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บทน า 

1. การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์เพ่ือต้องการ 
บงชี้ความเสี่ยงของการทุจริตที่มีอยู่ในองค์กรโดยการประเมินโอกาสของการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น ตลอดจนบุคคล 
หรือหน่วยงานที่อาจเกี่ยวข้องกับการกระท าทุจริต เพ่ือพิจารณาว่าการควบคุมและการปูองกันการทุจริตที่มีอยู่ 
ในปัจจุบันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่ 

การทุจริตในระดับท้องถิ่น พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการขยายตัวของการทุจริตในระดับท้องถิ่น ได้แก่ การ
กระจายอ านาจลงสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แม้ว่าโดยหลักการแล้วการกระจายอ านาจมีวัตถุประสงค์ส าคัญ
เพ่ือให้บริการต่าง ๆ ของรัฐสามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนมากขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้น แต่
ในทางปฏิบัติท าให้แนวโน้มของการทุจริตในท้องถิ่นเพ่ิมมากยิ่งขึ้นเช่นเดียวกัน 

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

ละเลยขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น 
2) สภาพหรือปัญหาที่เกิดจากตัวบุคคล 
3) สภาพการทุจริตอันเกิดจากช่องว่างของกฎระเบียบและกฎหมาย 
4) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการขาดความรู้ความเข้าใจและขาดคุณธรรม

จริยธรรม 
5) สภาพหรือลักษณะปัญหาที่เกิดจากการขาดประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
6) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายในการตรวจสอบ 

จากภาคส่วนต่างๆ 
7) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากอ านาจ บารมี และอิทธิพลทอ้งถิ่น 
สาเหตุและปัจจัยที่น าไปสู่การทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถสรุปเป็นประเด็นได้ดังนี้ 
1) โอกาส แม้ว่าในปัจจุบันมีหน่วยงานและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปูองกันและปราบปรามการทุจริต

แต่พบว่า ยังคงมีช่องว่างที่ท าให้เกิดโอกาสของการทุจริต ซึ่งโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นจากการบังคับใช้กฎหมายที่ไม่
เขม้แข็ง กฎหมาย กฎระเบียบไม่รัดกุม และอ านาจหน้าที่โดยเฉพาะขา้ราชการระดับสูงก็เป็นอีกโอกาสหนึ่งที่ท าให้
เกิดการทุจริต 

2) สิ่งจูงใจ เป็นที่ยอมรับว่าสภาวะทางเศรษฐกิจที่มุ้งเน้นเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม ท าให้คนใน
ปัจจุบันมุ้งเน้นที่การสร้างความร่ ารวย ด้วยเหตุนี้จึงเป็นแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่มีแนวโน้มที่จะท าพฤติกรรมการ
ทุจริตมากยิ่งข้ึน 

3) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปร่งใส การทุจริตในปัจจุบันมีรูปแบบที่ซับซ้อนขึ้นโดยเฉพาะ
การทุจริตในเชิงนโยบายที่ท าให้การทุจริตกลายเป็นความชอบธรรมในสายตาของประชาชน ขาดกลไกการ
ตรวจสอบความโปร่งใสที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเป็นการยากท่ีจะเข้าไปตรวจสอบการทุจริตของบุคคลเหล่านี้ 

4) การผูกขาด ในบางกรณีการด าเนินงานของภาครัฐ ได้แก่การจัดซื้อจัดจ้าง เป็นเรื่องของการผูกขาด 
ดังนั้นจึงมีความเกี่ยวขอ้งเป็นห่วงโซ่ผลประโยชน์ทางธุรกิจ ในบางครั้งพบบริษัทมีการให้สินบนแก่เจ้าหน้าที่เพ่ือให้
ตนเองได้รับสิทธิในการด าเนินงานโครงการของภาครัฐ รูปแบบของการผูกขาด ได้แก่ การผูกขาดในโครงการ
ก่อสร้างและโครงสร้างพ้ืนฐานภาครัฐ 
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5) การได้รับค่าตอบแทนที่ไม่เหมาะสม รายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย ความยากจนถือเป็นปัจจัยหนึ่งที่
ท าให้ข้าราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความต้องการที่จะมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ท าให้เจ้าหน้าที่ต้อง
แสวงหาช่องทางเพ่ือเพ่ิม “รายได้พิเศษ” ให้กับตนเองและครอบครัว 

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

7) มีค่านิยมที่ผิด ปัจจุบันค่านิยมของสังคมไดเ้ปลี่ยนจากยกย่องคนดี คนที่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็น 
ยกยอ่งคนท่ีมีเงิน คนที่เปน็เศรษฐี มหาเศรษฐี คนที่มีต าแหน่งหน้าที่การงานสูง ด้วยเหตุนี้ ผู้ที่มีค่านิยมที่ผิดเห็นว่า
การทุจริตเป็นวิถีชีวิตเป็นเรื่องปกติธรรมดา เห็นคนซื่อเปน็คนเซ่อ เห็นคนโกงเป็นคนฉลาด ย่อมจะท าการทุจริต 
ฉ้อราษฎร์บังหลวง โดยไม่มีความละอายต่อบุญและบาป และไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายของบ้านเมือง 
 
 
2. หลักการและเหตุผล 
 

ปัจจุบันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในประเทศไทยถือเป็นปัญหาเรื้อรังที่นับวันยิ่งจะทวีความรุนแรงและ
สลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นและส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของชาติ เป็นปัญหาล าดับต้น 
ๆ ที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดขึ้นทุกภาคส่วนในสังคมไทย 
ไมว่่าจะเปน็ภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นมักถูกมองจากภายนอกสังคมว่าเป็น
องค์กรที่เอ้ือต่อการทุจริตคอร์รัปชันและมักจะปรากฏข่าวการทุจริตตามสื่อและรายงานของทางราชการอยู่ เสมอ 
ซึ่งได้ส่งผลสะเทือนต่อกระแสการกระจายอ านาจและความศรัทธาต่อระบบการปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างยิ่ง ส่งผล
ให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันมีผลในเชิงลบสอดคล้องกับการจัดอันดับดัชนีชี้วัด
ภาพลักษณ์คอร์รัปชัน (Corruption Perception Index – CPI) ซึ่งเปน็เครื่องมือที่ใช้ประเมินการทุจริตคอร์รัปชัน
ทั่วโลกที่จัดโดยองค์กรเพ่ือความโปร่งใสนานาชาติ (TransparencyInternational – IT) พบว่า ผลคะแนนของ
ประเทศไทยระหว่างปี 2555 – 2558 อยู่ที่ 35 - 38 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 โดยในปี 2558 อยู่
อันดับที่ 76 จาก 168 ประเทศทั่วโลก และเป็นอันดับที่ 3 ในประเทศอาเซียนรองจากประเทศสิงคโปร์และ
ประเทศมาเลเซีย และล่าสุดพบว่าผลคะแนนของประเทศไทยปี 2559 ลดลง3 คะแนน จากปี 2558 ได้ล าดับที่ 
101 จาก 168 ประเทศ ซึ่งสามารถสะท้อนให้เห็นว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่มีปัญหาการคอร์รัปชันอยู่ใน
ระดับสูง 

แม้ว่าในช่วงระยะที่ผ่านมา ประเทศไทยได้แสดงให้เห็นถึงความพยายามในการปราบปรามการปูองกัน
การทุจริต ไมว่่าจะเป็น การเป็นประเทศภาคีภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต(United 
Nations Convention Against Corruption-UNCAC) พ.ศ. 2546 การจัดตั้งองคก์รตามรัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งคณะกรรมการปูองกันปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริตมาแล้ว 3 ฉบับ แตป่ัญหาการทุจริตในประเทศไทยไม่ได้มีแนวโน้มที่ลดน้อยถอยลง สาเหตุที่
ท าให้การทุจริตเป็นปญัหาที่ส าคัญของสังคมไทยประกอบด้วยปัจจัยทางด้านพ้ืนฐานโครงสร้างสังคม ซึ่งเป็นสังคม
ที่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานความสัมพันธ์แนวดิ่ง (Vertical Relation) หรืออีกนัยหนึ่งคือพ้ืนฐานของสังคมอุปถัมภ์ที่ท าให้
สังคมไทยยึดติดกับการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน โดยเฉพาะในหมู่ญาติพ่ีน้องและพวกพ้อง ยึดติดกับกระแสบริโภคนิยม 
วัตถุนิยม ติดความสบาย ยกยอ่งคนท่ีมีเงินและมีอ านาจ คนไทยบางส่วนมองว่าการทุจริตคอรร์ัปชันเป็นเรื่องปกติ 
ที่ยอมรับได้ ซึ่งนับได้ว่าเป็นปัญหาที่ฝังรากลึกในสังคมไทยมาตั้งแต่อดีตหรือกล่าวได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของค่านิยม
และวัฒนธรรมไทยไปแล้ว ผนวกกับปัจจัยทางด้านการท างานที่ไม่ได้บูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนไว้
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ด้วยกัน จึงส่งผลให้การท างานของกลไกหรือความพยายามที่ได้กล่าวมาข้างต้นไม่สามารถท าได้อย่างเต็มศักยภาพ 
ขาดความเข้มแข็ง 

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

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

ในทางปฏิบัติ เป็นไปตามเจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์ว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ. 
2560 - 2564) องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองทุ่งจึงได้ตระหนักและให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการที่มี
ความโปร่งใส สร้างค่านิยม วัฒนธรรมสุจริตให้เกิดในสังคมอย่างยั่งยืนจึงได้ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการ
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองทุ่ง ด้านการปูองกันการทุจริต (พ.ศ. 2561-2564)เพ่ือก าหนดแนวทางการ
ขับเคลื่อนด้านการปูองกันและปราบปรามการทุจริตผ่านโครงการ/กิจกรรม/มาตรการต่าง ๆ ที่เป็นรูปธรรมอย่าง
ชัดเจน อันจะน าไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์และเปูาหมายของการปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริตอย่างแท้จริง 

 
3. วัตถุประสงคข์องการจัดท าแผน 
 

1) เพ่ือยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล
เมืองทุ่ง 

2) เพ่ือยกระดับจิตส านึกรับผิดชอบในผลประโยชน์ของสาธารณะของข้าราชการฝุายการเมืองข้าราชการ
ฝุายบริหาร บุคลากรขององคก์ารบริหารส่วนต าบลเมืองทุ่งรวมถึงประชาชนในท้องถิ่น 

3) เพ่ือให้การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองทุ่งเป็นไปตามหลักบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ด(ีGood Governance) 

4) เพ่ือส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วม (people's participation) และตรวจสอบ (People’s audit)ของ
ภาคประชาชนในการบริหารกิจการขององคก์ารบริหารส่วนต าบลเมืองทุ่ง 

5) เพ่ือพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์การ
บริหารส่วนต าบลเมืองทุ่ง 
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4. เป้าหมาย 
 

1) ข้าราชการฝุายการเมือง ข้าราชการฝุายบริหาร บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองทุ่งรวมถึง
ประชาชนในท้องถิ่นมีจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน
ท้องถิ่น ปราศจากการก่อให้เกิดข้อสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการจริยธรรม การขัดกันแห่ง
ผลประโยชน์และแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ 

2) เครื่องมือ/มาตรการการปฏิบัติงานที่สามารถปูองกันปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของ
ข้าราชการ 

3) โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่สนับสนุนให้สาธารณะและภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและ
ตรวจสอบการปฏิบัติหรือบริหารราชการขององคก์ารบริหารส่วนต าบลเมืองทุ่ง 

4) กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล
เมืองทุ่งที่มคีวามเขม้แข็งในการตรวจสอบ ควบคุมและถว่งดุลการใช้อ านาจอยา่งเหมาะสม 

5) องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองทุ่งมีแผนงานที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระท าการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วน 

 
5. ประโยชน์ของการจัดท าแผน 
 

1) ข้าราชการฝุายการเมือง ข้าราชการฝุายบริหาร บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองทุ่งรวมถึง
ประชาชนในทอ้งถิ่นมีจิตส านึกรักท้องถิ่นของตนเอง อันจะน ามาซึ่งการสร้างค่านิยม และอุดมการณ์ในการต่อต้าน
การทุจริต (Anti-Corruption) จากการปลูกฝังหลักคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิบาล รวมถึงหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงที่สามารถน ามาประยุกตใ์ช้ในการท างานและชีวิตประจ าวัน 

2) องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองทุ่งสามารถบริหารราชการเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
(Good Governance) มีความโปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้ 

3) ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตั้งแต่ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมตัดสินใจรวมถึงร่วมตรวจสอบในฐานะพลเมืองที่มี
จิตส านึกรักท้องถิ่น อันจะน ามาซึ่งการสร้างเครือขา่ยภาคประชาชนที่มีความเข้มแข็งในการเฝูาระวังการทุจริต 

4) สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ
องคก์ารบริหารส่วนต าบลเมืองทุ่งทั้งจากภายในและภายนอกองค์กรที่มีความเข้มแข็งในการเฝูาระวังการทุจริต 

5) องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองทุ่งมีแนวทางการบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการ
กระท าการทุจริตและประพฤติมิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วนให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ 
ด้านการปูองกันการทุจริต อันจะส่งผลให้ประชาชนในท้องถิ่นเกิดความภาคภูมิใจและให้ความร่วมมือกันเป็น
เครือขา่ยในการเฝูาระวังการทุจริตที่เข้มแข็งอย่างยั่งยืน 
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ส่วนที่ 2 
แผนปฏบิัตกิารป้องกนัการทุจริต 4 ป ี

(พ.ศ. 2561-2564) 
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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี 
(พ.ศ. 2561-2564) 

องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองทุ่ง อ าเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอด็ 
 

มิต ิ
ภารกิจ 
ตามมติ ิ

โครงการ/กิจกรรม/ 
มาตรการ 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 
หมาย
เหต ุงบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
1.การสร้าง 
สังคมที่ไม่
ทนต่อการ
ทุจริต 

1.1 การสร้าง 
จิตส านึกและความ
ตระหนักแกบุ่คลากร
ทั้ ง ข้ า ร า ช ก า ร
การเมืองฝุายบริหาร
ข้าราชการการเมือง
ฝุ า ย ส ภ า ท้ อ ง ถิ่ น 
และฝุายประจ า 
ของ อปท. 

1 . 1 . 1  โ ค ร ง ก า ร
ฝึ กอบรม คุณ ธ ร ร ม 
จริยธรรม แก่ผู้บริหาร 
ส ม า ชิ ก ส ภ า  แ ล ะ
พนักงานของ อบต.
เมืองทุ่ง 
1.1.2 มาตรการ
ส่งเสริมการปฏิบัติงาน
ตามประมวลจริยธรรม
ของ อบต.เมืองทุ่ง 
 

20,000 
 
 
 
 
 
- 

20,000 
 
 
 
 
 
- 

20,000 
 
 
 
 
 
- 

20,000 
 
 
 
 
 
- 

 

 1 . 2  ก า ร ส ร้ า ง
จิตส านึกและความ
ต ร ะ ห นั ก แ ก่
ประชาชนทุกภาค
ส่วนในท้องถิ่น 

1.2.1 โครงการถนน
สายปรองดอง
สมานฉันท์ 
1.2.2 โครงการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
1.2.3 โครงการสร้าง
อาชีพ สร้างรายได้ 
ตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง 

20,000 
 
 

20,000 
 
 
 

20,000 
 

20,000 
 
 

20,000 
 
 
 

20,000 
 

20,000 
 
 

20,000 
 
 
 

20,000 
 

20,000 
 
 

20,000 
 
 
 

20,000 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

1.3 การสร้าง
จิตส านึกและความ
ตระหนักแก่เด็กและ
เยาวชน 

1.3.1โครงการเข้า
ค่ายธรรมะ 

20,000 
 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 
 

 
 
 

 
 

มิติท่ี 1 รวม 1 มาตรการ 
- กิจกรรม 

5 โครงการ 
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มิต ิ
ภารกิจ 
ตามมติ ิ

โครงการ/กิจกรรม/ 
มาตรการ 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 
หมาย
เหต ุงบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
2. การ
บริหาร 
ราชการเพื่อ 
ปูองกันการ 
ทุจริต 

2.1 แสดงเจตจ านง
ทางการเมืองในการ
ต่อต้ านการทุจริต
ของผู้บริหาร 

2.1.1 กิจกรรมการ
ประกาศ เ จตจ า น ง
ต่อต้านการทุจริตของ
ผู้บริหาร อบต.เมืองทุ่ง 

- - - -  

 
 
 
 

2.2 มาตรการสร้าง
ความโปร่งใสในการ
ปฏิบัติราชการ 

2.2.1 มาตรการการ
สร้างความโปร่งใสใน
การบริหารงานบุคคล 
2 . 2 . 2  กิ จ ก ร ร ม 
“สร้างความโปร่งใสใน
การพิจารณาเลื่อนขั้น
เงินเดือน” 
2 . 2 . 3  กิ จ ก ร ร ม 
“ค ว บ คุ ม ก า ร เ บิ ก
จ่ายเงินตามข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี” 
2.2.4 กิจกรรม  
“การพัฒนาแผนและ
กระบวนการจัดหา
พัสดุ” 
2.2.5 กิจกรรม 
“สร้างความโปร่งใสใน
ก า ร ใ ช้ จ่ า ย เ งิ น
งบประมาณ” 
2.2.6 กิจกรรม
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ด้านการจัดซื้อ-จัดจ้าง 
2.2.7 กิจกรรมการ
จัดบริการสาธารณะ
แ ล ะ ก า ร บ ริ ก า ร
ประชาชนเพื่อให้เกิด
ค ว า ม พึ ง พ อ ใ จ แ ก่
ป ร ะ ช า ช น โ ด ย
ทัด เทียมกันและไม่
เลือกปฏิบัติ 

- 
 

 
- 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
- 

- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
- 

- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
- 

- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
- 
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มิต ิ
ภารกิจ 
ตามมติ ิ

โครงการ/กิจกรรม/ 
มาตรการ 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 
หมาย
เหต ุงบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 

 

2.3 มาตรการ
การใช้ดุลยพินิจ
และ ใ ช้ อ า นาจ
หน้าที่ ให้เป็นไป
ต า ม ห ลั ก ก า ร
บริ ห ารกิ จการ
บ้านเมืองที่ด ี

2 .3 .1  โ คร งก ารลด
ขั้นตอนและระยะเวลา
การปฏิบัติราชการ 
2.3.2 มาตรการมอบ
อ า น า จ ข อ ง น า ย ก
องค์ ก า รบริ ห ารส่ วน
ต าบล 

- 
 
 
- 

- 
 
 
- 

- 
 
 
- 

- 
 
 
- 

 

 

2.4 การเ ชิด ชู
เ กี ย ร ติ แ ก่
ห น่ ว ย ง า น /
บุ ค ค ล ใ น ก า ร
ด า เนิ นกิ จก า ร
ก า ร ป ร ะ พ ฤ ติ
ปฏิบัติตนให้เป็น
ที่ประจักษ ์

2.4.1 กิจกรรมการมอบ
ประกาศเกียรติคุณแก่
สตรีเด่น 
2.4.2 กิจกรรมยกย่อง
เชิดชูเกียรติหน่วยงาน/
บุคคลที่ประพฤติปฏิบัติ
ตนใหเ้ป็นท่ีประจักษ ์
2.4.3 กิจกรรมยกย่อง
และ เ ชิ ด ชู เ กี ย ร ติ แ ก่
บุคคล หนว่ยงาน 
องค์กรดีเด่น ผู้ท า
คุณประโยชน์หรือเข้า
ร่ ว ม ในกิ จ ก ร รมขอ ง 
อบต. 
2.4.4 กิจกรรมเชิดชู
เกียรติประชาชนผู้มีจิต
สาธารณะ 
2.4.5 กิจกรรมเชิดชู
เ กี ย ร ติ ป ร ะ ช า ช น ผู้
ปฏิบัติตามปรัชญา 
เศรษฐกิจพอเพียง 

- 
 

 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 
 
 
- 

- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 
 
 
- 

- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 
 
 
- 

- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 
 
 
- 

 

 

2.5 มาตรการ
จัดการ ในกรณี
ได้ทราบหรือรับ
แ จ้ ง ห รื อ
ต ร ว จ ส อบ พ บ
การทุจริต 

2.5.1 กิจกรรม“การ
จั ด ท า ข้ อ ต ก ล ง ก า ร
ป ฏิ บั ติ ร า ช ก า ร ข อ ง
องค์ ก า รบริ ห ารส่ วน
ต าบลเมืองทุ่ง” 
2.5.2 มาตรการ  
“ให้ ค วาม ร่ วมมื อกั บ
หน่วยงานตรวจสอบทั้ง
ภ า ค รั ฐ แ ล ะ อ ง ค์ ก ร
อิสระ” 

- 
 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
 
- 
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มิต ิ
ภารกิจ 
ตามมติ ิ

โครงการ/กิจกรรม/ 
มาตรการ 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 
หมาย
เหต ุงบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 

  

2.5.3 มาตรการ
“แต่ งตั้ งผู้ รั บผิ ดชอบ
เกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน” 
2.5.4 มาตรการ 
“ด า เนินการ เกี่ ย วกับ
เรื่องร้องเรียน กรณีมี
บุ ค คล ภายน อกหรื อ
ป ร ะ ช า ช น ก ล่ า ว ห า
เจ้ าหน้ าที่ ของ  อบต .
เมืองทุ่ง ว่าทุจริตและ
ป ฏิ บั ติ ร า ช ก า ร ต า ม
อ า น า จ ห น้ า ที่ โ ด ย มิ
ชอบ” 

- 
 
 
- 

- 
 
 
- 

- 
 
 
- 

- 
 
 
- 

 

มิติท่ี 2 รวม 5 มาตรการ 
13 กิจกรรม 
1 โครงการ 
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มิต ิ
ภารกิจ 
ตามมติ ิ

โครงการ/กิจกรรม/ 
มาตรการ 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 
หมาย
เหต ุ

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

 

3.การส่งเสริม 
บทบาทและ
การมีส่วนร่วม
ข อ ง ภ า ค
ประชาชน 

3.1 จัดให้มีและ
เผยแพร่ ข้อมูล
ข่าวสาร 
ในช่องทางที่เป็น
ก า ร อ า น ว ย
ความสะดวกแก ่
ประชาชนได้ มี
สว่นรว่ม 
ตรวจสอบการ
ปฏิบัติราชการ
ตามอ านาจ 
หนา้ที่ของ อปท.
ได้ทุกขั้นตอน 

3.1.1 มาตรการ
ป รั บ ป รุ ง ศู น ย์ ข้ อ มู ล
ข่าวสารของ อบต.เมือง
ทุ่ง ให้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งข้ึน 
3.1.2 โครงการ  
อบรม ให้ ความรู้ ต าม 
พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ พ.ศ.2540 
3.1.3 มาตรการ  
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่
ส าคัญและหลากหลาย 
3.1.4 กิจกรรม  
ก า ร เ ผ ย แ พ ร่ ข้ อ มู ล
ข่าวสารด้ านการ เ งิน 
การคลัง พัสดุ และ 
ทรั พย์ สิ นของ  อบต . 
แ ล ะ ก า ร รั บ เ รื่ อ ง
ร้ อ ง เ รี ย น เ กี่ ย ว กั บ
การเงินการคลัง 
3.1.5 มาตรการ  
จั ด ใ ห้ มี ช่ อ ง ท า ง ที่
ประชาชนเข้าถึง 
ข้อมูลข่าวสารของ อบต.
เมืองทุ่ง 

- 
 
 
 
 

20,000 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
 

20,000 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
 

20,000 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
 

20,000 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
- 

 

 3.2 การรับฟัง
ค ว า ม คิ ด เ ห็ น 
ก า ร รั บ แ ล ะ
ตอบสนองเรื่อง
ร้องเรียน 
/ร้ อ งทุ กข์ ขอ ง
ประชาชน 

3.2.1 กิจกรรมการ
ด า เ นิ น ง า น ศู น ย์ รั บ
เรื่องราวร้องทุกข์อบต.
เมืองทุ่ง 
3.2.2 มาตรการ 
ก า ห น ด ขั้ น ต อ น /
ก ร ะ บ ว น ก า ร เ รื่ อ ง
ร้องเรียน อบต.เมืองทุ่ง  
3.2.3 โครงการ อบต.
เคลื่อนที ่

- 
 
 
 
- 
 
 
 

15,000 

- 
 
 
 
- 
 
 
 

15,000 

- 
 
 
 
- 
 
 
 

15,000 

- 
 
 
 
- 
 
 
 

15,000 
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มิต ิ
ภารกิจ 
ตามมติ ิ

โครงการ/กิจกรรม/ 
มาตรการ 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 
หมาย
เหต ุงบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 

  

3.2.4 มาตรการ 
แก้ ไ ข เ หตุ เ ดื อ ด ร้ อ น
ร า ค า ญ ด้ า น ก า ร
ส า ธ า ร ณ สุ ข แ ล ะ
สิ่งแวดล้อม 
3.2.5 กิจกรรม  
ร า ย ง า น ผ ล ก า ร
ตรวจสอบข้อเท็จจริงให้
ผู้ ร้ อ ง เ รี ยน /ร้ องทุกข์
รับทราบ 

- 
 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
 
- 

 

 

3.3 การส่งเสริม
ใหป้ระชาชน 
มี ส่ ว น ร่ ว ม
บริหารกิจการ
ของ อปท. 

3.3.1 มาตรการแต่งตั้ง 
คณะกรรมการสนับสนุน
การจัดท าแผนพัฒนา
อบต.เมืองทุ่ง 
3.3.2 โครงการส่งเสริม
และสนับสนุนการจัดท า
แผนชุมชน 
3.3.3 มาตรการแต่งตั้ง 
ตัวแทนประชาคมเข้ า
ร่วมเป็นคณะกรรมการ
ตรวจรับงานจ้าง 
3.3.4 กิจกรรมการ 
ประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของ อบต. 
เมืองทุ่ง 
3.3.5 มาตรการ 
ต ร ว จ ส อ บ โ ด ย
คณะกรรมการ 
ประเมินผลการปฏิบัติ
ต าม หลั ก เ ก ณฑ์ แล ะ
วิธีการบริหาร 
กิจการบ้านเมืองท่ีดีของ 
อบต.เมืองทุ่ง 

- 
 
 
 

15,000 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
- 

- 
 
 
 

15,000 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
- 

- 
 
 
 

15,000 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
- 

- 
 
 
 

15,000 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
- 

 

มิติท่ี 3 รวม 8 มาตรการ 
4 กิจกรรม 
3 โครงการ 

     

 
 

 



 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองทุ่ง อ าเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด       หน้า 
15      

มิต ิ
ภารกิจ 
ตามมติ ิ

โครงการ/กิจกรรม/ 
มาตรการ 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 
หมาย
เหต ุงบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
4. การ
เสรมิสร้าง 
และปรับปรุง
กลไกในการ
ตรวจสอบการ
ป ฏิ บั ติ
ราชการของ 
อปท. 

