท่ีคนท างานในท้องถิ่นอาจต้องถูกครหาในเรื่องการใช้อ านาจหน้าท่ีโดยมิชอบมากกว่า  แม้ว่า 
โอกาสและช่องทางท่ีคนท างานในท้องถิ่นจะใช้อ านาจให้ออกนอกลู่นอกทาง จะมีได้ไม่มากเท่ากับท่ีคนท างาน
ในหน่วยราชการอื่น และมูลค่าของความเสียหายของรัฐ ท่ีคนท างานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก่อให้เกิด
ขึ้น ก็อาจเป็นแค่เศษผงธุลีของความเสียหายท่ีเกิดจากการทุจริตของคนนอกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ดังนั้น ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพล จึงด าเนินการส่งเสริมท้องถิ่น
ปลอดการทุจริตอย่างต่อเนื่อง โดยผู้บริหารท้องถิ่นแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตอย่าง
เห็นได้ชัดเป็นรูปธรรม  ด้วยการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
บริหารด้วยความโปร่งใส มีความเข้มแข็งในการบริหารตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีหรือหลัก 
ธรรมาภิบาล บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน และในปีนี้ได้จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตส่ีปี (พ.ศ.  
๒๕๖๑-๒๕๖๔)  เป็นกรอบแนวทาง การด าเนินงานป้องกันการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพล 
ต่อไป  
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ส่วนที่ ๑  บทน า ๑ 
             ๑. การวิเคราะห์ความเส่ียงในการเกิดทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๑ 
             ๒. หลักการและเหตุผล ๒ 
             ๓. วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผน ๔ 
             ๔. เป้าเหมาย ๔ 
             ๕. ประโยชน์ของการจัดท าแผน 
 

๕ 

ส่วนที่ ๒  แผนปฏบิัติการป้องกันการทุจริต ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔)  ๖ 
             มิติท่ี ๑ การสร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต ๖ 
             มิติท่ี ๒ การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต ๗ 
             มิติท่ี ๓ การส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ๙ 
             มิติท่ี ๔ การส่งเสริมและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ ๑๑ 
                       องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

 

ส่วนที่ ๓  ตัวอย่างโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ มิติที่ ๑-๔ 
 

๑๒ 

ภาคผนวก  ข 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

สำรบัญ 



 

 

 

      การวิเคราะห์ความเส่ียงในการเกิดทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีวัตถุปะสงค์เพื่อต้องการบ่งช้ี
ความเส่ียงของการทุจริตท่ีมีอยู่ในองค์กรโดยการประเมินโอกาสของการทุจริตท่ีอาจเกิดขึ้น ตลอดจนบุคคล
หรือหน่วยงานท่ีอาจเกี่ยวข้องกับการกระท าทุจริต เพื่อพิจารณาว่าการควบคุมและการป้องกันการทุจริตท่ีมีอยู่
ในปัจจุบันมีประสิทฺธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่ 

     การทุจริตในระดับท้องถ่ิน พบว่า ปัจจัยท่ีมีผลต่อการขยายตัวของการทุจริตในระดับท้องถิ่น ได้แก่      
การกระจายอ านาจลงสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แม้ว่าโดยหลักการแล้วการกระจายอ านาจมีวัตถุประสงค์
ส าคันเพื่อให้บริการต่างๆ ของรับสามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนมากขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
แต่ในทางปฏิบัติท าให้แนวโน้มของการทุจริตในท้องถิ่นเพิ่มมากขึ้นเช่นเดียวกัน 

    ลักษณะการทุจริตในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จ าแนกเป็น 7 ประเภท ดังนี้ 

1) การทุจริตด้านงบประมาณ การท าบัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง และการเงินการคลัง ส่วนให้ 
2) เกิดจากการละเลยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
3) สภาพหรือปัญหาท่ีเกิดจากตัวบุคคล 
4) สภาพทุจริตอันเกิดจากช่องว่างของกฎระเบียบและกฎหมาย 
5) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตท่ีเกิดจากการขาดความรู้ความเขาใจและขาดคุณธรรมและ

จริยธรรม 
6) สภาพหรือลักษณะปัญหาท่ีเกิดจากการขาดประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
7) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตท่ีเกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายในการตรวจสอบ

จากภาคส่วนต่างๆ 
8) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตท่ีเกิดจากอ านาจ บารมี และอิทธิพลท้องถิ่น 

   สาเหตุและปัจจัยที่น าไปสู่การทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินสามารถสรุปเป็นประเด็นได้ดังนี้ 

    ๑)โอกาส ว่าในปัจจุบันมีหน่วยงานและกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแต่
พบว่ายังมีช่องว่างท่ีท าให้เกิดโอกาสของการทุจริต ซึ่งโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นจากการบังคับใช้กฎหมายท่ีไม่
เข้มแข็ง กฎหมายกกระเบียบไม่รัดกุม และอ านาจหน้าท่ีโดยเฉพาะข้าราชการระดับสูงก็เป็นอีกโอกาสหนึ่งท่ีท า
ให้เกิดการทุจิต 
 

 

 

1.การวเิคราะหค์วามเสี่ยงในการเกดิทุจริตในองคก์รปกครองส่วนท้องถิน่ 
 

ส่วนที่ ๑ บทน ำ 

บทน ำ 



-๒- 

           2) สิ่งจูงใจ เป็นท่ียอมรับว่าสภาวะทางเศรษฐกิจท่ีมุ่งเน้นเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม  ท าให้คน
ในปัจจุบันมุ่งเน้นท่ีการสร้างความร่ ารวย ด้วยเหตุนี้จึงเป็นแรงจูงใจให้เจ้าหน้าท่ีมีแนวโน้มท่ีจะท าพฤติกรรม
การทุจริตมากยิ่งขึ้น 

   3) การขาดกลไก ในการตรวจสอบความโปร่งใส การทุจริตในปัจจุบันมีรูปแบบท่ีซับซ้อนขึ้น 
โดยเฉพาะการทุจริตในเชิงนโยบายท่ีท าให้การทุจริตกลายเป็นความชอบธรรมในสายตาของประชาชน ขาด
กลไกการตรวจสอบความโปร่งใสท่ีมีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเป็นการยากท่ีจะเข้าไปตรวจสอบการทุจริตของ
บุคคลเหล่านี้ 

4) การผูกขาด ในบางกรณีการด าเนินงานของภาครัฐ ได้แก่ การจัดซื้อ – จัดจ้าง เป็นเรื่องของการ
ผูกขาด ดังนั้นจึงมีความเกี่ยวข้องเป็นห่วงโซ่ผลประโยชน์ทางธุรกิจ ในบางครั้งพบบริษัทมีการให้สินบนแก่
เจ้าหน้าท่ีเพื่อให้ตนเองได้รับสิทธิในการด าเนินงานโครงการของภาครัฐ รูปแบบของการผูกขาด ได้แก่       
การผูกขาดในโครงการก่อสร้างและโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ 

5) การได้รับค่าตอบแทนที่ไม่เหมาะสม รายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย ความยากจนถือเป็นปัจจัยหนึ่งท่ี
ท าให้ข้าราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความต้องการท่ีจะมีสภาพความเป็นอยู่ท่ีดีขึ้น ท าให้เจ้าหน้าท่ี
ต้องแสวงหาช่องทางเพื่อเพิ่ม “รายได้พิเศษ” ให้กับตนเองและครอบครัว 

6) การขาดจริยธรรม คุณธรรม ในสมัยโบราณ ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคุณธรรมท่ีได้รับการเน้นเป็น
พิเศษถือว่าเป็นเครื่องวัดความดีของคน แต่ในปัจจุบัน พบว่า  “คนมีความละอายต่อบาปและเกรงกลัวบาป
น้อยลง”  และมีความเห็นแก่ตัวมากยิ่งขึ้น มองแต่ประโยชน์ส่วนตนเป็นท่ีต้ังมากกว่าท่ีจะยึดผลประโยชน์
ส่วนรวม 

7) มีค่านิยมท่ีผิด ปัจจุบันค่านิยมของสังคมได้เปล่ียนจากยกย่องคนดี คนท่ีมีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นยก
ย่องคนท่ีมีเงิน คนท่ีเป็นเศรษฐี มหาเศรษฐี คนท่ีมีต าแหน่งหน้าท่ีการงานสูง ด้วยเหตุนี้ ผู้ท่ีมีค่านิยมท่ีผิดเห็นว่า
การทุจริตเป็นวิถีชีวิตเป็นเรื่องปกติธรรมดา เห็นคนซื่อเป็นคนเซ่อ เห็นคนโกงเป็นคนฉลาด ย่อมจะท าการ
ทุจริตฉ้อราษฎร์บังหลวง โดยไม่มีความละอายต่อบุญและบาป และไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายของบ้านเมือง 

 

 

 ปัจจุบันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในประเทศไทยถือเป็นปัญหาเรื้อรังท่ีนับวันยิ่งจะทวีความรุนแรง
และสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นและส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของชาติ เป็นปัญหา
ล าดับต้นๆ  ท่ีขัดขวางการพัฒนาประเทศท้ังในด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดขึ้นทุกภาคส่วน 

 

 

2. หลักการและเหตุผล 
 



-๓- 
สังคมไทย ไม่ว่าจะเป็นภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมักถูกมองจาก
ภายนอกสังคมว่าเป็นองค์กรท่ีเอื้อต่อการทุจริตคอร์รัปชันและมักจะปรากฏข่าวทุจริตตามส่ือและรายงานของ 
 ทางราชการอยู่เสมอ ซึ่งได้ส่งผลสะเทือนต่อกระแสการกระจายอ านาจและความศรัทธาต่อระบบการปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอย่างยิ่ง  ส่งผลให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันมีผลในเชิงลบ สอดคล้อง
กับการจัดล าดับดัชนีช้ีวัดภาพลักษณ์คอร์รัปชัน ( Corruption Perception – CPI ) ซึงเป็นเครื่องมือท่ีใช้      
ประเมินการทุจริตคอร์รัปชันท่ัวโลกท่ีจัดโดยองค์กรเพื่อการโปร่งใสนานาชาติ  (Transparency International 
– IT ) พบว่า ผลคะแนนของประเทศไทยระหว่างปี 2555 – 2558 อยู่ท่ี 35 – 38 คะแนน จากคะแนนเต็ม 
100 โดยในปี 2558 อยู่อันดับท่ี 76 จาก 168 ประเทศท่ัวโลก และเป็นอันดับท่ี 3 ในประเทศอาเซียนรอง
จากประเทศสิงคโปร์และประเทศมาเลเซียและล่าสุดพบว่าผลคะแนนของประเทศไทย  2559 ลดลง 3 
คะแนน จากปี 2558 ได้ล าดับท่ี 101 จาก168 ประเทศ ซึ่งสามารถสะท้อนให้เห็นว่าประเทศไทย เป็น
ประเทศท่ีมีปัญหาการคอร์รัปชันอยู่ในระดับสูง 
 แม้ว่าในช่วงระยะท่ีผ่านมา ประเทศไทยได้แสดงให้เห็นถึงความพยายามในการปราบปรามการป้องกัน
ทุจริตไม่ว่าจะเป็น การเป็นประเทศภาคีภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต             
( United Nations Convention Against Corruption – UNCAC ) พ .ศ . 2546 การจัด ต้ั งอง ค์กรตาม
รัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะกรรมการป้องกันปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติว่า
ด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมาแล้ว 3 ฉบับ แต่ปัญหาการทุจริตในประเทศไทยไม่ได้มีแนวโน้มท่ี
ลดน้อยถอยลง สาเหตุท่ีท าให้การทุจริตเป็นปัญหาท่ีส าคัญของสังคมไทยประกอบด้วยปัจจัยทางด้านพื้นฐาน
โครงสร้างสังคม ซึ่งเป็นสังคมท่ีต้ังอยู่บนพื้นฐานความสัมพันธ์แนวดิ่ง ( Vertical Relation ) หรืออีกนัยหนึ่งคือ 
พื้นฐานของสังคมอุปถัมภ์ท่ีท าให้สังคมไทยยึดติดกับการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน โดยเฉพาะในหมู่ญาติพี่น้องและ
พวกพ้อง ยึด ติดกับกระแสบริโภคนิยม วัตถุนิยม ติดความสบาย ยกย่องคน ท่ีมี เงินและมีอ านาจ                 
คนไทยบางส่วนมองว่าการทุจริตคอร์รัปชันเป็นเรื่องปกติท่ียอมรับได้ ซึ่งนับได้ว่าเป็นปัญหาท่ีฝังรากลึกใน
สังคมไทยมาแต่อดีตหรือกล่าวได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของค่านิยมและวัฒนธรรมไทยไปแล้ว ผนวกกับปัจจัยทางด้าน
การท างานท่ีไม่ได้บูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนไว้ด้วยกัน จึงส่งผลให้การท างานของกลไกหรือความ
พยายามท่ีได้กล่าวมาข้างต้นไม่สามารถท าได้อย่างเต็มศักยภาพ ขาดความเข้มแข็ง 

 ปัจจุบันยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตท่ีใช้อยู่เป็นฉบับท่ี 3 เริ่มจากปี พ.ศ. 
2560 จนถึงปี พ.ศ. 2564 ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศท่ีมีมาตรฐานทางคุณธรรม เป็นสังคมมติใหม่ท่ีประชาชน
ไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจน
ประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพื่อให้ประเทศไทยมีศักด์ิและเกียรติภูมิใน
ด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ  โดยก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาดไทยท้ังชาติต้าน
ทุจริต”      มี เป้ าหมายหลักเพื่ อให้ประเทศไทยได้รับประเมิน ดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corrution  
Perception  Index : CPI)  ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐  ในปี พ.ศ. ๒๕๖๔  ซึ่งการท่ีระดับคะแนนจะสูงขึ้นได้นั้น  
การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลท่ีสูงขึ้น  เจ้าหน้าท่ีของรัฐและประชาชนต้องมีพฤติกรรม 

 



-๔- 

 แตกต่างท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบัน  ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าท่ีในทางทุจริตประพฤติมิชอบ  โดยได้ก าหนดยุทธศาสตร์การ
ด าเนินงานหลักออกเป็น ๖ ยุทธศาสตร์  ดังนี้ 

 ยุทธศาสตร์ท่ี  ๑  สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต 
 ยุทธศาสตร์ท่ี  ๒ ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
  ยุทธศาสตร์ท่ี  ๓  สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
 ยุทธศาสตร์ท่ี  ๔  พัฒนาระบบป้องกันการทุจริต 
 ยุทธศาสตร์ท่ี  ๕  ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
 ยุทธศาสตร์ท่ี  ๖   ยกระดับคะแนนการรับรู้การทุจริต  (Corruption  Perception  Index) 
  
 ดังนั้น  เพื่อให้การด าเนินการขับเคล่ือนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตบังเกิดผลเป็ น
รูปธรรมในทางปฏิบัติเป็นไปตามเจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะ
ท่ี  ๓  (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงได้ตระนักและให้ความส าคัญกับการบริหาร
จัดการท่ีมีความโปร่งใส  สร้างค่านิยม  วัฒนธรรมสุจริตให้เกิดในสังคมอย่างยั่ งยืน  จึงได้ด าเนินการจัดท า
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  เพื่อก าหนดแนวทางการขับเคล่ือนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ผ่านโครงการ/กิจกรรม/มาตรการต่าง ๆ ท่ีเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน  อันจะน าไปสู่การปฏิบัติอย่างมี
ประสิทธิภาพ  บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างแท้จริง 
 
 
 
      ๑) เพื่อยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
      ๒) เพื่อยกระดับจิตส านึกความรับผิดชอบในผลประโยชน์ของสาธารณะของข้าราชการฝ่ายบริหาร
บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงประชาชนในท้องถิ่น 
      ๓) เพื่อให้การบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
(Governance) 
      ๔) เพื่อส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วม (people’s participation )  และการตรวจสอบ (people’s 
audit) ของภาคประชาชนในการบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
      ๕) เพื่อพัฒนาระบบ  กลไก  มาตรการ  รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ       ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
 
 

๑) ข้าราชการฝ่ายการเมือง  ข้าราชการฝ่ายบริหาร  บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
รวมถึงประชาชนในท้องถิ่นมีจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าท่ีราชการให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่ 
 
 
 

 

๓. วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผน 
 

๔. เป้าหมาย 
 
๔. เป้าหมาย 
 



-๕- 
ประชาชนท้องถิ่น  ปราศจากการก่อให้เกิดข้อสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการจริยธรรม  การขัดกัน
แห่งผลประโยชน์และแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ 
     ๒) เครื่องมือ/มาตรการการปฏิบัติงานท่ีสามารถป้องกันปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของราชการ 
          ๓) โครงการ/กิจกรรม/มาตรการท่ีสนับสนุนให้สาธารณะและภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่มและการ
ตรวจสอบการปฏิบัติหรือบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
          ๔) กลไก  มาตรการ  รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่มีความเข้มแข็งในการตรวจสอบ  ควบคุมและถ่วงดุลการใช้อ านาจอย่างเหมาะสม 
         ๕) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแผนงานท่ีมีประสิทธิภาพ  ลดโอกาสในการกระท าการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบจนเป็นท่ียอมรับจากทุกภาคส่วน 
 
 
 
 ๑) ข้าราชการฝ่ายการเมือง  ข้าราชการฝ่ายบริหาร  บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึง
ประชาชนในท้องถิ่นมีจิตส านึกรักท้องถิ่นของตนเอง  อันจะน ามาซึ่งการสร้างค่านิยม  และอุดมการณ์ในการ
ต่อต้านการทุจริต (Anti - Corruption)  จากการปลูกฝังหลักคุณธรรม  จริยธรรม  หลักธรรมภิบาล       
รวมถึงหลักเศรษฐกิจพอเพียงท่ีสามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการท างานแลชีวิตประจ าวัน 
 ๒) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถบริหารราชการเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
(Good Governance ) มีความโปร่งใส  เป็นธรรมตรวจสอบได้ 
 ๓) ภาคประชาชนมีส่วนร่วมต้ังแต่ร่วมความคิด  ร่วมท า  ร่วมตัดสินใจรวมถึงร่วมตรวจสอบในฐานะ
พลเมืองท่ีมีจิตส านึกรักท้องถิ่น  อันจะน ามาซึ่งการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนท่ีมีความเข้มแข็งในการเฝ้า
ระวังการทุจริต 
 ๔) สามารถพัฒนาระบบ  กลไก  มาตรการ  รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบในฐานะพลเมืองท่ีมี
จิตส านึกรักท้องถิ่น  อันจ าน ามาซึ่งการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนท่ีมีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการทุจริต 
 ๕) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแนวทางการบริหารราชการท่ีมีประสิทธิภาพ  ลดโอกาสในการกระท า
การทุจริตและประพฤติมิชอบ  จนเป็นท่ียอมรับจากทุกภาคส่วนให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ  
ด้านการป้องกันการทุจริต  อันจะส่งผลให้ประชาชนในท้องถิ่นเกิดความภาคภูมิใจและให้ความร่วมมือเป็น
เครือข่ายในการเฝ้าระวังการทุจริตท่ีเข้มแข็งอย่างยั่งยืน 
  

............................................................. 

 

 

 

 

 

๕.ประโยชน์ของการจัดท าแผน 
 
 
๔. เป้าหมาย 
 



-๖- 

ส่วนท่ี ๒ 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) 

 
มิติ 

 
ภารกิจตาม

มิติ 

 
โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 

ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔  
หมาย
เหตุ 

งบประมาณ 
บาท 

งบประมาณ 
บาท 

งบประมาณ 
บาท 

งบประมาณ 
บาท 

๑.การสร้าง 
สังคมที่ไม ่
ทนต่อการ 

ทุจริต 

๑.๑ การสร้าง 
จิตส านึกและ 
ความตระหนัก 
แก่บุคลากร 
ทั้งข้าราชการ 
การเมือง ฝ่าย 
บริหาร   
ข้าราชการ 
การเมืองฝ่าย 
สภาท้องถ่ิน  
และฝ่ายประจ า 
ขององค์กรปก 
ครองส่วนท้อง 
ถ่ิน 

(๑) โครงการบรหิารงาน 
ตามหลักธรรมภิบาล 

5,000 5,000 5,000 5,000  

(๒) โครงการสง่เสริมคุณ 
ธรรม จริยธรรม ในการ 
ป้องกันการทุจริต 

7,000 7,000 7,000 7,000  

(๓) มาตรการ ส่งเสริมการ 
ปฏิบัติงานตามประมวล 
จริยธรรมขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถ่ิน 

5,000 5,000 5,000 5,000  

(๔) มาตรการ เสริมสร้าง 
องค์ความรู้ด้านการต่อ 
ต้านการทุจริต  

10,000 10,000 10,000 10,000  

๑.๒ การสร้าง 
จิตส านึกและ 
ความตระหนัก 
แก่ประชาชน 
ทุกภาคส่วนใน 
ท้องถ่ิน 

(๑) ปลูกต้นไม้เพ่ือเพ่ิมพ้ืน 
ที่สีเขียว ลดภาวะโลกร้อน 
ในเขตพ้ืนที่ขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถ่ิน 

30,000 30,000 30,000 30,000  

(๒) โครงการสง่เสริม  
อนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ในชุมชนท้องถ่ิน 

300,000 300,000 300,000 300,000  

(๓) โครงการสร้างอาชีพ 
สร้างรายได้ ตามแนวทาง 
เศรษฐกิจพอเพียง 

100,000 100,000 100,000 100,000  

๑.๓ การสร้าง 
จิตส านึกและ 
ความตระหนัก 
แก่เด็กและ 
เยาวชน 

(๑) โครงการสร้างภูมคิุ้ม 
กันทางสังคมให้เด็กและ 
เยาวชนในท้องถ่ิน  
(กิจกรรม”โตไปไม่โกง”) 

10,000 10,000 10,000 10,000  

มิติที่ ๑ รวม จ านวน   ๘  โครงการ 467,000 467,000 467,000 467,000  



-๗- 
 

มิติ 
 

ภารกิจตาม
มิติ 

 
โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 

ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔  
หมาย
เหตุ 

งบประมาณ 
บาท 

งบประมาณ 
บาท 

งบประมาณ 
บาท 

งบประมาณ 
บาท 

๒. การบริหาร
ราชการเพือ่
ป้องกันการ 
ทุจริต 

๒.๑ แสดงเจต 
จ านงทางการ 
เมืองในการต่อ 
ต้านการทุจริต 

(๑) กิจกรรมประกาศเจต 
จ านงต่อต้านการทุจริต 
ของผู้บริหารองค์กรปก 
ครองส่วนท้องถ่ิน 

10,000 10,000 10,000 10,000  

๒.๒.มาตรการ 
สร้างความโปร่ง 
ใสในการปฏิบัติ 
ราชการ 

(๒) มาตรการการสร้าง 
ความโปร่งใสในการบร ิ
หารงานบุคคล 

5,000 5,000 5,000 5,000  

(๓) กิจกรรม ควบคุมการ 
เบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติ 
งบประมาณรายจ่ายประ 
จ าปี 

0 0 0 0  

(๔) กิจกรรม “การพัฒนา 
แผนและกระบวนการจัด 
พัสดุ” 

0 0 0 0  

(๕) โครงการเผยแพร่ข้อ 
มูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ- 
จัดจ้าง ของท้องถ่ิน 

0 0 0 0  

(๖) โครงการจ้างส ารวจ 
ความพึงพอใจของผู้รับ 
บริการ 

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

๒.๓ มาตรการ 
การใช้ดุลพินิจ 
และใช้อ านาจ 
หน้าท่ี ให้เป็นไป 
ตามหลักการบร ิ
หารกิจการบ้าน 
เมืองที่ดี  

(๑) โครงการลดข้ันตอน 
และระยะเวลาการปฏิบัติ 
ราชการ 

0 0 0 0  

(๒) มาตรการ มอบอ านาจ 
อนุมัติ อนุญาต สั่งการ 
เพ่ือลดข้ันตอนการปฏิบัติ 
ราชการ 

0 0 0 0  

 
 



-๘- 
 

มิติ 
 

ภารกิจตาม
มิติ 

 
โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 

ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔  
หมาย
เหตุ 

งบประมาณ 
บาท 

งบประมาณ 
บาท 

งบประมาณ 
บาท 

งบประมาณ 
บาท 

๒. การบริหาร
ราชการเพือ่
ป้องกันการ 
ทุจริต 

๒.๔ การเชิดชู 
ต่อหน่วยงาน/ 
บุคคลในการด า 
เนินกิจกรรม 
การประพฤติ 
ปฏิบัติตนให้เป็น 
ที่ประจักษ ์

(๑) ยกย่องเชิดชูเกียรติ 
ต่อหน่วยงาน/บุคคลใน 
การประพฤติ ปฏิบัติตนให้ 
เป็นที่ประจักษ์ 

10,000 10,000 10,000 10,000  

(๒) กิจกรรมมอบใบประ 
กาศเกียรติคุณแก่คณะ 
กรรมการชุมชน/หมู่บ้าน 

10,000 10,000 10,000 10,000  

(๓) กิจกรรมยกย่องและ 
เชิดชูเกียรติแก่บุคคล  
หน่วยงาน องค์กรดีเด่น 
ผู้ท าคุณประโยชน์หรือ 
เข้าร่วมในกิจกรรมของ 
องค์กรปกครองส่วนท้อง 
ถ่ิน 

10,000 10,000 10,000 10,000  

(๔) กิจกรรมเชิดชูเกียรติ 
ประชาชนที่มีจิตสาธารณะ 

10,000 10,000 10,000 10,000  

(๕) กิจกรรมเชิดชูเกียรติ 
ประชาชนผู้ปฏิบัติตาม 
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

10,000 10,000 10,000 10,000  

๒.๕ มาตรการ 
จัดการในกรณี 
ได้ทราบหรือรับ 
แจ้งหรือตรวจ 
พบการทุจริต 

(๑) กิจกรรมให้ความร่วม 
มือกับหน่วยตรวจสอบ 
ที่ได้ด าเนินการตามอ านาจ 
หน้าท่ีเพ่ือการตรวจสอบ 
ควบคุม ดูแล การปฏิบัติ 
ราชการของ อบต.  

