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ค าน า 
 

จากสถานการณ์การทุจริตท่ีมีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วต่อเนื่อง  และบทเรียนท่ีได้รับจากการ
แปลงยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริตท่ีผ่านมา สู่การปฏิบัติ จึงมีการริเริ่มแนวคิด     
ในการปรับปรุงยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริตให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา         
และสถานการณ์การด าเนินงานด้านการปูองกันและปราบปรามการทุจริตท่ีเปล่ียนแปลงไปในปัจจุบัน  โดย
จะต้องตอบโจทย์ต่อปัญหาหรือสถานการณ์การทุจริตท่ีประชาชนและหน่วยงานต่าง ๆ ต้องเผชิญอยู่จริง  และ
เพื่อให้เกิดการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบอย่างเข้มแข็ง  เพื่อให้
ประเทศไทยเป็นประเทศท่ีมีมาตรฐานความโปร่งใสเทียบเท่าสากล ภายใต้วิสัยทัศน์ : ประเทศไทยใสสะอาด 
ไทยท้ังชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand) ประเทศไทยในระยะ ๕ ปีข้างหน้า จะมุ่งสู่การ
เป็นประเทศท่ีมีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม  เป็นสังคมมิติใหม่ท่ีประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุก
รูปแบบ  โดยได้รับความร่วมมือจากฝุายการเมือง  หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชนในการพิทักษ์รักษา
ผลประโยชน์ของชาติและประชาชน  เพื่อให้ประเทศไทยมีศักด์ิศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียม
นานาอารยประเทศ 

ดังนั้น  เพื่อขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติ ฯ ให้เกิดเป็นรูปธรรม  องค์การบริหารส่วนต าบลโสธร               
จึงแสดงเจตจ านงในการต่อต้านการทุจริต ด้วยการจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.2562 - 2564) เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการด าเนินการปูองกันและปราบปรามการ
ทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลโสธรต่อไป  
 

 
องค์การบริหารส่วนต าบลโสธร 
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ส่วนที ่1                                                                                                 
บทน า 

 
 

 
 

1. การวิเคราะหค์วามเสีย่งในการเกดิการทจุรติในองคก์ร  
 การวิเคราะห์ความเส่ียงในการเกิดการทุจริตในองค์กรขององค์การบริหารส่วนต าบลโสธร                        
มีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการบ่งช้ีความเส่ียงของการทุจริตท่ีมีอยู่ในองค์กรโดยการประเมินโอกาสของการทุจริต   
ท่ีอาจเกิดขึ้น ตลอดจนบุคคลหรือหน่วยงานท่ีอาจเกี่ยวข้องกับการกระท าทุจริต เพื่อพิจารณาว่าการควบคุม
และการปูองกันการทุจริตท่ีมีอยู่ในปัจจุบันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่  

การทุจรติในระดับท้องถิ่น พบว่าปัจจัยท่ีมีผลต่อการขยายตัวของการทุจริตในระดับท้องถิ่น ได้แก่ การ
กระจายอ านาจลงสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แม้ว่าโดยหลักการแล้วการกระจายอ านาจมีวัตถุประสงค์ส าคัญ
เพื่อให้บริการต่าง ๆ ของรัฐสามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนมากขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้น แต่
ในทางปฏิบัติท าให้แนวโน้มของการทุจริตในท้องถิ่นเพิ่มมากยิ่งขึ้นเช่นเดียวกัน 

ลักษณะการทุจริตในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ าแนกเป็น 7 ประเภท ดังนี้ 
1) การทุจริตด้านงบประมาณ การท าบัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง และการเงินการคลัง ส่วนใหญ่เกิดจาก

     การละเลยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2) สภาพหรือปัญหาท่ีเกิดจากตัวบุคคล 
3) สภาพการทุจริตอันเกิดจากช่องว่างของกฎระเบียบและกฎหมาย 
4) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตท่ีเกิดจากการขาดความรู้ความเข้าใจและขาดคุณธรรมจริยธรรม 
5) สภาพหรือลักษณะปัญหาท่ีเกิดจากการขาดประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
6) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตท่ีเกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายในการตรวจสอบ

    จากภาคส่วนต่างๆ 
7) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตท่ีเกิดจากอ านาจ บารมี และอิทธิพลท้องถิ่น 