4.1 มีการจดั
วางระบบและ
รายงานการ
ควบคุมภายใน 
ตามที่
คณะกรรมการ 
ตรวจเงนิ
แผ่นดินก าหนด 

4.1.1 โครงการจดัท า
แผนการตรวจสอบ
ภายในประจ าปี
งบประมาณ 
4.1.2 กิจกรรมการ
จัดท ารายงานการ
ควบคุมภายใน 
4.1.3 กิจกรรมติดตาม 
ประเมินผลการควบคมุ
ภายในหน่วยงานย่อย 
4.1.4 มาตรการติดตาม 
ประเมินผลระบบ
ควบคุมภายใน อบต.
เมืองทุ่ง 

- 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 

- 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 

- 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 

- 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 

 

 4.2 การ
สนับสนุนให ้
ภาคประชาชนมี
ส่ ว น ร่ ว ม
ตรวจสอบการ 
ปฏิบัติหรือการ 
บริหารราชการ 
ตามช่องทางที่
สามารถ
ด าเนินการได ้

4.2.1 มาตรการ
ส่งเสริมให้ประชาชนมี
ส่ ว น ร่ ว ม ต ร ว จ ส อ บ 
ก ากับ  ดูแลการ
บ ริ ห า ร ง า น บุ ค ค ล
เ กี่ ย ว กั บ ก า ร บ ร ร จุ
แต่งตั้ง การโอน ย้าย 
4.2.2 กิจกรรมการ 
ร า ย ง า น ผ ล ก า ร ใ ช้
จ่าย เ งินให้ประชาชน
ได้รับทราบ 
4.2.3 กิจกรรมการ
ร า ย ง า น ใ น ก า ร
ตรวจสอบการรับ การ
จ่ า ย แ ล ะ ก า ร ใ ช้
ประโยชน์ทรัพย์สินและ
ค รุ ภั ณ ฑ์ ค ง เ ห ลื อ
ประจ าปีของ อบต. 
เมืองทุ่ง 
4.2.4 กิจกรรมการ
จัดหาคณะกรรมการ
จัดซื้อจัดจ้างจากตัวแทน
ชุมชน 
4.2.5 กิจกรรมให้
ความรู้กรรมการตรวจ
การจ้าง 

- 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
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มิต ิ
ภารกิจ 
ตามมติ ิ

โครงการ/กิจกรรม/ 
มาตรการ 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 
หมาย
เหต ุ

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

 

 

4.3 การส่งเสรมิ 
บทบาทการ 
ตรวจสอบของ
สภาท้องถิ่น 

4.3.1  โครงการ
ส่งเสริมให้ผู้บริหาร และ
สมาชิกสภาท้องถิ่นเข้า
รั บ ก า ร ฝึ ก อ บ ร ม ใ ห้
คว าม รู้ ด้ าน ระ เบี ยบ
กฎหมายท้องถิ่น 
4.3.2 กิจกรรมการ 
ส่ ง เ ส ริ ม แ ล ะ พั ฒ น า
ศักยภาพสมาชิกสภา
ท้องถิ่น 
4.3.3 กิจกรรมส่งเสริม 
สมาชิกสภาท้องถิ่นใหม้ ี
บ ท บ า ท ใ น ก า ร
ต ร ว จ ส อ บ ก า ร
ป ฏิ บั ติ ง า น ข อ ง ฝุ า ย
บริหาร 
4.3.4 กิจกรรมการมี 
ส่ ว น ร่ ว ม ใ น ก า ร
ปฏิบัติงานของสมาชิก- 
สภา อบต.เมืองทุ่ง 

20,000 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 

20,000 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 

20,000 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 

20,000 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 

 

 

4.4 เสริมพลัง
การมีส่ วนร่ วม
ของชุมชน 
(Community) 
และบูรณาการ
ทุกภาคส่วนเพื่อ
ตอ่ตา้นการ 
ทุจริต 

4.4.1 มาตรการเฝูา
ระวังการคอร์รัปช่ันโดย
ภาคประชาชน 
4.4.2 กิจกรรมการติด
ปูายประชาสัมพันธ์กรณี
พบเห็นการทุจริต 
4.4.3 มาตรการการ 
ส่ ง เ ส ริ ม แ ล ะ พั ฒ น า
เ ค รื อ ข่ า ย ด้ า น ก า ร
ปูองกันการทุจริต 

- 
 
 
- 
 
 
- 

- 
 
 
- 
 
 
- 

- 
 
 
- 
 
 
- 

- 
 
 
- 
 
 
- 

 

มิติท่ี 4 รวม 4  มาตรการ 
10 กิจกรรม 
2  โครงการ 
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ส่วนที่ 3 
 

รายละเอียดโครงการ/กจิกรรม/มาตรการ  
ตามแผนปฏบิัติการป้องกนัการทุจริต 4 ป ี

(พ.ศ. 2561-2564) 
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มิติที ่1 การสร้างสังคมทีไ่ม่ทนต่อการทจุริต 
 

1.1 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหารข้าราชการ
การเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่น และฝ่ายประจ าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

1.1.1 ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม แก่ผู้บริหาร สมาชิก
สภาและพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองทุ่ง 

หลักการและเหตุผล 
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 279 บัญญัติให้มีประมวลจริยธรรม 

เพ่ือก าหนดมาตรฐานทางจริยธรรมของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง  ข้าราชการ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแต่ละ
ประเภท โดยให้มีกลไกและระบบในการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ และประกอบกับประกาศประมวลจริยธรรม
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองทุ่ง  ซึ่งหัวใจส าคัญของการท างานร่วมกันเป็นหมู่คณะอีกอย่างที่ขาดไม่ได้คือ
คุณธรรม จริยธรรม เพราะคุณธรรมและจริยธรรม หมายถึง การประพฤติ ปฏิบัติ อันถูกต้องดีงาม ทั้ง กาย วาจา 
ใจ ทั้งต่อตนเอง ต่อผู้อื่น และต่อสังคม ซึ่งถ้าบุคลากรทุกคนที่ท างานร่วมกันมีคุณธรรมและจริยธรรมประจ าใจของ
ตนเองแล้ว การปฏิบัติงานทุกอย่างต้องลุล่วงไปด้วยดีและมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้
และผู้มารับบริการอย่างประชาชนก็จะได้รับความเชื่อม่ันและไว้วางใจที่จะเข้ามารับบริการที่องค์กรนั้นๆ (ประกอบ
กับองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองทุ่ง ได้รับการประเมินคัดเลือกจากส านักงาน ป.ป.ช. ตามโครงการส่งเสริม
ท้องถิ่นปลอดทุจริตในการเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นและที่ดี ด้านการป้องกันการทุจริต ปี พ.ศ. 25…) 
และเพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมทั้งในด้านคน ได้แก่ บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝุายบริหาร ข้าราชการ
การเมืองฝุายสภาท้องถิ่นและข้าราชการฝุายประจ า รวมถึงพนักงานจ้าง จึงได้มีการจัดท าโครงการอบรมคุณธรรม 
และจริยธรรม แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองทุ่งดังกล่าวนี้ขึ้น 

วัตถุประสงค์ 
1) เพ่ือเป็นการปลูกและปลุกจิตส านึกการต่อต้านการทุจริต 
2) เพ่ือเป็นการสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ให้เกิดประโยชน์

สุขแก่ประชาชน 
3) เพ่ือสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการประพฤติปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม 
4) เพ่ือสร้างจิตส านึกและความตระหนักที่จะไม่กระท าการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือมีผลประโยชน์ทับ

ซ้อน 
เป้าหมาย 
ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองทุ่ง จ านวน ……56….. คน 

พื้นที่ด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองทุ่ง 
วิธีการด าเนินการ 
จัดอบรมคุณธรรมและจริยธรรมแก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองทุ่ง 

โดยเชิญวิทยากรที่มีความรู้ ความสามารถมาถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ต่างๆ ในการปลูกและปลุก 
จิตส านึกการต่อต้านการทุจริต ให้ประพฤติปฏิบัติราชการโดยยึดมั่นในหลักคุณธรรม และจริยธรรม และมี
การศึกษาดูงานหรือท ากิจกรรมนอกสถานที่ในบางโอกาส 
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ระยะเวลาการด าเนินการ 
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
งบประมาณในการด าเนินการ 
20,000 บาท 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองทุ่ง 
ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
ตัวช้ีวัด 

ประชาชนผู้มารับบริการที่องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองทุ่ง ประเมินความพึงพอใจการปฏิบัติงานของพนักงาน 
โดยใช้แบบประเมินเป็นตัวชี้วัด และต้องได้รับผลกาประเมินมาต่ ากว่าร้อยละ 70 

ผลลัพธ์ 
ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองทุ่ง เกิดจิตส านึกท่ีดีในการต่อต้านการทุจริต 
และประพฤติปฏิบัติโดยยึดมั่นตามหลักประมวลจริยธรรม 
 

1.1.2 ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : มาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรม
ขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองทุ่ง” 

หลักการและเหตุผล 
ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองทุ่งได้ประกาศใช้ประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนต าบล

เมืองทุ่ง พ.ศ. 2558 โดยก าหนดกลไกและระบบในการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ การฝุาฝืนหรือไม่
ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าว ให้ถือว่าเป็นการกระท าผิดทางวินัย ซึ่งมีการก าหนดขั้นตอนการลงโทษ
ตามความร้ายแรงแห่งการกระท า ประกอบกับได้มีประกาศคณะกรรมการพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล
จังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล 
ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ก าหนดให้พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง
ขององค์การบริหารส่วนต าบล มีหน้าที่ด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายเพ่ือรักษาประโยชน์ส่วนรวมและ
ประเทศชาติ อ านวยความสะดวกและให้บริการแก่ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล โดยจะต้องยึดมั่นในค่านิยม
หลักของมาตรฐานจริยธรรม 9 ประการ ได้แก่ ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม,มีจิตส านึกที่ดี ซื่อสัตย์ สุจริต และ
รับผิดชอบ,ยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มีประโยชน์ทับซ้อน,ยืนหยัดท าใน
สิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย, ให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็วมีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ, 
ให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง,มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษา
มาตรฐานมีคุณภาพโปร่งใส และตรวจสอบได้, ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป9
นประมุข และยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร นอกจากนี้ ส านักงาน ก.พ. ได้ก าหนดแนวทางการ
ด าเนินการตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนกรณีการเรี่ยไร  และกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือ
ประโยชน์อ่ืนใด โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือก าหนดให้ข้าราชการต้องละเว้นจากการแสวงหาประโยชน์ที่มิชอบ  โดย
อาศัยต าแหน่งหน้าที่และไม่กระท าการอันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม ตามนัย
หนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร 1013.7/ว 11 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2557 ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองทุ่ง 
ควรน าแนวทางการด าเนินการดังกล่าวมาปรับใช้เป็นแนวทางในการถือปฏิบัติโดยอนุโลม ดังนั้น  เพ่ือให้เกิดความ
โปร่งใสในการปฏิบัติงานและเป็นที่เชื่อถือไว้วางใจของประชาชน  องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองทุ่งได้จัดท า
มาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองทุ่ง” ขึ้น เพ่ือให้
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บุคลากรทั้งฝุายการเมืองและฝุายประจ าทุกระดับน าไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์  สุจริต มีคุณธรรม 
จริยธรรม ไม่กระท าการอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือการมีผลประโยชน์ทับซ้อน 

วัตถุประสงค์ 
1) เพ่ือเป็นเครื่องมือก ากับความประพฤติของข้าราชการที่สร้างความโปร่งใส  มีมาตรฐานในการ

ปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นสากล 
2) เพ่ือยึดถือเป็นหลักการและแนวทางการปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอ ทั้งในระดับองค์กรและระดับบุคคล

และเป็นเครื่องมือการตรวจสอบการท างานด้านต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองทุ่งเพ่ือให้การด าเนินงาน
เป็นไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

3) เพ่ือท าให้เกิดรูปแบบองค์กรอันเป็นที่ยอมรับ เพ่ิมความน่าเชื่อถือ เกิดความมั่นใจแก่ผู้รับบริการและ
ประชาชนทั่วไป ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย 

4) เพ่ือให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างองค์กรและข้าราชการในทุกระดับ  โดยให้ฝุายบริหารใช้อ านาจใน
ขอบเขต สร้างระบบความรับผิดชอบของข้าราชการต่อตนเอง ต่อองค์กร ต่อผู้บังคับบัญชาต่อประชาชนและต่อ
สังคมตามล าดับ 

5) เพ่ือปูองกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้ง
เสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 

เป้าหมาย/ผลผลิต 
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างทั่วไป 
พื้นที่ด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองทุ่ง 
วิธีด าเนินการ 
1) เผยแพร่ประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองทุ่ง เพ่ือใช้เป็นค่านิยมส าหรับองค์กร  

ข้าราชการทุกคนพึงยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่ไปกับระเบียบและกฎข้อบังคับอ่ืนๆ  อย่างทั่วถึงและมี
ประสิทธิภาพ 

2) เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองทุ่งเปิดเผยเป็น
การทั่วไปแก่สาธารณชนให้มีส่วนร่วมรับรู้และร่วมติดตามตรวจสอบตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ เรื่อง ก าหนดให้ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงาน
ของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) 

ระยะเวลาด าเนินการ 
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 
งานกฎหมายและคดี  และงานการเจ้าหน้าที่ ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองทุ่ง 
ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล ลูกจ้าง พนักงานปฏิบัติงานตามประมวล

จริยธรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองทุ่ง 
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1.2 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น 
 
 

1.2.1 ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : โครงการถนนสายปรองดองสมานฉันท์ 
หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 
เนื่องด้วยปัจจุบัน โลกก าลังเผชิญกับสภาวะการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) ที่

ท าให้อุณหภูมิโลกสูงขึ้น หรือที่เรียกว่า สภาวะโลกร้อน ซึ่งส่งผลให้เกิดปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่มีผลกระทบ
กับวิถีชีวิตของมนุษย์อาทิ เกิดความแห่งแล้ง มีไฟไหม้ปุา ฝนตกไม้ตรงฤดูกาล อากาศหนาวและหิมะตกในประเทศ
ที่ไม่เคยมีหิมะตก เป็นต้นส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการตัดไม้ท าลายปุาของมนุษย์ ดังนั้น ประเทศต่างๆ ทั่วโลก จึงได้
ร่วมมือกันปูองกันและแก้ไขภาวะโลกร้อน ซึ่งเป็นปัญหาที่ส าคัญส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งใน
ระดับภูมิภาคและระดับประเทศ การเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวจึงเป็นหนทางหนึ่งในการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อนโดยตรง
เนื่องจากต้นไม้เป็นแหล่งดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์แหล่งกรองมลพิษ และผลิตก๊าซออกซิเจน อีกทั้งเป็นการ
สร้างความสมดุลการใช้พ้ืนที่ให้เกิดความเหมาะสม ลดอุณหภูมิของพ้ืนผิวในพ้ืนที่นั้น ๆ ลงได้อย่างน้อย 2 องศา
เซลเซียส เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองทุ่งจึงได้จัดท าโครงการ “ถนนสาย
ปรองดองสมานฉันท์ในพ้ืนที่ต าบลเมืองทุ่ง ประจ าปี 2561-2564” เพ่ือให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการแก้ไข
ปัญหาภาวะโลกร้อนสร้างเมืองน่าอยู่สวยงาม (Beautified City) และร่วมถวายเป็นราชสักการะในวโรกาสมหา
มงคลดังกล่าว ดังนั้น กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองทุ่งจึงได้จัดท าโครงการนี้
ขึ้นมาเพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวในพ้ืนที่กสิกรรมของประชาชนและพ้ืนที่ว่างเปล่าในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเมือง
ทุ่งเพ่ือให้เกิดความร่มรื่นแก่ชุมชน พร้อมทั้งเป็นการเพิ่มคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชน 

วัตถุประสงค์ 
1) เพ่ือให้ประชาชนตระหนักในคุณค่าของสิ่งแวดล้อม และรักษาทรัพยากรธรรมชาติอันเป็นสาธารณะ

ร่วมกัน 
2) เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน  โดยเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว

ในต าบลเมืองทุ่ง 
3) เพ่ือให้ประชาชนน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจ าวัน เกิดความสมดุลเพิ่มมูลค่า

ทรัพยากรที่มีและลดภาวะโลกร้อน 
4) ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเป็นเมืองน่าอยู่ สวยงาม (Beautified City) สร้างความร่มรื่นและคลายร้อน

แก่ประชาชน 
เป้าหมาย/ผลผลิต 
ประชาชนร่วมกันปลูกต้นไม้ จ านวน …………. ต้น 
พื้นที่ด าเนินการ 
พ้ืนที่สาธารณะในเขตต าบลเมืองทุ่ง อ าเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 
วิธีด าเนินงาน 
1) ประสานงานกับส่วนราชการ องค์กรภาคเอกชน สถาบันการศึกษา กลุ่มพลังมวลชน และประชาชนใน

ท้องถิ่นเข้าร่วมกิจกรรม 
2) ประสานงานกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่ ให้จัดเตรียมสถานที่ 

เพ่ือปลูกต้นไม้ 
3) จัดซื้อกล้าไม้ พันธุ์ไม้ เพ่ือใช้ในโครงการ 
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4) ด าเนินการปลูกต้นไม้โดยส่วนราชการ องค์กรภาคเอกชน สถาบันการศึกษา กลุ่มพลังมวลชน และ
ประชาชนในท้องถิ่น 

5) ดูแลรักษาและติดตามผลโดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองทุ่ง 
ระยะเวลาด าเนินการ 
4 ปี (ปlงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
งบประมาณด าเนินการ 
20,000 บาท 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
งานการเกษตร ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองทุ่ง 
ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
1) ท าให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความเข้าใจถึงความส าคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
2) ท าให้เพิ่มพ้ืนที่ปุาไม้และสิ่งแวดล้อมที่ดีและช่วยลดภาวะโลกร้อน 
3) ท าให้ประชาชนมีจิตส านึก ในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
4) ท าให้เยาวชนและกลุ่มพลังมวลชนใช้เป็นแนวทางในการสร้างความสามัคคีและสร้างความร่มรื่นใน

ชุมชน 
 

1.2.2 ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 
ประเทศไทยในอดีตเป็นพื้นที่ท่ีมีทรัพยากรปุาไม้อยู่เป็นจ านวนมาก แต่การลักลอบตัดไม้ท าลายปุาไม้ที่ผิด

กฎหมายได้เพ่ิมมากขึ้นอย่างรวดเร็ว ท าให้ปัจจุบันทรัพยากรปุาไม้ของประเทศไทยมีจ านวนลดน้อยลง ซึ่งส่งผล
กระทบต่อธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศต่างๆ ตลอดจนวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนเป็นอย่างมาก 
หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนจึงได้มีการริเริ่มโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรปุาไม้ ซึ่งจะสามารถช่วยให้
ธรรมชาติของประเทศไทยกลับมามีความสมดุลเพ่ิมมากขึ้น  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จ
พระบรมราชินีนาถทรงมีความห่วงใยในปัญหาปริมาณปุาไม้ของประเทศ โดยทั้งสองพระองค์ท่านได้พยายามคิด
ค้นหาวิธีนานัปการที่จะเพ่ิมปริมาณปุาไม้ของประเทศไทยให้มากขึ้นอย่างมั่นคงและยั่งยืน ซึ่งพระองค์ท่านได้เสนอ
วิธีที่เรียบง่ายและประหยัดในการด าเนินงาน คือ แนวคิดเรื่อง “ปลูกปุา 3 อย่างเพ่ือประโยชน์ 4 อย่าง” ปลูกปุา 
3 อย่าง ได้แก่ ปลูกไม้ให้พออยู่ พอกิน พอใช้ และระบบนิเวศน์ “พออยู่” หมายถึงไม้เศรษฐกิจ ปลูกไว้ท าที่อยู่
อาศัยและจ าหน่าย “พอกิน” หมายถึง ปลูกพืชเกษตรเพ่ือการกินและสมุนไพร “พอใช้” หมายถึงปลูกไม้ไว้ใช้สอย
โดยตรงและพลังงาน เช่น ไม่ฟัน และไม้ไผ่ เป็นต้น เพ่ือประโยชน์ต่อระบบนิเวศน์ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองทุ่งในฐานะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่อยู่ใกล้ชิดกับประชาชนมาก
ที่สุด ได้ตระหนักถึงหน้าที่และความรับผิดชอบในการร่วมกันอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใน
ชุมชน จึงได้จัดท าโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชนและในเขต
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองทุ่งเ พ่ือส่งเสริ มให้ประชาชนในชุมชนได้ร่วมกันอนุรักษ์  ดูแลรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชนของตนเอง 

วัตถุประสงค์ 
เพ่ือเป็นการรักษาประโยชน์สาธารณะ สร้างความสามัคคี และสร้างกลุ่มอาสาสมัครและพิทักษ์

สิ่งแวดล้อมในชุมชนเพ่ิมมากขึ้น 
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เป้าหมาย/ผลผลิต 
1) ปลูกต้นไม้และปลูกปุาชุมชนในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองทุ่งจ านวน  8 

หมู่บ้าน โดยปลูกพันธุ์ไม้ประเภทต่างๆ ทั้งไม้ยืนต้นไม้ประดับไม้ผลไม้ดอกและพืชผักสวนครัว รั้วกินได้ เป็นต้น 
2) ดูแล อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สภาพแหล่งน้ า คูคลอง ที่เสื่อมโทรมในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบขององค์การบริหาร

ส่วนต าบลเมืองทุ่งจ านวน 8 หมู่บ้าน และพ้ืนที่ทั้งหมดในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองทุ่งโดยบูรณาการ
ร่วมกันกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐภาคเอกชน และองค์กรภาคประชาชนต่างๆ 

3) ผู้เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองทุ่งสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลเมืองทุ่งพนักงาน/ลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองทุ่งผู้น าชุมชนกลุ่มต่าง ๆ ทั้ง 8 หมู่บ้าน 
ได้แก่ ประธานชุมชน ประธานกลุ่มผู้สูงอายุ ประธาน อสม. ประธานกลุ่มสตรี ฯลฯ กลุ่มเด็กและเยาวชน นักเรียน 
นักศึกษา หน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐภาคเอกชนและองค์กรภาคประชาชนทุกภาคส่วนเป็นต้น 

พื้นที่ด าเนินการ 
พ้ืนที่สาธารณะประโยชน์ในเขตชุมชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองทุ่งและแหล่งน้ า คู คลอง ใน

เขตองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองทุ่ง 
วิธีการด าเนินงาน 
1) จัดอบรมผู้เข้าร่วมโครงการพร้อมชี้แจงความเป็นมาและแนวทางการด าเนินงานตามโครงการ (กลุ่ม

รวมทุกชุมชน) 
2) จัดเวทีระดมความคิดเห็นการจัดกิจกรรมและการจัดตั้งกลุ่มพิทักษ์สิ่งแวดล้อมประจ าชุมชน (กลุ่มย่อย

แต่ละชุมชน) 
3) จัดเวทีเสวนาติดตามผลการด าเนินงานกลุ่มพิทักษ์สิ่งแวดล้อมประจ าชุมชน (กลุ่มย่อยแต่ละชุมชน) 
4) จัดกิจกรรมร่วมกันปลูกต้นไม้ในชุมชน พัฒนา ขุดลอก คูคลอง ก าจัดวัชพืชในแม่น้ าคูคลอง ท าความ

สะอาดถนนและพ้ืนที่สาธารณะประโยชน์ต่าง ๆ ในชุมชนและในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองทุ่ง 
5) จัดกิจกรรมพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์ และอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนให้มีความสวยงาม 

สะอาดร่มรื่น น่าพักผ่อนหย่อนใจและเป็นสถานที่ออกก าลังกายของประชาชนในชุมชนและชุมชนอ่ืนๆ  ตลอดจน
ประชาชนทั่วไป 

6) จัดกิจกรรมศึกษาดูงานหมู่บ้าน/ชุมชน หรือหน่วยงานที่ประสบความส าเร็จในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือเป็นกรณีตัวอย่างให้แก่ชุมชนต่างๆ ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเมือง
ทุ่ง 

ระยะเวลาด าเนินการ 
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
งบประมาณด าเนินการ 
20,000 บาท 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
งานการเกษตร ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองทุ่ง 
ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
เกิดกลุ่มอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชนเพ่ิมมากข้ึน ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมในชุมชนมีมากข้ึน 
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1.2.3 ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : โครงการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง 

หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 
โครงการอบรมให้ความรู้สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เป็นโครงการตามแนว

พระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ได้ทรงเล็งเห็นสภาพความเป็นอยู่ที่ยากจนของราษฎร พร้อมทั้งได้
พระราชทานแนวทางการด าเนินงานให้หน่วยงานต่างๆ น าไปวางแผนปฏิบัติงานให้ความช่วยเหลือแก้ไขปัญหา
ให้กับราษฎรผู้ประสบความทุกข์ยาก ด้อยโอกาสและยากจนตามภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ โดยเน้นให้ผลการ
ด าเนินงานตกถึงมือราษฎรโดยตรงเป9นเบื้องแรกให้สามารถพ่ึงพาตนเองได้อย่าง “พออยู่ พอกิน” และ
ขณะเดียวกันก็เป็นการปูพ้ืนฐานไว้ส าหรับ “ความกินดี อยู่ดี ในอนาคต”ด้วย ดังนั้น โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริจึงเป9นโครงการที่มุ่งพัฒนาราษฎรผู้ยากไร้ให้มีฐานะ ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นโดยเฉพาะประชาชนใน
ชนบทที่อยู่ห่างไกล ทุรกันดารและยากจนอย่างแท้จริง โดยมีหลักการส าคัญคือ การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า เป็น
ขั้นตอนตามล าดับความจ าเป็น ประหยัด การพ่ึงพาตนเอง ส่งเสริมความรู้ และเทคนิควิชาการสมัยใหม่ที่เหมาะสม
นอกจากนั้น ยังมุ่งเน้นการสร้างกระบวนการเรียนรู้เพ่ือให้ชุมชนสามารถวิเคราะห์ปัญหา และความต้องการของ
ชุมชน สามารถวางแผนการผลิตที่สอดคล้องกับศักยภาพของพ้ืนที่ และความพร้อมของเกษตรกรได้ด้วยตนเอง 
โดยใช้กระบวนการแบบมีส่วนร่วมของเกษตรกรกองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลเมืองทุ่ง  จึงจัดท าโครงการอบรมให้
ความรู้การสร้างอาชีพ สร้างรายได้ โดยมีแนวทางตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป9นหนึ่งในโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ มาประยุกต์เผยแพร่ให้กับผู้มีรายได้น้อย ด้อยโอกาสทางสังคมและประชาชนทั่วไปที่
สนใจ 

วัตถุประสงค์ 
1) ส่งเสริมอาชีพให้กับคนยากจนในต าบลเมืองทุ่ง 
2) ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในการเพาะเห็ดให้กับคนยากจนในต าบลเมืองทุ่ง 
3)  สามารถน าความรู้ไปสร้างรายได้ให้กับตนเอง 
4)   สามารถน าเห็ดไปแปรรูปเป็นสินค้าต่างๆ 
5)   สร้างแนวคิดตามแนวทางทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง 
เป้าหมาย/ผลผลิต 
ประชาชนและผู้ที่มีความสนใจในการสร้างอาชีพในต าบลเมืองทุ่ง 
พื้นที่ด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองทุ่ง 
วิธีด าเนินการ 
1) ประชาสัมพันธ์โครงการในกลุ่มเปูาหมายรับทราบ 
2) จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการเพาะเห็ดให้กับผู้ร่วมโครงการ 
3) ศึกษาดูงานในสถานที่จริง 
4) ฝึกปฏิบัติงานอย่างจริงจัง 
ระยะเวลาด าเนินการ 
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
งบประมาณด าเนินการ 
20,000 บาท 
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ผู้รับผิดชอบ 
งานสวัสดิการสังคม ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองทุ่ง 
ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
1) ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเพาะเห็ด 
2) ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการแปรรูปเห็ด 
3) ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถน าไปประกอบอาชีพได้ 
4) มีรายได้เพ่ิมข้ึน ลดรายจ่าย เกิดความพอเพียง 
5) เกิดการเรียนรู้และเข้าใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 
1.3 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน 

 
1.3.1 ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : โครงการเข้าค่ายธรรมะ 
หลักการและเหตุผล/ความเป.นมา 
ในสภาวะปัจจุบันโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ท าให้เยาวชน นักเรียน นักศึกษาหลงเพลิดเพลินใน

กระแสค่านิยมโลกตะวันตก ละทิ้งค าสั่งสอนในพระพุทธศาสนา เห็นว่าเป9นสิ่งที่งมงาย ไร้สาระ ล้าสมัย จึงด าเนิน
ชีวิตโดยขาดหลักธรรมยึดเหนี่ยวจิตใจ ที่จะท าให้ชีวิตมีความมั่นคงและสามารถแก่ปัญหาต่างๆ ในชีวิตที่เกิดขึ้นได้ 
จึงมีแนวโน้มในการด าเนินชีวิตที่ผิด ก่อให้เกิดความเครียดจนอาจจะแก้ปัญหาด้วยการฆ่าตัวตาย หรือแก้ปัญหา
ด้วยการพ่ึงยาเสพติดเด็กและเยาวชนคือพลังส าคัญในการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต  เป็นอนาคตของชาติเป็น
กลุ่มคนที่มีพลังอันส าคัญที่สามารถช่วยกันเสริมสร้างกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต 
เด็กและเยาวชนเป็นวัยที่มีความคิดสร้างสรรค์ มีพลังและศักยภาพมาก การกระตุ้นให้เด็กและเยาวชนกล้าคิด กล้า
ท า กล้าแสดงออกในสิ่งที่ดีพัฒนาศักยภาพและพลังในเชิงสร้างสรรค์ สร้างให้พวกเขาตระหนักถึงคุณค่าของตนเอง
พร้อมมีภูมิคุ้มกัน รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง ไม่ตกเป็นเหยื่อหรือสร้างปัญหาให้กับสังคม แต่กลับจะเป็นผู้พร้อมที่
จะพัฒนาตนเองให้เป็นทรัพยากรอันทรงคุณค่า เป็นพลังขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศชาติเพ่ือความเจริญก้าวหน้า
และมั่นคงของชาติ เยาวชนจึงต้องมีความรู้และศีลธรรมควบคู่กันไป เพ่ือให้เยาวชนมีจริยธรรม มีศีลธรรม และมี
ค่านิยมในการด าเนินชีวิตที่เหมาะสมโครงการอบรม “เข้าค่ายธรรมะ” เป็นโครงการที่ช่วยพัฒนาเยาวชนโดยการ
พัฒนาจิตใจและปลูกฝังจริยธรรมคุณธรรม และศีลธรรม ตามหลักพระพุทธศาสนาอันเป9นแนวทางการประพฤติ
ตนที่ดี ให้มีทักษะในการด าเนินชีวิต “เก่ง ดี และมีความสุข” เพ่ือให้เด็กและเยาวชนที่น าธรรมะน าหลักค าสอนที่
รับไปประยุกต์ใช้ชีวิตประจ าวัน คือการพัฒนากาย โดยการแสดงออกทางกิริยามารยาทชาวพุทธ มีพฤติกรรมที่ดี
งามเหมาะสม การพัฒนาศีล โดยการอยู่ร่วมกับครอบครัวและบุคคลในสังคม ด้วยความเกื้อกูลและประกอบอาชีพ
ที่สุจริต การพัฒนาจิต ให้เป็นจิตที่สมบูรณ์ทั้งคุณภาพจิต พลังจิตและสุขภาพจิตและสุดท้ายการพัฒนาปัญญา ให้
เกิดปัญญาในการรู้จริง รู้เท่าทันทางเจริญทางเสื่อมปัจจัยที่เกี่ยวข้อง รู้วิธีการปูองกันรู้วิธีแก้ไขปัญหา สร้างภูมิ
ต้านทานให้กับตนเองด้วยคุณธรรม ให้เป็นผู้มีชีวิตอยู่อย่างรู้เท่าทันโลก น าพาชีวิตสู่ความส าเร็จเพ่ือเกื้อกูลตนเอง
และประเทศชาติในที่สุด 

วัตถุประสงค์ 
1) เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีบทบาทและมีโอกาสฝึกปฏิบัติท ากิจกรรมร่วมกันอันก่อให้เกิดความสัมพันธ์

สามัคคีในหมู่คณะ 
2) เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ฝึกความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ และการรู้จักแบ่งปันซึ่งกันและกัน 
3) เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีพัฒนาการในด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์และการอยู่ร่วมกันในสังคม 
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4) เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีจิตส านึก และตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนเองและการมีส่วนร่วม 
5) เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการตระหนักในความซื่อสัตย์ มีจิตสาธารณะ มีระเบียบวินัย 
6) เพ่ือให้เด็กและเยาวชนเข้าใจหลักธรรมค าสอนในพระพุทธศาสนา ที่จ าเป็นต่อการด าเนินชีวิตและน า

หลักธรรมไปปฏิบัติในชีวิตประจ าวัน 
7) เพ่ือให้เด็กและเยาวชนประพฤติปฏิบัติตนเป9นคนดีตามหลักไตรสิกขา คือเป็นผู้มีศีล สมาธิ ปัญญา 

เป็นแบบอย่างที่ดีในสังคม 
8) เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักธรรมค าสอนทางศาสนาให้อยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขและเหมาะสม 
9) เพื่อปลูกฝังค่านิยมและพัฒนาจิตส านึกท่ีดีงาม มีคุณธรรม มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีความรับผิดชอบ 

ต่อตนเองและสังคม และประเทศชาติบ้านเมือง 
เป้าหมาย/ผลผลิต 
เด็กนักเรียนและเยาวชนต าบลเมืองทุ่ง 
พื้นที่ด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองทุ่ง หรือ สถานที่เข้าค่ายธรรมะ 
วิธีด าเนินการ 
1) ประชุมผู้เกี่ยวข้องก าหนดจัดงาน 
2) จัดท าโครงการเสนอพิจารณาอนุมัติ 
3) ประสานการจัดงานให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ 
4) ประสานคณะวิทยากร และประชาสัมพันธ์เชิญชวนโรงเรียนต่างๆ เข้าร่วมโครงการ 
5) แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานและประชุมชี้แจง 
6) ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพร้อมทั้งภาพถ่ายกิจกรรม 
7) ด าเนินการตามโครงการ 
8) ติดตามและประเมินผลการจัดงาน 
ระยะเวลาด าเนินการ 
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)  
งบประมาณด าเนินการ 
20,000บาท 
ผู้รับผิดชอบ 
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองทุ่ง 
ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
1) ผู้เข้าร่วมโครงการมีพัฒนาการทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญาแก่เด็ก 
2) ผู้เข้าร่วมโครงการมีจิตส านึกตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนเอง 
3) ผู้เข้าร่วมโครงการตระหนักในความซื่อสัตย์ สุจริต มีวินัย 
4) ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้เกี่ยวกับสิทธิของเด็กตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ 
5) นักเรียนเข้าใจหลักธรรมค าสอนในพระพุทธศาสนา ที่จ าเป็นต่อการด าเนินชีวิตและน าหลักธรรมไป