0 0 0 0  

(๒) มาตรการ “ด าเนิน 
การเก่ียวกับเรื่องร้องเรียน 
กรณีมีบุคคลภายนอกหรือ 
ประชาชนกล่าวหาเจ้าหน้า 
ที่ของ อบต.เมืองพล ว่า 
ทุจริตและปฏิบัติราชการ 
ตามอ านาจหน้าท่ีโดย 
มิชอบ 

0 0 0 0  

มิติที่ ๒ รวม จ านวน  ๑๕ โครงการ 80,000 80,000 80,000 80,000  

 



-๙-  
 

มิติ 
 

ภารกิจตาม
มิติ 

 
โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 

ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔  
หมาย
เหตุ 

งบประมาณ 
บาท 

งบประมาณ 
บาท 

งบประมาณ 
บาท 

งบประมาณ 
บาท 

๓. การ
ส่งเสริม
บทบาทการ 
มีส่วนร่วม 
ภาค
ประชาชน  

๓.๑ จัดให้มีและ 
เผยแพร่ข้อมูล 
ข่าวสารในช่อง 
ทางที่เป็นการ 
อ านวยสะดวก 
แก่ประชาชนได้ 
มีส่วนร่วมตรวจ 
สอบการปฏิบัติ 
ราชการตาม 
อ านาจหน้าท่ี 
ขององค์กรปก 
ครองส่วนท้อง 
ถ่ิน ได้ทุกข้ัน 
ตอน 

(๑) มาตรการ ปรับปรุง 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ  
อบต.เมืองพล ให้มี 
ประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน  

15,000 15,000 15,000 15,000  

(๒) มาตรการ เผยแพร่  
ข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญและ 
หลากหลาย 

5,000 5,000 5,000 5,000  

(๓) มาตรการ จัดให้มีช่อง 
ทางที่ประชาชนเข้าถึงข้อ 
มูลข่าวสารของ อบต. 
เมืองพล 

0 0 0 0  

๓.๒ การรับฟัง 
ความคิดเห็น 
การรับและตอบ 
สนองเรื่องร้อง 
เรียน/ร้องทุกข์ 
ของประชาชน  

(๑) โครงการจัดประชาคม 
การจัดท าแผนพัฒนา  
อบต.เมืองพล 

30,000 30,000 30,000 30,000  

(๒) การด าเนินงานศูนย์ 
รับเรื่องราวร้องทุกข์ อบต. 
เมืองพล 

0 0 0 0  

(๓) มาตรการแก้ไขเหตุ 
เดือดร้อนร าคาญ ด้าน 
อนามัยและสิ่งแวดล้อม  

0 0 0 0  

๓.๓ การส่งเสริม 
ให้ประชาชนม ี
ส่วนร่วมบริหาร 
กิจการขององค ์
กรปกครองส่วน 
ท้องถ่ิน 

(๑) มาตรการ แต่งต้ังตัว 
แทนประชาคมเข้าร่วม 
เป็นคณะกรรมการตรวจ 
รับการจ้าง  

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

(๒) กิจกรรมการประเมิน 
ผลการปฏิบัติราชการของ 
อบต.เมืองพล 

10,000 10,000 10,000 10,000  

มิติที่ ๓ รวม จ านวน  ๘ โครงการ 80,000 80,000 80,000 80,000  

 



-๑๐- 
 

มิติ 
 

ภารกิจตาม
มิติ 

 
โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 

ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔  
หมาย
เหตุ 

งบประมาณ 
บาท 

งบประมาณ 
บาท 

งบประมาณ 
บาท 

งบประมาณ 
บาท 

๔. การ
ส่งเสริมและ 
 ปรับปรุง 
กลไกในการ
ตรวจสอบ
การปฏิบัติ
ราชการของ
องค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถ่ิน  

๔.๑ มีการจัด 
วางระบบและ 
รายงานการควบ 
คุมภายในตามท่ี 
คณะกรรมการ 
ตรวจเงินแผ่น 
ดินก าหนด 

(๑) โครงการจัดท าแผน 
การตรวจสอบภายใน 
ประจ าปีงบประมาณ 

0 0 0 0  

(๒) โครงการจัดท าราย 
งานการควบคุมภายใน 

0 0 0 0  

(๓) กิจกรรมติดตามประ 
เมินผลการควบคุมภายใน 

0 0 0 0  

๔.๒ การสนับ 
สนุนให้ภาคประ 
ชาชนมีส่วนร่วม 
ตรวจสอบการ 
ปฏิบัติหรือการ 
บริหารราชการ 
ตามช่องทางที่ 
สามารถด าเนิน 
การได้ 

(๑) กิจกรรม  การรายงาน 
ผลการใชจ้่ายเงินให้ประ 
ชาชนได้รับทราบ 

0 0 0 0  

(๒) กิจกรรม การจัดหา 
คณะกรรมการจัดซื้อจัด 
จ้างจากตัวแทนชุมชน 

0 0 0 0  

(๓) โครงการอบรมกรรม 
การตรวจการกจ้าง  

10,000 10,000 10,000 10,000  

๔.๓ การส่งเสริม 
บทบาทการ 
ตรวจสอบของ 
สภาท้องถ่ิน 

(๑) โครงการอบรมให ้
ความรู้ด้านระเบียบ กฎ 
หมายท้องถ่ิน ผู้บริหาร 
และสมาชิกสภาท้องถ่ิน 

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

(๒) กิจกรรม การส่งเสริม 
และพัฒนาศักยภาพ 
สมาชิกสภาท้องถ่ิน 

400,000 400,000 400,000 400,000  

(๓) กิจกรรม การมีส่วน 
ร่วมในการปฏิบัติงานของ 
สมาชิกสภาท้องถ่ิน 

0 0 0 0  

 (๔) กิจกรรมส่งเสริม 
สมาชิกสภาท้องถ่ินให้ม ี
บทบาทในการตรวจสอบ 
การปฏิบัติงานของฝ่าย 
บริหาร 

0 0 0 0  

 



-11- 
 

มิติ 
 

ภารกิจตาม
มิติ 

 
โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 

ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔  
หมาย
เหตุ 

งบประมาณ 
บาท 

งบประมาณ 
บาท 

งบประมาณ 
บาท 

งบประมาณ 
บาท 

๔. การ
ส่งเสริมและ 
 ปรับปรุง 
กลไกในการ
ตรวจสอบ
การปฏิบัติ
ราชการของ
องค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถ่ิน  

๔.๔. เสริมพลัง 
การมีส่วนร่วม 
ของชุมชนและ 
บูรณาการทุก 
ภาคส่วนเพ่ือ
ต่อต้านการ
ทุจริต 

(๑) กิจกรรม การติด
ป้ายประชาสัมพันธ์กรณี
พบเห็นการทุจริต 

5,000 5,000 5,000 5,000  

(๒) มาตรการส่งเสริม
และพัฒนาเครือข่ายด้าน
การป้องกันการทุจริต   

10,000 10,000 10,000 10,000  

      

มิติที่ ๔ รวม จ านวน  ๑๒ โครงการ 445,000 445,000 445,000 445,000  
  

รวมทั้งสิ้น 
 
จ านวน  ๔๓ โครงการ 

 
1,072,000 

 
1,072,000 

 
1,072,000 

 
1,072,000 

 

 



 
 

-๑๒- 

ส่วนท่ี ๓ 
ตัวอย่างโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ มิติ ๑-๔ 

 
มิตทิี่ ๑  การสร้างสังคมทีไ่มท่นต่อการทุจรติ   
๑.๑  การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมือง ฝ่ายบริหาร   
ข้าราชการการเมืองฝ่ายสภาท้องถ่ิน และฝ่ายประจ าขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 
    1. ชื่อโครงการ : โครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภบิาล 

  
๒.หลักการและเหตุผล  หลักธรรมาภิบาล หรือ การบริหารจัดการท่ีดี (Good Governance) เป็นหลัก
ส าคัญในการบริหารและการ ปฏิบัติงานจะต้องมีความสุจริต โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ รวมทั้งเป็น
การเสริมสร้างจิตส านึกในการท างานและความ รับผิดชอบต่อหน้าท่ีของตนเอง นอกจากนี้ ยังต้องมีการ
ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานร่วมกันได้อย่าง มีประสิทธิภาพ และน าไปสู่การ
พัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง อีกท้ังสามารถแก้ปัญหาความขัดแย้งภายในองค์กรได้อีกด้วย จาก สภาพ
ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันท่ีเป็นปัญหาเรื้อรังท่ีมีส่วนบั่นทอนความเจริญของประเทศไทยมานาน จึง
จ าเป็นอย่างยิ่งท่ี จะต้องมีการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันอย่างจริงจัง ในสถานการณ์
วิกฤติปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันใน สังคมไทยดังกล่าว ทุกภาคส่วนในสังคมไทยต่างเห็นพ้องตรงกันว่าการ
ท่ีจะท าให้ปัญหาการคอร์รัปชันลดน้อยลงและหมดไปได้ ในท่ีสุดนั้น ต้องน าหลักธรรมาภิบาลไปปรับใช้กับ
ทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นภาคส่วนการเมือง ภาคราชการ ภาคธุรกิจเอกชน ตลอดจนภาคประชาสังคมอย่าง
เข้มงวดจริงจัง พร้อมท้ังสร้างทัศนคติใหม่ปลูกจิตส านึกของคนไทยร่วมต้านภัยการทุจริต ควบคู่ กับการ
เปล่ียนแปลงค่านิยมไปในทิศทางท่ีไม่เอื้อหรือสนับสนุนการทุจริตคอร์รัปชัน ท้ังนี้ กลไกการน าหลักธรร
มาภิบาล        ซึ่งประกอบด้วย ความชอบธรรม ความโปร่งใส ความรับผิดชอบและการตรวจสอบได้ 
ความมีประสิทธิภาพและประประสิทธิผล และการมีส่วนร่วมของประชาชนไปเป็นแนวทางในการบริหาร
จัดการนั้น ปรากฏอยู่ในบทบัญญัติของกฎหมายรัฐธรรมนูญแห่ง ราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบัน ซึ่งได้วาง
กรอบการน าหลักธรรมาภิบาลไปเป็นแนวทางการปฏิรูปการบริหารการปกครองของ หน่วยงานองค์กร
ต่างๆ ของภาครัฐ จึงนับเป็นการส่งสัญญาณเชิงบวกให้เห็นว่าประเทศไทยมีพัฒนาการเปล่ียนแปลงไป
ในทาง ท่ีดีขึ้นแล้ว แต่อย่างไรก็ตาม ส าหรับกรอบการน าหลักธรรมาภิบาลไปเป็นแนวทางการปฏิรูปการ
บริหารการปกครองของ หน่วยงานหรือองค์กรภาครัฐนั้น ปัจจุบันยังคงอยู่บนความหลากหลายใน
องค์ประกอบหลักของธรรมาภิบาลซึ่งประกอบด้วย หลักความชอบธรรม (Legitimacy) หลักความโปร่งใส 
(Transparency) หลักความรับผิดชอบและการตรวจสอบได้ (Accountability) หลักความมีประสิทธิภาพ 
(Efficiency) และหลักการมีส่วนร่วม (Participation) ดังนั้น การพิจารณา คัดเลือกน าองค์ประกอบหลัก
ของธรรมาภิบาลเหล่านั้นมาใช้เป็นเครื่องมือกลไกในการสร้างมาตรฐานด้านความโปร่งใสส าหรับ 
หน่วยงานหรืองค์กรใดๆ จะต้องค านึงถึงกรอบเป้าหมาย วัตถุประสงค์แนวทาง หรือวิธีการด าเนินงานท่ี



หน่วยงานองค์กร สามารถปฏิบัติ เพื่อสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมท่ีดีได้ต่อไป  ดังนั้น 
เพื่อประโยชน์ในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพง องค์การบริหารส่วนต าบล จึง
จัดท า โครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขึ้น  
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3. วัตถุประสงค์   
     1) เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรขององค์กรมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องหลักธรรมาภิบาล คุณธรรม 
และจริยธรรม  
     2) เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจและให้ความส าคัญ กับการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ประพฤติมิชอบ (Anti Corruption)   
    3) เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในหลักและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
และสามารถ น าไปประยุกต์ใช้ในการท างานและการด าเนินชีวิตได้ 
   4) เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรสามารถน าองค์ความรู้ต่างๆ ไปประยุกต์ใช้ในการท างานให้กับ
องค์กรได้อย่างมี ประสิทธิภาพ  
4. เป้าหมาย   
      ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง  