สาเหตแุละปจัจัยทีน่ าไปสูก่ารทุจรติขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่สามารถสรปุเปน็ประเดน็ได ้ดงันี้ 
1) โอกาส แม้ว่าในปัจจุบันมีหน่วยงานและกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการปูองกันและปราบปรามการ

ทุจริตแต่พบว่า ยังคงมีช่องว่างท่ีท าให้เกิดโอกาสของการทุจริต ซึ่งโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นจ ากการบังคับใช้
กฎหมายท่ีไม่เข้มแข็ง กฎหมาย กฎระเบียบไม่รัดกุม และอ านาจหน้าท่ีโดยเฉพาะข้าราชการระดับสูงก็เป็นอีก
โอกาสหนึ่งท่ีท าให้เกิดการทุจริต 

2) สิ่งจูงใจ เป็นท่ียอมรับว่าสภาวะทางเศรษฐกิจท่ีมุ่งเน้นเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม ท าให้คนใน
ปัจจุบันมุ่งเน้นท่ีการสร้างความร่ ารวย ด้วยเหตุนี้จึงเป็นแรงจูงใจให้เจ้าหน้าท่ีมีแนวโน้มท่ีจะท าพฤติกรรมการ
ทุจริตมากยิ่งขึ้น 

3) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปร่งใส การทุจริตในปัจจุบันมีรูปแบบท่ีซับซ้อนขึ้น โดยเฉพาะ
การทุจริตในเชิงนโยบายท่ีท าให้การทุจริตกลายเป็นความชอบธรรมในสายตาของประชาชน  ขาดกลไกการ
ตรวจสอบความโปร่งใสท่ีมีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเป็นการยากท่ีจะเข้าไปตรวจสอบการทุจริตของบุคคลเหล่านี้ 
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4) การผูกขาด ในบางกรณีการด าเนินงานของภาครัฐ ได้แก่ การจัดซื้อ -จัดจ้าง เป็นเรื่องของการ
ผูกขาด ดังนั้นจึงมีความเกี่ยวข้องเป็นห่วงโซ่ผลประโยชน์ทางธุรกิจ ในบางครั้งพบบริษัทมีการให้สินบนแก่
เจ้าหน้าท่ีเพื่อให้ตนเองได้รับสิทธิในการด าเนินงานโครงการของภาครัฐ รูปแบบของการผูกขาด ได้แก่ การ
ผูกขาดในโครงการก่อสร้างและโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ 

5) การได้รบัคา่ตอบแทนที่ไม่เหมาะสม รายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย ความยากจนถือเป็นปัจจัยหนึ่งท่ี
ท าให้ข้าราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความต้องการท่ีจะมีสภาพความเป็นอยู่ท่ีดีขึ้น ท าให้เจ้าหน้าท่ีต้อง
แสวงหาช่องทางเพื่อเพิ่ม “รายได้พิเศษ” ให้กับตนเองและครอบครัว 

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

7) มีค่านิยมที่ผิด ปัจจุบันค่านิยมของสังคมได้เปล่ียนจากยกย่องคนดี คนท่ีมีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นยก
ย่องคนท่ีมีเงิน คนท่ีเป็นเศรษฐี มหาเศรษฐี คนท่ีมีต าแหน่งหน้าท่ีการงานสูง ด้วยเหตุนี้ ผู้ท่ีมีค่านิยมท่ีผิดเห็นว่า
การทุจริตเป็นวิถีชีวิตเป็นเรื่องปกติธรรมดา เห็นคนซื่อเป็นคนเซ่อ เห็นคนโกงเป็นคนฉลาด ย่อมจะท าการทุจริต
ฉ้อราษฎร์บังหลวง โดยไม่มีความละอายต่อบุญและบาป และไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายของบ้านเมือง 