ปฏิบัติในชีวิตประจ าวัน 
6) นักเรียนประพฤติปฏิบัติตนเป9นคนดีตามหลักไตรสิกขา คือเป็นผู้มีศีล สมาธิ ปัญญาเป็นแบบอย่างที่

ดีในสังคม 
7) พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักธรรมค าสอนทางศาสนาให้อยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขและเหมาะสม 
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8) ปลูกฝังค่านิยม มีจิตส านึกที่ดี มีคุณธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริตมีความรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว 
และสังคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 
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2.1 แสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร 
2.1.1 ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : กิจกรรม “การประกาศเจตจ านงต่อต้านการทุจริตของ

ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองทุ่ง 
หลักการและเหตุผล 
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริตมาแล้ว  3 

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

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

หลักการกระจายอ านาจการปกครอง ที่มุ่งเน้นการกระจายอ านาจจากส่วนกลางลงสู่ท้องถิ่นและเป็นกลไกหนึ่งใน
การส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เป็นหน่วยงานหลักในการจัดท าบริการสาธารณะและกิจกรรม
สาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิดความยั่งยืนรัฐ
จะต้องให้ความเป็นอิสระแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยยึดหลักแห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของ
ประชาชนในท้องถิ่น และส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการจัดท าบริการสาธารณะ 
รวมทั้งมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในระดับพื้นท่ี ส่วนการก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท่องถิ่นจะท าได้
เท่าที่จ าเป็นตามกรอบกฎหมายก าหนด และต้องเป็นไปเพ่ือการคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นทั้งนี้ 
ต้องยอมรับว่าปัญหาการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเรื่องที่มีค าครหา ที่ได้สร้างความขมขื่นใจให้แก่
คนท างานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาเป็นเวลาช้านาน  ซึ่งหากพิจารณาจ านวนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นประกอบกับมีปัจจัยนานัปการที่คอยยั่วยวนใจ บั่นทอนความมีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริต ของ
คนท างานราชการส่วนท้องถิ่นส่วนให้เหือดหายไป และหากจะว่ากันไปแล้ว เรื่องในท านองเดียวกันนี้ก็สามารถเกิด
ขึ้นกับคนท างานในหน่วยงานราชการอ่ืนได้ เช่นเดียวกัน เพียงแต่คนท างานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีจ านวน
มาก และมากกว่าคนท างานในหน่วยราชการอ่ืน ๆ จึงมีโอกาสหรือความเป็นไปได้สูงที่คนท างานในท้องถิ่น อาจ
ต้องถูกครหาในเรื่องการใช้อ านาจหน้าที่โดยมิชอบมากกว่า แม้ว่าโอกาสหรือช่องทางที่คนท างานในท้องถิ่นจะใช้
อ านาจให้ออกนอกลู่นอกทาง จะมีได้ไม่มากเท่ากับที่คนท างานในหน่วยงานราชการอ่ืน และมูลค่าของความ
เสียหายของรัฐ ที่คนท างานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก่อให้เกิดขึ้นก็อาจเป็นแค่เศษผงธุลีของความเสียหาย
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ที่เกิดจากการทุจริตของคนนอกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดังนั้น จึงมีความจ าเป็นที่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นต้องแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตอย่างเห็นชัดเป็นรูปธรรม ด้วยการจัดท า
แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบริหารงานด้วยความโปร่งใส  มีความ
เข้มแข็งในการบริหารราชการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาลบังเกิดประโยชน์สุขแก่
ประชาชน และยกระดับมาตรฐานในการปูองกันการทุจริตขององค์กรตนเองต่อไปให้ครอบคลุมพ้ืนที่ทั่วประเทศ
ต่อไป 

วัตถุประสงค์ 
เพ่ือแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยการ

จัดท าแผนปูองกันการทุจริตในองค์กรที่บริหาร 
เป้าหมาย/ผลผลิต 
1) ประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย 1 ฉบับ 
2) มีการประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชน อย่างน้อย 1 ครั้ง 
3) แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี 
 พื้นที่ด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองทุ่ง 
วิธีด าเนินการ 
1) ประกาศเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2) ประชุมหน่วยงาน บุคคลที่เกี่ยวข้อง 
3) จัดตั้งคณะท างานการจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 
4) ประชุมคณะท างานจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 
5) จัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 
6) ประกาศใช้แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 
7) ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 
8) รายงานผลการด าเนินงาน 
ระยะเวลาด าเนินการ 
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 
งานกฏหมายและคดี ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองทุ่ง 
ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
ผลผลิต 
- มีประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย 1 ฉบับ 
- มีการประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชน อย่างน้อย 1 ครั้ง 
- มีแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี จ านวน 1 ฉบับ 
 
 
ผลลัพธ์ 
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- การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความโปร่งใส  สามารถปูองกันการทุจริตของ
บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ 

- ลดข้อร้องเรียนการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

2.2 มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 
2.2.1 ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : มาตรการการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล  
หลักการและเหตุผล 
พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองทุ่ง เป็นบุคลากรที่มีความส าคัญ

ต่อองค์กร โดยการขับเคลื่อนการพัฒนางานขององค์การบริหารส่วนต าบลให้มีศักยภาพ โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน
ให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร และประชาชน การพัฒนางานขององค์กรจะบรรลุผลได้ต้องเริ่มมาจากบุคลากร
ผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญในการพัฒนางานให้มีคุณภาพจะต้องมีมาตรฐานในการท างานที่เป็นรูปธรรม
ชัดเจน และมีมาตรการในการท างานที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบการท างานได้ด้านการพัฒนาระบบบริหารให้มี
ประสิทธิภาพ เป็นธรรม เพ่ือน าไปสู่การสร้างมาตรฐานความโปร่งใส และการให้บริการที่เป็นธรรมตรวจสอบได้
อย่างแท้จริงต่อไปเพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และ
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 มาตรา 69/1 ที่ก าหนดให้การปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ขององค์การ
บริหารส่วนต าบล ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน โดยวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และค านึงถึง
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ตามพระราช
กฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2556 มาตรา 6 ที่ก าหนดให้การบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดีนั้น ต้องก่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ มีประสิทธิภาพ
เกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ ประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลจังหวัด
ร้อยเอ็ด เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล ลงวันที่ 24 
เดือนตุลาคม 2545 และประกาศคณะกรรมการพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง 
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ดังนั้น 
เพ่ือเป็นการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามหลักคุณธรรมจริยธรรม
ในการท างาน มีความโปร่งใส และตรวจสอบการท างานได้ จึงได้จัดให้มีมาตรการสร้างความโปร่งใสในการ
บริหารงานบุคคลขึ้น 

วัตถุประสงค์ 
1) เพ่ือก าหนดมาตรการด้านความโปร่งใสในการบริหารบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล 
2)เพ่ือให้การปฏิบัติงานบุคลากรมีรูปแบบขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ถูกต้องโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ 
3) เพ่ือเป็นการปูองกันการทุจริตในการแสวงหาประโยชน์จากการปฏิบัติงานด้านบริหารงานบุคคล 
4) เพ่ือปรับปรุงกลไกการปฏิบัติราชการด้านบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลให้มี

ประสิทธิภาพได้คนด ีคนเก่งเข้ามาท างาน 
เป้าหมาย ผลผลิต 
จัดท ามาตรการด้านการบริหารบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองทุ่ง จ านวน 1 มาตรการ 
พื้นที่ด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองทุ่ง 
 
วิธีด าเนินการ 
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1) ก าหนดหลักเกณฑ์ การบริหารงานบุคคลในเรื่องการบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย โอนเลื่อนต าแหน่ง 
เงินเดือน ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล  

2) น าหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลมาก าหนดเป็นมาตรการในการปฏิบัติงานบุคคล 
3) ประกาศเผยแพร่มาตรการการบริหารงานบุคคล 
4) ด าเนินการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาล 
5) สรุปผลการด าเนินการบริหารงาน 
ระยะเวลาด าเนินการ 
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 
งานการเจ้าหน้าที่ ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองทุ่ง 
ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ 
ผลผลิต 
- มีมาตรการด าเนินงานด้านบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน 1 มาตรการ 
- เจ้าหน้าที่งานบริหารงานบุคคลสามารถปฏิบัติงานเป็นไปตามาตรฐานและหลักธรรมาภิบาล 
ผลลัพธ์ 
- ลดข้อร้องเรียนในการด าเนินการด้านบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองทุ่ง ไม่น้อย

กว่า 90 % 
- บุคลากรของเทศบาลมีความพึงพอใจต่อระบบและมาตรฐานการบริหารงานบุคคลไม่ต่ ากว่าระดับ 3 
- การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลมีความโปร่งใส  สามารถปูองกันการทุจริตของ

เจ้าหน้าที่ได้ 
 

2.2.2 ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : กิจกรรม “สร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้น
เงินเดือน” 

หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
การพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน เป็นกระบวนการหนึ่งของการบริหาร

ผลการปฏิบัติราชการซึ่งใช้หลักการการให้รางวัลเป็นแรงจูงใจให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดแรงกระตุ้นในการพัฒนาผลงาน  
ซึ่งนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองทุ่งให้ความส าคัญในเรื่องการพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณา
เลื่อนขั้นเงินเดือนเป็นเรื่องล าดับต้นๆ ของเรื่องการบริหารงานบุคคล โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการใช้ดุลพินิจของ
ผู้บังคับบัญชาในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้ใต้บังคับบัญชา  ประกอบกับประกาศคณะกรรมการ
พนักงานส่วนต าบล จังหวัดร้อยเอ็ด เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วน
ต าบล ลงวันที่ 24 เดือนตุลาคม 2545 ได้ก าหนดให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแต่งตั้งคณะกรรมการ
พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนต าบล ด้วยเหตุผลนี้เองจึงเป็นที่มาของกิจกรรมการสร้างความโปร่งใสใน
การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน 

 
วัตถุประสงค์ 
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เพ่ือให้การบริหารงานบุคคลด้านการเลื่อนข้ันเงินเดือนมีความโปร่งใส เป็นธรรมและสามารถตรวจสอบได้ 
เป้าหมาย/ผลผลิต 
พนักงานส่วนต าบล 
พื้นที่ด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองทุ่ง 
วิธีด าเนินการ 
1) แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนต าบลโดยแต่งตั้ง

ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นประธานกรรมการ และหัวหน้าส่วนราชการ ผู้อ านวยการกองเป็นกรรมการ 
และพนักงานส่วนต าบลเมืองทุ่ง ที่รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่เป็นเลขานุการ 

2) แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนต าบล โดยประกอบด้วยประธาน
กรรมการ หัวหน้าส่วนและผู้อ านวยการกองเป็นกรรมการ และพนักงานส่วนต าบลที่รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่
เป็นเลขานุการ 

3) ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานองค์การบริหารส่วน
ต าบลเมืองทุ่งเพ่ือกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการที่ผู้บังคับบัญชาได้พิจารณาไว้โดยเจ้าหน้าที่ให้
ค าปรึกษาและเสนอความเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานและความเป็นธรรมของการปริมนผลการปฏิบัติราชการ 

4) คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนต าบลเมืองทุ่ง 
รวบรวมและเสนอผลการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการให้แก้คณะกรรมการพิจารณาเลื่อน
ขั้นเงินเดือนพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองทุ่ง 

5) คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองทุ่งพิจารณาทบทวน
ผลการพิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามที่คณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองทุ่งเสนอมา โดยใช้หลักเกณฑ์ตามที่ก าหนดไว้ในประกาศ
คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล จังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ
พนักงานส่วนต าบลจังหวัดร้อยเอ็ด  ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2545 

ระยะเวลาด าเนินการ 
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)ระหว่าง มีนาคม - เมษายน และ กันยายน – ตุลาคม 
งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 
งานการเจ้าหน้าที่ ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองทุ่ง 
ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
มีการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนที่โปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ 
 
 
 
 
2.2.3 ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : กิจกรรม “ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายประจ าปี” 
หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
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เพ่ือให้การบันทึกบัญชี การจัดท าทะเบียนคุมเงินรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นแนวทาง
เดียวกันและสอดคล้องกับการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงมีกิจกรรม
ควบคุมให้บุคลากรฝุายบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองทุ่ง จัดท าทะเบียนคุมเงินรายจ่ายให้ความรู้
ความเข้าใจในการปฏิบัติ ท าให้เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพลดข้อผิดพลาดในการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี และด าเนินงานตามขั้นตอนของระเบียบประกาศกระทรวงมหาดไทยและหนังสือสั่ง
การที่เกี่ยวข้อง ซึ่งถือเป็นเรื่องส าคัญที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องท าตามกฎหมาย ระเบียบ และมีความ
จ าเป็นต่อการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองทุ่ง 

วัตถุประสงค์ 
1) เพ่ือให้บุคลากรฝุายบัญชี กองคลัง มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศ และ

หนังสือที่เก่ียวข้อง 
2) เพ่ือลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ที่อาจจะท าให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ 
เป้าหมาย/ผลผลิต 
บุคลากรฝุายบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองทุ่ง 
พื้นที่ด าเนินการ 
กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองทุ่ง 
วิธีด าเนินการ 
จัดท าทะเบียนคุมเงินรายจ่ายตามงบประมาณแยกหมวดรายจ่าย แยกแผนงาน แยกประเภทรายจ่ายตาม

งบประมาณท่ีตั้งไว้ 
ระยะเวลาด าเนินการ 
4 ปี (ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 
กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองทุ่ง 
ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
1) บุคลากรฝุายบัญชี กองคลัง มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศและหนังสือสั่งการ

ที่เก่ียวข้อง 
2) ลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ที่อาจจะท าให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ และเป็นไปในทิศทาง

เดียวกัน 
3) เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพในการบริหารงบงบประมาณ 

 
 
 
 

2.2.4 ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : กิจกรรม “การพัฒนาแผนและกระบวนการจัดหาพัสดุ”
หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ซึ่งก าหนดให้มีการบริหาร

ราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ  และเกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนและ
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การปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุ ปี 2535 และแก้ไขเพ่ิมเติมและกฎหมาย
อ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 

วัตถุประสงค์ 
1) เพ่ือปรับปรุงการด าเนินงานด้านจัดซื้อจัดจ้าง 
2) เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการรายงานผู้บริหาร 
3) เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน 
4) เพ่ือให้ทราบปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
5) เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดหาพัสดุ 
6) เพ่ือเป็นข้อมูลให้กับประชาชนสามารถตรวจสอบได้ 
เป้าหมาย/ผลผลิต 
1) หัวหน้าฝุายและผู้อ านวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน 
2) เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ 
พื้นที่ด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองทุ่ง 
วิธีด าเนินการ 
1) จัดเก็บข้อมูลในการจัดซื้อจัดจ้าง 
2) จ าแนกวิธีการจัดซื้อจัดจ้างและคิดเป็นร้อยละของจ านวนโครงการและร้อยละของจ านวนงบประมาณ 
3) สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
4) สรุปปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
5) รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี 
6) รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี 
7) เผยแพร่ข้อมูลให้ประชาชนได้รับทราบ 
ระยะเวลาด าเนินการ 
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองทุ่ง 
ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
1) ประชาชนได้รับทราบข้อมูลในการบริหารงานของหน่วยงานด้วยความโปร่งใสมีประสิทธิภาพ 
2) ผู้บริหารมีข้อมูลในการวางแผนการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ 
3) ผู้ปฏิบัติงานมีข้อมูลในการพัฒนาแผนและกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างให้มีประสิทธิภาพและเกิดความ

คุ้มค่าเป็นประโยชน์กับประชาชน 
2.2.5 ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : กิจกรรม “สร้างความโปร่งใสในการใช้จ่ายเงิน

งบประมาณ” 
หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2558 
วัตถุประสงค์ 
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1) เพ่ือเป็นการปฏิบัติงานให้โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ 
2) เพ่ือให้หน่วยงานมีระบบปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
3) เพ่ือเป็นการปูองกันการใช้จ่ายเงิน เพ่ือส่งเสริมธุรกิจของตนและพวกพ้อง 
เป้าหมาย/ผลผลิต 
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ 
พื้นที่ด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองทุ่ง 
วิธีด าเนินการ 
1) จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานในการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงาน ถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองานใน

การจัดหาพัสดุ 
2) ปรับปรุงขั้นตอนการรายงานผลการจัดหาพัสดุ โดยมีการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานถึงความ

เกี่ยวข้องกับผู้เสนองานในการจัดหาพัสดุ เพ่ือปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
ระยะเวลาด าเนินการ 
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 
งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองทุ่ง 
ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
1) มีระบบปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
2) มีการปูองกันการใช้จ่ายเงิน เพ่ือส่งเสริมธุรกิจของตนและพวกพ้อง 
3) มีการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใสตรวจสอบได้ 
 
2.2.6 ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : กิจกรรมเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ – จัดจ้าง 
หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
เนื่องจากองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองทุ่ง มีฐานะเป็นนิติบุคคล มีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าบริการ

สาธารณะด้วยตนเอง ทั้งในเรื่องการจัดหารายได้และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่างๆ ตามภารกิจและการ
จัดท าบริการสาธารณะ แต่ต้องเป็นไปตามอ านาจหน้าที่และกฎหมายที่ก าหนดไว้ ดังนั้น การที่องค์การบริหารส่วน
ต าบลจะบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนจะต้องบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์  
สุจริต มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบล
และองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองทุ่ง พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 6) 2552 มาตรา 69/1 ที่ก าหนดให้
การปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและให้ค านึงถึงการมีส่วนรวมของประชาชนในการจัดซื้อ  จัดจ้าง และการ
เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ประกอบกับมาตรา 50 (9) ที่ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจหน้าที่อ่ืนตามที่
กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ 
พ.ศ. 2540 และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ. 2546 มาตรา 
23 ที่ก าหนดให้การจัดซื้อจัดจ้าง ให้ส่วนราชการด าเนินการโดยเปิดเผยและเที่ยงธรรม โดยพิจารณาถึงประโยชน์
และผลเสียทางสังคม ภาระต่อประชาชน คุณภาพ วัตถุประสงค์ที่จะใช้ ราคา และประโยชน์ระยะยาวที่จะได้รับ
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ประกอบกันดังนั้น เพ่ือให้การบริหารงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถิ่น จึงมีความจ าเป็นต้องจัดโครงการเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารด้านการจัดซื้อ  จัดจ้าง เพ่ือให้ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้างขององค์การ
บริหารส่วนต าบลเมืองทุ่งทุกโครงการและกิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
1) เพ่ือให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้างตามโครงการและกิจกรรมต่างๆ 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองทุ่ง 
2) เพ่ือเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ สามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 
3) เพ่ือปูองกันการทุจริตในหน่วยงาน 
เป้าหมาย/ผลผลิต 
เผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อ จัดจ้าง ตามแผนงาน/โครงการต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลที่ด าเนินการ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับ
ที ่9) พ.ศ. 2553 จ านวน 4 ช่องทาง ได้แก่ ทางเว็บไซต ์บอร์ดประชาสัมพันธ์หนังสือ ระบบกระจายเสียงไร้สาย 

พื้นที่ด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองทุ่ง และชุมชนต่างๆ  ภายในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองทุ่ง
วิธีด าเนินการ 
1) รวบรวมข้อมูลกระบวนการจัดหาพัสดุเพื่อจัดท าประกาศ ดังนี้ 

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

2) น าส่งประกาศไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตามช่องทางการประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนต าบล
เมืองทุ่ง ได้แก่ ทางเว็บไซต ์บอร์ดประชาสัมพันธ์ ระบบกระจายเสียงไร้สาย หน่วยงานราชการ เป็นต้น 

ระยะเวลาด าเนินการ 
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 
งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองทุ่ง 
ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
ผลผลิต 
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไม่น้อยกว่า 3 ช่องทาง 
ผลลัพธ์ 
- ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของโครงการที่จัดซื้อ

จัดจ้างทั้งหมด 
- การจัดหาพัสดุเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ทุกข้ันตอน 
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- สามารถลดปัญหาการร้องเรียนการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างได้ 
 
2.2.7 ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : กิจกรรมการจัดบริการสาธารณะและการบริการประชาชน

เพื่อให้เกิดความพึงพอใจแก่ประชาชนโดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัต ิ
หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองทุ่ง บริหารจัดการโดยการอ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการ

ของประชาชน และให้ประชาชนสามารถตรวจสอบได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  โดน
ด าเนินการจัดตั้งศูนย์บริการรวมหรือศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว ( One Stop Service) ณ ส านักงาน
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองทุ่งเป็นศูนย์บริการประชาชนในการติดต่อสอบถามข้อมูล  ยื่นค าขออนุมัติ อนุญาต
ในเรื่องที่เป็นอ านาจหน้าที่และภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองทุ่ง ติดตามความคืบหน้า และแจ้งผลการ
ด าเนินการให้ประชาชนผู้รับบริการทราบ โดยมีการปรับระบบการท างานแต่ละกระบวนงานเพ่ือให้มีระบบบริการ
ที่เชื่อมต่อระหว่างศูนย์บริการร่วมกับหน่วยงานเจ้าของเรื่อง ทั้งในด้านเอกสาร การส่งต่องาน ระบบการรับเงิน 
และก าหนดระยะเวลาด าเนินการของแต่ละกระบวนงาน ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศช่วยอ านวยความสะดวกใน
การปฏิบัติงาน ใช้ระบบบัตรคิวอัตโนมัติ เพ่ือให้บริการตามล าดับ จัดสถานที่ สิ่งอ านวยความสะดวกอ่ืนๆ เพ่ือ
ให้บริการที่ดีกับประชาชน เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ประชาชน ให้ได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม่
เลือกปฏิบัตินอกจากนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองทุ่งยังบริหารจัดการบริการสาธารณะ ตามเกณฑ์มาตรฐาน
การปฏิบัติราชการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้มาตรฐานทั้ง 17 ประเด็น (ด้านถนน ทางเดิน และทาง
เท้า, ด้านไฟฟูาสาธารณะ, ด้านระบบ, ระบายน้ า, ด้านน้ าเพ่ือการบริโภค, ด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน, ด้าน
การส่งเสริมกีฬา, ด้านการส่งเสริมผู้สูงอายุ, ด้านการ, ส่งเสริมผู้ด้อยโอกาส, ด้านงานสาธารณสุข, ด้านการส่งเสริม
การพัฒนาสตรี, ด้านการส่งเสริมอาชีพ, ด้านการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย, ด้านการส่งเสริมศาสนา ศิลปะ 
วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น, ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว, ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 
ด้านศึกษา และด้านการจัดบริการสาธารณะ ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล (การแก้ไขปัญหาไฟปุาและหมอก
ควัน การก าจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ า การลดและคัดแยกขยะมูลฝอยตั้งแต่แหล่งก าเนิดการจัดการน้ า
เสีย แผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง และกิจกรรมเพ่ือปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่) โดยในขั้นตอน
กระบวนปฏิบัติภารกิจ ค านึงถึงการอ านวยความสะดวกแก้ประชาชน สร้างความโปร่งใสในการบริการสาธารณะ 
ให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ และเพ่ือเป็นมาตรการในการปูองกันการทุจริต
คอร์รัปชัน 

วัตถุประสงค์ 
1) สร้างความโปร่งใสในการบริการสาธารณะ ให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันไม่เลือก

ปฏิบัติ 
2) เพ่ือเป็นมาตรการในการปูองกันการทุจริตคอร์รัปชัน 
เป้าหมาย/ผลผลิต 
ทุกส านัก/กอง/ฝุาย ด าเนินการปฏิบัติงานบริการสาธารณะ ให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียม

กันและไม่เลือกปฏิบัติ 
พื้นที่ด าเนินการ 
ทุกส านัก/กอง/ฝุาย องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองทุ่ง 
วิธีด าเนินการ 
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1) ด าเนินการปฏิบัติงานบริการสาธารณะ ให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม่เลือก
ปฏิบัติให้ได้มาตรฐานทั้ง 17 ประเด็น (ด้านถนน ทางเดิน และทางเท้า, ด้านไฟฟูาสาธารณะ, ด้านระบบระบายน้ า
, ด้านน้ าเพื่อการบริโภค,ด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน, ด้านการส่งเสริมกีฬา, ด้านการส่งเสริมผู้สูงอายุ, ด้านการ
ส่งเสริมผู้ด้อยโอกาส, ด้านงาน, สาธารณสุข, ด้านการส่งเสริมการพัฒนาสตรี, ด้านการส่งเสริมอาชีพ, ด้านการ
ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย, ด้านการส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น, ด้านการส่งเสริมการ
ท้องเที่ยว, ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, ด้านศึกษา และด้านการจัดบริการสาธารณะ ตาม
นโยบายเร่งด่วนองรัฐบาล (การแก้ไขปัญหาไฟปุาและหมอกควัน การก าจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ า การ
ลดและคัดแยกขยะมูลฝอยตั้งแต่แหล่งก าเนิด การจัดการน้ าเสียแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง และกิจกรรมเพ่ือ
ปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่) 

2) ประเมินมาตรฐาน/รายงานผลการด าเนินกิจกรรม 
ระยะเวลาด าเนินการ 
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564) 
งบประมาณด าเนินการ 
ใช้จ่ายจากงบประมาณรวมในค่าวัสดุ/ค่าใช้สอยฯ 
ผู้รับผิดชอบ 
ทุกส านัก/กอง/ฝุาย องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองทุ่ง 
ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
1) สร้างความโปร่งใสในการบริการสาธารณะให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม่

เลือกปฏิบัติ 
2) ไม่มีการทุจริตคอร์รัปชันในกระบวนการสาธารณะแก่ประชาชน 
 

 
2.3 มาตรการการใช้ดุลยพินิจและใช้อ านาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการ 

บ้านเมืองท่ีดี 
 

2.3.1 ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  : โครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
หลักการและเหตุผล 
ในมาตรา 3/1 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที ่5) พ.ศ. 2545 ซึ่งเปน็ 

กฎหมายที่เป็นที่มาของการปฏิรูประบบราชการเพ่ือวางกรอบแนวทางการบริหารราชการไว้ ว่า “การบริหาร
ราชการต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความ
คุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จ าเป็น การ
กระจายอ านาจตัดสินใจ การอ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน” และเพ่ือให้การ
ด าเนินการดังกลา่วเป็นไปตามกรอบรวมทั้งทิศทางและแนวทางการบริหารราชการดังกล่าว จึงได้มีการประกาศใช้
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 โดยก าหนดให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามแนวทางพระราชกฤษฎีกานี้ โดยอย่าง
น้อยต้องมีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและการอ านวยความสะดวกในการตอบสนองต่อความ
ต้องการของประชาชน องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองทุ่ง เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง ปฏิบัติงาน
ตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองทุ่ง ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน ดังนั้นงาน
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ให้บริการจึงเป็นงานบริการแบบหนึ่งของระบบการบริการสาธารณะ ที่ผู้บริหารและพนักงานทุกท่านจะต้อง
รว่มกันปรับปรุงและแก้ไขกระบวนการท างานเพ่ือสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้มากที่สุด เมื่อ
ประชาชนมารับบริการแล้วเกิดความประทับใจและพึงพอใจ รวมถึงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติ
ราชการ ท าให้เกิดความรวดเร็วในการตอบสนองความต้องการของประชาชน อ านวยความสะดวกเพ่ืองานบริการ
ที่มีคุณภาพท่ัวถึงและแก้ไขปญัหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองทุ่ง ให้กับประชาชนได้อย่าง
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

วัตถุประสงค์ 
1) เพ่ือให้ประชาชนได้รับการบริการไดอ้ย่างสะดวกรวดเร็วและถูกต้อง 
2) เพ่ือให้สามารถตรวจสอบความต้องการของประชาชนรับรู้สภาพปัญหาและแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึนได้ 
3) เพ่ือปรับทัศนคต ิวิธีคิด วิธีการท างานของบุคลากรให้ค านึงถึงผลลัพธ์ในด้านการบริการประชาชนผู้มา

ติดต่อขอรับบริการ 
4) เพ่ือให้การปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะที่ชัดเจน มีความโปร่งใสสามารถวัดผลการ

ด าเนินงานได ้
เป้าหมาย/ผลผลิต 
ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองทุ่งและผู้ที่มาติดต่อราชการกับองค์การบริหารส่วนต าบล

เมืองทุ่ง 
พื้นที่ด าเนินการ 
ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองทุ่ง 
วิธีด าเนินการ 
1) จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติ 
2) จัดให้มีการประชุมคณะท างานปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
3) จัดท าประกาศกระบวนงานบริการปรับลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการและประกาศให้ประชาชน

ทราบโดยทั่วกัน 
4) ด าเนินการจัดท ากิจกรรมอ านวยความสะดวกแกป่ระชาชน 

- ปรับปรุงแผนผังก าหนดผู้รับผิดชอบให้เป็นปจัจุบัน 
- ปรับปรุงปูายแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการแก่ประชาชน 
- จัดท าเอกสาร/แผ่นพับประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลขา่วสารต่างๆ 
- จัดให้มีกล่อง/ตู้รับความคิดเห็นของประชาชน 
- จัดท า/เตรียมแบบฟอร์มค าร้องตา่งๆ พร้อมตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มทุกงานบริการ 
- จัดท าค าสั่งการให้บริการประชาชนนอกเวลาราชการ โดยจัดให้มีการให้บริการแก่ประชาชนทั้ง

เวลาท าการ ช่วงพักกลางวันและในวันหยุดราชการ 
- การมอบอ านาจการตัดสินใจ การอนุญาต การอนุมัติ การรักษาราชการแทน 

5) มีการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ 
6) มีการติดตามประเมินผลโครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ เพ่ือน าจุดบกพร่องในการ

จัดท าโครงการมาปรับปรุงแก้ไขวิธีการ ขั้นตอนหรือระยะเวลาในการให้บริการให้ดียิ่งขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลต่อไป 