     5. พื้นที่ด าเนินการ  
          องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพล  
     6. วิธีด าเนินการ   
         1)  จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่น   
         2) มอบงานให้กับผู้รับผิดชอบโครงการ และผู้ท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อวางแผนและจัดเตรียมโครงการ   
         3) ประสานงานกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อจัดหาวิทยากร   
         4) จัดท าก าหนดการและหัวข้อการอบรม   
         5) สรุปผลในภาพรวมและรายงานผลการด าเนินการตามโครงการให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ  
      7. ระยะเวลาการด าเนินงาน   
            4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)  
      8. งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการ  
            20,000  บาท   
      9. ผู้รับผิดชอบโครงการ   
           ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพล 
    10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์   
           1) ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรขององค์กรมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องหลักธรรมาภิบาลคุณธรรม และ
จริยธรรม  
           2) ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจและให้ความส าคัญกับการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต ประพฤติมิชอบ (Anti Corruption)   
           3) ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในหลักและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ
สามารถน าไป ประยุกต์ใช้ในการท างานและการด าเนินชีวิตได้   
          4) ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรสามารถน าองค์ความรู้ต่างๆ ไปประยุกต์ใช้ในการท างานให้กับองค์กรได้
อย่างมี ประสิทธิภาพ   



.............................................................................................................................................................................. 
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 ๑.๒  การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถ่ิน  
 

 1. ชื่อโครงการ : โครงการปลูกต้นเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว ลดภาวะโลกร้อนในพื้นที่ต าบลเมืองพล 
 ๒. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา   
           เนื่องด้วยปัจจุบัน โลกก าลังเผชิญกับสภาวะการเปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศ (Climate 
Change) ท่ีท าให้ อุณหภูมิโลกสูงขึ้น หรือท่ีเรียกว่า สภาวะโลกร้อน ซึ่งส่งผลให้เกิดปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ
ท่ีมีผลกระทบกับวิถีชีวิตของมนุษย์ อาทิ เกิดความแห้งแล้ง มีไฟไหม้ป่า ฝนตกไม่ตรงฤดูกาล อากาศหนาวและ
หิมะตกในประเทศท่ีไม่เคยมีหิมะตก เป็นต้น      ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการตัดไม้ท าลายป่าของมนุษย์ ดังนั้น 
ประเทศต่างๆ ท่ัวโลก จึงได้ร่วมมือกันป้องกันและแก้ไขภาวะโลก ร้อน ซึ่งเป็นปัญหาท่ีส าคัญส่งผลกระทบต่อ
คุณภาพชีวิตของประชาชนท้ังในระดับภูมิภาคและระดับประเทศ การเพิ่มพื้นท่ี      สีเขียวจึงเป็นหนทางหนึ่ง
ในการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อนโดยตรงเนื่องจากต้นไม้เป็นแหล่งดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ แหล่งกรอง
มลพิษ และผลิตก๊าซออกซิเจน อีกท้ังเป็นการสร้างความสมดุลการใช้พื้นท่ีให้เกิดความเหมาะสม ลดอุณหภูมิ
ของ พื้นผิวในพื้นท่ีนั้น ๆ ลงได้อย่างน้อย 2 องศาเซลเซียส เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน องค์การ
บริหารส่วนต าบลเมืองพล   จึงได้จัดท าโครงการ “ปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นท่ีสีเขียว ลดภาวะโลกร้อนในพื้นท่ี
ต าบลเมืองพล  ประจ าปี 2561” เพื่อให้ประชาชนได้ มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อนสร้างเมือง
น่าอยู่สวยงาม (Beautified City) ดังนั้น งานอนามัยและส่ิงแวดล้อม องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพล  จึงได้
จัดท าโครงการนี้ขึ้นมา เพื่อเพิ่มพื้นท่ีสีเขียวในพื้นท่ีกสิกรรมของประชาชนและพื้นท่ีว่างเปล่าในเขตองค์การ
บริหารส่วนต าบลเมืองพล เพื่อให้เกิดความร่มรื่น แก่ชุมชน พร้อมท้ังเป็นการเพิ่มคุณภาพชีวิตของประชาชนใน
ชุมชน 
 
๓. วัตถุประสงค์    
      3.1 เพื่อให้ประชาชนตระหนักในคุณค่าของส่ิงแวดล้อม และรักษาทรัพยากรธรรมชาติอันเป็นสาธารณะ
ร่วมกัน   
     3.2 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน โดยเพิ่มพื้นท่ีสีเขียว
ในต าบลเมืองพล   
     3.3 เพื่อให้ประชาชนน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจ าวัน เกิดความสมดุลเพิ่มมูลค่า
ทรัพยากรท่ี มีและลดภาวะโลกร้อน   
     3.4 ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเป็นเมืองน่าอยู่ สวยงาม (Beautified City) สร้างความร่มรื่นและคลายร้อน
แก่ ประชาชน  
 
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต   
     ประชาชนร่วมกันปลูกต้นไม้ จ านวน 1,000 ต้น 
 
5. พื้นที่ด าเนินการ  
    พื้นท่ีสาธารณะในเขตต าบลเมืองพล   อ าเภอพล     จังหวัดขอนแก่น 
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6. วิธีด าเนินงาน   
      6.1 ประสานงานกับส่วนราชการ องค์กรภาคเอกชน สถาบันการศึกษา กลุ่มพลังมวลชน และประชาชน
ในท้องถิ่น เข้าร่วมกิจกรรม  
    6.2 ประสานงานกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นท่ี ให้จัดเตรียมสถานท่ีเพื่อ
ปลูกต้นไม้  
    6.3 จัดซื้อกล้าไม้ พันธุ์ไม้ เพื่อใช้ในโครงการ   
    6.4 ด าเนินการปลูกต้นไม้โดยส่วนราชการ องค์กรภาคเอกชน สถาบันการศึกษา กลุ่มพลังมวลชน และ
ประชาชนใน ท้องถิ่น   
    6.5 ดูแลรักษาและติดตามผลโดยกองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพล 
 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
    4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  – 2564) 
 
8. งบประมาณด าเนินการ  
     120,000 บาท  
 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ   
    งานอนามัยและส่ิงแวดล้อม องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพล 
 
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์   
     10.1 ท าให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความเข้าใจถึงความส าคัญของทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม   
     10.2 ท าให้เพิ่มพื้นท่ีป่าไม้และส่ิงแวดล้อมท่ีดีและช่วยลดภาวะโลกร้อน   
     10.3 ท าให้ประชาชนมีจิตส านึก ในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม   
     10.4 ท าให้เยาวชนและกลุ่มพลังมวลชนใช้เป็นแนวทางในการสร้างความสามัคคีและสร้างความร่มรื่นใน
ชุมชน 
 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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๑.๓ การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน  
 ๑. ชื่อโครงการ : โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชนต าบลเมืองพล  
                       (กิจกรรม “โตไปไม่โกง”)  
 

2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 
     ในปัจจุบันการทุจริตคอร์รัปชันเป็นปัญหาท่ีท าลายสังคมอย่างรุนแรงและฝังรากลึก เป็นปัญหาท่ีสะท้อน
วิกฤตการณ์ ด้านคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคม ซึ่งการท่ีจะแก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืนนั้นคนในสังคมต้องมี
ค่านิยมในการรักความดีและ รู้สึกไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชันและการโกงทุกรูปแบบ โดยเฉพาะใน
กลุ่มเด็กและเยาวชน ตามพระราชบัญญัติสภา ต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พุทธศักราช 2537 และ
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 6 ) พ.ศ. 2552 มาตรา 66 องค์การ บริหารส่วนต าบล มีอ านาจหน้าท่ีในการพัฒนา
ต าบลท้ังในด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม และมาตรา 67 ภายใต้บังคับ แห่งกฎหมาย องค์การบริหาร
ส่วนต าบลมีหน้าท่ีต้องท าในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล (5) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และ (6) 
ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอน กระจาย
อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 ให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหาร
ส่วน ต าบล มีอ านาจและหน้าท่ีในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของ
ตนเอง ดังนี้ (9)      จัดการศึกษา (10) การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา 
และผู้ด้อยโอกาส และพระราชบัญญัติ การศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 3) 
พ.ศ. 2553 มาตรา 6 ท่ีต้องการพัฒนาคนไทยให้เป็น คนท่ีสมบูรณ์ท้ังด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและ
สติปัญญา ความรู้ มีคุณธรรมและจริยธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข และ
มาตรา 25 ก าหนดให้รัฐต้องส่งเสริมการด าเนินงานและจัดต้ังแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตทุก รูปแบบ นั้น องค์การ
บริหารส่วนต าบลเมืองพล  พิจารณาเห็นความส าคัญของปัญหาดังกล่าว จึงได้จัดโครงการสร้างภูมิคุ้มกันทาง
สังคม ให้เด็กและเยาวชนต าบลเมืองพล  (กิจกรรม “โตไปไม่โกง”) ขึ้น เพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันและค่านิยม
ท่ีถูกต้องซึ่งจะเป็นรากฐานท่ี ส าคัญ ท่ีท าให้เด็กและเยาวชนเติบโตขึ้นเป็นพลเมืองท่ีมีคุณภาพ และเป็นการ
ป้องกันแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชันท่ีได้ผลท่ีสุด โดยการปลูกฝังจิตส านึกให้เด็กและเยาวชนรักความถูกต้อง มี
ความซื่อสัตย์สุจริต การยึดมั่นในความสัตย์จริงรู้จักแยกแยะถูกผิด ปฏิบัติต่อตนเองและผู้อื่นโดยชอบ ไม่คดโกง 
มีจิตสาธารณะ มีจิตส านึกเพื่อส่วนรวม ตระหนักรู้และค านึงถึงสังคมส่วนรวม      มีความรับผิดชอบต่อตัวเอง
ในการกระท าใดๆ และพร้อมท่ีจะเสียสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวม  
 
3. วัตถุประสงค์   
     3.1 เพื่อส่งเสริมและปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนเป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์ สุจริต   
     3.2 เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชน ไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชันและการโกงทุก
รูปแบบ   
    3.3 เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะ และพร้อมท่ีจะเสียสละประโยชน์ส่วนตน เพื่อรักษา
ประโยชน์ ส่วนรวม  
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4. เป้าหมาย   
     เชิงปริมาณ  เด็กและเยาวชนต าบลเมืองพล   จ านวน ๑๐๐ คน   
     เชิงคุณภาพ  เด็กและเยาวชนเกิดความตระหนักรู้ สามารถแยกแยะถูก ผิด ช่ัว ดี สามารถน าความรู้
ประสบการณ์ท่ีได้รับมาปรับใช้ กับตนเอง และสังคมส่วนรวมได้อย่างมีความสุข  
 
5. กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินงาน   
    5.1 จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติ   
    5.2 แต่งต้ังคณะกรรมการและประสานงานคณะวิทยากร   
    5.3 ด าเนินการตามโครงการ   
    5.4 สรุปผลการด าเนินการตามโครงการ  
 
6. พื้นที่ด าเนินการ   
    องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพล 
 
 7. งบประมาณด าเนินการ  
      ๔๐,๐๐๐  บาท  
 
8. ระยะเวลาด าเนินการ   
     4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)  
 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ   
     ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพล 
 
 10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ   
       10.1 เด็กและเยาวชนได้รับการปลูกฝังให้เป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์ สุจริต   
       10.2 เด็กและเยาวชนมีภูมิคุ้มกันทางสังคม ไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชันและการโกงทุกรูปแบบ     
       10.3 เด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะ และพร้อมท่ีจะเสียสละประโยชน์ส่วนตน เพื่อรักษาประโยชน์
ส่วนรวม  
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต   
2.1 แสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร  
 