2. หลกัการและเหตผุล  
 ปัจจุบันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในประเทศไทยถือเป็นปัญหาเรื้อรังท่ีนับวันยิ่งจะทวีความรุนแรง
และสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นและส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของชาติ เป็นปัญหา
ล าดับต้น ๆ ท่ีขัดขวางการพัฒนาประเทศท้ังในด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดขึ้นทุกภาคส่วน
ในสังคมไทย ไม่ว่าจะเป็นภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมักถูกมองจาก
ภายนอกสังคมว่าเป็นองค์กรท่ีเอื้อต่อการทุจริตคอร์รัปชันและมักจะปรากฏข่าวการทุจริตตามส่ือและรายงาน
ของทางราชการอยู่เสมอ ซึ่งได้ส่งผลสะเทือนต่อกระแสการกระจายอ านาจและความศรัทธาต่อระบบการ
ปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างยิ่ง ส่งผลให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันมีผลในเชิงลบ 
สอดคล้องกับการจัดอันดับดัชนีช้ีวัดภาพลักษณ์คอร์รัปชัน (Corruption Perception Index – CPI) ซึ่งเป็น
เครื่องมือท่ีใช้ประเมินการทุจริตคอร์รัปชันท่ัวโลกท่ีจัดโดยองค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency 
International – IT) พบว่า ผลคะแนนของประเทศไทยระหว่างปี 2555 – 2558 อยู่ท่ี 35 - 38 คะแนน จาก
คะแนนเต็ม 100 โดยในปี 2558 อยู่อันดับท่ี 76 จาก 168 ประเทศท่ัวโลก และเป็นอันดับท่ี 3 ในประเทศ
อาเซียนรองจากประเทศสิงคโปร์และประเทศมาเลเซีย และล่าสุดพบว่าผลคะแนนของประเทศไทยปี 2559 ลดลง 
3 คะแนน จากปี 2558  ได้ล าดับท่ี 101 จาก 168 ประเทศ ซึ่งสามารถสะท้อนให้เห็นว่าประเทศไทย           
เป็นประเทศท่ีมีปัญหาการคอร์รัปชันอยู่ในระดับสูง  
 แม้ว่าในช่วงระยะท่ีผ่านมา ประเทศไทยได้แสดงให้เห็นถึงความพยายามในการปราบปรามการปูองกัน
การทุจริต ไม่ว่าจะเป็น การเป็นประเทศภาคีภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต 
(United Nations Convention Against Corruption-UNCAC) พ.ศ. 2546 การจัดต้ังองค์กรตาม
รัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะกรรมการปูองกันปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติ     
ว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริตมาแล้ว 3 ฉบับ แต่ปัญหาการทุจริตในประเทศไทยไม่ได้มีแนวโน้ม
ท่ีลดน้อยถอยลง สาเหตุท่ีท าให้การทุจริตเป็นปัญหาท่ีส าคัญของสังคมไทยประกอบด้วยปัจจัยทางด้านพื้นฐาน
โครงสร้างสังคม ซึ่งเป็นสังคมท่ีต้ังอยู่บนพื้นฐานความสัมพันธ์แนวด่ิง (Vertical Relation) หรืออีกนัยหนึ่งคือ 
พื้นฐานของสังคมอุปถัมภ์ท่ีท าให้สังคมไทยยึดติดกับการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน โดยเฉพาะในหมู่ญาติพี่น้องและ
พวกพ้อง ยึดติดกับกระแสบริโภคนิยม วัตถุนิยม ติดความสบาย ยกย่องคนท่ีมีเงินและมีอ านาจ คนไทยบางส่วน



๖ 

 

มองว่าการทุจริตคอรัปชันเป็นเรื่องปกติท่ียอมรับได้ ซึ่งนับได้ว่าเป็นปัญหาท่ีฝังรากลึกในสังคมไทยมาต้ังแต่อดีต
หรือกล่าวได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของค่านิยมและวัฒนธรรมไทยไปแล้ว ผนวกกับปัจจัยทางด้านการท างานท่ีไม่ได้
บูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนไว้ด้วยกัน จึงส่งผลให้การท างานของกลไกหรือความพยายามท่ีได้กล่าวมา
ข้างต้นไม่สามารถท าได้อย่างเต็มศักยภาพ ขาดความเข้มแข็ง 

ปัจจุบันยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริตท่ีใช้อยู่เป็นฉบับท่ี 3 เริ่มจากปี พ.ศ. 
2560 จนถึงปี พ.ศ. 2564 ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศท่ีมีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ท่ี
ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝุายการเมือง หน่วยงานของรัฐ 
ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพื่อให้ประเทศไทยมีศักด์ิศรีและ
เกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด     
ไทยท้ังชาติต้านทุจริต” มีเปูาหมายหลักเพื่อให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต 
(Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2564 ซึ่งการท่ีระดับคะแนนจะ
สูงขึ้นได้นั้น การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลท่ีสูงขึ้น เจ้าหน้ าท่ีของรัฐและประชาชนต้องมี
พฤติกรรมแตกต่างจากท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าท่ีในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได้ก าหนด
ยุทธศาสตร์การด าเนินงานหลักออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบปูองกันการทุจริตเชิงรุก 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) 
ดังนั้น เพื่อให้การด าเนินการขับเคล่ือนด้านการปูองกันและปราบปรามการทุจริตบังเกิดผลเป็น

รูปธรรมในทางปฏิบัติ เป็นไปตามเจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์ว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริตระยะ 
ท่ี 3 (พ.ศ. 2560 - 2564)  องค์การบริหารส่วนต าบลโสธร  จึงได้ตระหนักและให้ความส าคัญกับการบริหาร
จัดการท่ีมีความโปร่งใส สร้างค่านิยม วัฒนธรรมสุจริตให้เกิดในสังคมอย่างยั่งยืนจึงได้ด าเนินการจัดท า
แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต (พ.ศ. 2562-2564) เพื่อก าหนดแนวทางการขับเคล่ือนด้านการปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริตผ่านโครงการ/กิจกรรม/มาตรการต่าง ๆ ท่ีเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน อันจะน าไปสู่การ
ปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์และเปูาหมายของการปูองกันและปราบปรามการทุจริตอย่าง
แท้จริง 

3. วัตถปุระสงค์ของการจดัท าแผน 
 1) เพื่อยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน    
     ท้องถิ่น 
 2) เพื่อยกระดับจิตส านึกรับผิดชอบในผลประโยชน์ของสาธารณะของข้าราชการฝุายการเมือง   
     ข้าราชการฝุายบริหาร บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลโสธร รวมถึงประชาชนในต าบล 
 3) เพื่อให้การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลโสธรเป็นไปตามหลักบริหารกิจการ       
     บ้านเมืองท่ีดี (Good Governance)  

4) เพื่อส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วม (people's participation) และตรวจสอบ (People’s audit) 
      ของภาคประชาชนในการบริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนต าบลโสธร 

5) เพื่อพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ           
      ขององค์การบริหารส่วนต าบลโสธร 



๗ 

 

4. เปาูหมาย 
 1) ข้าราชการฝุายการเมือง ข้าราชการฝุายบริหาร บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลโสธรนา
     รวมถึงประชาชนในท้องถิ่นมีจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าท่ีราชการให้บังเกิด 
     ประโยชน์สุขแก่ประชาชน ปราศจากการก่อให้เกิดข้อสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการ
     จริยธรรม การขัดกันแห่งผลประโยชน์และแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ 
 2) เครื่องมือ/มาตรการการปฏิบัติงานท่ีสามารถปูองกันปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติ มิชอบ
     ของข้าราชการ 
 3) โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่สนับสนุนให้สาธารณะและภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและ   
     ตรวจสอบการปฏิบัติหรือบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลโสธร 
 4) กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล
     โสธร  ท่ีมีเข้มแข็งในการตรวจสอบ ควบคุมและถ่วงดุลการใช้อ านาจอย่างเหมาะสม 
 5) องค์การบริหารส่วนต าบลโสธร  มีแผนงานท่ีมีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระท าการทุจริต     
และประพฤติมิชอบ จนเป็นท่ียอมรับจากทุกภาคส่วน 

 