ระยะเวลาด าเนินการ 
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
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งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ส านักปลัด กองคลัง กองช่าง และกองการศึกษาฯ องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองทุ่ง 
ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
1) ประชาชนไดร้ับการบริการไดอ้ย่างสะดวกรวดเร็วและถูกต้อง 
2) สามารถตรวจสอบความต้องการของประชาชน รับรู้สภาพปัญหาและแก้ไขปญัหาที่เกิดข้ึนได ้
3) มีทัศนคติ วิธีคิด วิธีการท างานของบุคลากรค านึงถึงผลลัพธ์ ในด้านการบริการประชาชนผู้มาติดต่อ

ขอรับบริการ 
4) การปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะที่ชัดเจน  มีความโปร่งใสสามารถวัดผลการ

ด าเนินงานได ้ 
 

2.3.2 ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : มาตรการมอบอ านาจของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
หลักการและเหตุผล 
ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ได้บัญญัติ

เกี่ยวกับอ านาจหน้าที่ของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ไว้หลายเรื่องหลายประการ รวมทั้งมีกฎหมายอ่ืนอีก
หลายฉบับที่บัญญัติอ านาจหน้าที่ของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเอาไว้ การที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
จะด าเนินการในเรื่องต่างๆ เพียงผู้เดียว ก็อาจท าให้เกิดช่องว่างในการประพฤติมิชอบในขั้นตอนต่างๆ เกิดขึ้นได้ 
ดังนั้น เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นองค์การบริหารส่วนต าบลจึงได้ก าหนดมาตรการให้มีการมอบ
อ านาจของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ให้รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล
และรองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลไดป้ฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 

วัตถุประสงค์ 
1) เพ่ือให้การใช้ดุลยพินิจต่างๆ ของฝุายบริหารเป็นไปโดยรอบคอบ ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมือง

ที่ด ี
2) เพ่ือให้เป็นการปูองกันการทุจริตคอร์รัปชันของเจ้าหน้าที ่
เป้าหมาย/ผลผลิต 
มีการมอบอ านาจอยา่งน้อยจ านวน 5 เรื่อง 
พื้นที่ด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองทุ่ง 
วิธีด าเนินการ 
1) รวบรวมภารกิจที่อยู่ในอ านาจของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเสนอนายกองค์การบริหารส่วน

ต าบลพิจารณา 
2) ออกค าสั่งมอบหมายหน้าที่ของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลให้รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 

ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล และรองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ปฏิบัติราชการแทน 
ระยะเวลาด าเนินการ 
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
งบประมาณด าเนินการ 
ไมใ่ช้งบประมาณ 
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ผู้รับผิดชอบโครงการ 
งานกฎหมายและคด ีส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองทุ่ง 
ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
รอ้ยละ 80 ของเปูาหมายด าเนินการแล้วเสร็จ 

 
2.4 การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลในการด าเนินกิจการ การประพฤติปฏิบัติตนให้ เป็นที่

ประจักษ ์

2.4.1 ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : กิจกรรมการมอบประกาศเกียรติคุณแก่สตรีดีเด่น 
หลักการและเหตุผล 
เนื่องจากในวันที่ 8 มีนาคมของทุกปี จะมีการจัดกิจกรรมเพ่ือฉลองเนื่องในโอกาสวันสตรีสากลและระลึก

ถึงความเป็นมาแห่งการต่อสู้เพ่ือให้ได้ซึ่งความเสมอภาค ยุติธรรม สันติภาพ และการพัฒนาและจัดตั้งขึ้นเพ่ือ
เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันมหามงคล 12 สิงหาคม ซึ่งเป็นวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาของพระองค์ ด้วยส านึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีพระวิริยะอุตสาหะ ตรากตร าบ าเพ็ญพระราช
กรณียกิจเพื่อใหค้นไทยไดม้ีโอกาส และได้พระราชทานให้วันที่ 1 เดือนสิงหาคมเป็น วันสตรีไทย ของทุกปี เพ่ือให้
ผู้ให้ผู้หญิงไทยมีโอกาสแสดงถึงความรู้ ความสามารถในการพัฒนาประเทศควบคู่ไปกับการสร้างความเข้มแข็งให้
สถาบันสังคม และให้สามารถเทียบเท่าสตรีสากลของหลายประเทศที่เจริญแล้วเพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 มาตรา 67 (6) ที่ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลมี
หน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาเด็ก สตรี เยาวชน ผู้สูงอายุ และคนพิการ ประกอบกับองค์การบริหารส่วนต าบลมี
แนวทางในการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับส านักงานคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติการ
บริหารราชการเพ่ือปูองกันการทุจริต ในการเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลในการด าเนินกิจการการประพฤติตน
ให้เป็นที่ประจักษ ์โดยการยกยอ่งเชิดชูเกียรติผู้ที่มีความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรมยกย่องเชิดชูเกียรติที่ให้
ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะของท้องถิ่นดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลจึงได้จัดให้มีกิจกรรมการมอบรางวัล
สตรีดีเด่น โดยการมอบเกียรติบัตรสตรีดีเด่นให้กับสตรีที่มีคุณสมบัติ ดังนี้ 

1) เป็นผู้มีความขยันหมั่นเพียร ซื่อสัตย์ สุจริต มานะอดทน มีความประพฤติดีเปน็สมาชิกที่ดีของสังคม 
2) เป็นผู้ท าคุณประโยชน์ต่อสังคม และประเทศชาติอย่างเด่นชัด สมควรเป็นแบบอยา่งแก่คนทั่วไป 
3) เป็นผู้ท าประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ ในด้านการศึกษา พัฒนาสังคม เศรษฐกิจ การ

สาธารณสุข สังคมสงเคราะห์ ฯลฯ ด้วยความเสียสละ เป็นที่ยอมรับของสังคมและสมควรเป็นแบบอย่างแก่คน
ทั่วไป 

วัตถุประสงค์ 
1) เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติสตรีที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ให้อยู่ในสังคมได้อย่าง

ภาคภูมิใจ 
2) เพ่ือยกยอ่งเชิดชูเกียรติสตรีที่ประพฤติปฏิบัติตนที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ให้มีขวัญและก าลังใจในการ

บ าเพ็ญตนที่เปน็ประโยชน์ต่อสังคมสืบไป 
เป้าหมาย 
มอบประกาศเกียรติคุณให้แก่สตรีได้รับการคัดเลือกเป็นสตรีดีเด่น จ านวน ….. คน 
พื้นที่ด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองทุ่ง 
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วิธีด าเนินการ 
1) จัดท าประกาศก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกสตรีดีเด่น ที่มีคุณสมบัติที่จะได้รับการคัดเลือกให้

เป็นสตรีดีเด่นประจ าปี เพ่ือประกาศให้ประชาชนทราบ 
2) แจ้งประกาศหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกให้สมาชิกชมรมสตรีองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองทุ่งทราบทั่ว

กัน เพ่ือให้แต่ละต าบลด าเนินการคัดเลือก กลั่นกรองบุคคลที่สมควรเสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือกในชั้นต้นมายัง
องค์การบริหารส่วนต าบล เพ่ือให้คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองได้พิจารณาอีกครั้งหนึ่ง 

3) แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองเพ่ือท าหน้าที่กลั่นกรองคุณสมบัติผู้ที่ถูกเสนอชื่อจากแต่ละ
หมู่บ้านภายในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล  

4) คณะกรรมการฯ เสนอรายชื่อสตรีดีเด่นที่ผ่านการกลั่นกรองด้านคุณสมบัติ โดยเสนอรายชื่อให้
ผู้บริหารทราบและเห็นชอบ 

5) ด าเนินการจัดพิธีการมอบประกาศเกียรติคุณให้แก่สตรีดีเด่นตามระเบียบฯ ในวันสตรีสากล จ านวน 1 
ครั้ง/ปโีดยเชิญนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองทุ่งเป็นประธานในพิธี 

ระยะเวลาด าเนินการ 
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
งบประมาณด าเนินการ 
ไมใ่ช้งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
งานสวัสดิการสังคม ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองทุ่ง 
ตัวช้ีวัด/ผลสัมฤทธิ์ 
ผลผลิต 
- สตรีดีเด่นผู้บ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ ไม่น้อยกว่า

รอ้ยละ 80 
ผลลัพธ์ 
- สตรีดีเด่นผู้ไดร้ับการเชิดชูเกียรติมีความพึงพอใจอยู่ในระดับดี 
- มีสตรีที่เป็นบุคคลต้นแบบที่ดี ปรากฏต่อสังคมสืบไป 

 
2.4.2 ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : กิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/บุคคลที่ประพฤติ

ปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ ์
หลักการและเหตุผล 
สังคมในปัจจุบันอยูด้่วยความเร่งรีบ แก่งแย่งแข่งขัน เพ่ือความอยู่รอดในเชิงเศรษฐกิจแบบทุนนิยม ท าให้

การมีคุณธรรม จริยธรรมของผู้คนเกิดความเสื่อมถอย เกิดปัญหามากมายในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการทุจริต
ทุกระดับทุกภาคส่วนรวมถึงปัญหาการก่ออาชญากรรมและอ่ืนๆเพ่ือเป็นการส่งเสริมให้คนดีมีที่ยืนในสังคม สร้าง
แบบอย่างที่ดีแกค่นรุ่นหลัง องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองทุ่ง จึงจัดให้มีการยกย่อง เชิดชูเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์
และมอบรางวัลหรือประกาศเกียรติคุณแก่ผู้กระท าความดี เพ่ือส่งเสริมสร้างขวัญและก าลังใจแก่คนดีเหล่านั้นให้
รว่มกันสรา้งสรรคส์ังคมท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนเป็นแบบอยา่ง เพ่ือปลุกกระแสการสร้างสังคมแห่งความดี
อย่างเปน็รูปธรรม เนื่องจากความดีและคุณธรรม เป็นรากฐานอันส าคัญในการพัฒนาสังคม สู่ความอยู่เย็นเป็นสุข  

วัตถุประสงค์ 
1) เพ่ือยกยอ่งเชิดชูเกียรติแก่หนว่ยงาน/บุคคลที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม 



 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองทุ่ง อ าเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด       หน้า 
43      

2) เพ่ือยกยอ่งเชิดชูเกียรติแก่หนว่ยงาน/บุคคลที่ให้ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะของท้องถิ่น 
3) เพ่ือยกยอ่งเชิดชูเกียรติแก่หนว่ยงาน/บุคคลที่ด ารงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
4) เพ่ือสร้างขวัญ ก าลังใจ ตลอดจนปลุกจิตส านึกและกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนได้มีแบบอย่างที่ดีอันเป็น กุศ

โลบายหนึ่งในการปลูกจิตส านึกให้สังคมตระหนักถึงคุณค่าแห่งความดีมากยิ่งขึ้น 
เป้าหมาย/ผลผลิต 
มีการยกย่องเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีจ านวนไม่น้อยกว่า 

10 คน/ป ี
พื้นที่ด าเนินการ 
พ้ืนทีอ่งค์การบริหารส่วนต าบลเมืองทุ่ง 
วิธีด าเนินการ 
จัดให้มีการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/บุคคล ที่ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่

ประจักษ์ผ่านทางสื่อช่องทางต่างๆ ได้แก่ วารสารองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองทุ่ง เว็บไซต์องค์การบริหารส่วน
ต าบลเมืองทุ่ง สื่อสังคม (Social Media) เป็นต้น 

ระยะเวลาด าเนินการ 
4 ปี (ปงีบประมาณ พ.ศ. 2561-2564) 
งบประมาณด าเนินการ 
ไมใ่ช้งบประมาณ 
รับผิดชอบโครงการ 
งานกฎหมายและคดี งานประชาสัมพันธ์ ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองทุ่ง 

ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
จ านวนหน่วยงาน/บุคคลที่ไดร้ับการยกยอ่งเชิดชูเกียรติ 

 

 

2.4.3 ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : กิจกรรมยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่บุคคล หน่วยงาน 
องค์กรดีเด่น ผู้ท าคุณประโยชน์หรือเข้ารว่มในกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองทุ่ง 

หลักการและเหตุผล 
การส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมให้เกิดข้ึนในหน่วยงานและสังคม ถือเป็นการสร้างรากฐานอันส าคัญใน

การพัฒนาสังคมสู่ความอยู่เย็นเป็นสุข โดยเฉพาะเน้นการส่งเสริมและสนับสนุนให้คนด ารงชีวิตตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง การมีคุณธรรม จริยธรรม วิริยะอุตสาหะ กล้าหาญ ซื่อสัตย์สุจริต และเสียสละเพ่ือส่วนรวม ถือ
ว่าเป็นหลักส าคัญของการท าความดีดังนั้น เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากร หน่วยงานที่มีความตั้งใจในการปฏิบัติงานด้วย
ความซื่อสัตย์ สุจริต ท าความดีอย่างต่อเนื่องเป็นแบบอย่างแก่ประชาชนต าบลเมืองทุ่ง ผู้ที่ท าคุณประโยชน์หรือ
เต็มใจเข้าร่วมในกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองทุ่งอย่างสม่ าเสมอ องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองทุ่ง
จึงจัดกิจกรรมยกยอ่งและเชิดชูความดี ความซื่อสัตย์ สุจริต และการต่อต้านการทุจริตแก่บุคคล หน่วยงาน องค์กร
ดีเด่น ผู้ท าความดี มีความซื่อสัตย์สุจริต และผู้ท าคุณประโยชน์หรือเข้าร่วมในกิจกรรมขององค์การบริหารส่วน
ต าบลเมืองทุ่งโดยการมอบใบประกาศเกียรติคุณเพ่ือยกย่องบุคคลผู้เสียสละและท าคุณประโยชน์ให้กับองค์การ
บริหารส่วนต าบลที่ควรได้รับการยกย่องชมเชย และเป็นบุคคลตัวอย่างและจัดกิจกรรมรณรงค์ เผยแพร่ 
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ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชน หน่วยงาน องค์กรในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองทุ่งมีค่านิยม ยกย่อง เชิดชู
และเห็นคุณคา่ของการประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม 

วัตถุประสงค์ 
1) เพ่ือสร้างขวัญและก าลังใจแก่ผู้ท าคุณประโยชน์ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมขององค์การบริหารส่วน

ต าบลเมืองทุ่ง 
2) เพ่ือส่งเสริมการสร้างแรงจูงใจให้ประชาชน หนว่ยงาน องคก์รทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในเขตองค์การ

บริหารส่วนต าบลเมืองทุ่งตระหนักถึงความซื่อสัตย์สุจริต เสียสละเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม 
3) เพ่ือรณรงค ์เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชน หน่วยงาน องค์กรในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล

เมืองทุ่งมีคา่นิยม ยกยอ่ง เชิดชูและเห็นคุณค่าของการประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม 
เป้าหมาย/ผลผลิต 
- ประชาชน หนว่ยงาน องคก์รทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองทุ่ง 
- ผู้ท าคุณประโยชน์ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองทุ่ง 
พื้นที่ด าเนินการ 
พ้ืนที่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองทุ่ง  
วิธีด าเนินการ 
1) จัดประชุมชี้แจงแนวทางการด าเนินกิจกรรมเพ่ือสร้างมาตรการร่วมกันในการก าหนดหลักเกณฑ์การ

พิจารณาในการคัดเลือกบุคคล หนว่ยงาน องคก์รดีเดน่ 
2) คัดเลือกและประกาศยกย่องบุคคล หนว่ยงาน องคก์รท าความดี เพ่ือให้เป็นแบบอยา่ง 
3) จัดกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติ และมอบใบประกาศแก่บุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่นที่ผ่านการ

คัดเลือกและได้คะแนนสูงสุด 
ระยะเวลาด าเนินการ 
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
งานกฎหมายและคดี ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองทุ่ง 
ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
1) ยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่บุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่น ผู้ท าคุณประโยชน์หรือเข้าร่วมในกิจกรรม

ขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองทุ่ง 
2) ประชาชน หน่วยงาน องค์กรในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองทุ่ง มีค่านิยม ยกย่อง เชิดชู และ

เห็นคุณค่าของการประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม 
 
 

2.4.4 ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ 
หลักการและเหตุผล 
ในปัจจุบันสังคมไทยให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนและการบริการสาธารณะแบบมีส่วน

ร่วมตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย นอกจากนี้ยังเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคล เด็ก 
เยาวชนและองค์กรที่ให้การสนับสนุนการด าเนินกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ที่เป็นประโยชน์แก่
ชุมชน สังคมและประเทศชาติ เพ่ือเป็นขวัญก าลังใจให้บุคคลหรือองคก์รมีความมุ่งมั่น ตั้งใจ ร่วมเป็นแกนน าในการ
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ส่งเสริม สนับสนุน และอนุรักษ์มรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติสืบไปกองการศึกษา จัดท ากิจกรรมเชิดชูเกียรติ
ประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ เพ่ือน าผู้ที่ได้รับการคัดเลือกระดับหมู่บ้านเข้ารับใบประกาศเชิดชูเกียรติและเนื่องในวัน
สืบสานประเพณี วันสงกรานต์ และวันผู้สูงอายุในทุกปีงบประมาณ เพ่ือเป็นขวัญก าลังใจให้ประชาชนมีความมุ่งมั่น 
ชว่ยเหลือสังคม และเปน็แบบอย่างต่อบุคคลอื่นในชุมชน 

วัตถุประสงค์ 
1) เพ่ือยกย่องบุคคล เด็กและเยาวชน ที่ให้การสนับสนุนการด าเนินการกิจกรรมด้านศาสนา 

ศิลปวัฒนธรรม ที่เปน็ประโยชน์แก่ชุมชน สังคม และประเทศชาติอย่างต่อเนื่องให้สังคมได้รับรู้ 
2) เพ่ือประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานของผู้ที่ได้รับรางวัลให้เป็นตัวอย่างที่ดีแก่สาธารณชนต่อไป 
3) เพ่ือเป็นขวัญและก าลังใจให้บุคคล เด็กและเยาวชน ร่วมสนับสนุนและส่งเสริมการด าเนินงานด้าน

ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่องและกว้างขวางยิ่งขึ้น 
เป้าหมาย 
เด็ก เยาวชน และประชาชนในพื้นท่ีต าบลเมืองทุ่ง 
สถานที่ด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองทุ่ง 
วิธีด าเนินการ 
1) ประชาสัมพันธ์กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ 
2) ประสานก านัน ผู้ใหญ่บ้าน และสมาชิก อบต. เพ่ือคัดเลือกบุคคลผู้เข้าร่วมกิจกรรมเชิดชูเกียรติ

ประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ 
3) จัดท าเอกสารผู้ท าคุณประโยชน์ด้านต่างๆ เพ่ือเสนอผู้บังคับบัญชา ดังนี้ 

- ด้านช่วยเหลือสังคมดีเด่น (ประชาชน) 
- ด้านถา่ยทอดภูมิปัญญาทอ้งถิ่นดีเดน่ การจักสาน (ประชาชน) 
- ด้านถา่ยทอดภูมิปัญญาทอ้งถิ่นดีเดน่ เพลงพื้นบ้าน (ประชาชน) 
- ด้านถา่ยทอดภูมิปัญญาทอ้งถิ่นดีเดน่ การสอนกลองยาว (ประชาชน) 
- ด้านอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมการแสดงกลองยาว (เด็กและเยาวชน) 

4) ด าเนินการจัดท ากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ 
5) สรุปผลการจัดท ากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะเพ่ือเสนอผู้บังคับบัญชา 
ระยะเวลาด าเนินการ 
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
งบประมาณด าเนินการ 
ไมใ่ช้งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
กองการศึกษาฯ องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองทุ่ง 
ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
ผู้ท าคุณประโยชน์ไดร้ับการเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ เพ่ือให้เป็นแบบอยา่งกับประชาชน 
 
2.4.5 ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้ปฏิบัติตามปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 
หลักการและเหตุผล 
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เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชด ารัสชี้แนะแนวทางการ
ด าเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกว่า 25 ปี ตั้งแต่ก่อนวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจ และเมื่อ
ภายหลังได้ทรงเน้นย้ าแนวทางการแก้ไขเพ่ือให้รอดพ้นและสามารถด ารงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนภายใต้กระแส
โลกาภิวัฒน์และความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ซึ่งการเกษตรในสมัยก่อน เกษตรกรจะท าการผลิตเพ่ือการบริโภคโดย
อาศัยธรรมชาติตามสภาพแวดล้อมมีการปลูกพืชหลากหลายชนิดคละกัน ทั้งพืชผัก ไม้ผล ไม้ยืนต้น พืชสมุนไพร 
พืชใช้สอย ในลักษณะของสวนผสม ต่อมามีการพัฒนาเป็นการเกษตรเพ่ือการบริโภคและจ าหน่าย ท าให้ต้องใช้
ทรัพยากรจากภายนอกมากขึ้น ต้นทุนการผลิตสูงขึ้นประกอบกับเกิดวิกฤติทางเศรษฐกิจของประเทศ ท าให้ต้อง
หันกลับมาท าการเกษตรเพ่ือการบริโภคและจ าหน่ายในลักษณะเศรษฐกิจพอเพียงอีกครั้ง การปลูกผักสวนครัวรั้ว
กินได้จึงเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่น่าสนใจ เนื่องจากเป็นการเกษตรแบบพ่ึงพาตนเองเป็นการใช้พ้ืนที่เล็กๆ ให้เกิด
ประโยชน์ ปลอดภัยจากการใช้สารเคมีและสารพิษตกค้าง ท าให้สภาพแวดล้อมของบริเวณบ้านน่าอยู่น่าอาศัย 
และท่ีส าคัญสามารถใช้บริโภคในครัวเรือนเป็นการลดรายจ่ายของครอบครัวแทนที่จะซื้อจากตลาด และเหลือจาก
การบริโภคในครัวเรือนสามารถขายเป็นการเพ่ิมรายได้ให้แก่ครอบครัวอีกด้วยตั้งแต่ปี 2558 ได้เกิดภาวะฝนทิ้ง
ช่วงและปริมาณน้ าฝนที่มีน้อยกว่าปกติ จึงเกิดภาวะภัยแล้ง ท าให้เกษตรกรในพ้ืนที่ชลประทานส่วนใหญ่ไม่
สามารถท านาปรังได ้แตย่ังมีเกษตรกรที่มีพ้ืนที่อยู่ใกล้กับคลองส่งน้ า ประมาณ 500 ไร่ เกษตรกรเหล่านี้จะอาศัย
น้ าจากชลประทานในช่วงแรกของการปล่อยน้ าจนถึงช่วงเก็บเกี่ยว เกษตรกรได้รับทราบถึงสถานการณ์ภัยแล้งดี
และได้ด าเนินการตามมาตรการของรัฐบาลได้มีการลดพ้ืนที่การท านาปรังลงอย่างมาก โดยองค์การบริหารส่วน
ต าบลเมืองทุ่งได้ส่งเสริมการให้ความรู้และการสนับสนุนปัจจัยการผลิต ซึ่งมีเกษตรกรสมัครใจเข้าร่วมโครงการฯ 
โดยพืชที่ใช้น้ าน้อยเพ่ือปลูกทดแทนการปลูกข้าวนาปรัง อาทิ พืชตระกูลถั่ว พืชสวนครัว สับปะรด ฯลฯ ซึ่งการที่
เกษตรกรในพ้ืนที่หันมาปลูกพืชใช้น้ าน้อยแทนการปลูกข้าวนาปรังนั้น จะเห็นได้ว่าใช้น้ าน้อยกว่าการปลูกข้าว เช่น 
พ้ืนที่ท าน้ า 1 ไร่ ใช้น้ า 1,738 ลูกบาศก์เมตร ขณะที่พ้ืนที่ปลูกสับปะรด 1 ไร่ ใช้น้ า 583 ลูกบาศก์เมตร เป็นต้น 
จึงเป็นวิธีหนึ่งของการด าเนินการมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งในพ้ืนที่ต าบลหนองตา
แต้มอย่างยั่งยืนองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองทุ่งได้เห็นความส าคัญของการส่งเสริมการด าเนินชีวิตตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงเริ่มจากการด าเนินชีวิตในครัวเรือนเป็นล าดับแรก จึงได้ร่วมกับศูนย์บริการและถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบลเมืองทุ่งคัดเลือกประชาชนที่ปฏิบัติตนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่สามารถ
ลดการใช้ทรัพยากรน้ าและต้นทุนในการใช้จ่ายลงได้ และสามารถน าผลิตผลที่เหลือจากการบริโภคไปเพ่ิมราบได้
อีกทางหนึ่ง โดยเฉพาะเกษตรกรในเขตชลประทาน ที่มีการบริหารจัดการน้ าในพ้ืนที่เพาะปลูกพืชฤดูแล้งให้
สอดคล้องกับปริมาณน้ าต้นทุนและสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องเพ่ือเป็นตัวอย่าง ตลอดจนสามารถถ่ายทอดความรู้เพ่ือ
ช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งให้มีรายได้จากกิจกรรมอ่ืนทดแทนอย่างยั่งยืน จึงได้จัดท า
กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และแตง่ตั้งใหเ้ป็นวิทยากรประจ าศูนย์เรียนรู้
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ศูนย์สาธิตเกษตรผสมผสาน อีกทั้งยังเป็นตัวอย่างให้แก่เกษตรกรได้น้อมน า
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาใช้ในการด าเนินชีวิตอีกด้วย 

วัตถุประสงค์ 
เพ่ือเชิดชูเกียรติประชาชนผู้ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้เป็นตัวอย่างและเป็นวิทยากร ประจ า

ศูนยเ์รียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ศูนยส์าธิตเกษตรผสมผสาน ถวายทอดใหแ้ก่เกษตรกร       
สถานที่ด าเนินการ 
ศูนยเ์รียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ศูนยส์าธิตเศรษฐกิจพอเพียง 
วิธีด าเนินการ 
1) ประชุมคณะกรรมการศูนย์บริการฯ ประจ าต าบลเมืองทุ่ง 
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2) ด าเนินโครงการเศรษฐกิจพอเพียง ประจ าปี 2560 
3) มอบใบประกาศนียบัตร และแต่งตั้งให้เป็นวิทยากรประจ าศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจาก

พระราชด าริ ศูนยส์าธิตเกษตรผสมผสาน 
4) ประชาสัมพันธ์ศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ศูนยส์าธิตเกษตรผสมผสาน 
5) สรุปและรายงานผลการด าเนินงานตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียง 
ระยะเวลาด าเนินการ 
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)ระหว่างเดือนเมษายน – สิงหาคม 
งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบโครงการฯ 
งานการเกษตร ส านักงานปลัด องคก์ารบริหารส่วนต าบลเมืองทุ่ง  
ตัวช้ีวัด 
1) ตัวชี้วัดที่ 1 ระดับความส าเร็จของเกษตรกรสมัครใจเข้าร่วมโครงการเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือสนอง

พระราชด าริตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
2) ตัวชี้วัดที่ 2 ระดับความส าเร็จกิจกรรมถ่ายทอดให้ความรู้ของศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจาก

พระราชด าริศูนย์สาธิตเศรษฐกิจพอเพียง และศูนย์เรียนรู้เกษตรผสมผสาน โดยวัดจากเปูาหมายเกษตรกรและ
บุคคลทั่วไปที่สนใจขอเข้าศึกษาโครงการฯ จ านวน 100 คน 

ผลลัพธ์ 
1) เกษตรกรที่ผ่านการอบรมสมัครใจเข้าร่วมโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือสนองพระราชด าริ ตามหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจ และน ากลับไปด าเนินการอย่างเปน็รูปธรรม 
2) ศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ศูนย์สาธิตเศรษฐกิจพอเพียง และศูนย์เรียนรู้เกษตร

ผสมผสาน ด าเนินงานอยา่งเปน็รูปธรรมและเป็นศูนย์เรียนรู้มีชีวิตของต าบลเมืองทุ่งได ้
3) ศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ศูนย์สาธิตเศรษฐกิจพอเพียง และศูนย์เรียนรู้เกษตร

ผสมผสาน มีเกษตรกร 
 

2.5 มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริต 

2.5.1 ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : กิจกรรม “การจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการของ
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองทุ่ง” 

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

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



 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองทุ่ง อ าเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด       หน้า 
48      

ราชการของส่วนราชการเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ คุณภาพการให้บริการ ความพึงพอใจของประชาชน
ผู้รับบริการ ความคุ้มค่าในภารกิจ ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่ก าหนดองค์การบริหารส่วนต าบล
เมอืงทุ่งลงไดจ้ัดให้มีการจัดท าข้อตกลงและติดตามผลการปฏิบัติราชการ โดยมีการลง 
นามในข้อตกลงการปฏิบัติราชการระหว่างนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองทุ่งกับปลัดองค์การบริหารส่วน
ต าบลเมืองทุ่ง และหัวหน้าส านักปลัด/ผู้อ านวยการกอง และให้มีการลงนามจัดท าข้อตกลงทุกปี เพ่ือประเมินผล
การปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองทุ่ง 

วัตถุประสงค์ 
1) เพ่ือให้การปฏิบัติราชการตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการของหน่วยงานระดับส านัก/กอง/ฝุาย เป็นไป

อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด 
2) เพ่ือให้หน่วยงานระดับส านัก/กอง/ฝุาย มีความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอน วิธีการ และรายละเอียดการ

ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามกรอบและแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
3) เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับส านัก/กอง/ฝุาย ตามข้อตกลงการ

ปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2560 
4) เพ่ือให้หน่วยงานระดับส านัก/กอง/ฝุาย สามารถจัดเตรียมเอกสาร และหลักฐานของตัวชี้วัดผลการ

ปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ เพ่ือเป็นขอ้มูลประกอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 

การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการของหน่วยงานระดับส านัก/กอง/
ฝ่าย 

องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองทุ่ง ได้ท าข้อตกลงผลงานกับผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นลายลักษณ์อักษรอย่าง
ชัดเจน โดยจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ในระดับส านัก/กอง/ฝุาย เพ่ือให้การด าเนินงานตามข้อตกลงการ
ปฏิบัติราชการดังกล่าวบรรลุเปูาหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด และ
รับสิ่งจูงใจตามระดับผลงาน โดยได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติราชการระหว่างนายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบลกับปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล และปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลกับหัวหน้าหน่วยงานในสังกัด 
พร้อมคณะท างานได้รว่มกันพิจารณาและเลือกตัวชี้วัดในประเด็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการแต่ละมิต ิดังนี้ 

1) การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน 
2) การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจ 
3) การบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มคา่ในเชิงภารกิจ 
4) การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
5) การอ านวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 
6) การพัฒนาความรู้และการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 

การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
วิธีติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
1) ชี้แจงส านัก/กอง/ฝุายต่างๆ และผู้ปฏิบัติงานทราบ และท าความเข้าใจเกี่ยวกับตัวชี้วัด และกรอบการ

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

2) ติดตามผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดให้มีผลการปฏิบัติราชการอย่างเหมาะสม เช่น 
- ศึกษาข้อมูล และเอกสารหลักฐานต่างๆ เช่น รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรอง 
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การปฏิบัติราชการรอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการตามตัวชี้วัด 
เป็นต้น 

- ติดตามผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด โดยการประสานงานกับผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด และผู้ 
จัดเก็บขอ้มูลเพื่อให้การด าเนินการเป็นไปตามเปูาหมายที่ก าหนด และการมีส่วนร่วมของผู้บริหารของหน่วยงานใน
การก ากับดูแลและติดตามผลการด าเนินงานดังกล่าว 

3) รับฟังความคิดเห็นของหน่วยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัด เพ่ือให้การด าเนินงานบรรลุตามเปูาหมายหรือ
ตัวชี้วัดที่ก าหนด 

4) วัดผลลัพธ์ที่ได้จากการปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับค่าเปูาหมาย และเกณฑ์การใหค้ะแนน 
5) ประสานงานกับหน่วยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ กรณีที่การประเมินผลการปฏิบัติ

ราชการในเบื้องต้นไม้เป็นไปตามเปูาหมายที่ก าหนด เพ่ือหาแนวทางแก้ไขให้การปฏิบัติงานบรรลุผลสัมฤทธิ์ตาม
เปูาหมายที่ก าหนดไว้ 

การค านวณผลการประเมินการปฏิบัติราชการ 
ผลการประเมิน ระดับคะแนนที่ได้รับ 

มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเลิศ/ดีเยี่ยม  5 
มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีมาก  4 
มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดี  3 
มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับพอใช้  2 
มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับปรับปรุง  1 

 

 

2.5.2 ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : มาตรการ “ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้ง
ภาครัฐและองค์กรอิสระ” 

หลักการและเหตุผล 
กลไกการก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎหมาย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละ

ประเภทได้ให้อ านาจข้าราชการในหน่วยงานกระทรวงมหาดไทย ทั้งผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอ าเภอก ากับดูแล
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินกิจการเป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดและมีประสิทธิภาพตามอ านาจ
หนา้ที่ท่ีก าหนดไว้ในกฎหมาย 

กลไกองค์กรอิสระเพื่อตรวจสอบการใช้อ านาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งในแง่ของการทุจริต
จะเก่ียวขอ้งกับการใช้จา่ยเงินไปโดยชอบด้วยกฎหมายระเบียบข้อบังคับหรือไม่ หรือตรวจสอบเพ่ือให้นักการเมือง
ท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินกิจการต่างๆ อย่างโปร่งใสและสุจริต ซึ่งหน่วยงานทั้งส านักงาน
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน(สตง.) และคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เป็น
องค์กรที่มีหน้าที่ส าคัญดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองทุ่งจึงได้มาตรการ “ให้ความร่วมมือกับหน่วยงาน
ตรวจสอบ” ขึ้น เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระที่มีหน้าที่
ตรวจสอบองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ 

วัตถุประสงค์ 
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เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระที่มีหน้าที่ตรวจสอบ
องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ 

เป้าหมาย/ผลผลิต 
การตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองทุ่งจากหน่วยงาน

ภาครัฐและองคก์รอิสระเป็นอย่างมีประสิทธิภาพ 
พื้นที่ด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองทุ่ง 
วิธีด าเนินการ 
ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้งจากผู้ก ากับดูแลและองค์กรอิสระ อาท ิ

- การรับการตรวจจากส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน 
- การรับการตรวจจากคณะท างานตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการประจ าปี หรือ 

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

ระยะเวลาด าเนินการ 
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
งบประมาณด าเนินการ 
ไมใ่ช้งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ทุกส านัก/กอง องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองทุ่ง 
ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองทุ่งให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการของ

องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองทุ่งจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระ 
 

2.5.3 ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : มาตรการ “แต่งตั้งผูร้ับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน” 
หลักการและเหตุผล 
ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองทุ่งมีนโยบายใช้หลักธรรมาภิบาลส่งเสริมใหภ้าคประชาชนเข้ามามีส่วน

ร่วมโดยเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเสนอเรื่องร้องเรียน แจ้งเบาะแส เสนอข้อคิดเห็น ซึ่งสามารถยื่นค า
รอ้งเรียนผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ ระบบอินเตอร์เน็ต ทางโทรศัพท์ หรือแจ้งเบาะแสด้วยตนเองฉะนั้น เพ่ือให้การ
ด าเนินการรับเรื่องร้องเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ จึงได้แต่งตั้งคณะท างานรับผิดชอบการรับเรื่องร้องเรียนประจ าองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองทุ่ง
รวมถึงจัดท าคู่มือด าเนินการเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองทุ่งขึ้น เพ่ือด าเนินการมาตรการ
จัดการในกรณีไดร้ับทราบหรือรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆเจ้าหน้าที่รับผิดชอบได้ถือปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกัน 

วัตถุประสงค์ 
1) เพ่ือจัดให้มีเจา้หน้าที่ผู้รับผิดชอบด าเนินการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆ 
2) เพ่ือจัดให้มีมาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริตเป็นไปตาม

ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์เกี่ยวขอ้งอย่างถูกต้อง 
เป้าหมาย/ผลผลิต 
มีการมอบหมายแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน 
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พื้นที่ด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองทุ่ง 
วิธีด าเนินการ 
1) ก าหนดผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน 
2) จัดท าคูม่ือด าเนินการเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองทุ่ง 
3) จัดประชุมให้ความรู้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนเพ่ือใช้เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงานและ

ด าเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนที่ได้รับจากช่องทางการร้องเรียนต่างๆ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดย
โปร่งใสและเปน็ธรรม 

4) เผยแพร่กระบวนการและขั้นตอนในการด าเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วน
ต าบลเมืองทุ่งให้ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้เสียคู่สัญญา ประชาชนทั่วไป หน่วยงานภายนอกตลอดจนบุคลากรภายใน
หนว่ยงาน สามารถเขา้ใจและใช้ประโยชน์จากกระบวนการและข้ันตอนดังกล่าวได้ตรงกับความต้องการ 

ระยะเวลาด าเนินการ 
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
งบประมาณด าเนินการ 
ไมใ่ช้งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
งานกฎหมายและคดี ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองทุ่ง 
ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
เจ้าหน้าที่รับผิดชอบด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนด าเนินการจัดการเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหาร

ส่วนต าบลเมืองทุ่งตามคู่มือด าเนินการเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองทุ่งโดยปฏิบัติตามขั้นตอน
การปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เก่ียวข้องอย่างถูกต้อง 
 

2.5.4 ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : มาตรการ “ด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน กรณีมี
บุคคลภายนอกหรือประชาชนกล่าวหาเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองทุ่งว่าทุจริตและปฏิบัติ
ราชการตามอ านาจหน้าที่โดยมิชอบ” 

หลักการและเหตุผล 
สืบเนื่องจากค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 69/2557 เรื่อง มาตรการปูองกันและแก้ไขปัญหา

การทุจริตประพฤติมิชอบไดก้ าหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ ก าหนดมาตรการหรือแนวทางปูองกัน
และแกไ้ขปญัหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลใน
การบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบเฝูาระวัง เพ่ือสกัดกั้นมิให้เกิดการ
ทุจริตประพฤติมิชอบได้ ประกอบกับนโยบายของพลเอกประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้แถลงนโยบายของ
รัฐบาลต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 กันยายน2557 ก็ได้ก าหนดให้มีการบริหารราชการแผ่นดินที่มี
ธรรมาภิบาลและการปูองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ เป็นนโยบายส าคัญของรัฐบาล 
เพ่ือให้การขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ในการปูองกันและแก้ไขปัญหาการ
ทุจริตประพฤติมิชอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ในการนี้องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองทุ่งจึงได้จัดท ามาตรการ
การด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชนกล่าวหาเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลเมืองทุ่งว่าปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่โดยมิชอบขึ้น ทั้งนี้ เพ่ือให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้เสียได้
ทราบช่องทางการร้องเรียนแนวทางการพิจารณารับเรื่องร้องเรียน และการตอบสนองต่อข้อร้องเรียนในเรื่องการ
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ทุจริตหรือประพฤติมิชอบของข้าราชการ และเป็นการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนในการช่วยสอดส่องและเฝูา
ระวังมิใหเ้จ้าหน้าที่กระท าการทุจริตหรือประพฤติมิชอบนอกเหนืออ านาจที่ตนมีได้อีกทางหนึ่งด้วย 

วัตถุประสงค์ 
1) เพ่ือสร้างจิตส านึกให้แก่พนักงานส่วนต าบล พนักงานครูองค์การบริหารส่วนต าบล บุคลากรทางการ

ศึกษาในองค์การบริหารส่วนต าบล พนักงานจ้างตามภารกิจและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองทุ่งยึด
มั่นในคุณธรรมจริยธรรมที่ดีและตระหนักถึงความส าคัญของภัยของการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

2) เพ่ือให้การตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ เป็นไปอย่างรวดเร็ว โปร่งใส 
เป็นธรรม 

เป้าหมาย 
“เจ้าหน้าที”่ หมายถึง พนักงานส่วนต าบล พนักงานครูองค์การบริหารส่วนต าบล บุคลากรทางการศึกษา

ในองคก์ารบริหารส่วนต าบล พนักงานจ้างตามภารกิจ และลูกจา้งขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองทุ่ง 
พื้นที่ด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองทุ่ง  
วิธีด าเนินการ 
1) ด าเนินการก าหนดหลักเกณฑ์และแนวทางในการพิจารณาเรื่องร้องเรียนว่ามีมูลและเข้าองค์ประกอบ

ความผิดการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือไม่ 
2) แตง่ตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง กรณีมีเจ้าหน้าที่ทุจริตและปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่โดยมิ

ชอบ 
3) ก าหนดช่องทางการร้องเรียน แจ้งเบาะแสข้อมูลเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบและพัฒนาช่อง

ทางการร้องเรียนให้ง่าย สะดวกและวิธีการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล เพ่ือเป็นหลักประกันและสร้างความมั่นใจแก่ผู้ให้
ข้อมูล ในการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่หนว่ยงาน 

4) แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้รอ้งเรียนทราบผลและความคืบหน้าของการด าเนินการ ภายใน 5 วัน 
ระยะเวลาด าเนินการ 
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
งบประมาณด าเนินการ 
ไมใ่ช้งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
งานกฎหมายและคด ีส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองทุ่ง 
ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
ตัวช้ีวัด 
รอ้ยละของเรื่องร้องเรียนของเจ้าหน้าที่ที่มีการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ผลลัพธ์ 
ภาคประชาชนมีบทบาทในการเฝูาระวัง และติดตาม ตรวจสอบการท างานของเจ้าหน้าที่ 
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มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
 

3.1 จัดใหมี้และเผยแพร่ข้อมูลขา่วสารในช่องทางท่ีเป็นการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนได้มี
ส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นได้ทุกข้ันตอน 

 
3.1.1ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : มาตรการ “ปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหาร

ส่วนต าบลเมืองทุ่งใหมี้ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน” 
หลักการและเหตุผล 
ตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐ

ต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยตามที่กฎหมายก าหนดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ณ ที่ท าการ
ของหน่วยงานของรัฐโดยเรียกสถานที่ท่ีจัดเก็บรวบรวมข้อมูลขา่วสารและให้บริการว่า “ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร” โดยมี
เจตนารมณ์ให้ประชาชนมีโอกาสอย่างกว้างขวางในการได้รับข่าวสารเกี่ยวกับการด าเนินการต่างๆ ของรัฐดังนั้น 
เพ่ือให้การด าเนินการดังกล่าวเป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองทุ่งจึงได้ให้มีสถานที่
ส าหรับประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสารซึ่งได้รวบรวมไว้ โดยจัดเป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วน
ต าบลเมืองทุ่งให้บริการ ณ ศูนย์บริการร่วมองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองทุ่งโดยมีงานศูนย์บริการข้อมูลฝุาย
ประชาสัมพันธ์ ส านักปลัด เป็นผู้รับผิดชอบข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่ประชาชนสามารถเข้าตรวจดูได้ เพ่ือประชาชน
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จะได้สามารถรับรู้สิทธิและหน้าที่ของตนอย่างเต็มที่ในการแสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิทางการเมืองได้โดย
ถูกต้องตรงกับความเป9นจริง ในการรักษาประโยชน์ของตนต่อไป 

วัตถุประสงค์ 
1) เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์แก่ประชาชนอย่างครบถว้น ถูกต้องและไม่บิดเบือน

ข้อเท็จจริง 
2) เพ่ือเพ่ิมช่องทางให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วน

ต าบลเมืองทุ่ง 
เป้าหมาย/ผลผลิต 
ศูนยข้์อมูลขา่วสารองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองทุ่งจ านวน 1 แห่ง 
พื้นที่ด าเนินการ 
ณ ศูนยข้์อมูลขา่วสารขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองทุ่ง(ภายในศูนย์บริการร่วม องค์การบริหารส่วน

ต าบลเมืองทุ่ง) 
วิธีด าเนินการ 
1) มีการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารและจัดสถานที่ให้ประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูล 
2) มีการแตง่ตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเป็นปจัจุบัน 
3) มีการจัดวางเอกสารข้อมูลขา่วสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน การ

จัดหาพัสดุ การค านวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่กฎหมายระเบียบ กฎ
ข้อบังคับที่ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเผยแพร่ให้ประชาชนทราบและตรวจสอบได้ ข้อมูลครบตาม
รายการที่ก าหนด 

4) มีการจัดประชุมให้ความรู้แก่บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกี่ยวกับการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. 
ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 254 

5) มีการให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
6) มีบริการอินเตอร์เน็ตส าหรับให้บริการประชาชนทั่วไป 
7) มีการจัดเก็บสถิติผู้มารับบริการและสรุปผลเสนอผู้บริหาร 
ระยะเวลาด าเนินการ 
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
งบประมาณด าเนินการ 
ไมใ่ช้งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
งานกฎหมายและคดี และงานประชาสัมพันธ์ ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองทุ่ง 
ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
จ านวนศูนย์ข้อมูลขา่วสารขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองทุ่ง 

 
 

3.1.2 ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : กิจกรรม “อบรมให้ความรู้ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ พ.ศ. 2540”   

หลักการและเหตุผล 
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คุณธรรม จริยธรรมเป็นหนึ่งในหลักธรรมาภิบาลที่หน่วยงานภาครัฐทุกแห่งพึงปฏิบัติเพ่ือให้เกิดการ
บริหารจัดการที่ดีและส่งเสริมองค์กรให้มีศักยภาพและประสิทธิภาพ ซึ่งรวมไปถึงความโปร่งใสการท างานที่
จ าเป็นต้องมีในทุกหน่วยงานโดยเฉพาะหน่วยงานภาครัฐ โดยหนึ่งในแนวทางที่จะช่วยให้เกิดความโปร่งใสในการ
ท างานคือการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 มาตรา 58 บัญญัติ
เกี่ยวกับสิทธิการรับรู้หรือรับทราบข้อมูลข่าวสารของราชการว่า “บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับทราบข้อมูลหรือข่าวสาร
สาธารณะในครอบครองของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐรัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น” และตาม
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ได้ระบุหลักการและเหตุผลขอพระราชบัญญัติข้อมูล
ข่าวสารของราชการว่าในระบอบประชาธิปไตย การให้ประชาชนมีโอกาสกว้างขวางในการได้รับข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับการด าเนินการต่างๆ ของรัฐเป็นสิ่งจ าเป็น เพ่ือที่ประชาชนจะสามารถแสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิทาง
การเมืองไดโ้ดยถูกต้องมากยิ่งขึ้นการเปิดเผยขอ้มูลขา่วสารขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองทุ่งให้ประชาชนรับรู้
อย่างถูกตอ้ง รวดเร็วจากการท างานที่มีประสิทธิภาพจึงเป็นสิ่งที่จ าเป็นอยา่งยิ่งซึ่งสอดคล้องกับแผนการด าเนินงาน
ขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองทุ่ง ดังนั้น เพ่ือเสริมสร้างให้องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองทุ่งมีความโปร่งใสใน
การท างานมากยิ่งขึ้น จึงไดจ้ัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม น าความโปร่งใสสู่องค์กร เพ่ือให้บุคลากรของ
องค์การบริหารส่วนต าบลและตัวแทนชุมชนได้รับรู้สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการและเรียนรู้ เรื่อง
คุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใส และเม่ือเกิดความเข้าใจแล้วจะสามารถขยายผลบอกต่อไปยังผู้ใกล้ชิด สร้าง
เครือขา่ยความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบลกับภาคประชาชนให้มีความเข้มแข็งยิ่งขึ้น 

วัตถุประสงค์ 
เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมตระหนักถึงความส าคัญของการมีคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใสในการ

ท างานและมีความรู้เกี่ยวกับสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 
2540 

 
 
เป้าหมาย/ผลผลิต 
ผู้เขา้ร่วมอบรม จ านวน 90 คน 
(ตัวแทนส านัก/กอง จ านวน 10 คน, ตัวแทนชุมชน จ านวน 80 คน) 
ผลการเรียนรู้เฉลี่ย รอ้ยละ 80 
ผู้เขา้ร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจ รอ้ยละ 80 
พื้นที่ด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองทุ่ง 
วิธีด าเนินการ 

ขั้นตอนที่ 1 ส ารวจความต้องการอบรม 
ขั้นตอนที่ 2 ออกแบบหลักสูตร 
ขั้นตอนที่ 3 ด าเนินกิจกรรม 
ขั้นตอนที่ 4 วัดผลความรู้ 
ขั้นตอนที่ 5 ติดตามและประเมินผล 

ระยะเวลาด าเนินการ 
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
งบประมาณด าเนินการ 
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20,000 บาท 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
งานกฏหมายและคดี ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองทุ่ง 
ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
จ านวนผู้เขา้ร่วมอบรม 
รอ้ยละของผลการเรียนรู้เฉลี่ย 
รอ้ยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

 
 

3.1.3 ชือ่โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : มาตรการ “เผยแพร่ข้อมูลขา่วสารที่ส าคัญและ
หลากหลาย” 

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

หน่วยงานของรัฐจะต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่ส าคัญๆ ของหน่วยงาน เช่น โครงสร้างและการจัดองค์กร 
อ านาจหน้าที ่แผนงาน โครงการและอ่ืนๆ ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองทุ่งจึงได้จัดท ามาตรการ “เผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญและหลากหลาย” ขึ้น เพ่ือให้ประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอ านาจ
หนา้ที่และเขา้ถึงขอ้มูลตามภารกิจหลักขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองทุ่งไดง่้ายและสะดวกมากข้ึน 

วัตถุประสงค์ 
1) เพ่ือให้มีการเผยแพร่ข้อมูลขา่วสารที่ส าคัญและเข้าถึงง่าย 
2) เพ่ือให้มีการเผยแพร่ข้อมูลขา่วสารที่หลากหลาย 
3) เพ่ือให้ประชาชนหรือผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกมากยิ่งขึ้น 
เป้าหมาย/ผลผลิต 
มีข้อมูลประเภทต่างๆเผยแพร่ต่อประชาชนในพ้ืนที่และเข้าถึงได้โดยสะดวกมากกว่า10 ประเภทขึ้นไป 
พื้นที่ด าเนินการ 
พ้ืนที่ทั้งในและนอกเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองทุ่ง 
วิธีด าเนินการ 
จัดให้มีข้อมูลขา่วสารประเภทต่างๆ เผยแพร่ให้ประชาชนทั้งในและนอกพ้ืนที่ ไดแ้ก่ 

- แผนพัฒนาท้องถิ่น 
- งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
- แผนการด าเนินงาน 
- แผนอัตราก าลัง 
- แผนการจัดหาพัสดุ 
- ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา 
- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
- ข้อมูลรายรับและรายจ่าย 
- งบแสดงฐานะทางการเงิน 
- รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น 
- รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปี 
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- รายงานผลคะแนนการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการ 
- ผลส ารวจความพึงพอใจของประชาชน 

ระยะเวลาด าเนินการ 
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
งบประมาณด าเนินการ 
ไมใ่ช้งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
งานกฎหมายและคดี และฝุายประชาสัมพันธ์ ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองทุ่ง 
ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
จ านวนขอ้มูลขา่วสารที่ได้รับการเผยแพร่ 
 
 
3.1.4 ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : กิจกรรม “การเผยแพร่ข้อมูลขา่วสารด้านการเงิน การคลัง 

พัสด ุและทรัพยส์ินขององค์การบริหารส่วนต าบลและการรับเรื่องรอ้งเรียนเกี่ยวกับการเงินการคลัง” 
หลักการและเหตุผล 
การบริหารงานราชการในปัจจุบัน ภาคประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมและมีบทบาทอย่างมากในการ

บริหารงานของราชการส่วนท้องถิ่นในด้านต่างๆ การบริหารงานราชการส่วนท้องถิ่นต้องสามารถตรวจสอบได้ ต้อง
มีความโปร่งใส ต้องให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูล ข่าวสาร ในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ เพ่ือเป็นการปูองกันมิให้
เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ภาครัฐและภาคประชาชน 

 
 
วัตถุประสงค์ 
เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในการปฏิบัติงานให้ประชาชนได้รับรู้ เพ่ือประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานของ

ภาครัฐเพ่ือส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริตประพฤติมิชอบใน
ภาครัฐเสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายในการติดตามและตรวจสอบการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐให้ มี
ความเขม้แข็งเพ่ือให้มีระบบ และกลไกในการปูองกันและตรวจสอบมิให้เกิดการทุจริต หรือการปฏิบัติหน้าที่โดยมิ
ชอบในภาครัฐ 

เป้าหมาย/ผลผลิต 
ประชาชนภายในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล 
พื้นที่ด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองทุ่ง 
วิธีด าเนินการ 
เผยแพร่ข้อมูลขา่วสารเกี่ยวกับงบประมาณ รายการบัญชีรับจ่ายเงินประจ าปี และการจัดซื้อจัดจ้าง จัดหา

พัสดุต่างๆรวมถึงการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการช าระภาษีท้องถิ่น และการรับเรื่องร้องเรียนทางด้านการเงินการ
คลัง ผ่านทางเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองทุ่งและปิดประกาศข้อมูลดังกล่าวที่บอร์ดประชาสัมพันธ์
ขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองทุ่ง 

ระยะเวลาด าเนินการ 
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
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งบประมาณด าเนินการ 
ไมใ่ช้งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองทุ่ง และ งานกฎหมายและคดี  
ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
ประชาชนไดร้ับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญของทางราชการ ประชาชนมีโอกาสได้ตรวจสอบกาบริหารงานของ

องค์การบริหารส่วนต าบลท าให้ลดการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 
 
 
3.1.5 ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : มาตรการ “จัดใหมี้ช่องทางท่ีประชาชนเข้าถึงข้อมูล

ข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองทุ่ง” 
หลักการและเหตุผล/ที่มาของมาตรการ 
ด้วยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 ก าหนดให้

หน่วยงานของรัฐจะต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่ส าคัญๆ ของหน่วยงาน เช่น โครงสร้างและการจัดองค์กร 
อ านาจหน้าที่ แผนงาน โครงการและอ่ืนๆ ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองทุ่งจึงได้ตระหนักและเห็น
ความส าคัญของการเผยแพร่ข้อมูลที่ส าคัญๆ ของหน่วยงานผ่านทางช่องทางที่หลากหลาย เพ่ือให้การเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารครอบคลุมทุกกลุ่มเปูาหมาย ได้แก่ หน่วยประชาสัมพันธ์ ณ ที่ท าการของหน่วยงาน เว็บไซต์ของ
หน่วยงานหรือสื่อสังคม (Social Media) หมายเลขโทรศัพท์เฉพาะ การเผยแพร่ข้อมูลทางสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ 
โทรทัศน์ วิทยุ สื่ออิเล็กทรอนิกส์อ่ืนๆ ทั้งนี้ เพ่ือให้ประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอ านาจ
หนา้ที่และเขา้ถึงขอ้มูลตามภารกิจหลักขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองทุ่งไดง่้ายและสะดวกมากข้ึน 

 
วัตถุประสงค์ 
1) เพ่ือให้มีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลขา่วสารของหน่วยงานที่หลากหลาย 
2) เพ่ือให้ประชาชนหรือผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกมากยิ่งขึ้น 
3) เพ่ือให้มีช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนที่เข้าถึงประชาชนได้ง่าย 
เป้าหมาย/ผลผลิต 
ช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลขา่วสารของหน่วยงาน จ านวนไม่น้อยกว่า 7 ช่องทาง 
พื้นที่ด าเนินการ 
พ้ืนที่ทั้งในและนอกเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองทุ่ง 
วิธีด าเนินการ 
จัดให่มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน ไดแ้ก่ 

- บอรด์หน้าส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองทุ่ง 
- บอรด์ประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองทุ่งรา้นคา้ชุมชนตามชุมชน/หมู่บ้าน 
- ประกาศเสียงตามสาย/วิทยุชุมชน/หอกระจายข่าว/รถกระจายเสียง/หนว่ยประชาสัมพันธ์ 

เคลื่อนที่ 
- ศูนยข้์อมูลข่าวสารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีเจา้หน้าที่ให้บริการประจ าและให้ 

ประชาชนสืบคน้ไดเ้อง 
- จัดส่งเอกสารเผยแพร่รายงานประจ าปี 
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- ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านสื่อมวลชน/การจัด 
แถลงขา่ว 

- หนังสือพิมพ์หรือวิทยุทอ้งถิ่น 
- ประกาศผา่นเว็บไซต์/เว็บบอร์ด/เฟสบุ๊ค ที่มีขอ้มูลผลการด าเนินงานขององค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น 
- รายการ TV 
- รายการทาง Youtube ออนไลน์ 

ระยะเวลาด าเนินการ 
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
งบประมาณด าเนินการ 
ไมใ่ช้งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
งานกฎหมายและคดี และฝุายประชาสัมพันธ ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองทุ่ง 
ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
จ านวนช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน 

 
 
 
 
 
 
3.2 การรับฟังความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/รอ้งทุกข์ของประชาชน 
 

3.2.1 ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : กิจกรรมการด าเนินงานศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์องค์การ
บริหารส่วนต าบลเมืองทุ่ง 

หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองทุ่งเป็นหน่วยงานภาครัฐที่เน้นการใหบ้ริการประชาชน และมีเปูาหมายให้มี

การบริการประชาชนในด้านต่างๆ ที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ด้วยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์ต่อ
ประชาชนผู้รับบริการโดยตรง โดยถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะได้รับการบริการอย่างสะดวกรวดเร็ว และลด
ภาระของประชาชนเป็นส าคัญดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินงานด้านบริการเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเป็นการอ านวย
ความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองทุ่งจึงมีการจัดตั้งศูนย์รับ
เรื่องราวร้องทุกขเ์พ่ือไว้ส าหรับรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์จากประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนต่างๆ 

วัตถุประสงค์ 
1) เพ่ือรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพ้ืนที่ และจะได้แก่ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องหรือ

น ามาเปน็ขอ้มูลในการท าแผนงานโครงการแก้ไขปญัหาต่อไป 
2) เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาติดต่อราชการ ณ ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลเมือง

ทุ่ง 
3) เพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลกับประชาชนในพื้นท่ี 
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เป้าหมาย 
ให้บริการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ จากประชาชนในพ้ืนที่ที่ได้รับความเดือดร้อนร าคาญหรือผู้มีส่วนได้

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

วิธีด าเนินการ 
1) จัดท าค าสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรับเรื่องร้องเรียน/รอ้งทุกข์ 
2) เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบช่องทางในการร้องทุกข์/รอ้งเรียน 
3) น าเรื่องเสนอคณะผู้บริหารพิจารณาสั่งการเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือแก้ไขปญัหาตามความจ าเป็นและ

เร่งดว่น 
4) แจ้งผลการปฏิบัติงานให้ผู้รอ้งทราบ 
ระยะเวลาด าเนินการ 
ให้บริการในวัน เวลาราชการวันจันทร์ – วันศุกร์ ตั้งแตเ่วลา 08.30 น. – 16.30 น. โดยช่องทางร้อง

ทุกข์/รอ้งเรียน ดังนี้ 
1) ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองทุ่ง 
2) ทางโทรศัพทห์มายเลข 043-661190 ทางโทรสารหมายเลข 043-661190 
3) ทางเว็บไซต์ 
4) ทางไปรษณีย์ 
 
งบประมาณด าเนินการ 
ไมใ่ช้งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
งานกฎหมายและคดี ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองทุ่ง 
ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
1) มีสถิติจ านวนเรื่องร้องทุกข/์รอ้งเรียน ประจ าสัปดาห์/ประจ าเดือน ท าให้เห็นว่าประชาชนได้มีส่วนร่วม

ในการสอดส่องดูแลสังคมและการอยู่ร่วมกัน แสดงให้เห็นถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
ด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองทุ่ง 

2) สามารถด าเนินการแก้ไขปรับปรุงตามเรื่องที่ประชาชนร้องเรียน/รอ้งทุกข์ 
3) แจ้งผลการด าเนินการให้ผู้รอ้งเรียนทราบภายใน 15 วนั 

 
 

3.2.2 ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : มาตรการก าหนดขั้นตอน/กระบวนการเรื่องร้องเรียน 
(ส านักปลัด อบต.) 

หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
ศูนย์บริการสาธารณสุของค์การบริหารส่วนต าบลเมืองทุ่งเป็นหน่วยบริการด้านสาธารณสุข ในการ

ให้บริการแก่ประชาชนแบบองค์รวมผสมผสานและต่อเนื่อง สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนทั้งใน
ด้านการรักษาพยาบาลและการส่งเสริมสุขภาพและการปูองกันโรค เพ่ือมุ่งเน้นให้ประชาชนได้รับบริการที่มี
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มาตรฐานอย่างเทา่เทียมกัน ทั่วถึงเสมอภาคตามรัฐธรรมนูญของประเทศไทยการแสดงความคิดเห็นของประชาชน 
เป็นกลไกหนึ่งในการน ามาพัฒนาปรับปรุงบริการให้ดียิ่งขึ้น รวมทั้งเป็นช่องทางที่เปิดให้ประชาชนได้มีส่วนร่วม 
และได้รับบริการที่มีความเทา่เทียมและโปร่งใส 

วัตถุประสงค์ 
1) เพ่ือเป็นช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียน หรือรับความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากประชาชน 
2) เพ่ือให้ประชาชนได้ทราบขั้นตอน และกระบวนการในการร้องเรียน 
เป้าหมาย/ผลผลิต 
มีช่องทางและก าหนดขั้นตอนกระบวนการในการร้องเรียน 
พื้นที่ด าเนินการ 
ศูนยบ์ริการสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองทุ่ง 
วิธีด าเนินการ 
จัดท าขั้นตอนกระบวนการ และช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนจากประชาชน ไดแ้ก่ 

- กลอ่งรับความคิดเห็นติดตั้งไว้ ณ บริเวณจุดให้บริการผู้ปุวย ศูนยบ์ริการสาธารณสุของค์การ 
บริหารส่วนต าบลเมืองทุ่ง 

- ผ่านเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองทุ่ง 
- ผ่าน facebook ศูนยบ์ริการสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองทุ่ง 

ระยะเวลาด าเนินการ 
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)  
งบประมาณด าเนินการ 
ไมใ่ช้งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 
งานกฎหมายและคดี ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองทุ่ง 
ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
ประชาชนไดร้ับทราบขั้นตอน กระบวนการ และแสดงความคิดเห็นผ่านช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียน 
 
 
 

3.2.3 ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : โครงการองค์การบริหารส่วนต าบลเคลื่อนที่ 
หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองทุ่งเป็นหน่วยงานภาครัฐที่เน้นการใหบ้ริการประชาชน และมีเปูาหมายให้มี

การบริการประชาชนในด้านต่างๆ ที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ด้วยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์ต่อ
ประชาชนผู้รับบริการโดยตรง โดยถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะได้รับการบริการอย่างสะดวกรวดเร็วและลด
ภาระของประชาชนเป็นส าคัญดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินงานด้านบริการประชาชนเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเป็นการ
ให้บริการในเชิงรุก จึงไดจ้ัดท าโครงการองค์การบริหารส่วนต าบลเคลื่อนที่ เพ่ือส ารวจความต้องการของประชาชน
ตามครัวเรือนว่าต้องการให้องค์การบริหารส่วนต าบลด าเนินการให้บริการในด้านใดบ้าง และให้บริการงานด้าน
ต่างๆ ซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ อาจด าเนินการด้วยตนเองหรือร่วมมือกับองค์กรเอกชนโดยเน้นให้บริการฟรีแก่
ประชาชน หรือหากจ าเป็นต้องคิดว่าบริการก็ให้คิดในอัตราถูกที่สุด เพ่ือให้ประชาชนเดือดร้อนน้อยที่สุดร่วมกับ
การประชุมเวทีประชาคมท าแผนพัฒนาชุมชน 

วัตถุประสงค์ 
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1) เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ประชาชนโดยไมต้่องเดินทางมารับบริการ ณ ส านักงานเทศบาล ซึ่งอาจ
เสียคา่ใช้จา่ยหรือเสียเวลาเพิ่มข้ึน 

2) เพ่ือรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพ้ืนที่ และจะได้แก่ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องหรือ
น ามาเปน็ขอ้มูลในการท าแผนงาน โครงการแกไ้ขปญัหาต่อไป 

3) เพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลกับประชาชนในพื้นที่ 
เป้าหมาย/ผลลัพธ์ 
น าบริการในหน้าที่ของทุกส่วนงานขององค์การบริหารส่วนต าบล ออกไปให้บริการแก่ประชาชนหมุนเวียน

ชุมชนต่างๆ ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลทั้งหมด รว่มกับการประชุมเวทีประชาคมท าแผนพัฒนาชุมชน 
พื้นที่ด าเนินการ 
ก าหนดให้ออกองค์การบริหารส่วนต าบลเคลื่อนที่ร่วมกับการประชุมเวทีประชาคมท าแผนพัฒนาชุมชน 

ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองทุ่งโดยแบ่งเปน็แตล่ะเขตตามเขตเลือกตั้ง 
วิธีด าเนินการ 
1) จัดท าร่างโครงการเสนอคณะผู้บริหารพิจารณาอนุมัติ 
2) จัดหางบประมาณเพ่ือสนับสนุนโครงการให้บรรลุผลตามเปูาหมาย 
3) ประสานงานกับทุกกองทุกฝุาย เพ่ือคัดเลือกกิจกรรมและงานในหน้าที่ที่จะน าไปให้บริการแก่

ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลทั้งหมด 
4) ก าหนดสถานที่ วัน เวลา ในการออกให้บริการเคลื่อนที่ (ร่วมกับกองสวัสดิการสังคมในการประชาคม

ท าแผนพัฒนาชุมชน 
5) ประสานงานกับทุกส่วนงาน 
วิธีด าเนินการ 
1) จัดท าร่างโครงการเสนอคณะผู้บริหารพิจารณาอนุมัติ 
2) จัดหางบประมาณเพ่ือสนับสนุนโครงการให้บรรลุผลตามเปูาหมาย 
3) ประสานงานกับทุกกองทุกฝุาย เพ่ือคัดเลือกกิจกรรมและงานในหน้าที่ที่จะน าไปให้บริการแก่

ประชาชนทั้ง 17 ชุมชน 
4) ก าหนดสถานที่ วัน เวลา ในการออกให้บริการเคลื่อนที่ (รว่มกับกองสวัสดิการสังคมในการประชาคม

ท าแผนพัฒนาชุมชน) 
5) ประสานงานกับทุกส่วนการงาน 
6) ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบล่วงหน้าทางเสียงตามสาย และรถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ 
7) น ากิจกรรมงานในหน้าที่ออกบริการประชาชน 
8.) ประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ระยะเวลาด าเนินการ 
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) ก าหนดออกให้องค์การบริหารส่วนต าบลเคลื่อนที่ร่วมกับการ

ประชุมเวทีประชาคมท าแผนพัฒนาชุมชน ในช่วงเดือนมีนาคม  
งบประมาณด าเนินการ 
15,000 บาท 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
งานวิเคราะห์ ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองทุ่ง 
ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
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1) มีสถิติจ านวนประชาชนทุกชุมชนที่อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล ซึ่งได้เข้าร่วมโครงการฯ ได้รับ
บริการที่สะดวก รวดเร็วประหยัด พร้อมทั้งได้รับทราบนโยบายต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองทุ่งอย่าง
ทั่วถึง 

2) ประชาชนทุกชุมชนที่อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล มีโอกาสไดแ้สดงความคิดเห็นโดยมีเจ้าหน้าที่
ของเทศบาลร่วมรับฟังทั้งในเรื่องการด าเนินงานของเทศบาล และความต้องการด้านสาธารณูปโภคของประชาชน 
 

3.2.4 ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : มาตรการแก้ไขเหตุเดือดร้อนร าคาญ ด้านการสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองทุ่งเป็นส่วนงานที่มีอ านาจหน้าที่โดยตรงในการดูแลด้าน

การสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมให้แก่ประชาชน ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ซึ่งมุ่งเน้นการ
บริการให้ประชาชนอยู่ในสภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีเอ้ือต่อการด ารงชีวิตได้อย่างปกติสุข ดังนั้น เมื่อมีกรณีการแจ้ง
เรื่องราวหรือร้องทุกข์อันมีลักษณะที่เกี่ยวข้องกับสภาพสิ่งแวดล้อมที่มีเหตุเดือดร้อนร าคาญ เช่น กลิ่นเหม็น เสียง
ดัง ส านักงานปลัด งานสาธารณสุขจึงมีหน้าที่เร่งด าเนินการตรวจสอบและแก้ไขเหตุเดือดร้อนร าคาญนั้นเพ่ือแก้ไข
ปัญหาให้ประชาชนโดยเร็ว 

วัตถุประสงค์ 
1) เพ่ือรับแจ้งปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพ้ืนที่เกี่ยวกับเหตุเดือดร้อนร าคาญตาม

พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และจะไดแ้ก้ไขปญัหาไดอ้ย่างถูกตอ้งรวดเร็ว 
2) เพ่ือเป็นการบริการประชาชนให้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีเสมอ 
3) เพ่ือเป็นการก าหนดขั้นตอนการด าเนินงานของเจ้าหน้าที ่
เป้าหมาย 
รับแจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์เกี่ยวกับเหตุเดือดร้อนร าคาญ จากประชาชนในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วน

ต าบลเมืองทุ่ง 
วิธีด าเนินการ 
1) จัดท าค าสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด าเนินการเกี่ยวกับเหตุเดือดร้อนร าคาญ (เจ้าหน้าที่ภายใน

ส านักงานปลัด งานสาธารสุข องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองทุ่ง) 
2) เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบช่องทางในการแจ้งเหตุเดือดร้อนร าคาญ 
3) รับแจ้งโดยตรงหรือรับเรื่องผ่านศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองทุ่ง 
4) ด าเนินการออกตรวจพ้ืนที่เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ และน าเรื่องเสนอต่อคณะผู้บริหารพิจารณาสั่งการ

เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวขอ้ง เพ่ือแก้ไขปญัหาตามความจ าเป็นและเร่งดว่น 
5) แจ้งผลการปฏิบัติงานให้ผู้รอ้งทราบ 15 วัน นับแต่วันรับแจ้ง 
ระยะเวลาด าเนินการ 
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) ให้บริการในวัน เวลาราชการวันจันทร์ – วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 

08.30 น. – 16.30 น. โดยช่องทางร์องทุกข์/ร้องเรียน ได้แก่ 1) ไปรษณีย์ 2) โทรศัพท์ 3) โทรสาร 4) เว็บไซต์ 
5) เฟสบุ๊ค 

งบประมาณด าเนินการ 
ไมใ่ช่งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
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งานสาธารณสุข งานกฎหมายและคดี ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองทุ่ง 
ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
1) มีสถิติจ านวนเรื่องร้องทุกข/์รอ้งเรียนเหตุเดือดร้อนร าคาญเป็นประจ าทุกเดือน ท าให้เห็นว่าประชาชน

ไดม้ีส่วนร่วมในการสอดส่องดูแลสังคมและการอยู่ร่วมกัน แสดงให้เห็นถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การสอดสอ่งดูแลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองทุ่ง 

2) สามารถด าเนินการแก้ไขปรับปรุงเหตุเดือดร้อนร าคาญตามเรื่องที่ประชาชนแจ้งเหตุหรือร้องเรียน/ร้อง
ทุกข ์

3) ออกตรวจพ้ืนที่และแจ้งผลการด าเนินการให้ผู้รอ้งเรียนทราบภายใน 15 วัน 
 

 
3.2.5 ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : กิจกรรม รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้

รอ้งเรียน/รอ้งทุกข์รับทราบ 
หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ในการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ เป็นสิ่งส าคัญเพราะการปฏิบัติหน้าที่ราชการทุก

ครั้งจะต้องมีการตรวจสอบ กลั่นกรองการใช้อ านาจ โดยการเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้รับทราบข้อเท็จจริง ข้อ
กฎหมายที่ถูกตอ้ง และตอ้งเป็นธรรมกับทุกฝุาย เมื่อด าเนินการตามขั้นตอนเรื่องการร้องเรียนร้องทุกข์เสร็จแล้วให้
แจ้งผู้รอ้งรับทราบโดยเร็วไมเ่กิน 15 วัน 

วัตถุประสงค์ 
1 เพ่ือปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดลดปัญหาทุจริต  
2 เพ่ือให้เกิดการปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างถูกต้องโดยการน าข้อเสนอแนะจากหน่วยตรวจสอบมาปฏิบัติ 
3 เพ่ือให้ผู้รอ้งได้รับทราบขั้นตอนของการด าเนินการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์และส่งเสริมภาคประชาชน

รว่มตรวจสอบการด าเนินงานของทางราชการ 
เป้าหมายการด าเนินการ 
ผู้รอ้งเรียนร้องทุกขท์ุกราย 
พื้นที่ด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองทุ่ง 
วิธีการด าเนินการ 
ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วเสร็จแจ้งผู้รอ้งโดยเร็วไมเ่กิน 15 วันท าการ 
ระยะเวลาด าเนินการ 
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
งานกฏหมายและคดี ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองทุ่ง 
งบประมาณด าเนินการ 
ไมใ่ช้งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
1) การปฏิบัติหน้าที่ราชการถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย เป็นธรรมกับทุกฝุาย 
2) ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติงานด้านการร้องเรียนร้องทุกข์ 
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3.3 การส่งเสริมใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนทอ่งถิ่น 
 

3.3.1 ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : มาตรการแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท า
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองทุ่ง 

หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 

หมวด 1 องค์กรจัดท าแผนพัฒนา ข้อ 7 (2) และข้อ 9 ก าหนดให้มีองค์กรและโครงสร้างขององค์กรจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปของคณะกรรมการ ดังนั้น เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลเมือง
ทุ่งในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบองค์การบริหารส่วนต าบล มีองค์กรในการจัดท าแผนพัฒนาตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 องค์การ
บริหารส่วนต าบลเมืองทุ่งโดยงานวิเคราะห์ ส านักงานปลัด จึงแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองทุ่งขึ้น 

 
วัตถุประสงค์ 
เพ่ือส่งเสริมใหบุ้คลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลและตัวแทนประชาชนจากทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วม

และแสดงความคิดเห็นในการจัดท าร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองทุ่งและ
แผนพัฒนาสี่ปีองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองทุ่งให้สอดคล้องกับประเด็นหลักการพัฒนาที่ประชาคมองค์การ
บริหารส่วนต าบล และคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองทุ่งก าหนดด้วยความถูกต้อง โปร่งใส 
และสุจริต 

เป้าหมาย/ผลผลิต 
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองทุ่ง จ านวน 9  คน 
พื้นที่ด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองทุ่ง 
วิธีด าเนินการ 
จัดประชุมคณะกรรมการชุมชน เพ่ือคัดเลือกผู้แทนประชาคมองค์การบริหารส่วนต าบล 
ระยะเวลาด าเนินการ 
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองทุ่งบางต าแหน่งในปัจจุบันจะ

ครบวาระการด ารงต าแหน่ง 2 ปีตามท่ีระเบียบฯ ก าหนด ในวันที่ 16 กันยายน 2561 องค์การบริหารส่วนต าบล
เมืองทุ่งจึงต้องด าเนินการคัดเลือกบุคคลในต าแหน่งดังกล่าวมาด ารงต าแหน่งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท า
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองทุ่งแทนกรรมการฯ ที่ครบวาระการด ารงต าแหน่ง ภายใน 30 กันยายน 
2561 เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นพ.ศ. 2558 หมวด 1 องคก์รจัดท าแผนพัฒนา ข้อ 7(2) และข้อ 9 ที่ก าหนด 

งบประมาณด าเนินการ 
ไมใ่ช่งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองทุ่ง 
ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
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องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองทุ่ง มีคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ต าบลเมืองทุ่งเพ่ือเป็นองคก์รในการยกร่างหรือจัดท ารา่งแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมือง
ทุ่งและรา่งแผนพัฒนาสี่ปีองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองทุ่งเพ่ือใช้เป็นแผนพัฒนาในการพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ต าบลเมืองทุ่งความต้องการของประชาคมและชุมชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองทุ่งด้วยความถูกต้อง 
โปร่งใส สุจริต และให้ความส าคัญในการต่อต้านการทุจริต 
 
 

3.3.2 ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดท าแผนชุมชน 
หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
ตามที่กระทรวงมหาดไทย โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มีนโยบายในการบูรณาการกระบวนการ

ท างานร่วมกันของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหมู่บ้าน/ชุมชน มีกระบวนการจัดท า 
ทบทวน ปรับปรุงแผนชุมชน เพ่ือพัฒนาคุณภาพแผนชุมชน และสนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น น าแผนชุมชนสู่การปฏิบัติซึ่งเป็นกลไกส าคัญในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและ
ท้องถิ่นของประชาชน องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองทุ่งได้ด าเนินการจัดโครงการประชุมประชาคมแผนแม่บท
ชุมชน ประจ าปีงบประมาณ 2561 เพ่ือน ามาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาสี่ปีขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองทุ่ง
ประจ าปี พ.ศ. 2561 – 2564 รวมถึงการน าเข้าบรรจุไว้ในร่างข้อบัญญัติงบประมาณขององค์การบริหารส่วน
ต าบลในปีถัดไปงานวิเคราะห์นโยบายและแผน ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองทุ่งจึงได้จัดให้มี
โครงการประชุมประชาคมแผนแม่บทชุมชน ประจ าปี พ.ศ. ………… ขึ้น 

วัตถุประสงค์ 
1) เพ่ือจัดเก็บข้อมูลพ้ืนฐานที่เป็นมาตรฐานสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการจัดท าแผนชุมชนและ

วางแผนพัฒนาท้องถิ่น 
2) เพ่ือระดมความคิดเห็นและก าหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาของผู้น าชุมชน 
3) เพ่ือให้ไดแ้ผนงานโครงการของชุมชน น ามาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาสี่ปีขององค์การบริหารส่วนต าบล 
4) เพ่ือรับทราบปัญหาและความต้องการที่แทจ้ริงของประชาชน 
5) เพ่ือฝึกให้ประชาชนได้รว่มกระบวนการ รว่มคิด รว่มท า รว่มแก้ปัญหา และส่งเสริมระบอบ

ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม 
6) เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปูองกันและปราบปรามการทุจริตการปฏิบัติราชการขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 
เป้าหมาย/ผลผลิต 
จัดเก็บข้อมูลพื้นฐานชุมชน และจัดใหม้ีประชุมเวทีประชาคม จ านวน 8 หมู่บ้าน ในเขตองค์การบริหาร

ส่วนต าบลเมืองทุ่งส าหรับให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นให้ได้มาซึ่งแผนงานของชุมชน เพ่ือน ามาบรรจุไว้ใน
แผนพัฒนาสี่ปีขององค์การบริหารส่วนต าบล 

พื้นที่ด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองทุ่ง 
วิธีด าเนินการ 
1) เสนอขออนุมัติโครงการ 
2) ประสานชุมชนเพ่ือคัดเลือกผู้จัดเก็บข้อมูลพ้ืนฐาน 
3) ประสานวิทยากร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
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4) จัดประชุมชี้แจงท าความเข้าใจ 
5) ด าเนินการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน, ตรวจสอบข้อมูล, ท าการบันทึกและประมวลผลข้อมูล 
6) จัดประชุมผู้น าชุมชนและเวทีประชาคมตามตารางที่ก าหนด 
7) จัดประชุมเพ่ือพิจารณาร่างแผนชุมชน 
8) จัดท าแผนชุมชนเพ่ือส่งให้งานวิเคราะห์ฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
9 ) ประเมินผล และรายงานผลให้ผู้บริหารทราบ 
ระยะเวลาด าเนินการ 
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) จัดเวทีประชุมประชาคมชุมชน และจัดให้มีการพิจารณาร่าง

แผนชุมชน จ านวน 8 หมู่บ้าน/ชุมชน ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ –เมษายน  
งบประมาณด าเนินการ 
15,000 บาท 
ผู้รับผิดชอบ 
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน ส านักงานปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองทุ่ง 
 
ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
1) มีข้อมูลพื้นฐานชุมชนที่ได้มาตรฐานส าหรับใช้ในการวางแผนพัฒนาชุมชนและพัฒนาท้องถิ่น 
2) ไดร้ับทราบปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในแต่ละชุมชน 
3) ไดแ้ผนงานโครงการของชุมชน เพ่ือน ามาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาสี่ปีองค์การบริหารส่วนต าบล 
4) ประชาชนไดแ้สดงความคิดเห็นและร่วมกันแก้ไขปญัหาของชุมชน 
5) ประชาชนไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมในการตัดสินใจตามระบอบประชาธิปไตย 
6) ประชาชนไดม้ีส่วนร่วมในการปูองกันและปราบปรามการทุจริตการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น 
 
 

3.3.3 ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : มาตรการแต่งตั้งตัวแทนประชาคมเข้าร่วมเป็น
คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง 

หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองทุ่ง ได้ด าเนินการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีในด้าน

การจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรอบปีงบประมาณ และส่งเสริมให้ภาคประชาชน (ประชาคม) 
ให้มีส่วนร่วมอย่างแข็งขันกับมาตรการการปูองกันการทุจริตในองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองทุ่ง 

วัตถุประสงค์ 
เพ่ือเป็นกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผ่านการประชาคม) ในการมีส่วนร่วมกับองค์การบริหารส่วนต าบล

เมืองทุ่งอย่างแข็งขันส าหรับการท างานขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองทุ่งได้มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
ก าหนดให้ภาคประชาชนและส่งเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผ่านการประชาคม) ให้มีส่วนร่วมอย่างแข็งขัน 
กับมาตรการการปูองกันการทุจริตในองค์การบริหารส่วนต าบลนั่นคือได้ท าหน้าที่อย่างถูกต้อง 

เป้าหมาย 
ตัวแทนประชาคมหมู่บ้านทั้ง  8 หมู่บ้าน 
วิธีการด าเนินการ 
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1) ส่งเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยผ่านการประชาคม) ให้มีส่วนร่วมกับองค์การบริหารส่วนต าบลเมือง
ทุ่งอย่างแข็งขันส าหรับการท างานขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองทุ่งไดม้ีกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ ก าหนดให้
ภาคประชาสังคม (ตัวแทนประชาคม) ต้องไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองทุ่งในหลายๆ ส่วน 
เช่น ให้ตัวแทนประชาคมมีส่วนร่วมเป็นกรรมการตามระเบียบฯ ว่าด้วยการพัสดุ เช่น เป็นกรรมการเปิดซองสอบ
ราคาเปน็กรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาเป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเป็นกรรมการตรวจการจ้าง ฯลฯ 

2) มีการฝึกอบรมตัวแทนประชาคมให้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องระเบียบฯว่าด้วยการพัสดุ เพ่ือเรียนรู้ท า
ความเขา้ใจระเบียบตา่งๆ จะได้ปฏิบัติไดอ้ย่างถูกตอ้ง 

ระยะเวลาการด าเนินการ 
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
งบประมาณด าเนินการ 
ไมใ่ช้งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ส านักงานปลัดและกองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองทุ่ง 
ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
1) ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการด าเนินงานและตรวจสอบการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล

เมืองทุ่ง 
2) ภาคประชาชนทราบและตระหนักถึงสิทธิ หน้าที่และบทบาทในการมีส่วนร่วมและตรวจสอบการ

ด าเนินงานของหน่วยงานท้องถิ่นของตนเอง 
 
 
         3.3.4 ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : กิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การ
บริหารส่วนต าบลเมืองทุ่ง 
         หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลในฐานะองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นตอ้งด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ซึ่งเป็นกระบวนการวัดผลการบริหารและปฏิบัติราชการของ
องค์การบริหารส่วนต าบลว่าสัมฤทธิ์ผลตามเปูาหมายหรือไม่ ตลอดจนเป็นการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ
องค์การบริหารส่วนต าบล เพ่ือน าผลที่ได้จากการประเมินมาใช้ในการปรับปรุง แก้ไขส่งเสริม พัฒนา ขยายหรือยุติ
การด าเนินภารกิจต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองทุ่งต่อไป ดังนั้น อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 9(3) 
และมาตรา 45 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
(ประกอบกับแนวทางปฏิบัติตามหนังสือจังหวัดร้อยเอ็ด ที่ มท ………. ลงวันที่ ………. เดือน……… 25xx) องค์การ
บริหารส่วนต าบลเมืองทุ่งจึงได้จัดท าโครงการการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองทุ่งประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ……เพ่ือให้การประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองทุ่งมีการ
ขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งจะส่งเสริมให้องค์การบริหารส่วนต าบลมีมาตรฐานในการปฏิบัติราชการ ลด
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน และการอ านวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน เพ่ือประโยชน์
สุขของประชาชนโดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
ตรวจสอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
กฎหมายก าหนด 

วัตถุประสงค์ 
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1) เพ่ือติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกตอ้งตามมาตรฐานการปฏิบัติราชการ 
2) เพ่ือให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์การ

บริหารส่วนต าบลเมืองทุ่งและเป็นการเฝูาระวังการทุจริตในการบริหารจัดการตามภารกิจขององค์การบริหารส่วน
ต าบลเมืองทุ่ง 

3) เพ่ือด าเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองทุ่ง 
เป้าหมาย/ผลผลิต 
คณะท างานและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล

เมืองทุ่ง 
พื้นที่ด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองทุ่ง 
วิธีด าเนินการ 
1) ประสานกับส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือรวบรวมข้อมูล 
2) จัดท าโครงการและขออนุมัติโครงการ 
3) จัดท าประกาศประชาสัมพันธ์การด าเนินโครงการ 
4) จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะท างานและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติ

ราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองทุ่ง(ตามหนังสือสั่งการ ที่ มท 0892.4/ว 435 ลงวันที่ 11 ก.พ. 
2558) จ านวน 7 คน ประกอบด้วย 

(1) ผู้แทนชุมชนองค์กรภาคประชาชน ภาคเอกชน   2 คน 
(2) ผู้แทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองทุ่ง  2 คน 
(3) ผู้ทรงคุณวุฒิ       2 คน 
(4) ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล    เป็นกรรมการและเลขานุการ 
(5) หัวหน้าส านักปลัด      เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 
(6)  นักทรัพยากรบุคคล      เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

ให้คณะกรรมการฯ ด าเนินการดังนี้ 
(1) ประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองทุ่งตามหลักเกณฑ์และ 

วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ด ี
(2) ประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองทุ่งปีละ 2 ครั้งเปน็ 

อย่างนอ้ยแล้วเสนอผลการประเมินให้องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองทุ่งทราบ เพ่ือน าผลที่ได้จากการประเมินมาใช้
ในการปรับปรุงแกไ้ข ส่งเสริม พัฒนา ขยายหรือยุติการด าเนินภารกิจต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองทุ่ง 

(3) จัดท าแบบประเมินผลและแบบรายงานผลการประเมินการปฏิบัติราชการขององค์การ 
บริหารส่วนต าบลเมืองทุ่งส าหรับผลการปฏิบัติราชการประจ าปี 

(4) ด าเนินการเรื่องอ่ืนๆ ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองทุ่งมอบหมาย 
5) ประชุมคณะกรรมการ/คณะท างานและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
6) การจัดท าแผนการด าเนินงาน 
7) การด าเนินโครงการให้เป็นไปตามแผนการด าเนินงาน 
8) จัดท าแบบสอบถามวัดความพึงพอใจในการปฏิบัติราชการของหน่วยงานต่างๆขององค์การบริหารส่วน

ต าบลเมืองทุ่งพร้อมตัวชี้วัด 
9) การติดตามและประเมินผล 
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10) การจัดท าสรุปรายงานผลการด าเนินโครงการฯ แล้วรายงานให้ผู้บริหารพิจารณาทราบปรับปรุง
ด าเนินการแกไ้ขตอ้ไป 

ระยะเวลาด าเนินการ 
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
งบประมาณด าเนินการ 
ไมใ่ช้งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
งานการเจ้าหน้าที่ ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองทุ่ง 
ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
ผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลดีขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา 

 
 

3.3.5 ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : มาตรการตรวจสอบโดยคณะกรรมการประเมินผลการ
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองทุ่ง 

หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
ตามแนวทางและวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งสอดคล้องกับ

หมวด 5 และหมวด 7 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
1) การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ 
2) การบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ 
3) การปรับปรุงภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
4) การประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
ดังนั้น เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองทุ่งให้เกิดความโปร่งใส 

ตรวจสอบได้เสริมสร้างบทบาทของประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมกับประชาชน/ต าบล/ชุมชน/หมู่บ้าน และเพ่ือให้
สอดคล้องกับแนวทางและวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งสอดคล้องกับ
หมวด 5 และหมวด 7 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 

วัตถุประสงค์ 
1) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารงานองค์การบริหารส่วนต าบลให้เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้

เสริมสร้างบทบาทของประชาชน 
2) เพ่ือเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็นในการบริหารงานขององค์การ

บริหารส่วนต าบลเมืองทุ่ง 
เป้าหมาย 
ผู้แทนชุมชน ผู้แทนสภาท้องถิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนพนักงานส่วนต าบล 
พื้นที่ด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองทุ่ง 
วิธีด าเนินการโครงการ 
1) จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 
2) ประเมินผลการปฏิบัติราชการ ในองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองทุ่งตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร

กิจการบ้านเมืองที่ดี 
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3) รายงานผลการพิจารณาให้ผู้บริหารทราบ ตามหลักเกณฑ์ฯ ก าหนด 
ระยะเวลาด าเนินการ 
4 ปี (ปีงบประมาณ 2561 – 2564) 
งบประมาณด าเนินการ 
ไมใ่ช้งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
งานกฏหมายและคดี ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองทุ่ง 
 
 
 
ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามาร่วมในการตัดสินใจในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วน

ต าบลเมืองทุ่งหรือโครงการที่มีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชนท าให้องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองทุ่งมี
ความโปร่งใส ตรวจสอบได ้
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มิติที่ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วน 
         ท้องถิ่น 
 

4.1 มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายในตามท่ีคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 
ก าหนด 
 

4.1.1 ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ :โครงการจัดท าแผนการตรวจสอบภายในประจ าปี ประจ าปี
งบประมาณ 2561-2564 

หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
การตรวจสอบปัจจัยส าคัญที่จะช่วยให้การด าเนินงานตามภารกิจของอบต.เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลทั้งยังช่วยปูองกันหรือลดความเสี่ยงจากการด าเนินงานผิดพลาดและลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นซึ่ง
การตรวจสอบภายในนั้นยังถือเป็นส่วนประกอบส าคัญที่แทรกอยู่ในการปฏิบัติงานตามปกติซึ่งจะต้องมีการกระท า
อย่างเปน็ขั้นตอนที่ถูกต้องตามระเบียบและกฎหมายที่ก าหนดโดยผู้บริหารสามารถน าแผนการตรวจสอบภายในมา
ใช้โดยรวมเปน็ส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารเพ่ือให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการด าเนินงานอีกทั้งยังเป็น
แนวทางการปฏิบัติงานซึ่งเป็นแนวทางการตรวจสอบภายในที่ชัดเจนดังนั้นการจัดท าแผนการตรวจสอบภายใน
อย่างมีมาตรฐานประกอบกับมีระเบียบข้อบังคับตลอดจนกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้องจะท าให้การปฏิบัติงานของ
องค์การบริหารส่วนต าบลเป็นไปอย่างถูกตอ้งและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของทางราชการ 

วัตถุประสงค์ 
1) เพ่ือจัดวางระบบการควบคุมภายในตามระเบียบการก าหนดมาตรฐานควบคุมภายในพ.ศ. 2544 
2) เพ่ือพิสูจน์ความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆทางด้านการบัญชีและด้านอ่ืนๆที่

เกี่ยวขอ้ง 
3) เพ่ือตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับค าสั่งมติ 

คณะรัฐมนตรีและนโยบายที่ก าหนด 
4) เพ่ือตรวจสอบหาระบบการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจว่าเพียงพอและเหมาะสม 
5) เพ่ือเป็นหลักประกันการใช้และระวังทรัพย์สินต่างๆของส่วนราชการเป็นไปอย่างเหมาะสมเปูาหมาย/