 1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  กิจกรรม “ประกาศเจตจ านงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน”  
2. หลักการและเหตุผล   
      คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมาแล้ว 3 
ฉบับ ปัจจุบัน ท่ีใช้อยู่เป็นฉบับท่ี 3 เริ่มจากปี พ.ศ. 2560 จนถึงปี พ.ศ. 2564 ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศท่ีมี
มาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ท่ีประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับ
ความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติ
และประชาชนเพื่อให้ประเทศไทยมีศักด์ิศรีและเกียรติภูมิในด้าน ความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ 
โดยก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยท้ังชาติต้านทุจริต” มีเป้าหมาย หลักเพื่อให้ประเทศไทย
ได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ใน
ปี พ.ศ. 2564 ซึ่งการท่ีระดับคะแนนจะสูงขึ้นได้นั้น การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลท่ีสูงขึ้น 
เจ้าหน้าท่ี ของรัฐและประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่างจากท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าท่ีในทาง
ทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได้ ก าหนดยุทธศาสตร์การด าเนินงานออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้  ยุทธศาสตร์ท่ี 1 
สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย ยุทธศาสตร์ท่ี 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
ยุทธศาสตร์ท่ี 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการ
รับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานของรัฐ
ภายใต้โครงสร้างการจัดระเบียบบริหารราชการตามหลักการ กระจายอ านาจการปกครอง ท่ีมุ่งเน้นการ
กระจายอ านาจจากส่วนกลางลงสู่ท้องถิ่นและเป็นกลไกหนึ่ งในการส่งเสริมการ ปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย เป็นหน่วยงานหลักในการจัดท าบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ของ 
ประชาชนในท้องถิ่น การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิดความยั่งยืนรัฐจะต้องให้ความเป็นอิสระแก่
องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นโดยยึดหลักแห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น และ
ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการจัดท าบริการสาธารณะ รวมท้ังมีส่วนร่วมใน
การตัดสินใจแก้ไขปัญหาในระดับพื้นท่ี ส่วนการ ก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะท าได้เท่าท่ีจ าเป็น
ตามกรอบกฎหมายก าหนด และต้องเป็นไปเพื่อการคุ้มครอง ประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น ท้ังนี้  ต้อง
ยอมรับว่าปัญหาการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเรื่องท่ีมีค าครหา ท่ีได้สร้างความขมขื่นใจให้แก่ 
คนท างานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาเป็นเวลาช้านาน ซึ่งหากพิจารณาจ านวนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นประกอบ กับมีปัจจัยนานัปการท่ีคอยยั่วยวนใจ บั่นทอนความมีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริต ของ
คนท างานราชการส่วนท้องถิ่นส่วน ให้เหือดหายไป และหากจะว่ากันไปแล้ว เรื่องในท านองเดียวกันนี้ก็สามารถ
เกิดขึ้นกับคนท างานในหน่วยงานราชการอื่นได้ เช่นเดียวกัน เพียงแต่คนท างานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี
จ านวนมาก และมากกว่าคนท างานในหน่วยราชการอื่น ๆ จึงมี โอกาสหรือความเป็นไปได้สูงท่ีคนท างานใน
ท้องถิ่น อาจต้องถูกครหาในเรื่องการใช้อ านาจหน้าท่ีโดยมิชอบมากกว่า แม้ว่า โอกาสหรือช่องทางท่ีคนท างาน
ในท้องถิ่นจะใช้อ านาจให้ออกนอกลู่นอกทาง จะมีได้ไม่มากเท่ากับท่ีคนท างานในหน่วยงาน ราชการอื่น และ
มูลค่าของความ 
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เสียหายของรัฐ ท่ีคนท างานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก่อให้เกิดขึ้นก็อาจเป็นแค่เศษผง ธุลีของความ
เสียหายท่ีเกิดจากการทุจริตของคนนอกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นท่ีผู้บริหารองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นต้องแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการ ทุจริตอย่างเห็นชัดเป็นรูปธรรม ด้วย
การจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บริหารงานด้วยความโปร่งใส 
มีความเข้มแข็งในการบริหารราชการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีหรือหลักธรรมาภิบาล 
บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน และยกระดับมาตรฐานในการป้องกันการทุจริตขององค์กรตนเองต่อไปให้
ครอบคลุมพื้นท่ี ท่ัวประเทศต่อไป   
 
 3. วัตถุประสงค ์ 
     เพื่อแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยการ
จัดท าแผน ป้องกันการทุจริตในองค์กรท่ีบริหาร  
 
 4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
     4.1 ประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย 1 ฉบับ    
     4.2 มีการประกาศเจตจ านงการตอ่ ต้านการทุจรติ ของผู้บริหารต่อสาธารณะชน อย่างน้อย 1 ครั้ง   
     4.๓ แผนปฏิบติัการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี  
5. พื้นที่ด าเนินการ   
     องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 
6. วิธีด าเนินการ   
     6.1 ประกาศเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
     6.2 ประชุมหน่วยงาน/บุคคลท่ีเกี่ยวข้อง   
     6.3 จัดต้ังคณะท างานการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  
     6.4 ประชุมคณะท างานจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต   
     6.5 จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต   
     6.6 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต   
     6.7 ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต   
     6.8 รายงานผลการด าเนินงาน 
 
 7. ระยะเวลาด าเนินการ   
       4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)  
 
8. งบประมาณด าเนินการ   
     40,000  บาท 
9. ผู้รับผิดชอบ    
    ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพล  
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10. ตังชี้วัด/ผลลัพธ์   
      10.1 ผลผลิต   
              - มีประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย 1 ฉบับ     
              - มีการประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชน อย่างน้อย 1 ครั้ง   
              - มีแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจรติ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี จ านวน 1 ฉบับ   
    10.2   ผลลัพธ  ์   
              - การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความโปร่งใส สามารถป้องกันการทุจริตของ
บุคลากร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได  ้  
              - ลดข้อร้องเรียนการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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2.๒ มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ   
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ มาตรการการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล (ถือ
ปฏิบัตติามระเบียบ) 
 

 2. หลักการและเหตุผล   
      พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพล  เป็นบุคลากร
ท่ีมีความส าคัญต่อองค์กร โดยการ ขับเคล่ือนการพัฒนางานขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพลให้มี
ศักยภาพ โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร และประชาชน       การพัฒนางานขององค์กร
จะบรรลุผลได้ต้องเริ่มมาจากบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญในการพัฒนางานให้มีคุณภาพ จะต้องมี
มาตรฐานในการท างานท่ีเป็นรูปธรรมชัดเจน และมีมาตรการในการท างานท่ีโปร่งใส สามารถตรวจสอบการ
ท างานได้ ด้านการพัฒนาระบบบริหารให้มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม เพื่อน าไปสู่การสร้างมาตรฐานความโปร่งใส 
และการให้บริการท่ีเป็น ธรรมตรวจสอบได้อย่างแท้จริงต่อไป  เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเสภาต าบล
และองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2๕๓๗  มาตรา ๖๙/๑ ว ท่ีก าหนดให้การปฏิบัติงานตามอ านาจ หน้าท่ี
ขององค์การบริหารส่วนต าบล ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ี
ดี และค านึงถึงการมีส่วนร่วม ของประชาชนในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร 
ตามพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และ วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2556 มาตรา 6 ท่ี
ก าหนดให้การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีนั้น ต้องก่อให้เกิด ประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อ
ภารกิจของรัฐ มีประสิทธิภาพเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ ประกอบกับ ประกาศคณะกรรมการ
พนักงาน อบต. จังหวัดขอนแก่น  เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ ก.อบต. จ.
ขอนแก่น    ลงวันท่ี  ๑๑   เดือนพฤศจิกายน  25๔๕  เพื่อเป็นการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการบริหารงาน
บุคคลให้มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรมในการท างาน มีความโปร่งใส และตรวจสอบการ
ท างานได้ จึงได้จัดให้มีมาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงาน บุคคลขึ้น  
 
3. วัตถุประสงค์  
     3.1 เพื่อก าหนดมาตรการด้านความโปร่งใสในการบริหารบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล 
     3.2 เพื่อให้การปฏิบติังานบุคลากรมีรูปแบบ ขั้นตอนการปฏิบัติงานท่ีถูกต้องโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้             
     3.3 เพื่อเป็นการป้องกันการทุจรติ ในการแสวงหาประโยชน์จากการปฏิบัติงานด้านบริหารงานบุคคล        
     3.4 เพื่อปรับปรุงกลไกการปฏิบัติราชการด้านบริหารงานบุคคลของเทศบาลให้มีประสิทธิภาพได้คนดี คน
เก่งเข้ามา ท างาน  
 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต   
      จัดท ามาตรการด้านการบริหารบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล  จ านวน 1 มาตรการ  
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5. พื้นที่ด าเนินการ   
     องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพล 
 
 6. วิธีด าเนินการ   
     6.1 ก าหนดหลักเกณฑ์ การบริหารงานบุคคลในเรื่องการบรรจุ แต่งต้ัง โยกย้าย โอนเล่ือนต าแหน่ง/ 
เงินเดือน ตาม ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดขอนแก่น เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ
การบริหารงานบุคคลของเทศบาล พ.ศ. 2545 
     6.2 น าหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลมาก าหนดเป็นมาตรการในการปฏิบัติงานบุคคล   
     6.3 ประกาศเผยแพร่มาตรการการบริหารงานบุคคล 
     6.4 ด าเนินการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาล   
     6.5 สรุปผลการด าเนินการบริหารงาน 
 
 7. ระยะเวลาด าเนินการ  
      4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)  
 
8. งบประมาณด าเนินการ   
       ๒๐,๐๐๐  บาท 
 
9. ผู้รับผิดชอบ    
       งานบริหารงานท่ัวไป ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพล  
 
10. ตังชี้วัด/ผลลัพธ์   
      10.1 ผลผลิต    
              - มีมาตรการด าเนินงานด้านบริหารงานบุคคลของ อบต.  จ านวน 1 มาตรการ    
              - เจ้าหน้าท่ีงานบริหารงานบุคคลสามารถปฏิบัติงานเป็นไปตามาตรฐานและหลักธรรมาภิบาล         
      10.2 ผลลัพธ์  
              - ลดข้อร้องเรียนในการด าเนินการด้านบริหารงานบุคคลของ อบต. ไม่น้อยกว่า 90 %    
              - บุคลากรของ อบต.มีความพึงพอใจต่อระบบและมาตรฐานการบริหารงานบุคคลไม่ต่ ากว่าระดับ๓                         
              - การบริหารงานบุคคลของ อบต. มีความโปร่งใส สามารถป้องกันการทุจริตของเจ้าหน้าท่ีได 
 
 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 



 
-23- 

 
2.๓ มาตรการการใช้ดุลพินิจและใช้อ านาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  
 

1. ช่ือโครงการ : โครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
 

2. หลักการและเหตุผล  
         ในมาตรา 3/1 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2545 ซึ่งเป็น
กฎหมายท่ีเป็น ท่ีมาของการปฏิรูประบบราชการเพื่อวางกรอบแนวทางการบริหารราชการไว้ว่า “การบริหาร
ราชการต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์ สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ 
ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานท่ีไม่จ าเป็น 
การกระจายอ านาจตัดสินใจ การอ านวยความสะดวกและตอบสนอง ความต้องการของประชาชน” และเพื่อให้
การด าเนินการดังกล่าวเป็นไปตามกรอบรวมท้ังทิศทางและแนวทางการบริหาร ราชการดังกล่าว จึงได้มีการ
ประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 โดย
ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดท าหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามแนวทางพระราช
กฤษฎีกานี้ โดย อย่างน้อยต้องมีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและการอ านวยความสะดวก
ในการตอบสนองต่อความ ต้องการของประชาชน  องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพล ป็นองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง ปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าท่ีของเทศบาลต้องเป็นไปเพื่อ ประโยชน์สุขของประชาชน 
ดังนั้นงานให้บริการจึงเป็นงานบริการแบบหนึ่งของระบบการบริการสาธารณะ ท่ีผู้บริหารและ พนักงานทุก
ท่านจะต้องร่วมกันปรับปรุงและแก้ไขกระบวนการท างานเพื่อสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน 
ได้มากท่ีสุด เมื่อประชาชนมารับบริการแล้วเกิดความประทับใจและพึงพอใจ รวมถึงการลดขั้นตอนและ
ระยะเวลาการปฏิบัติ ราชการ ท าให้เกิดความรวดเร็วในการตอบสนองความต้องการของประชาชน อ านวย
ความสะดวกเพื่องานบริการท่ีมีคุณภาพ ท่ัวถึงและแก้ไขปัญหาต่างๆ ท่ีเกิดขึ้นในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล
เมืองพล ให้กับประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
 
3. วัตถุประสงค์   
     3.1 เพื่อให้ประชาชนได้รับการบริการได้อย่างสะดวกรวดเร็วและถูกต้อง   
     3.2 เพื่อให้สามารถตรวจสอบความต้องการของประชาชน รับรู้สภาพปัญหาและแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้นได้         
     3.3 เพื่อปรับทัศนคติ วิธีคิด วิธีการท างานของบุคลากรให้ค านึงถึงผลลัพธ์ในด้านการบริการประชาชนผู้ 
มาติดต่อ ขอรับบริการ 
     3.4 เพื่อให้การปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะท่ีชัดเจน มีความโปร่งใสสามารถวัดผลการ
ด าเนินงาน ได้  
 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต   
     ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพล  และผู้ท่ีมาติดต่อราชการกับองค์การบริหารส่วนต าบล 
 