5. ประโยชนข์องการจดัท าแผน 
 1) ข้าราชการฝุายการเมือง ข้าราชการฝุายบริหาร บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลโสธร รวมถึง
ประชาชนในต าบล มีจิตส านึกรักท้องถิ่นของตนเอง อันจะน ามาซึ่งการสร้างค่านิยม และอุดมการณ์ในการ
ต่อต้านการทุจริต (Anti-Corruption) จากการปลูกฝังหลักคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิบาล รวมถึงหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงท่ีสามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการท างานและชีวิตประจ าวัน 
 2) องค์การบริหารส่วนต าบลโสธร สามารถบริหารราชการเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
(Good Governance) มีความโปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้ 
 3) ภาคประชาชนมีส่วนร่วมต้ังแต่ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมตัดสินใจรวมถึงร่วมตรวจสอบในฐานะพลเมืองท่ี
มีจิตส านึกรักท้องถิ่น อันจะน ามาซึ่งการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนท่ีมีความเข้มแข็งในการเฝูาระวังการทุจริต 
 4) สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ
องค์การบริหารส่วนต าบลโสธร ท้ังจากภายในและภายนอกองค์กรท่ีมีความเข้มแข็งในการเฝูาระวังการทุจริต 
 5) องค์การบริหารส่วนต าบลโสธร มีแนวทางการบริหารราชการท่ีมีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการ
กระท าการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
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ส่วนที่ 2 

 
 

 
แผนปฏบิัตกิารปอูงกนัการทจุริต 4 ป ี

(พ.ศ. 2562 – 2564) 

 

มิต ิ ภารกจิตามมติ ิ โครงการ/กจิกรรม/มาตรการ 
ป ี๒๕62 ป ี๒๕63 ป ี๒๕64 

หมาย 
เหต ุงบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
1. การสรา้ง
สงัคมทีไ่มท่น
ต่อการทจุรติ 

1.1 การสรา้ง
จติส านกึและ
ความตระหนกั
แกบ่คุลากรทัง้
ขา้ราชการ 
การเมอืงฝาุย
บรหิาร 
ขา้ราชการ
การเมอืง              
ฝาุยสภา
ทอ้งถิน่ และ
ฝาุยประจ าของ
องคก์รปกครอง
สว่นทอ้งถิน่ 

1.1.1 สรา้งจติส านกึและความตระหนกัในการ
ปฏบิตัริาชการตามอ านาจหนา้ทีใ่หเ้กดิประโยชนส์ขุ
แกป่ระชาชนในทอ้งถิน่ 
1) โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม แก่ 
ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานองค์การบริหาร
ส่วนต าบลโสธร 
 
1.1.2 สรา้งจติส านกึและความตระหนกัในการ
ประพฤติตามประมวลจรยิธรรม  
1) โครงการรณรงค์การปฏิบัติหน้าที่ตามหลัก
มาตรฐานจรรยาบรรณข้าราชการ 
 
1.1.3 สรา้งจติส านกึและความตระหนกัทีจ่ะไม่
กระท าการอนัเปน็การขดักนัแหง่ผลประโยชน/์
หรอืการมผีลประโยชนท์บัซอ้น 
1) มาตรการจัดท าคู่มือการปูองกันผลประโยชน์
ทับซ้อน 

 
 
 

 
 
 

20,000 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 

20,000 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 

20,000 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 

 

 1.2 การสรา้ง
จติส านกึและ
ความตระหนกั
แกป่ระชาชน
ทกุภาคสว่นใน
ทอ้งถิน่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.2.1 สรา้งจติส านกึและความตระหนกัในการ
ต่อตา้นการทจุรติ 
1) โครงการสร้างจิตส านึกการต่อต้านการทุจริต 
 
1.2.2 สรา้งจติส านกึและความตระหนกัในการ
รกัษาประโยชนส์าธารณะ 
1) โครงการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว ลด
ภาวะโลกรอ้น ในเขตพื้นที่ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลโสธร 
 
1.2.3 สรา้งจติส านกึและความตระหนกัในการ
ปฏบิตัตินตามหลกัเศรษฐกจิพอเพียง 
1) โครงการสร้างอาชีพ สรา้งราย ได้ ตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง 

 
  
 

 
 
- 
 
 
 

5,000 
 
 
 
 
 

30,000 
 

 
  
- 

 
 
 

5,000 
 
 
 
 
 

30,000 

 
  
- 
 
 
 

5,000 
 
 
 
 
 

30,000 

 



๙ 

 

มิต ิ ภารกจิตามมติ ิ โครงการ/กจิกรรม/มาตรการ 
ป ี๒๕62 ป ี๒๕63 ป ี๒๕64 

หมาย 
เหต ุ

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

 1.3 การสรา้ง
จติส านกึและ
ความตระหนกั
แกเ่ด็กและ
เยาวชน 

1.3.1 สรา้งจติส านกึและความตระหนกัในความ
ซือ่สัตยส์จุรติ 
1) โครงการพาน้องท่องธรรมะ ฟังนิทานเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรม และหลักประชาธิปไตย 
 