ผลผลิตพนักงาน อบต.ทุกหน่วยงาน พนักงานครูและเจา้หน้าที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อบต. 
พื้นที่ด าเนินการ 
ส่วนราชการทุกหน่วยงานโรงเรียนในสังกัด อบต. และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อบต. 
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วิธีการด าเนินการ 
1) จัดท าแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
2) ตรวจสอบความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆด้วยเทคนิคและวิธีการตรวจสอบที่

ยอมรับโดยทั่วไปปริมาณมากน้อยตามความจ าเป็นและเหมาะสมโดยค านึงถึงประสิทธิภาพของระบบการควบคุม
ภายในและความส าคัญของเรื่องที่ตรวจสอบรวมทั้งวิเคราะห์และประเมินผลการบริหารและการปฏิบัติงานของ
หนว่ยรับตรวจ 

3) ตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณการเงินการพัสดุและทรัพย์สินรวมทั้งการ
บริหารงานด้านอื่นๆขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปตามนโยบายกฎหมายระเบียบข้อบังคับค าสั่งและมติ
คณะรัฐมนตรีตลอดจนตรวจสอบระบบการดูแลรักษาและความปลอดภัยของทรัพย์สินและทรัพยากรทุกประเภท
เป็นไปโดยมีประสิทธิภาพประสิทธิผลและประหยัด 

4) สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามมาตรฐานและ/หรือระเบียบข้อบังคับค าสั่งที่ทางราชการก าหนด
เพ่ือให้มั่นใจได้ว่าสามารถน าไปสู่การปฏิบัติงานที่ตรงตามวัตถุประสงค์และสอดคล้องกับนโยบาย 

5) รายงานผลการตรวจสอบและติดตามประเมินผล 
ระยะเวลาการด าเนินการ 
4 ปี (ปีงบประมาณพ.ศ. 2561 – 2564) 
งบประมาณด าเนินการ 
ไมใ่ช้งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
หนว่ยงานตรวจสอบภายใน อบต. เมืองทุ่ง 
ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

       1) บุคลากรมีความเขา้ใจและปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานมากขึ้น  
       2) ความเสี่ยงในการเบิกจ่ายเงินลดน้อยลง 
      3) การใช้ทรัพยากรของส านัก/กอง/หนว่ยงานที่มีอยู่อย่างคุ้มค่าประหยัด 
     4) ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดินค้างช าระลดน้อยลง 
 
 

4.1.2 ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : กิจกรรมการจัดท ารายงานการควบคุมภายใน 
หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ส.ต.ง. การก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายในพ.ศ. 2544 

ก าหนดให้หน่วยรับตรวจติดตามประเมินผลการควบคุมภายในที่ได้ก าหนดไว้รายงานต่อผู้ก ากับดูแลและ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ ดังนั้นเพ่ือให้
การปฏิบัติถูกต้องและเป็นไปตามที่ระเบียบฯก าหนด อบต.เมืองทุ่ง จึงได้มีการจัดท าและรายงานการควบคุม
ภายในตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินก าหนดเป็นประจ าทุกป ี

วัตถุประสงค์ 
1) เพ่ือติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับองค์กรของ อบต.เมืองทุ่ง 
2) เพ่ือสรุปรายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายในให้นายก อบต.เมืองทุ่ง ทราบตามแบบที่ระเบียบ

ฯก าหนด 
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3) เพ่ือรายงานการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในต่อผู้ก ากับดูแลและคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดินตามก าหนด 

เป้าหมาย/ผลผลิต 
ส่วนราชการทุกหน่วยงานของ อบต.เมืองทุ่ง 
พื้นที่ด าเนินการ 
ส่วนราชการทุกหน่วยงานของ อบต.เมืองทุ่ง 
วิธีด าเนินการ 
1) แตง่ตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับองค์กร 
2) แตง่ตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานย่อย 
3) ผู้บริหารมีหนังสือแจ้งให้ทุกส่วนราชการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน 
4) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานย่อยด าเนินการประเมิน

องคป์ระกอบตาม แบบปย.1 และประเมินผลการปรับปรุงการควบคุมภายในตาม แบบปย.2 
5) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับองค์กรด าเนินการรวบรวมเพ่ือจัดท า

รายงานการควบคุมภายในตามระเบียบฯข้อ 6 ระดับองค์กรและน าเสนอผู้บริหารพร้อมจัดส่งรายงานให้ผู้ก ากับ
ดูแลและคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 

ระยะเวลาการด าเนินการ 
4 ปี (ปีงบประมาณพ.ศ. 2561 – 2564) 
งบประมาณด าเนินการ 
ไมใ่ช้งบประมาณด าเนินการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
งานกฎหมายและคดี ส านักงานปลัด อบต.เมืองทุ่ง 
ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
1) บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
2) ลดโอกาสความผิดพลาดปูองกันและลดความเสี่ยงต้องการปฏิบัติงาน 
3) เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรและประชาชนโดยรวม 

 
4.1.3 ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  : กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายในหน่วยงาน

ย่อย 
หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
ระบบการควบคุมภายในเป็นกลไกที่ส าคัญและเป็นเครื่องมือในการบริหารงานในหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นใน

ภาครัฐหรือเอกชนทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ระบบการควบคุมภายในจะช่วยควบคุมหรือลดความเสี่ยงของ
หนว่ยงานให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ซึ่งจะท าให้ปฏิบัติงานและการจัดการของหน่วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ใน
อดีตที่ผ่านมาการบริหารงานของหน่วยงานภาครัฐได้มีการควบคุมภายในตามที่กระทรวงการคลังประกาศให้ใช้เป็น
เรื่องๆไปซึ่งอาจอยู่ในรูปของกฎหมายระเบียบระบบบัญชีหนังสือสั่งการและหนังสือตอบข้อหารือต่างๆโดยส่วน
ใหญจ่ะเนน้ไปท่ีการควบคุมดา้นการเงินและบัญชีและการปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบหรือกฎเกณฑ์ที่ทางราชการ
ก าหนดไว้ ซึ่งไม่ครอบคลุมถึงการจัดการด้านอ่ืนๆนอกเหนือจากด้านการเงินและบัญชีในหน่วยงานจึงไม่สามารถ
สะท้อนภาพถึงผลการด าเนินงานในภาพรวมของหน่วยงานได้ระบบการควบคุมภายในที่ดีควรเป็นระบบการ
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ควบคุมท่ีครอบคลุมงานทุกดา้นและสามารถสะท้อนภาพให้เห็นเป็นองคร์วมของหน่วยงานนั้นๆว่ามีการด าเนินงาน
ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่เพียงใดการที่ระบบการควบคุมภายในของรัฐยังไม่ครอบคลุมทุกระบบงาน
อาจเป็นช่องทางรั่วไหลท าให้เกิดความเสียหายในหน่วยงานและการด าเนินงานไม่สัมฤทธิ์ผลทั้งนี้สาเหตุส่วนหนึ่ง
อาจเกิดจากการก าหนดหนดที่และมอบหมายงานในหน่วยงานไม่เหมาะสมการมอบหมายการปฏิบัติงานทั้ง
กระบวนการให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งเพียงคนเดียวการควบคุมสอบทานและการตรวจสอบยังไม่มีประสิทธิภาพ
เพียงพอตลอดจนขาดการประเมินและการบริหารความเสี่ยงการควบคุมภายในของหน่ วยงานที่ก าหนดขึ้นและ
พัฒนาให้ระบบการควบคุมภายในดังกล่าวทันสมัยอยู่เสมอ องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองทุ่งพิจารณาแล้วเห็นว่า
เพ่ือให้องคก์รมีแนวทางในการก าหนดระบบการควบคุมภายในให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการ
ปฏิบัติงานในหน่วยงานจึงได้ก าหนดกิจกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วน
ต าบลเมืองทุ่งขึ้น 

วัตถุประสงค์ 
1) เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลท าให้การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่าง

ประหยัดและคุ้มค่าโดยลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ซ้ าซ้อนหรือไม่จ าเป็นลดความเสี่ยงหรือผลเสียหายด้านการเงิน
หรือดา้นอื่นๆท่ีอาจมีขึ้น 

2) เพ่ือให้มีข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้องครบถ้วนและเชื่อถือได้ สร้างความมั่นใจแก่ผู้บริหารใน
การตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารและการปฏิบัติงานและบุคคลภายนอกท่ีเกี่ยวข้อง 

3) เพ่ือให้บุคลากรมีการปฏิบัติตามนโยบายกฎหมายเงื่อนไขสัญญาข้อตกลงระเบียบข้อบังคับต่างๆของ
หนว่ยงานอยา่งถูกต้องและครบถ้วน 

เป้าหมาย 
เพ่ือให้การควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองทุ่งเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม

กับการปฏิบัติงานในหน่วยงานอีกทั้งยังเป็นการควบคุมหรือลดความเสี่ยงของหน่วยงานให้อยูในระดับที่ยอมรับได้ 
ซึ่งจะท าให้การปฏิบัติงานและการจัดงานของหน่วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ 

วิธีด าเนินการ 
1) แตง่ตั้งคณะท างานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน

ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายในพ.ศ. 2544 ข้อ 6 
2) ประชุมคณะท างานเพ่ือปรับปรุงพัฒนาระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้การปฏิบัติตาม

ภารกิจและตามนโยบายของรัฐบาลกระทรวงมหาดไทยและตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองทุ่ง
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

3) การรวบรวมผลการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในให้คณะท างานฯเพื่อสรุปข้อมูล 
4) รายงานผลการปฏิบัติงานความคิดเห็นและอุปสรรคต่างๆให้นายก อบต.และผู้บริหารทราบ 
สถานที/่ระยะเวลาด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองทุ่ง  4 ปี  (ปีงบประมาณพ.ศ. 2561 – 2564) 
หน่วยงานรับผิดชอบ 
ทุกกอง/ส านักขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองทุ่ง 
งบประมาณด าเนินการ 
ไมใ่ช้งบประมาณ 
ประโยชน์ที่คาดวา่จะได้รับ 
1) การด าเนินงานของหน่วยงานบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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2) การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพประหยัดและคุมค่า 
3) มีข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้องครบถว้นและเชื่อถือได้ สามารถน าไปใช้ในการตัดสินใจ 
4) การปฏิบัติในหน่วยงานเป็นไปอย่างมีระบบและอยู่ในกรอบของกฎหมายระเบียบข้อบังคับท่ีวางไว้ 
5) เป็นเครื่องมือช่วยผู้บริหารในการก ากับดูแลการปฏิบัติงานดีอย่างดียิ่ง 
ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
1) มีรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในตามมาตรฐานข้อ 6 ที่เสร็จตามก าหนดเวลา 
2) กิจกรรมการควบคุมภายในร้อยละ 80 ไดด้ าเนินการแก้ไข 
3) รอ้ยละของหน่วยงานรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในครบทุกงาน 
4) มีการจัดการความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมภายใน 
5) ระดับความพึงพอใจของผู้ที่เก่ียวข้องในการจัดท ารายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 

(รอ้ยละ 80 ในระดับมาก) 
4.1.4 ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  :  มาตรการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในอบต.

เมืองทุ่ง 
หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายในพ.ศ. 2544 

ก าหนดใหอ้บต.เมืองทุ่งในฐานะหน่วยรับตรวจจัดวางระบบควบคุมภายในโดยใช้มาตรฐานการควบคุมภายในเป็น
แนวทางหรือเครื่องมือในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เกิดจากการด าเนินกิจกรรมหรือโครงการต่ างๆของหน่วย
รับตรวจและรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินผู้ก ากับดูแลอย่างน้อยปี
ละหนึ่งครั้งภายในเกา้สิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผล
ว่าการด าเนินงานของหน่วยรับตรวจจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพของการด าเนินงานและการใช้ทรัพยากรซึ่งรวมถึงการดูแลรักษาทรัพย์สินการปูองกันหรือลดความ
ผิดพลาดความเสียหายการรั่วไหลการสิ้นเปลืองหรือการทุจริตในหน่วยรับตรวจด้านความเชื่อถือได้ของรายงาน
ทางการเงินและด้านการปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับและมติคณะรัฐมนตรีการด าเนินการจัดวางระบบ
ควบคุมภายในเพ่ือน าความเสี่ยงที่มีหรือคาดว่ าจะมีและจัดให้มีกิจกรรมการควบคุมที่มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลเพ่ือปูองกันหรือลดความเสียหายความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นและให้สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์
ของการควบคุมภายในจึงไดก้ าหนดมาตรการการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 

วัตถุประสงค์ 
1) เพ่ือให้ส่วนราชการที่รับผิดชอบจัดท าและน าแผนการปรับปรุงหรือบริหารจัดการความเสี่ยงไป

ด าเนินการเพ่ือควบคุมลดความเสี่ยงในการปูองกันหรือลดความผิดพลาดความเสียหายการรั่วไหลการสิ้นเปลือง
หรือการทุจริตในหน่วยรับตรวจ 

2) เพ่ือให้มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงหรือบริหารจัดการความเสี่ยงระบบ
ควบคุมภายในของส่วนราชการที่รับผิดชอบและรายงานผลต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินผู้ก ากับดูแลภายใน
เวลาที่ก าหนด 

3) เพ่ือเป็นการเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกการควบคุมภายในให้เกิดประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 
เป้าหมาย/ผลผลิต 
ทุกส่วนราชการของอบต.เมืองทุ่ง 
พื้นที่ด าเนินการ 
ส านักงาน อบต.เมืองทุ่ง 
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วิธีด าเนินการ 
1) ประธานคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในอบต.เมืองทุ่ง (ระดับองค์กร) จัดส่ง

รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบปอ.3) ให้ทุกส่วนราชการไปด าเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง
ในส่วนที่รับผิดชอบและมีการติดตามผลระหว่างป ี

2) หัวหน้าส่วนราชการของอบต.เมืองทุ่งน าแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบปอ.3) ไป
ด าเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงภายในเวลาที่ก าหนดและรายงานผลการด าเนินการต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
ติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของส่วนราชการ (ระดับส่วนย่อย) 

3) หัวหน้าส่วนราชการของอบต.เมืองทุ่ง  รายงานผลการด าเนินการแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน 
(แบบปอ.3) พร้อมปญัหาอุปสรรคต่อประธานคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในอบต.เมืองทุ่ง 

4) คณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในอบต.เมืองทุ่งประชุมพิจารณาและประเมินผลการ
ควบคุมและบริหารจัดการความเสี่ยงของแต่ละส่วนราชการว่ามีความเพียงพอหรือไม่ หรือจะต้องด าเนินการ
บริหารจัดการความเสี่ยงต่อไป 

5) รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดินผู้ก ากับดูแลอยา่งน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเกา้สิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ 

ระยะเวลาด าเนินการ 
4 ปี (ปีงบประมาณพ.ศ. 2561 – 2564) 
งบประมาณด าเนินการ 
ไมใ่ช้งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ทุกกอง /ส านักของ  อบต.เมืองทุ่ง 
ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
1) ส่วนราชการที่รับผิดชอบมีการน าแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในไปด าเนินการบริหารจัดการ

ความเสี่ยง 
2) มีการติดตามผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน 
3) มีการรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินผู้ก ากับดูแล

ภายในเวลาที่ก าหนด 
 
 

4.2.1 ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ :มาตรการส่งเสริมใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบก ากับ
ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุแต่งตั้งการโอนย้าย 

หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
การบริหารงานบุคคลเป็นกระบวนการเกี่ยวกับบุคคลถือว่าเป็นสิ่งส าคัญหรือเป็นหัวใจขององค์กรจึงมักจะ

ก าหนดหน้าที่ของงานเป็นเรื่องๆการวางนโยบายการวางแผนการวางระเบียบและข้อบังคับที่ปฏิบัติงานในองค์กร
หรือหน่วยงานเพ่ือให้มีประสิทธิภาพและเพ่ือให้การปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ องค์การบริหารส่วนต าบล
เมืองทุ่งจึงได้ก าหนดมาตรการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบก ากับดูแลการบริหารงานบุคคลโดย
พิจารณาจากประเด็นการบริหารงานบุคคลโดยยึดมั่นในหลักคุณธรรมในเรื่องการบรรจุแต่ งตั้งการโอนย้ายการ
เลื่อนระดับและการเลื่อนขั้นเงินเดือนโดยถือปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบหนังสือสั่งการโดยเคร่ งครัดเพ่ือให้การ
บริหารงานบุคคลขององคก์ารบริหารส่วนต าบลเมืองทุ่งเป็นไปอย่างโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ 
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วัตถุประสงค์ 
1) เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมการตรวจสอบก ากับดูแลการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปด้วยความโปร่งใส

และเปน็ธรรม 
2) เพ่ือให้เป็นแนวทางในการตรวจสอบก ากับดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุแต่งตั้งการ

โอนย้าย 
เป้าหมาย/ผลผลิต 
พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้างที่มีการด าเนินการด้านการบริหารงานบุคคล 
พื้นที่ด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองทุ่ง  อ าเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 
วิธีการด าเนินการ 
ตรวจสอบก ากับดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุแต่งตั้งการโอนย้ายแต่งตั้งกรรมการจากภาค

ประชาชนให้มีส่วนร่วมตรวจสอบก ากับดูแลบริหารงานบุคคลในการบรรจุแต่งตั้งองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองทุ่ง
ไดด้ าเนินการตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องอย่างเครง่ครัด 
  - การสรรหาการบรรจุแต่งตั้งได้มีการประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานอื่นและก.อบต.จังหวัดอ่ืนรวมถึง 
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนภายในต าบลทราบโดยการประกาศเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน 

- มีการประชาสัมพันธ์ลงในเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนต าบลเมือง 
- มีการติดประกาศประชาสัมพันธ์ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองทุ่ง 
- ในการบรรจุแต่งตั้งได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจากหน่วยงานอื่นเป็นกรรมการรวมถึงมีการแต่งตั้ง

ประชาชนเพื่อตรวจสอบขั้นตอนการด าเนินการในการบรรจุแต่งตั้ง 
- การบรรจุแต่งตั้งจะต้องได้รับการตรวจสอบคุณสมบัติและความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงาน

ส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) ก่อน 
- ในการออกค าสั่งการบรรจุแต่งตั้งองคก์ารบริหารส่วนต าบลเมืองทุ่งจะออกค าสั่งแต่งตั้งได้ต้องไมก่่อน

วันที่องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองทุ่งรับมติคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) 
การเลื่อนระดับ/เลื่อนต าแหน่ง 

- แตง่ตั้งกรรมการจากภาคประชาชนให้มีส่วนร่วมตรวจสอบก ากับดูแลการบริหารงานบุคคลในการเลื่อน
ระดับ/การเลื่อนต าแหนง่องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองทุ่งไดด้ าเนินการตามกฎหมายระเบียบหนังสือสั่งการ
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 

- มีการแจงผู้ที่มีคุณสมบัติทราบโดยการบันทึกข้อความแจ้งผู้มีคุณสมบัติที่จะเลื่อนระดับ/เลื่อนต าแหน่ง 
- มีการประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานอื่นและก.อบต.จังหวัดอ่ืนรวมถึงประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนภายใน

ต าบลทราบโดยการประกาศเสียงตามสายภายในหมู่บ้านและมีการประชาสัมพันธ์ลงในเว็บไซต์ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลเมืองทุ่ง 

- มีข้ันตอนการตรวจสอบคุณสมบัติผู้ขอรับการประเมินเพ่ือเลื่อนระดับ/เลื่อนต าแหน่ง 
- มีการแตง่ตั้งคณะกรรมการจากหน่วยงานอื่นเข้าร่วมเป็นกรรมการประเมินผลงานการเลื่อนระดับ/การ

เลื่อนต าแหน่งเพ่ือความโปร่งใส 
- มีการออกค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการในการด าเนินการอย่างชัดเจน 
- ผู้ขอรับการประเมินสามารถซักถามข้อสงสัยหรือโต้แย้งผลการประเมินหรือตรวจสอบการด าเนินการที่

ตนเองเห็นว่าไมเ่ป็นธรรมได้ 
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- การเลื่อนระดับ/การเลื่อนต าแหน่งจะต้องได้รับการตรวจสอบคุณสมบัติและความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) ก่อน 

- ในการออกค าสั่งการเลื่อนระดับ/การเลื่อนต าแหน่งองคก์ารบริหารส่วนต าบลเมืองทุ่งจะออกค าสั่ง
แตง่ตั้งได้ต้องไม่ก่อนวันที่องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองทุ่งรับมติคณะคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัด 
(ก.อบต.จังหวัด) การเลื่อนข้ันเงินเดือน 

- แตง่ตั้งกรรมการจากภาคประชาชนให้มีส่วนร่วมตรวจสอบก ากับดูแลบริหารงานบุคคลในการที่องค์การ
บริหารส่วนต าบลเมืองทุ่งได้ด าเนินการเลื่อนขั้นเงินเดือนตามกฎหมายระเบียบหนังสือสั่งการข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
อย่างเครง่ครัด 

- มีการจัดท าประกาศหลักเกณฑ์หรือแนวทางนากรปฏิบัติงานและประกาศเผยแพร่หลักเกณฑ์ให้บุคลากร
ทราบ 

- มีการแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานและคณะกรรมการพิจารณาการ
เลื่อนขั้นเงินเดือนเพื่อพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนให้เป็นไปอยา่งยุติธรรม 

- มีการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานและคณะกรรมการพิจารณาการ
เลื่อนขั้นเงินเดือนมีการน าข้อมูลมาใช้ประกอบการตัดสินใจเพ่ือประกอบการพิจารณาความดีความชอบเช่นข้อมูล
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงานความสามารถและความอุตสาหะการรักษาวินัยการปฏิบัติตน
เหมาะสมและข้อมูลการลาเป็นต้น 

- มีการแจ้งผลการประเมินให้พนักงานทราบพร้อมเปิดโอกาสให้ซักถามตอบข้อสงสัยและโต้แยง้ผลการ
ประเมินที่ไมเ่ป็นธรรม 

- นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลเมืองทุ่งออกค าสั่งการเลื่อนขั้นเงินเดือนตามมติคณะกรรมการพิจารณา
การเลื่อนข้ันเงินเดือนและมีการติดประกาศผลการเลื่อนขั้นเงินเดือนให้พนักงานทราบโดยทั่วกัน 

ระยะเวลาการด าเนินการ 
4ปี (ปีงบประมาณพ.ศ. 2561 –พ.ศ. 2564) 
งบประมาณด าเนินการ 
ไมใ่ช้งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
งานการเจ้าหน้าที่ ส านักงานปลัด องคก์ารบริหารส่วนต าบลเมืองทุ่ง 
ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
ตัวช้ีวัด 
ก าหนดเป็นระดับขั้นของความส าเร็จแบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดับโดยพิจารณาจาก

ความก้าวหน้าของขั้นตอนการด าเนินงานตามเปูาหมายของแต่ละระดับผลลัพธ์ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
ตรวจสอบก ากับดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุการโอนย้ายขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองทุ่ง 
และมีแนวทางในการปฏิบัติงานอย่างชัดเจนพรอ้มทั้งเปิดเผยและสามารถอธิบายผลที่เกิดข้ึนดังกล่าวได้ 

 
 

4.2.2 ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : กิจกรรมการรายงานผลการใช้จ่ายเงินให้ประชาชนได้รับ
ทราบ 

หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
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การปฏิบัติงานด้านการคลังเป็นการท างานที่ต้องอาศัยระเบียบกฎหมายหนังสือสั่งการตลอดจนมติ
คณะรัฐมนตรีวิธีการท างานต้องอยู่ในกรอบและต้องมีระบบการบริการที่รวดเร็วถูกต้องประชาชนหรือผู้รับบริการ
เกิดความพึงพอใจสร้างความสะดวกให้แก่ประชาชนมากที่สุดถูกต้องทั้งระเบียบกฎหมายข้อเท็จจริงไม่มี
ข้อผิดพลาดบริการด้วยความเสมอภาคกันไม่เลือกปฏิบัติเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงานการบริหาร
การเงินการคลังเกิดความโปร่งใสไม่เกิดการทุจริตคอรรัปชันมีการท างานมีกระบวนการที่โปร่งใสสามารถตรวจสอบ
ไดร้ายงานการเงินจากหน่วยงานภายในและภายนอกไม่พบข้อบกพร่องมีกระบวนการทางการคลังที่เปิดเผยข้อมูล
อ่ืนต่อประชาชน 

วัตถุประสงค์ 
1) เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ 
2) การใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าและเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถซักถามและตรวจสอบได้ 
3) ปฏิบัติงานถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
4) ในการบริหารจัดการต้องท าอย่างเปิดเผยสามารถตรวจสอบได้จึงต้องมีการปรับปรุงแก้ไขการท างาน

ขององคก์รใหม้ีความโปร่งใสสามารถเปิดเผยขอ้มูลขา่วสารเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถตรวจสอบความถูกต้อง
ได ้

เป้าหมาย/ผลผลิต 
ประชาชนในเขตอบต. เมืองทุ่ง 
พื้นที่ด าเนินการ 
อบต.เมืองทุ่ง  อ าเภอสุวรรณภูมิ  จังหวัดร้อยเอ็ด 
วิธีด าเนินการ 
จัดท างบแสดงฐานะการเงินและงบอ่ืนๆตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงินการเบิกจ่ายเงิน

การฝากเงินการเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม
โดยเปิดเผยเพ่ือให้ประชาชนทราบณองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองทุ่งภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปี และจัดท า
รายงานแสดงผลการด าเนินงานตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก าหนดเพ่ือน าเสนอผู้บริหารท้องถิ่นและ
ประกาศส าเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยเพ่ือให้ประชาชนทราบทุกสามเดือน 

ระยะเวลาด าเนินการ 
4 ปี (ปีงบประมาณพ.ศ. 2561 – 2564) และด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 
งบประมาณด าเนินการ 
ไมใ่ช้งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
งานการเงินและบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองทุ่ง 
ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
1) มีการพัฒนาการบริหารด้านการเงินการคลังและงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ 
2) มีการเบิกจ่ายถูกต้องรวดเร็วเกิดความประหยัด 
3) มีการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นท่ีหรือผู้รับบริการ 

 
4.2.3 ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  : กิจกรรมการรายงานในการตรวจสอบการรับการจ่ายและ

การใช้ประโยชน์ทรัพยสิ์นและครุภัณฑ์คงเหลือประจ าปีขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองทุ่ง 
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หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
การเบิกจ่ายเงินขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นขั้นตอนหนึ่งของวงจรการบริหารการเงินการคลังของ

องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นเจ้าหน้าที่จะต้องปฏิบัติตามอ านาจหน้าที่ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยหรือหนังสือ
สั่งการที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องครบถ้วนเรียบร้อยจึงจัดท าใบน าฝากเป็นรายรับจัดท าใบฎีกาเพ่ือเป็นรายจ่ายเบิกเงิน
ออกจากคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ ส าหรับการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นก็เช่นเดียวกันตอ้งมีการด าเนินงานให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายทั้งการเก็บคา่ธรรมเนียมค่าบริการจะต้อง
เป็นไปดด้วยความโปร่งใสประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบจึงจ าเป็นต้องมีกระบวนการขั้นตอนที่ถูกต้องมี
ความสุจริตส่งผลให้การด าเนินงานเกิดประสิทธิภาพกองคลังองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองทุ่งจึงได้ริเริ่มกิจกรรม
เพ่ือให้ การรับจ่ายเงินและการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินเกิดความโปร่งใสประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและ
รับทราบถึงรายรับ-รายจ่ายขององคก์ารบริหารส่วนต าบลเมืองทุ่ง 

วัตถุประสงค์ 
เพ่ือให้การรับจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองทุ่ง เกิดความโปร่งใสตรวจสอบได้ 
พื้นที่ด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองทุ่ง 
วิธีการด าเนินการ 
- มีการแตง่ตั้งกรรมการพิจารณางบประมาณ 
- มีการแตง่ตั้งกรรมการติดตามประเมินผลการใช้จา่ยเงินงบประมาณโดยมีประชาชนเข้าร่วมเป็น

กรรมการ 
- เปิดโอกาสให้ประชาชนสอบถามข้อสงสัยเกี่ยวกับการรับจ่ายเงิน 
- สรุปผลการรับจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองทุ่ง ให้ประชาชนทราบทางช่องทางต่างๆเช่น

ทางเว็บไซต ์ศูนยข้์อมูลขา่วสารและเสียงตามสายหอกระจายข่าวเมื่อสิ้นปีงบประมาณ 
ระยะเวลาด าเนินการ 
4 ปี (ปีงบประมาณพ.ศ. 2561 – 2564) 
งบประมาณด าเนินการ 
ไมใ่ช้งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบโครงการ 
งานการเงินและบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองทุ่ง 
ตัวช้ีวัด 
มีการด าเนินงานตามวิธีการด าเนินงานครบทุกข้ันตอน 
ผลลัพธ์ 
ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบและได้รับทราบข้อมูลการรับจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองทุ่ง

ท าให้เกิดความโปร่งใสในการรับจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองทุ่ง 
 
 

4.2.4 ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : กิจกรรมการจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างจากตัวแทน
ชุมชน 

หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
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องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองทุ่งเห็นถึงประโยชน์จากแนวคิดการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมตาม
เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 พระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีพ.ศ. 2546 และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบ
ราชการไทย (พ.ศ. 2556 – 2561) องคก์ารบริหารส่วนต าบลเมืองทุ่งจึงได้ด าเนินการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนโดยการก าหนดให้มีการจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างจากตัวแทนชุมชนเพ่ือให้ประชาชนเข้ามามี
ส่วนร่วมโดยผ่านช่องทางหรือกลไกในการร่วมเป็นคณะกรรมการในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การ
บริหารส่วนต าบลทุกขั้นตอนซึ่งหมายความรวมถึงประชาชนสามารถมีโอกาสในการได้รับข้อมูลข่าวสารและแสดง
ความคิดเห็นได้เรียนรู้การบริหารราชการแบบมีส่วนรวมหรือการบริหารราชการในระบบเปิดจากการปฏิบัติจริง
ส่วนองคก์ารบริหารส่วนต าบลสามารถพัฒนาระดับการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมกับภาครัฐมากขึ้น
เพ่ือกระตุ้นการปรับเปลี่ยนสู่การบริหารราชการที่เปิดเผยโปร่งใสเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนและพัฒนา
ระบบราชการเพ่ือตอบสนองความต้องการและเพ่ือประโยชน์ของประชาชนเป็นส าคัญ 

วัตถุประสงค์ 
1) เพ่ือสนับสนุนให้ตัวแทนภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหาร

ส่วนต าบลเมืองทุ่ง 
2) เพ่ือปูองกันการทุจริตในด้านที่เก่ียวข้องกับงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองทุ่งให้เกิด