 5. พื้นที่ด าเนินการ   
      ท่ีท าการองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพล  
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 6. วิธีด าเนินการ  
     6.1 จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติ   
     6.2 จัดให้มีการประชุมคณะท างานปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ   
     6.3 จัดท าประกาศกระบวนงานบริการปรับลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการและประกาศให้ประชาชน
ทราบโดยท่ัวกัน   
    6.4 ด าเนินการจัดท ากิจกรรมอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน    
          6.4.1 ปรับปรุงแผนผังก าหนดผู้รับผิดชอบให้เป็นปัจจุบัน   
          6.4.2 ปรับปรุงป้ายแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการแก่ประชาชน   
          6.4.3 จัดท าเอกสาร/แผ่นพับประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ   
          6.4.4 จัดให้มีกล่อง/ตู้รับความคิดเห็นของประชาชน    
          6.4.5 จัดท า/เตรียมแบบฟอร์มค าร้องต่างๆ พร้อมตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มทุกงานบริการ 
          6.4.6 จัดท าค าส่ังการให้บริการประชาชนนอกเวลาราชการ โดยจัดให้มีการให้บริการแก่ประชาชนท้ัง
เวลา ท าการ ช่วงพักกลางวันและในวันหยุดราชการ   
         6.4.7 การมอบอ านาจการตัดสินใจ การอนุญาต การอนุมัติ การรักษาราชการแทน   
   6.5 มีการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ  
   6.6 มีการติดตามประเมินผลโครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ เพื่อน าจุดบกพร่องในการ
จัดท า โครงการมาปรับปรุงแก้ไขวิธีการ ขั้นตอนหรือระยะเวลาในการให้บริการให้ดียิ่งขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลต่อไป  
 
7. ระยะเวลาด าเนินการ   
     ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔)   
 
8. งบประมาณด าเนินการ   
      ไม่ใช้จ่ายงบประมาณ 
 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ   
     ส านักงานปลัด  กองคลัง กองช่าง  กองการศึกษาฯ ขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพล 
 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์   
       10.1 ประชาชนได้รับการบริการได้อย่างสะดวกรวดเร็วและถูกต้อง   
       10.2 สามารถตรวจสอบความต้องการของประชาชน รับรู้สภาพปัญหาและแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้นได้          
       10.3 มีทัศนคติ วิธีคิด วิธีการท างานของบุคลากรค านึงถึงผลลัพธ์ ในด้านการบริการประชาชนผู้มา
ติดต่อขอรับ บริการ   
        10.4 การปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะท่ีชัดเจน มีความโปร่งใสสามารถวัดผลการ
ด าเนินงานได้ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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2.4 การเชิดชูเกียรติให้แก่หน่วยงาน/บุคคลในการด าเนินกิจกรรม การประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์ 
 

๑.ชื่อโครงการ : ยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/บุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์ 
 

2. หลักการและเหตุผล   
       สังคมในปัจจุบันอยู่ด้วยความเร่งรีบ แก่งแย่งแข่งขัน เพื่อความอยู่รอดในเชิงเศรษฐกิจแบบทุนนิยม ท าให้
การมี คุณธรรม จริยธรรมของผู้คนเกิดความเส่ือมถอย เกิดปัญหามากมายในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการ
ทุจริตทุกระดับทุกภาค ส่วนรวมถึงปัญหาการก่ออาชญากรรมและอื่นๆ  เพื่อเป็นการส่งเสริมให้คนดีมีท่ียืนใน
สังคม สร้างแบบอย่างท่ีดีแก่คนรุ่นหลัง องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพล  จึงจัดให้มีการยกย่อง เชิดชู 
เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์และมอบรางวัลหรือประกาศเกียรติคุณแก่ผู้กระท าความดี เพื่อส่งเสริมสร้างขวัญและ
ก าลังใจแก่คนดี เหล่านั้นให้ร่วมกันสร้างสรรค์สังคมท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนเป็นแบบอย่าง เพื่อปลุก
กระแสการสร้างสังคมแห่งความดี อย่างเป็นรูปธรรม เนื่องจากความดีและคุณธรรม เป็นรากฐานอันส าคัญใน
การพัฒนาสังคม สู่ความอยู่เย็นเป็นสุข 
 

3. วัตถุประสงค์   
     3.1 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลท่ีมีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม   
     3.2 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลท่ีให้ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะของท้องถิ่น   
     3.3 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลท่ีด ารงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง   
     3.4 เพื่อสร้างขวัญ ก าลังใจ ตลอดจนปลุกจิตส านึกและกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนได้มีแบบอย่างท่ีดีอันเป็น  
กุศโลบาย หนึ่งในการปลูกจิตส านึกให้สังคมตระหนักถึงคุณค่าแห่งความดีมากยิ่งขึ้น  
 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต   
      มีการยกย่องเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลท่ีประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีจ านวนไม่น้อยกว่า 
10 คน/ปี  
 

5. พื้นที่ด าเนินการ   
    พื้นท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพล 
 

 6. วิธีด าเนินการ   
     จัดให้มีการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/บุคคล ท่ีประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นท่ี
ประจักษ์ผ่าน ทางส่ือช่องทางต่างๆ ได้แก่ วารสาร อบต.  เว็บไซต์ อบต.  ส่ือสังคม (Social Media) เป็นต้น  
7. ระยะเวลาด าเนินการ  
     ๔  ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔)   
 

8. งบประมาณด าเนินการ   
      ๔๐,๐๐๐  บาท   
 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ   
    กองการศึกษาฯ อบต.เมืองพล   
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์   
          จ านวนหน่วยงาน/บุคคลท่ีได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ 
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2.5  มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจพบการทุจริต 
   

๑.ชื่อโครงการ : กิจกรรม ให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่เพื่อการ
ตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการของ อบต.เมืองพล  
 

2. หลักการและเหตุผล   
         องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพล ให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบท่ีได้ด าเนินการตามอ านาจหน้าท่ี
เพื่อการตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการของเทศบาลxxx เนื่องจากเห็นความส าคัญของการ
ตรวจสอบท่ีจะเป็นปัจจัยส าคัญช่วยให้การด าเนินงานตาม ภารกิจของเทศบาลxxxเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล ช่วยป้องกันหรือลดความเส่ียงจากการด าเนินงานท่ี ผิดพลาดและลดความเสียหายท่ีอาจจะ
เกิดขึ้น ซึ่งนอกจากจะให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบภายนอก (ป.ป.ช. , สตง., จังหวัด, อ าเภอ) แล้ว 
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพลยังให้ความส าคัญกับการตรวจสอบภายในด้วย โดยให้มีเจ้าหน้าท่ีตรวจสอบ
ภายในท าหน้าท่ี ตรวจสอบภายในโดยอิสระ/มีแผนการตรวจสอบภายใน และรายงานผลการตรวจสอบภายใน
ทุกส่วนราชการ  การให้ความร่วมมือกับส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ในการตรวจสอบบัญชีและงบการเงิน
ประจ าปี ได้มอบหมายให้ หน่วยงานผู้เบิก/หัวหน้าหน่วยคลัง มีหน้าท่ีให้ค าช้ีแจงและอ านวยความสะดวกแก่
เจ้าหน้าท่ีของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน กรณีได้รับข้อทักท้วงให้หัวหน้าหน่วยงานผู้เบิก/หัวหน้าหน่วยงาน
คลังปฏิบัติตามข้อทักท้วงโดยเร็ว อย่างช้าไม่เกิน 45 วัน     นับจากวันท่ีได้รับแจ้งข้อทักท้วง กรณีท่ีช้ีแจงข้อ
ทักท้วงไปยัง สตง.แล้ว แต่ สตง.ยืนยันว่ายังไม่มีเหตุผลท่ีจะล้างข้อทักท้วง ก็จะ ด าเนินการช้ีแจงเหตุผลและ
รายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดให้เสร็จส้ินภายใน 45 วัน นับจากวันท่ีได้รับทราบผลการวินิจฉัย ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ
องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2548  ในกรณีท่ีมีการตรวจสอบ
การทุจริต มีการมอบหมายให้งานสอบสวนและด าเนินการทางวินัย ฝ่ายนิติการและ ด าเนินการทางวินัย กอง
วิชาการและแผนงาน มีหน้าท่ีด าเนินการให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายโดยเคร่งครัด เท่ียงธรรม ไม่ เลือก
ปฏิบัติ กรณีมีเรื่องร้องเรียนกล่าวหาบุคลากรท่ีปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าท่ีโดยมิชอบ  นอกจากนี้ ยังให้
ความร่วมมือกับส านักงาน ป.ป.ช./ส านักงาน ป.ป.ช. จังหวัด ท่ีได้ด าเนิ นการตามอ านาจหน้าท่ีเพื่อ การ
ตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพล เพื่อความโปร่งใส และ
ป้องกันการทุจริต และผลการ บริหารงานท่ีผ่านมาในรอบ 10 ปี ไม่พบการทุจริตแต่อย่างใด  
 
3. วัตถุประสงค์ 
    3.1 เพื่อให้เป็นมาตรการจัดการ กรณีได้รับทราบหรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริต   
    3.2 เพื่อความโปร่งใส และป้องกันการทุจริต ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี  
 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต   
     ทุกส านัก/กอง/ฝ่าย จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการต่อผู้บริหาร  
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5. พื้นที่ด าเนินการ  
    ทุกส านัก/กอง/ฝ่าย  ขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพล  
 
6. วิธีด าเนินการ  
     ๖.๑ ทุกส านัก/กอง/ฝ่าย/งาน ให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบท่ีได้ด าเนินการตามอ านาจหน้าท่ีเพื่อการ
ตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพล 
     ๖.๒ ปฏิบัติตามข้อทักท้วงฯ ตามระเบียบ ฯ ภายในก าหนด  
 
7. ระยะเวลาด าเนินการ   
      4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
 
8. งบประมาณด าเนินการ   
      ใช้จ่ายงบประมาณรวมในหมวดค่าตอบแทน ค่าใช้สอย และวัสดุ ประจ าปีงบประมาณนั้นๆ 
 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ   
     ทุกส านัก/กอง/ฝ่าย ขององค์หารบริหารส่วนต าบลเมืองพล 
 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์   
      10.1 องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพล  มีมาตรการจัดการ กรณีได้รับทราบหรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบ
พบการทุจริต   
      10.2 องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพล  มีความโปร่งใส และป้องกันการทุจริต ตามหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองท่ีดี 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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มิติที่ ๓  การส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของประชาชน    
๓.1 จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอ านวยสะดวกแก่ประชาชนได้มีส่วนร่วม
ตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ได้ทุกขั้นตอน 
 

1. ช่ือโครงการ : มาตรการ “ปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ อบต.เมืองพล ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น”  
 

2. หลักการและเหตุผล   
      ตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐ
ต้องจัดให้มี ข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยตามท่ีกฎหมายก าหนดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ณ ท่ีท า
การของหน่วยงานของรัฐ     โดยเรียกสถานท่ีท่ีจัดเก็บรวบรวมข้อมูลข่าวสารและให้บริการว่า “ศูนย์ข้อมูล
ข่าวสาร” โดยมีเจตนารมณ์ให้ประชาชนมีโอกาส อย่างกว้างขวางในการได้รับข่าวสารเกี่ยวกับการด าเนินการ
ต่างๆ ของรัฐ  ดังนั้น เพื่อให้การด าเนินการดังกล่าวเป็นไปตามท่ีกฎหมายก าหนด  องค์การบริหารส่วนต าบล
เมืองพล  จึงได้ให้มีสถานท่ีส าหรับประชาชน เข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสารซึ่งได้รวบรวมไว้ โดยจัดเป็นศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพล  ให้บริการ โดยมีงานกฎหมายและคดี ของส านักงานองค์การ
บริหารส่วนต าบลเมืองพล  เป็นผู้รับผิดชอบข้อมูลข่าวสารต่างๆ ท่ีประชาชน สามารถเข้าตรวจดูได้ เพื่อ
ประชาชนจะได้สามารถรับรู้สิทธิและหน้าท่ีของตนอย่างเต็มท่ีในการแสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิ ทาง
การเมืองได้โดยถูกต้องตรงกับความเป็นจริง ในการรักษาประโยชน์ของตนต่อไป  
 
3. วัตถุประสงค์   
     3.1 เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์แก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้องและไม่บิดเบือน
ข้อเท็จจริง    
      3.2 เพื่อเพิ่มช่องทางให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วน
ต าบลเมืองพล   
 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต   
     ศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพล  จ านวน 1 แห่ง  
  
5. พื้นที่ด าเนินการ   
       ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพล   
 
6. วิธีด าเนินการ   
      6.1 มีการจัดต้ังศูนย์ข้อมูลข่าวสารและจัดสถานท่ีให้ประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูล   
       6.2 มีการแต่งต้ังเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบเป็นปัจจุบัน   
       6.3 มีการจัดวางเอกสารข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน 
การจัดหา พัสดุ การค านวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการท่ีกฎหมาย 
ระเบียบ กฎข้อบังคับท่ี ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเผยแพร่ให้ประชาชนทราบและตรวจสอบได้ 
ข้อมูลครบตามรายการท่ีก าหนด   
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          6.4 มีการจัดประชุมให้ความรู้แก่บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกี่ยวกับการปฏิบัติตาม 
พ.ร.บ. ข้อมูล ข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540   
          6.5 มีการให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540   
          6.6 มีบริการอินเตอร์เน็ตส าหรับให้บริการประชาชนท่ัวไป   
          6.7 มีการจัดเก็บสถิติผู้มารับบริการและสรุปผลเสนอผู้บริหาร  
 
7. ระยะเวลาด าเนินการ   
      4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
 
8. งบประมาณด าเนินการ   
      ๖๐,๐๐๐  บาท  
 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ   
     งานกฎหมายและคดี ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพล  
 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์   
      จ านวนศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพล  
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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๓.๒  การรับฟังความคิดเห็น การรับและตอบสนองเร่ืองร้องเรียนร้องทุกข์ของประชาชน   
 

1. ชื่อโครงการ : โครงการจัดประชาคมแผนชุมชน 
 

 2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ   
        ตามท่ีกระทรวงมหาดไทย โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มีนโยบายในการบูรณาการกระบวนการ
ท างาน ร่วมกันของทุกภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้องในการส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหมู่บ้าน/ชุมชน มีกระบวนการจัดท า 
ทบทวน ปรับปรุงแผน ชุมชน เพื่อพัฒนาคุณภาพแผนชุมชน และสนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น น าแผนชุมชนสู่การปฏิบัติ ซึ่งเป็นกลไกส าคัญในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนา
ชุมชนและท้องถิ่นของประชาชน  องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพลได้ด าเนินการจัด โครงการประชุม
ประชาคมแผนแม่บทชุมชน ประจ าปีงบประมาณ 25๖๑   เพื่อน ามาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาส่ีปีขององค์การ
บริหารส่วนต าบลเมืองพล  ประจ าปี (พ.ศ. 2561 – 2564)  รวมถึงการน าเข้าบรรจุไว้ในร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพล  ในปีถัดไป  งานนโยบายและแผน ส านักงานปลัดฯ จึงได้
จัดให้มีโครงการประชุมประชาคมแผนแม่บทชุมชน ประจ าปี พ.ศ. 25๖๑  ขึ้น  
 
3. วัตถุประสงค์   
     3.1 เพื่อจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานท่ีเป็นมาตรฐานสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการจัดท าแผนชุมชนและ
วางแผนพัฒนา ท้องถิ่น   
     3.2 เพื่อระดมความคิดเห็นและก าหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาของผู้น าชุมชน   
     3.3 เพื่อให้ได้แผนงานโครงการของชุมชน น ามาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาส่ีปีของ อบต.  
     3.4 เพื่อรับทราบปัญหาและความต้องการท่ีแท้จริงของประชาชน  
     3.5 เพื่อฝึกให้ประชาชนได้ร่วมกระบวนการ ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมแก้ปัญหา และส่งเสริมระบอบ
ประชาธิปไตยแบบมี ส่วนร่วม   
     3.6 เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตการปฏิบัติราชการขององค์กร
ปกครองส่วน ท้องถิ่น  
 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต   
      จัดเก็บข้อมูลพื้นฐานชุมชน และจัดให้มีประชุมเวทีประชาคม  จ านวน ๑๑  หมู่บ้าน ในเขตองค์การ
บริหารส่วนต าบลเมืองพล  ส าหรับให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นให้ได้มาซึ่งแผนงานของชุมชน เพื่อน ามา
บรรจุไว้ในแผนพัฒนาส่ีปีขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพล  
 
5. พื้นที่ด าเนินการ   
     หมู่บ้านในองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพล 
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6. วิธีด าเนินการ  
     6.1 เสนอขออนุมัติโครงการ   
     6.2 ประสานชุมชนเพื่อคัดเลือกผู้จัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน   
     6.3 ประสานวิทยากร และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง   
     6.4 จัดประชุมช้ีแจงท าความเข้าใจ   
     6.5 ด าเนินการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน, ตรวจสอบข้อมูล, ท าการบันทึกและประมวลผลข้อมูล   
     6.6 จัดประชุมผู้น าชุมชนและเวทีประชาคมตามตารางท่ีก าหนด   
     6.7 จัดประชุมเพื่อพิจารณาร่างแผนชุมชน   
     6.8 จัดท าแผนชุมชนเพื่อส่งให้งานนโยบายและแผนฯ  และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง   
     6.9 ประเมินผล และรายงานผลให้ผู้บริหารทราบ 
 
7. ระยะเวลาด าเนินการ   
      จัดเวทีประชุมประชาคมชุมชน และจัดให้มีการพิจารณาร่างแผนชุมชน จ านวน 11 หมู่บ้าน ระหว่าง
เดือนมีนาคม – เมษายน ระยะ  ๔ ปี  (พ.ศ. ๒๕๖๑ –๒๕๖๔)  
 
8. งบประมาณด าเนินการ   
     ปีละ  ๓๐,๐๐๐  บาท  จ านวน  ๔  ปี  เป็นเงิน   ๑๒๐,๐๐๐  บาท  
  
9. ผู้รับผิดชอบ   
งานนโยบายและแผน ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพล  
 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์   
      ๑๐.1. มีข้อมูลพื้นฐานชุมชนท่ีได้มาตรฐานส าหรับใช้ในการวางแผนพัฒนาชุมชนและพัฒนาท้องถิ่น   
      ๑๐.2. ได้รับทราบปัญหาและความต้องการท่ีแท้จริงของประชาชนในแต่ละหมู่บ้าน  
      ๑๐.3. ได้แผนงานโครงการของชุมชน เพื่อน ามาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาส่ีปีองค์การบริหารส่วนต าบล 
      ๑๐.4. ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นและร่วมกันแก้ไขปัญหาของแต่ละหมู่บ้าน 
      ๑๐.5. ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจตามระบอบประชาธิปไตย  
      ๑๐.6. ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตการปฏิบัติราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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๓.๓  การส่งเสริมให้ประชาชน มีส่วนร่วมบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
 

1. ช่ือโครงการ : มาตรการแต่งต้ังตัวแทนประชาคมเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง  
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ   
          ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพล   ได้ด าเนินการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
ในด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรอบปีงบประมาณ และส่งเสริมให้ภาคประชาชน 
(ประชาคม) ให้มีส่วนร่วมอย่างแข็งขันกับ มาตรการการป้องกันการทุจริตในองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพล 
 
3. วัตถุประสงค์   
      เพื่อเป็นกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผ่านการประชาคม) ในการมีส่วนร่วมกับองค์การบริหารส่วนต าบล
เมืองพล  อย่างแข็งขันส าหรับการท างานขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพล   ได้มีกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ ก าหนดให้ภาคประชาชนและ ส่งเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผ่านการประชาคม) ให้มีส่วนร่วม
อย่างแข็งขัน กับมาตรการการป้องกันการทุจริตใน องค์การบริหารส่วนต าบลนั่นคือได้ท าหน้าท่ีอย่างถูกต้อง  
 
4. เป้าหมาย   
     ตัวแทนประชาคมหมู่บ้านท้ัง  11  หมู่บ้าน  
 
5. วิธีการด าเนินการ   
    5.1 ส่งเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยผ่านการประชาคม) ให้มีส่วนร่วมกับองค์การบริหารส่วนต าบลเมือง
พล อย่างแข็งขัน ส าหรับการท างานขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพล ได้มีกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ 
ก าหนดให้ภาคประชาสังคม (ตัวแทน ประชาคม) ต้องไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพล
ในหลายๆ ส่วน เช่น ให้ตัวแทนประชาคมมีส่วนร่วมเป็น กรรมการตามระเบียบฯ ว่าด้วยการพัสดุ เช่น เป็น
กรรมการเปิดซองสอบราคาเป็นกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาเป็น คณะกรรมการตรวจรับพัสดุเป็น
กรรมการตรวจการจ้าง ฯลฯ   
     5.2 มีการฝึกอบรมตัวแทนประชาคมให้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องระเบียบฯว่าด้วยการพัสดุ เพื่อเรียนรู้ท า
ความเข้าใจ ระเบียบต่างๆ จะได้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง  
 
6. ระยะเวลาการด าเนินการ   
      ด าเนินการทุกปีงบประมาณ  
 
7. งบประมาณด าเนินการ   
      ไม่ใช้งบประมาณ  
 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ   
     กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพล 
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9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์   
     9.1 ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการด าเนินงานและตรวจสอบการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วน
ต าบลเมืองพล  
     9.2 ภาคประชาชนทราบและตระหนักถึงสิทธิ หน้าท่ีและบทบาทในการมีส่วนร่วมและตรวจสอบการ
ด าเนินงานของ หน่วยงานท้องถิ่นของตนเอ 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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มิติที่ ๔   การส่งเสริมและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  
๔.๑  มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายในตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินก าหนด 
 

1. ช่ือโครงการ : โครงการจัดท าแผนการตรวจสอบภายในประจ าปี งบประมาณ 2561 
 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ   
          การตรวจสอบภายในเป็นปัจจัยส าคัญท่ีจะช่วยให้การด าเนินงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วน
ต าบลเมืองพล  เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ท้ังยังช่วยป้องกันหรือลดความเส่ียงจากการ
ด าเนินงานผิดพลาดและลดความเสียหายท่ีอาจ เกิดขึ้น ซึ่งการตรวจสอบภายในนั้นยังถือเป็นส่วนประกอบ
ส าคัญท่ีแทรกอยู่ในการปฏิบัติงานตามปกติ ซึ่งจะต้องมีการกระท า อย่างเป็นขั้นตอนท่ีถูกต้องตามระเบียบ 
และกฎหมายท่ีก าหนด โดยผู้บริหารสามารถน าแผนการตรวจสอบภายในมาใช้โดยรวม เป็นส่วนหนึ่งของ
กระบวนการบริหาร เพื่อให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการด าเนินงานอีกท้ังยังเป็นแนวทางการปฏิบัติงาน 
ซึ่งเป็นแนวทางการตรวจสอบภายในท่ีชัดเจน ดังนั้น การจัดท าแผนการตรวจสอบภายในอย่างมีมาตรฐาน
ประกอบกับมี ระเบียบ ข้อบังคับ ตลอดจนกฎหมายต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องจะท าให้การปฏิบัติงานขององค์การ
บริหารส่วนต าบลเมืองพล  เป็นไปอย่างถูกต้องและเป็นไป ตามวัตถุประสงค์ของทางราชการ  
 
3. วัตถุประสงค์   
     3.1 เพื่อจัดวางระบบการควบคุมภายในตามระเบียบ คตง. ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานควบคุมภายใน 
พ.ศ. 2544   
     3.2 เพื่อพิสูจน์ความถูกต้องและเช่ือถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆ ทางด้านการบัญชี และด้านอื่นๆ ท่ี
เกี่ยวข้อง   
     3.3 เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจว่าเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ค าส่ัง มติ 
คณะรัฐมนตรี และนโยบายท่ีก าหนด   
     3.4 เพื่อตรวจสอบหาระบบการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจว่าเพียงพอ และเหมาะสม   
     3.5 เพื่อเป็นหลักประกันการใช้และระวังทรัพย์สินต่างๆ ของส่วนราชการเป็นไปอย่างเหมาะสม  
 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต   
        พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง  พนักงานครู และเจ้าหน้าท่ีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลเมืองพล   
 
5. พื้นที่ด าเนินการ   
      ส่วนราชการทุกขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพล   
 
 
 



-35- 
 
6. วิธีการด าเนินการ  
     6.1 จัดท าแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน  
      6.2 ตรวจสอบความถูกต้องและเช่ือถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆ ด้วยเทคนิค และวิธีการตรวจสอบท่ี
ยอมรับ โดยท่ัวไป ปริมาณมากน้อยตามความจ าเป็นและเหมาะสม โดยค านึงถึงประสิทธิภาพของระบบการ
ควบคุมภายในและ ความส าคัญของเรื่องท่ีตรวจสอบ รวมท้ังวิเคราะห์และประเมินผลการบริหารและการ
ปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ   
      6.3 ตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน การพัสดุและทรัพย์สิน รวมทั้งการ
บริหารงาน ด้านอื่นๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
ค าส่ัง และมติคณะรัฐมนตรี ตลอดจนตรวจสอบระบบการดูแลรักษา และความปลอดภัยของทรัพย์สิน และ
การใช้ทรัพยากรทุกประเภท ว่าเป็นไปโดยมี ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด  
       6.4 สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน และ/หรือ ระเบียบ ข้อบังคับ ค าส่ังท่ีทางราชการ
ก าหนด เพื่อให้ มั่นใจได้ว่าสามารถน าไปสู่การปฏิบัติงานท่ีตรงตามวัตถุประสงค์และสอดคล้องกับนโยบาย      
       6.5 รายงานผลการตรวจสอบและติดตามประเมินผล 
 