การพัฒนาได้อย่างคุ้มค่า 
เป้าหมาย 
ตัวแทนชุมชนในพื้นท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองทุ่ง 
พื้นที่ด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองทุ่ง 
วิธีด าเนินการ 
1) คัดเลือกตัวแทนชุมชนจากการประชุมประชาคมเพ่ือเลือกตัวแทนชุมชนเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ

จัดซื้อจัดจา้งได้แก่ กรรมการตรวจการจ้าง 
2) จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2535 แก้ไขเพ่ิมเติมพ.ศ. 2553 มิได้ก าหนดให้มีการแต่งตั้งให่มีผู้แทนชุมชน
เขา้ร่วมเป็นกรรมการแต่องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองทุ่งให้ความส าคัญในการมีตัวแทนชุมชนเข้าร่วมตรวจสอบ
เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างซื่อตรงโปร่งใสโดยตัวแทนชุมชนไม่ต้องร่วมรับผิดหากเกิดความเสียหาย 

3) จัดประชุมให้ความรู้ความเขา้ใจแก่คณะกรรมการเมื่อมีการจัดซื้อจัดจ้างทุกครั้งเพ่ือให้เจ้าหน้าที่และ
ตัวแทนชุมชนมีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่และทราบกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและตรวจการจ้างอย่างละเอียด
และถูกตอ้ง 

ระยะเวลาด าเนินการ 
4 ปี (ปีงบประมาณพ.ศ. 2561 – 2564) 
งบประมาณด าเนินการ 
ไมใ่ช้งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ กองคลัง องคก์ารบริหารส่วนต าบลเมืองทุ่ง 
ผลลัพธ์ 



 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองทุ่ง อ าเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด       หน้า 
83      

การจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองทุ่ง มีความโปร่งใสโดยมีตัวแทนประชาชนร่วม
ตรวจสอบและไม่เกิดปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน 
 
 

4.2.5 ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : กิจกรรมให้ความรู้กรรมการตรวจการจ้าง 
หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
การตรวจรับพัสดุการตรวจการจ้างและการควบคุมงานก่อสร้างเป็นกระบวนการที่มีความส าคัญที่จะ

บริหารสัญญาให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ และเปน็ไปตามเงื่อนไขที่ก าหนดในสัญญาอย่างมีประสิทธิภาพซึ่งผู้ที่ได้รับ
แตง่ตั้งใหท้ าหน้าที่กรรมการตรวจรับกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงานจะต้องมีความรู้ความเข้าใจในอ านาจ
หนา้ที่ตามข้อบังคับ อ.อ.ป.ว่าด้วยการพัสดุพ.ศ. 2548 รวมถึงระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 
2535 และท่ีแก่ไขเพ่ิมเติมและเข้าใจเงื่อนไขขอ้ก าหนดที่ระบุไว้ในสัญญาเป็นอยา่งดีเพราะหากไม่เข้าใจหรือเข้าใจ
คลาดเคลื่อนหรือปฏิบัติไม่ครบถ้วนในหน้าที่ความรับผิดชอบตามอ านาจหน้าที่ที่ตนเองได้รับการแต่งตั้งให้ท า
หน้าที่แล้วอาจท าให้เกิดความเสียหายต่อ อ.อ.ป. หรือบุคคลอ่ืนนอกจากนี้อาจจะต้องรับผิดชอบทางแพ่งอาญา
วินัยหรืออาจถูกฟูองร้องต่อศาลปกครองได้องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองทุ่งเห็นถึงความส าคัญของการตรวจรับ
พัสดุและการตรวจการจ้างประกอบกับไดม้ีการเชิญให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจรับงานจ้างเพ่ือความ
โปร่งใสจึงได้จัดโครงการอบรมกรรมการตรวจการจ้างเพ่ือให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้ท าหน้าที่กรรมการตรวจการจ้างมี
ความรู้ ความเขา้ใจปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายได้อย่างถูกต้อง 

วัตถุประสงค์ 
เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้ไดร้ับการแตง่ตั้งให้เป็นกรรมการตรวจการจ้างท าหน้าที่ตรวจงานจ้างอย่าง

ถูกต้องสอดคล้องกับข้อบังคับหรือระเบียบที่เก่ียวข้อง 
เป้าหมาย 
คณะกรรมการตรวจการจ้าง 
พื้นที่ด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองทุ่ง 
วิธีด าเนินการ 
1) เสนอแผนงานกิจกรรมให้ผู้บริหารอนุมัติ 
2) จัดกิจกรรมให้ความรู้แกค่ณะกรรมการตรวจการจ้าง 
3) ท าหนังสือเชิญคณะกรรมการตรวจงานจ้างพร้อมกับถ่ายทอดความรู้หรือจัดท าเอกสารให้ความรู้ 
ระยะเวลาด าเนินการ 
4 ปี (ปีงบประมาณพ.ศ. 2561 – 2564) 
งบประมาณด าเนินการ 
ไมใ่ช้งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ งานกฎหมายและคดี องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองทุ่ง 
ผลลัพธ์ 
คณะกรรมการตรวจการจ้างท าหน้าที่ตรวจงานจ้างอย่างถูกต้องสอดคล้องกับข้อบังคับหรือระเบียบที่

เกี่ยวขอ้ง 
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4.3 การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถิ่น 

4.3.1 ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : โครงการส่งเสริมให้ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่นเข้ารับ
การฝึกอบรมใหค้วามรู้ด้านระเบียบกฎหมายท้องถิ่น 

หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
ในการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีกฎหมายระเบียบประกาศค าสั่งเงื่อนไขและ

หลักเกณฑ์ต่างๆที่สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นได้รับการเลือกตั้งมาจากประชาชนต้องรู้และยึดเป็นแนว
ทางการปฏิบัติหน้าที่การด าเนินการอย่างเครง่ครัดปญัหาที่เกิดขึ้นเป็นประจ าไม่ได้เกิดจากเรื่องขาดความรอบคอบ
ความช านาญประสบการณห์รือขาดความรู้ กฎหมายระเบียบประกาศค าสั่งเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ต่างๆที่มักมีการ
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมเสนอเท่านั้นหากแต่เกิดจากความรู้ความเข้าใจหรือการตีความข้อกฎหมาย
ระเบียบหรือกฎเกณฑ์ เงื่อนไขที่เกี่ยวข้องอย่างผิดๆส่งผลให้สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นโดยเฉพาะ
ผู้บริหารท้องถิ่นต้องตกเป็นผู้กระท าผิดกฎหมายก่อให้เกิดความเสียหายแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและท าให้
การแก้ไขปญัหาของประชาชนหรือการพัฒนาท้องถิ่นขาดประสิทธิภาพประสิทธิผลส่งผลให้การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นต้องล่าช้าเพราะไม่ตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริงจากปัญหาดังกล่าว
ข้างต้นจึงจ าเป็นที่สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นต้องมีความรู้ ความเข้าใจระเบียบกฎหมายค าสั่งและ
หลักเกณฑ์ต่างๆที่ส าคัญและเกี่ยวข้องกับการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอันมีผลให้ เกิด
ประสิทธิภาพและเกิดผลดีต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมทั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นไม่ต้อง
เสี่ยงกับการกระท าผิดกฎหมายหรือถูกตรวจสอบดังนั้นเพ่ือให้ผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
เมืองทุ่ง เพ่ิมพูนความรู้ความเข้าใจระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่นพ.ศ. 
2547 มีความรู้ความเขา้ใจเกี่ยวกับการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินมีความรู้ความเข้าใจมิให้ด าเนิน
กิจการที่เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมตามมาตรา 100 แห่งกฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริตและมีความรู้ความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติ
ส าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐเรื่องการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐตามมาตรา 103 แห่ง
กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริตงานนิติการส านักปลัดเทศบาลจึงได้
จัดท าโครงการอบรมให้ความรู้ 
ด้านระเบียบกฎหมายท้องถิ่นผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น 

วัตถุประสงค์ 
1) เพ่ือให้ผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองทุ่งเพ่ิมพูนความรู้ความเข้าใจระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่นพ.ศ. 2547 
2) เพ่ือให้ผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองมีความรู้ความเขา้ใจเกี่ยวกับการยื่น

บัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน 
3) เพ่ือให้ผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองมีความรู้ความเข้าใจมิให้ด าเนินกิจการที่

เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมตามมาตรา 100 แห่งกฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต 

4) เพ่ือให้ผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองทุ่งมีความรู้ความเข้าใจในแนวทางการ
ปฏิบัติส าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐเรื่องการทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐตามมาตรา 103 แห่ง
กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต 
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เป้าหมาย/ผลผลิต 
ผู้บริหารส่วนต าบลเมืองทุ่ง จ านวน 4 คน  และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองทุ่ง  จ านวน 

16 คน  รวม 20  คน 
พื้นที่ด าเนินการ 
สถาบันฝึกอบรม หน่วยงานที่จัดฝึกอบรม 
วิธีด าเนินการ 
1) จัดท าโครงการ/แผนงาน 
2) ประชาสัมพันธ์โครงการวันเวลาและสถานที่ให้แก่ผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลเข้ารับการอบรม 
3) อบรมให้ความรู้โดยวิทยากรพร้อมแจกเอกสารประกอบการอบรม 
4) ประเมินผลและสรุปผลการด าเนินการ 
ระยะเวลาด าเนินการ 
4 ปี (ปีงบประมาณพ.ศ. 2561 – 2564)  
งบประมาณด าเนินการ 
20,000.- บาท 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
งานการเจ้าหน้าที่ ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองทุ่ง 
ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
1) ผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองทุ่งได้เพ่ิมพูนความรู้ความเข้าใจระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่นพ.ศ. 2547 
2) ผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองทุ่งมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการยื่นบัญชี

แสดงรายการทรัพยส์ินและหนี้สิน 
3) ผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองทุ่งมีความรู้ความเข้าใจมิให้ด าเนินกิจการที่

เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมตามมาตรา 100 แห่งกฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต 

4) ผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองทุ่งมีความรู้ความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติ
ส าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐเรื่องการรับทรัพยน์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐตามมาตรา 103 แห่ง
กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต 

 
 

4.3.2 ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : กิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่น 
หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทความส าคัญยิ่งต่อการพัฒนาทางการเมืองเศรษฐกิจและสังคมด้วย

เหตุผลดังกล่าวการพัฒนาศักยภาพทักษะและความรู้ของสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความพร้อมที่จะรับภารกิจและ
การจัดบริการให้แก่ชุมชนจึงเป็นเรื่องท่ีส าคัญอย่างยิ่งประกอบกับการให้การศึกษาอบรมเป็นสิ่งส าคัญประการหนึ่ง
ที่องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองทุ่งได้ด าเนินการเพ่ือให้สมาชิกสภาท้องถิ่นมีความรู้และทักษะด้านการปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมีความรู้ความเขา้ใจในการปฏิบัติหน้าที่รวมถึงมีความรู้ความเขา้ใจเกี่ยวกับระเบียบข้อกฎหมายต่างๆที่
เกี่ยวขอ้งกับทอ้งถิ่นดว้ยเพื่อพัฒนาตนเองและสามารถน าความรู้ไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลดังนั้นองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองทุ่งจึงไดม้ีการจัดส่งสมาชิกสภาท้องถิ่นให้เข้า
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รับการฝึกอบรมและศึกษาดูงานอยู่เสมอเพ่ือเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและสามารถน ามาพัฒนา
องคก์รพัฒนาท้องถิ่นให้ท้องถิ่นมีความเจริญก้าวหน้า 

วัตถุประสงค์ 
1) เพ่ือสร้างการเรียนรู้และประสบการณ์การท างานให้กับสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความเข้าใจในการ

ท างานตามบทบาทและอ านาจหน้าที ่
2) เพ่ือให้สมาชิกสภาท้องถิ่นได้มีความรู้ความเขา้ใจในการปฏิบัติงานที่ถูกต้องเป็นไปตามระเบียบ

กฎหมาย 
3) เพ่ือส่งเสริมให้สมาชิกสภาท้องถิ่นได้เพ่ิมศักยภาพในการพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างถูกตอ้ง 
เป้าหมาย/ผลผลิต 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองทุ่ง จ านวน 16 คน 
พื้นที่ด าเนินการ 
ทั้งในองคก์ารบริหารส่วนต าบลเมืองทุ่ง และหน่วยงานที่จัดฝึกอบรม 
วิธีการด าเนินการ 
1) ฝุายบริหารงานบุคคลตรวจสอบหลักสูตรการฝึกอบรมทั้งภายในองค์การบริหารส่วนต าบลและ

หน่วยงานภายนอกเพ่ือเป็นข้อมูลในการจัดส่งสมาชิกสภาท้องถิ่นเข้ารับการอบรมหรือร่วมประชุมสัมมนาแล้วแต่
กรณ ี

2) เมื่อพิจารณาความเหมาะสมของหลักสูตรเรียบร้อยแล้วด าเนินการเสนอผู้บังคับบัญชาเพ่ือส่งสมาชิก
สภาทอ้งถิ่นเข้ารับการฝึกอบรมหรือเข้าร่วมประชุมหรือด าเนินการจัดฝึกอบรมเองโดยส านัก/กองงานที่รับผิดชอบ 

3) แจ้งใหส้มาชิกสภาท้องถิ่นผู้ผ่านการฝึกอบรมจัดท ารายงานสรุปผลการฝึกอบรมเสนอประธานสภาโดย
ผ่านนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลเมืองทุ่ง 

4) ฝุายบริหารงานบุคคลด าเนินการประเมินผลการฝึกอบรมของสมาชิกสภาท้องถิ่นและรายงานเสนอ
นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลเมืองทุ่งทราบ 

ระยะเวลาด าเนินการ 
4 ปี (ปีงบประมาณพ.ศ. 2561 – 2564) 
งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
งานการเจ้าหน้าที่ ส านักงานปลัด องคก์ารบริหารส่วนต าบลเมืองทุ่ง 
ผลลัพธ์ 
1) สมาชิกสภาท้องถิ่นมีความรู้ความเขา้ใจในการท างานตามบทบาทและอ านาจหน้าที่ 
2) สมาชิกสภาท้องถิ่นได้รับการเรียนรู้และประสบการณ์การท างานใหม่ๆ  
3) การปฏิบัติงานของสมาชิกสภาท้องถิ่นเปน็ไปอย่างถูกตอ้งตามระเบียบกฎหมาย 
ตัวช้ีวัด 
จ านวนสมาชิกสภาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองทุ่ง จ านวน 16 รายไดร้ับการฝึกกอบรม

และศึกษาดูงาน 

4.3.3 ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : กิจกรรมสง่เสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการ
ตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร 
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หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
การส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝุายบริหารเป็นกลไก

ส าคัญที่ใช้ส าหรับติดตามตรวจสอบประเมินผลการปฏิบัติงานของฝุายบริหารซึ่งอ านาจในการบริหารปัจจุบัน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระเต็มที่ในการด าเนินงานมีงบประมาณเป็นของตนเองแต่ถึงแม้จะเป็นอิสระ
ส่วนกลางก็จะคอยควบคุมดูแลการด าเนินงานต่างๆขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปโดยความเรียบร้อย
และถูกต้องเพ่ือก าหนดแนวทางการพัฒนาร่วมกันนอกจากจะท าให้องค์การบริหารส่วนต าบลมีบรรยากาศการ
ท างานแบบมีส่วนร่วมและมีประสิทธิภาพยังสร้างความน่าเชื่อถือให้กับองค์กรสามารถน าไปสู่ความโปร่งใสใน
องค์การบริหารส่วนต าบลและลดการทุจริตองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองทุ่งจึงได้ด าเนินกิจกรรมส่งเสริมสมาชิก
สภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝุายบริหารขึ้นเพ่ือก าหนดบทบาทของสมาชิกสภา
ท้องถิ่นในการเป็นหน่วยตรวจสอบโดยให้สมาชิกสภาร่วมเป็นคณะกรรมการในการด าเนินงานขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลเพ่ือให้การปฏิบัติงานโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้อีกท้ังยังเป็นการช่วยลดปัญหาการทุจริตได้ 

วัตถุประสงค์ 
1 เพ่ือเป็นกลไกส าหรับตรวจสอบติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของฝุายบริหาร 
2) เพ่ือให้เกิดควมโปร่งใสและลดการทุจริตสามารถตรวจสอบได้ 
3) สมาชิกสภาท้องถิ่นเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเองมากขึ้น 
เป้าหมาย 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองทุ่ง จ านวน 16 คน 
พื้นที่ด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองทุ่ง 
วิธีการด าเนินงาน 
1) จัดท าคูม่ือระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้องเพ่ือให้สมาชิกสภาท้องถิ่นใช้ส าหรับการประชุม 
2) แต่งตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นนคณะกรรมการตรวจสอบการด าเนินการต่างๆเช่นการจัดซื้อจัดจ้าง

โครงการต่างๆการแปรญัตติร่างข้อบญญัติประจ าปี การตรวจรายงานการประชุมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาฯลฯ 

3) สมาชิกสภาท้องถิ่นตั้งกระทู้ถามการบริหารงานในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
ระยะเวลาด าเนินงาน 
4 ปี (ปีงบประมาณพ.ศ. 2561 – 2564) 
งบประมาณด าเนินการ 
ไมใ่ช้งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
งานกิจการสภา ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลเมือง 
ผลลัพธ์ 
1) สมาชิกสภาท้องถิ่นเข้าใจบทบาทหน้าที่และรว่มตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝุายบริหาร 
2) การปฏิบัติงานต่างๆมีความโปร่งใสตรวจสอบได้ 

4.3.4 ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  : กิจกรรมการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองทุ่ง 

หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
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การส่งเสริมและการพัฒนาความเข้มแข็งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกี่ยวข้องกับหลายองค์ประกอบ
และหลายฝุายโดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคลากรท้องถิ่นอันได้แก่ ฝุายบริหารและฝุายสภาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นท่ีมาจากการเลือกตั้งฝุายข้าราชการองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นบุคลากรเหล่านี้มีบทบาทและต้องท าหน้าที่
ของตนอย่างเข้มแข็งเพ่ือเสริมสร้างแนวคิดประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมโดยให้มีกระบวนการสอดคล้องกับการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยให้มีการกระจายอ านาจการตัดสินใจและแก้ไขปัญหาภายในต าบลและตอบสนอง
ความตอ้งการของประชาชนตลอดจนมีการถ่วงดุลอ านาจระหว่างฝุายสภากับฝุายบริหารและที่ส าคัญส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมในการเสนอแก้ปัญหารวมถึงการตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบลองค์การบริหาร
ส่วนต าบลเมืองทุ่งเล็งเห็นถึงความส าคัญของบทบาทของสภาท้องถิ่นเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานจึงได้
ด าเนินกิจกรรมการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาท้องถิ่นในเรื่องต่างๆเพ่ือเป็นการส่งเสริมให้สมาชิก
สภาทอ้งถิ่นมีความเขม้แข็งในการใช้อ านาจหรือปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดความสมดุลในการบริหารงาน 

วัตถุประสงค์ 
1) เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลมีบทบาทในการปฏิบัติงานและการมีส่วน

รว่มในการท างาน 
2) เพ่ือเป็นการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝุายบริหาร 
3) เพ่ือเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน 
เป้าหมาย 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองทุ่ง จ านวน 16 คน 
พื้นที่ด าเนินงาน 
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองทุ่ง 
วิธีด าเนินงาน 
1) แตง่ตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นคณะกรรมการร่วมในการปฏิบัติงานในเรื่องต่างๆเช่น 

- แตง่ตั้งคณะอนุกรรมการปฏิบัติภารกิจถ่ายโอนของกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่  
เพ่ือร่วมติดตามและตรวจเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและมลพิษในการประกอบกิจการตามพ.ร.บ.แรก จ านวน 11 คน 

 - แตง่ตั้งเปน็คณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนร่วมกับส านักงานยุติธรรมจังหวัดจ านวน 2 คน 
 - แตง่ตั้งเปน็คณะกรรมการควบคุมการระบาดโรคไข้เลือดออกจ านวน 22 คน 
 - แตง่ตั้งเปน็คณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนจ านวน 2 ศูนย์ รวม 4 คน 

2) สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลที่ได้รับการแต่งตั้งเขา้ร่วมปฏิบัติหน้าที่น าข้อมูลแจ้งในที่ประชุม
สภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลเพื่อท าการปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานในส่วนที่ประชาชนไดร้ับความเดือดร้อน
และตอ้งการของประชาชน 

ระยะเวลาด าเนินการ 
4ปี  (ปีงบประมาณพ.ศ. 2561 – 2564) 
งบประมาณด าเนินการ 
ไมใ่ช้งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
งานกิจการสภา ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองทุ่ง 
ผลลัพธ์ 
การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองทุ่งเป็นไปอยา่งต่อเนื่องตอบสนองความต้องการของประชาชน

เกิดทัศนคติท่ีดี 
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4.4 เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการ
ทุจริต 

4.4.1 ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  : มาตรการเฝ้าระวังการคอร์รัปชันโดยภาคประชาชน 
หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
คอร์รัปชันหมายถึงการใช้ต าแหน่งหน้าที่สาธารณะเพ่ือแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวหรือผลประโยชน์ของ

พวกพ้องโดยมิชอบด้วยกฎหมายและศีลธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐมีหน้าที่รักษาผลประโยชน์ของส่วนรวมหากใช้
ต าแหน่งหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายกระท าการเพ่ือผลประโยชน์ส่วนตัวหรือพวกพ้องก็ถือว่ามีการกระท าคอร์รัปชัน
การปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และ
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีพ.ศ. 2546 และสอดคล้องกับเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) 
มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพและธรรมาภิบาลของหน่วยงานภาครัฐทั้งนี้เพ่ือให้การบริหารราชการเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาลอันจะท าให้ประชาชนเกิดความมั่นใจศรัทธาและไว้วางใจในการบริหารราชการ
แผ่นดินของรัฐบาล 

 
วัตถุประสงค์ 
สนับสนุนให้ภาคประชาชนร่วมกันเฝูาระวังการคอร์รัปชันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เป้าหมาย/ผลผลิต 
คณะกรรมการชุมชนหรือตัวแทนประชาชนในชุมชนองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองทุ่ง 
พื้นที่ด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองทุ่ง 
วิธีด าเนินการ 
1) เชิญคณะกรรมการชุมชนหรือตัวแทนชุมชนเพื่อสร้างความรู้ความเขา้ใจเรื่องการคอร์รัปชัน 
2) เชิญคณะกรรมการชุมชนหรือตัวแทนชุมชนเป็นคณะกรรมการเฝูาระวังการคอร์รัปชันขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 
ระยะเวลาด าเนินการ 
4 ปี  (ปีงบประมาณพ.ศ. 2561 - 2564) 
งบประมาณด าเนินการ 
ไมใ่ช้งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
งานกฎหมายและคดี ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองทุ่ง 
ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
1) คณะกรรมการชุมชนมีความรู้ ความเขา้ใจเรื่องการคอร์รัปชันและสามารถตรวจสอบการคอร์รัปชันได้ 
2) มีการมอบหมายให้คณะกรรมการชุมชนหรือตัวแทนชุมชนเป็นหน่วยเฝูาระวังการคอร์รัปชันในระดับ 

อบต. 
 

4.4.2 ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  : กิจกรรมการติดป้ายประชาสัมพันธ์กรณีพบเห็นการทุจริต 
หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
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ปัญหาการทุจริตที่เกิดขึ้นในหน่วยงานภาครัฐได้ส่งผลเสียหายกับประเทศชาติอย่างมากจ าเป็นที่ทุกภาค
ส่วนในสังคมจะตอ้งตระหนักและร่วมกันแกไ้ขจัดการปัญหาโดยการเขา้ไปมีส่วนร่วมเป็นเครือข่ายในการขับเคลื่อน
ต่างๆ ให้เกิดการเฝูาระวังปูองปรามการทุจริตในรูปแบบการกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนในจังหวัดได้ตระหนักถึงปัญหา
การทุจริตคอร์รัปชันและมีส่วนร่วมในการปูองกันและปราบปรามการทุจริต 

วัตถุประสงค์ 
1) เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปูองกันการทุจริต 
2) เพ่ือแสดงเจตนารมณ์ในการแกไ้ขปญัหาการทุจริต 
เป้าหมาย/ผลผลิต 
ประชาชนในต าบลเมืองทุ่ง 
พื้นที่ด าเนินการ 
ต าบลเมืองทุ่ง  อ าเภอสุวรรณภูมิ  จังหวัดร้อยเอ็ด 
วิธีด าเนินการ 
1) ขออนุมัติจัดท าปูายประชาสัมพันธ์ 
2) ปิดประกาศประชาสัมพันธ์ ณ บริเวณศูนย์ข้อมูลประจ าหมู่บ้าน 
3) จัดเจ้าหน้าที่รับผิดชอบรับแจ้งเหตุทางโทรศัพท์ 
4) บันทึกเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ 
5) เสนอผู้บริหารพิจารณาสั่งการ 
6) ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขเรื่องที่ได้รับการร้องเรียน 
ระยะเวลาด าเนินการ 
4 ปี (ปีงบประมาณพ.ศ. 2561 – 2564) 
งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
งานกฎหมายและคดี ส านักงานปลัด องคก์ารบริหารส่วนต าบลเมืองทุ่ง 
ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
1) จ านวนเรื่องรอ้งเรียนเกี่ยวกับการทุจริต 
2) น าเรื่องท่ีได้รับการร้องเรียนไปด าเนินการปรับปรุงแก้ไข 

 

4.4.3 ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : มาตรการการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายด้านการป้องกัน
การทุจริต 

หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
พระราชบัญญัญสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 

2552 ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลมีภารกิจหน้าที่ที่ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนโดยใช้วิธี
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและให้ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นการจัดท า
งบประมาณการจัดซื้อจัดจ้างการตรวจสอบการประเมินผลการปฏิบัติงานและการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารทั้งนี้ให้
เป็นไปตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการนั้นประกอบกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดีพ.ศ. 2546 และนโยบายของรัฐบาลในการปูองกันและปราบปรามการทุจริตซึ่งมุ่งเน้นในการ
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สร้างจิตส านึกค่านิยมการบูรณาการการสร้างความเข้มแข็งและการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ของรัฐในการปูองกัน
และปราบปรามการทุจริตปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชันสามารถเกิดขึ้นได้ในทุกวงการไม่ว่าจะเป็นวงการ
ระดับท้องถิ่นจนถึงระดับชาติซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองทุ่ง มีภารกิจหน้าที่ในการบริหารราชการท้องถิ่นให้
มีความก้าวหน้าเจริญรุ่งเรืองโดยการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนรัฐวิสาหกิจรวมถึงภาคประชาชนทั่วไปในการ
ร่วมกันพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีเศรษฐกิจที่ดีในท้องถิ่นดังนั้นการที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจะพัฒนาให้เจริญก้าวหน้าได้นั้นจ าเป็นจะต้องมีองค์ประกอบหลายๆด้านในการร่วมกันพัฒนาท้องถิ่นใน
การนี้การมีเครือขา่ยที่ดีที่คอยสนับสนุนและร่วมมือกันพัฒนาท้องถิ่นจึงเป็นสิ่งจ าเป็นโดยเฉพาะเครือข่ายด้านการ
ปูองกันการทุจริตคอร์รัปชันซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้ภาครัฐภาคเอกชนรัฐวิสาหกิจรวมถึงภาคประชาชนได้มีส่วน
ร่วมในการเป็นเครือข่ายร่วมกับองค์การบริหารส่วนต าบลในการร่วมคิดร่วมพิจารณาร่วมตัดสินใจร่วมท าร่วม
รับผิดชอบและร่วมตรวจสอบเพ่ือปูองกันการทุจริตคอร์รัปชันในท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาแล้ว
เห็นว่าการมีเครือข่ายดังกล่าวเป็นสิ่งจ าเป็นจึงได้จัดท ามาตรการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายด้านการปูองกันการ
ทุจริตขึ้นเพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงานของเครือข่ายด้านการปูองกันการทุจริตให้มีความเข้มแข็ง 

วัตถุประสงค์ 
1) เพ่ือสร้างแกนน าแนวร่วมและเครือข่ายในการรักษาผลประโยชน์ของท้องถิ่น 
2) เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ให้กับทุกภาคส่วนให้เกิดจิตส านึกและตระหนักเก่ียวกับปัญหาการทุจริต 
3) เพ่ือให้เกิดความร่วมมือร่วมใจในการปูองกันการทุจริตในพื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองทุ่ง 
เป้าหมาย 
ภาครัฐภาคเอกชนภาครัฐวิสาหกิจสถานศึกษาและภาคประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองทุ่ง

เขา้มามีส่วนร่วมในการเป็นเครือขา่ยด้านการปอูงกันการทุจริตร่วมกับองค์การบริหารส่วนต าบล 
สถานที่ด าเนินการ 
ในเขตพ้ืนทีอ่งค์การบริหารส่วนต าบลเมืองทุ่ง 
วิธีด าเนินงาน 
1. แตง่ตั้งตัวแทนภาครัฐภาคเอกชนภาครัฐวิสาหกิจและภาคประชาชนร่วมเป็นเครือขา่ยด้านการปอูงกัน

การทุจริตองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองทุ่ง 
2. จัดท าฐานข้อมูลบุคคลองค์กรส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งบริเวณใกล้เคียงโดย

การลงทะเบียนการเข้าร่วมเป็นเครือข่าย 
3. เปิดโอกาสให้เครือข่ายที่ได้รับการแตง่ตั้งมีส่วนร่วมในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วน

ต าบลในการร่วมคิดร่วมพิจารณาร่วมตัดสินใจร่วมท าและร่วมรับผิดชอบร่วมตรวจสอบเพื่อปูองกันการทุจริต 
4. ส่งเสริมสนับสนุนและอ านวยความสะดวกให้กับเครือข่ายในการร่วมตรวจสอบเพ่ือปูองกันการทุจริต 
5. ท าบันทึกข้อตกลง (MOU) รว่มกันระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบลกับบุคคลองค์กรส่วนราชการและ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วมเป็นเครือขา่ย 
ระยะเวลาด าเนินการ 
4 ปี (ปีงบประมาณพ.ศ. 2561 – 2564) 
งบประมาณด าเนินการ 
ไมใ่ช้งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
งานกฎหมายและคดี ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองทุ่ง 
ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
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1) ท าหเ์กิดแกนน าแนวร่วมและเครือข่ายในการรักษาผลประโยชน์ของท้องถิ่น 
2) ท าให้ทุกภาคส่วนมีความรู้ ก่อให้เกิดจิตส านึกและตระหนักเก่ียวกับปัญหาการทุจริต 
3) ท าให้เกิดความร่วมมือร่วมใจในการปูองกันการทุจริตในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลเมือง 

 