7. ระยะเวลาการด าเนินการ   
      ปีงบประมาณของทุกปี 
 
 8. งบประมาณด าเนินการ  
       ไม่ใช้งบประมาณ  
 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
      หน่วยงานตรวจสอบภายในองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพล  
 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์   
      10.1 บุคลากรมีความเข้าใจและปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานมากขึ้น       
      10.2 ความเส่ียงในการเบิกจ่ายเงินลดน้อยลง   
      10.3 การใช้ทรัพยากรของส านัก/กอง/หน่วยงาน ท่ีมีอยู่อย่างคุ้มค่า ประหยัด   
      10.4 ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและท่ีดินค้างช าระลดน้อยลง 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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๔.๒ การสนับสนุนภาคประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติหรือการบริหารราชการตามช่องทางที่
สามารถด าเนินการได้  
 

1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมการรายงานผลการใช้จ่ายเงินให้ประชาชนได้รับทราบ  
 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ   
      การปฏิบัติงานด้านการคลังเป็นการท างานท่ีต้องอาศัยระเบียบกฎหมาย หนังสือส่ังการ ตลอดจนมติ
คณะรัฐมนตรี วิธีการท างานต้องอยู่ในกรอบ และต้องมีระบบการบริการท่ีรวดเร็ว ถูกต้อง ประชาชนหรือ
ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจสร้าง ความสะดวกให้แก่ประชาชนมากท่ีสุดถูกต้องท้ังระเบียบกฎหมาย 
ข้อเท็จจริง ไม่มีข้อผิดพลาดบริการด้วยความเสมอภาคกัน ไม่เลือกปฏิบัติเสริมสร้างความโปร่งใสในการ
ปฏิบัติงาน การบริหารการเงินการคลังเกิดความโปร่งใสไม่เกิดการทุจริตคอร์รัปชัน มีการท างานมีกระบวนการ
ท่ีโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ รายงานการเงินจากหน่วยงานภายในและภายนอกไม่พบข้อบกพร่อง มี
กระบวนการทางการคลังท่ีเปิดเผยข้อมูลอื่นต่อประชาชน  
 

3. วัตถุประสงค์   
     3.1 เพื่อให้เกิดความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้   
     3.2 การใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าและเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถซักถามและตรวจสอบได้   
     3.3 ปฏิบัติงานถูกต้องตามระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง   
     3.4 ในการบริหารจัดการต้องท าอย่างเปิดเผยสามารถตรวจสอบได้ จึงต้องมีการปรับปรุงแก้ไขการท างาน
ขององค์กร ให้มีความโปร่งใส สามารถเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร เปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถตรวจสอบความ
ถูกต้องได้  
 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต   
      ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพล 
 

5. พื้นที่ด าเนินการ   
       องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพล  อ าเภอพล จังหวัดขอนแก่น 
 

 6. วิธีด าเนินการ   
       จัดท างบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิก
จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และท่ี
แก้ไขเพิ่มเติม โดยเปิดเผยเพื่อให้ ประชาชนทราบ ณ ท่ีท าการองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพล ภายในเก้าสิบ
วันนับแต่วันส้ินปี และจัดท ารายงานแสดงผลการด าเนินงาน ตามท่ีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก าหนด 
เพื่อน าเสนอผู้บริหารท้องถิ่น และประกาศส าเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผย เพื่อให้ประชาชนทราบทุกสาม
เดือน  
 

7. ระยะเวลาด าเนินการ   
     ทุกปีงบประมาณ  (พ.ศ. ๒๕๖๑ –๒๕๖๔)   
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8. งบประมาณด าเนินการ   
         ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 9. ผู้รับผิดชอบโครงการ   
          กองคลังองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพล 
 

10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์   
      10.1 มีการพัฒนาการบริหารด้านการเงินการคลังและงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ   
      10.2 มีการเบิกจ่ายถูกต้อง รวดเร็ว เกิดความประหยัด   
      10.3 มีการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นท่ีหรือผู้รับบริการ 
........................................................................................................................................................................... 
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๔.๓  การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถ่ิน 
 

1. ช่ือโครงการ : โครงการอบรมให้ความรู้ด้านระเบียบ กฎหมายท้องถ่ิน ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถ่ิน  
 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
            ในการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ค าส่ัง  เงื่อนไข 
และหลักเกณฑ์ ต่างๆ ท่ีสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นได้รับการเลือกต้ังมาจากประชาชนต้องรู้และ
ยึดเป็นแนวทางการปฏิบัติหน้าท่ี การด าเนินการอย่างเคร่งครัด ปัญหาท่ีเกิดขึ้นเป็นประจ าไม่ได้เกิดจากเรื่อง
ขาดความรอบคอบ ความช านาญ ประสบการณ์ หรือขาดความรู้ กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ค าส่ัง เงื่อนไข 
และหลักเกณฑ์ต่างๆ ท่ีมักมีการปรับปรุงเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติม เสนอเท่านั้น หากแต่เกิดจากความรู้ความ
เข้าใจหรือการตีความข้อกฎหมาย ระเบียบ หรือกฎเกณฑ์ เงื่อนไขท่ีเกี่ยวข้องอย่าง ผิดๆ ส่งผลให้สมาชิกสภา
ท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น โดยเฉพาะผู้บริหารท้องถิ่นต้องตกเป็นผู้กระท าผิดกฎหมาย ก่อให้เกิด ความ
เสียหายแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และท าให้การแก้ไขปัญหาของประชาชนหรือการพัฒนาท้องถิ่นขาด
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ส่งผลให้การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องล่าช้า เพราะไม่ตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน อย่างแท้จริง จากปัญหาดังกล่าวข้างต้น จึงจ าเป็นท่ีสมาชิกสภาท้องถิ่นและ
ผู้บริหารท้องถิ่นต้องมีความรู้ ความเข้าใจระเบียบ กฎหมาย ค าส่ัง และหลักเกณฑ์ต่างๆ ท่ีส าคัญและเกี่ยวข้อง
กับการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อันมีผลให้เกิด ประสิทธิภาพและเกิดผลดีต่อองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น รวมท้ังสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นไม่ต้องเส่ียงกับการ กระท าผิดกฎหมาย
หรือถูกตรวจสอบ  ดังนั้น เพื่อให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล เพิ่มพูนความรู้ ความ
เข้าใจ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน       มีความรู้ความเข้าใจมิให้ด าเนินกิจการท่ีเป็นการ
ขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมตามมาตรา 100 แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และมีความรู้ความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติ ส าหรับเจ้าหน้าท่ีของ
รัฐเรื่องการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ ตามมาตรา 103 แห่งกฎหมายประกอบ 
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต งานนิติการ ส านักปลัดเทศบาล จึงได้จัดท าโครงการ
อบรมให้ความรู้ ด้านระเบียบ กฎหมายท้องถิ่น ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น  
 

3. วัตถุประสงค์   
     3.1 เพื่อให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล เพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547   
     3.2 เพื่อให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการยื่นบัญชี
แสดงรายการทรัพย์สิน และหนี้สิน   
     3.3 เพื่อให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล มีความรู้ความเข้าใจมิให้ด าเนินกิจการท่ี
เป็นการขัดกันระหว่าง ประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมตามมาตรา 100 แห่งกฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริต   
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     3.4 เพื่อให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล มีความรู้ความเข้าใจในแนวทางการปฏิบัติ
ส าหรับเจ้าหน้าท่ีของรัฐ เรื่องการทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ ตามมาตรา 103 แห่ง
กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ ป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต   
         ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน   ๔ คน และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน 
๒๒  คน  รวม  ๒๖  คน  
 

5. พื้นที่ด าเนินการ   
       ท่ีท าการองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพล   
 

๖. วิธีด าเนินการ   
     6.1 จัดท าโครงการ/แผนงาน   
     6.2 ประชาสัมพันธ์โครงการ วัน เวลา และสถานท่ีให้แก่ผู้บริหาร และสมาชิกสภาฯ เข้ารับการอบรม   
     6.3 อบรมให้ความรู้โดยวิทยากร พร้อมแจกเอกสารประกอบการอบรม   
     6.4 ประเมินผลและสรุปผลการด าเนินการ  
 

7. ระยะเวลาด าเนินการ  
      ช่วงเดือนมิถุนายนของทุกปี  ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔)  
 
8. งบประมาณด าเนินการ   
        80,000 บาท  
 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ   
       งานบริหารงานท่ัวไป  ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์   
       10.1 ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลได้เพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับ การประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547  
       10.2 ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการยื่นบัญชีแสดง
รายการทรัพย์สินและ หนี้สิน   
       10.3 ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลมีความรู้ความเข้าใจมิให้ด าเนินกิจการท่ีเป็น
การขัดกันระหว่างประโยชน์ ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมตามมาตรา 100 แห่งกฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ ทุจริต   
        10.4 ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลมีความรู้ความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติ
ส าหรับเจ้าหน้าท่ีของรัฐเรื่องการ รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ ตามมาตรา 103 แห่ง
กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต 
 
........................................................................................................................................................................... 
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๔.๔  เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชนและบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต 
 

1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมการติดป้ายประชาสัมพันธ์กรณีพบเห็นการทุจริต  
 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
          ปัญหาการทุจริตท่ีเกิดขึ้นในหน่วยงานภาครัฐได้ส่งผลเสียหายกับประเทศชาติอย่างมาก จ าเป็นท่ีทุก
ภาคส่วนในสังคม จะต้องตระหนักและร่วมกันแก้ไขจัดการปัญหา โดยการเข้าไปมีส่วนร่วมเป็นเครือข่ายในการ
ขับเคล่ือนต่างๆ ให้เกิดการเฝ้า ระวัง ป้องปรามการทุจริต ในรูปแบบการกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนในจังหวัดได้
ตระหนักถึงปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันและมี     ส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
 

3. วัตถุประสงค์   
      3.1 เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต   
      3.2 เพื่อแสดงเจตนารมณ์ในการแก้ไขปัญหาการทุจริต  
 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต   
        ประชาชนในต าบลเมืองพล 
 

 5. พื้นที่ด าเนินการ   
        ต าบลเมืองพล  อ าเภอพล จังหวัดขอนแก่น   
 

6. วิธีด าเนินการ   
    6.1 ขออนุมัติจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์   
    6.2 ปิดประกาศประชาสัมพันธ์ ณ บริเวณหมู่บ้านในเขตต าบลเมืองพล  
    6.3 จัดเจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบรับแจ้งเหตุทางโทรศัพท์  
    6.4 บันทึกเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์   
    6.5 เสนอผู้บริหารพิจารณาส่ังการ   
    6.6 ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขเรื่องท่ีได้รับการร้องเรียน  
 

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

8. งบประมาณด าเนินการ  
         20,000 บาท  
 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ   
         งานบริหารงานท่ัวไป  ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
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10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์   
       10.1 จ านวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต   
       10.2 น าเรื่องท่ีได้รับการร้องเรียนไปด าเนินการปรับปรุงแก้ไข 
 
......................................................................................................................................................................... 
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ผนวก 



 
 
 
 

ค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพล 
ท่ี   ๑๔๗ /๒๕๖๐ 

เร่ือง  แต่งต้ังคณะท างานจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุรจิตขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพล 
…………………………………..……………… 

 

  เพื่อให้การด าเนินการพัฒนาจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เป็นไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุวัตถุประสงค์ องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพลจึงแต่งต้ังคณะท างาน
จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตส่ีปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) ขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพล ดังนี ้
 

   ๑.  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพล  เป็นประธานคณะท างาน 
   ๒.  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพล เป็นคณะท างาน  
   ๓.  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพล  เป็นคณะท างาน 
   ๔.  หัวหน้าส านักงานปลัด     เป็นคณะท างาน 
   ๕.  ผู้อ านวยการกองคลัง            เป็นคณะท างาน 
   ๖.  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน     เป็นคณะท างาน 
   ๗.  นักทรัพยากรบุคคล     เป็นคณะท างานและเลขานุการ 

             ให้คณะท างานมีหน้าท่ี  ดังนี้    
๑. ศึกษาวิเคราะห์ท าความเข้าใจกรอบแนวคิดในการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
๒. วางแผน จัดท า ทบทวน และพัฒนาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
๓. ก ากับดูแลให้มีการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
๔. จัดท ารายงานการติดตามประเมินผลพร้อมสรุปผลการด าเนินการแผนปฏิบัติการป้องกันการ

ทุจริต 
๕. หน้าท่ีอื่นๆ ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพลเห็นควรเพิ่มเติมตามความเหมาะสม    

 
ท้ังนี้ ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

 
ส่ัง ณ วันท่ี    ๑๐    เดือน เมษายน    พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 
 
 

(นายภูผา     ผาปริญญา) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพล 

 
 
 
 

         



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