1.3.2 สรา้งจติส านกึและความตระหนกัในการ
ต่อตา้นการทจุรติ 
1) โครงการสร้างภูมิคุม้กันทางสังคมให้เด็กปฐมวัย 
“โตไปไม่โกง” 

 

 
 
- 
 
 
 
 

30,000 

 
 
- 
 
 
 
 

30,000 

 
 
- 
 
 
 
 

30,000 

 

มิตทิี ่1 รวม 8 โครงการ 85,000 85,000 85,000  
2. การบรหิาร
ราชการเพือ่
ปอูงกันการ
ทจุรติ 

2.1 แสดง
เจตจ านงทาง
การเมอืงในการ
ต่อตา้นการ
ทจุรติของ
ผูบ้รหิาร 
 

1) กิจกรรมประกาศเจตจ านงต่อต้านการทุจริต
ของผู้บริหารองค์การบรหิารสว่นต าบลโสธร 

- - -  

 2.2 มาตรการ
สรา้งความ
โปร่งใสในการ
ปฏบิตัริาชการ 
 

2.2.1 สรา้งความโปรง่ในในการบรหิารงานบคุคล
ใหเ้ปน็ไปตามหลกัคณุธรรม 
1) มาตรการออกค าสั่งมอบหมายของนายก
องค์การบริหารส่วนต าบลโสธร และปลัดองค์การ
บริหารส่วนต าบลโสธร 
 
2.2.2 สรา้งความโปรง่ใสในการบรหิารการเงนิ
งบประมาณ การจดัหาพสัดุฯโดยยดึถอืตาม
กฎหมาย ระเบียบอยา่งเครง่ครดั 
1) โครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ - 
จัดจ้าง 
 

 
 
- 
 
 
 
 
 
 
- 

 

 
 
- 
 
 
 
 
 
 
- 

 
 

 
 
- 
 
 
 
 
 
 
- 

 
 

 

 2.3 มาตรการ
การใชด้ลุยพินจิ
และใชอ้ านาจ
หนา้ที ่ใหป้น็ไป
ตามหลกัการ
บรหิารกจิการ
บา้นเมอืงทีด่ ี

2.3.2 มกีารกระจายอ านาจการตัดสนิใจเกีย่วกบั
การสัง่ การอนญุาต อนมุตั ิปฏบิตัริาชการแทน
หรอืด าเนนิการอืน่ใดของผูม้อี านาจในองคก์ร
ปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
1) มอบอ านาจเจ้าพนักงานท้องถิ่นตาม
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 

 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 
- 

 

 
 
 
 
 
 
 

2.4 การเชดิชู
เกียรตแิก่
หนว่ยงาน/
บคุคลในการ
ด าเนนิกจิการ
การประพฤติ
ปฏบิตัตินให้
เป็นทีป่ระจกัษ ์ 

2.4.1 ยกยอ่งเชดิชเูกียรตหินว่ยงาน/บคุคลทีม่ี
ความซือ่สตัย ์สจุรติ มคีณุธรรม จรยิธรรม 
1) โครงการพ่อ – แม่ดีเด่น 
 
2.4.2 ยกยอ่งเชดิชเูกียรตทิีใ่หค้วามชว่ยเหลอื
กจิการสาธารณะของทอ้งถิน่ 
1) กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ 

 
 

 
 

12,500 
 
 
 

5,000 

 
 

12,500 
 
 
 

5,000 

 
 

12,500 
 
 
 

5,000 

 
 
 
 
 
 
 

 



๑๐ 

 

มิต ิ ภารกจิตามมติ ิ โครงการ/กจิกรรม/มาตรการ 
ป ี๒๕62 ป ี๒๕63 ป ี๒๕64 

หมาย 
เหต ุ

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

 2.5 มาตรการ
จดัการในกรณ ี
ไดท้ราบหรอื 
รบัแจง้หรอื
ตรวจสอบพบ 
การทจุรติ 
 

2.5.1 ด าเนนิการใหม้ขีอ้ตกลงระหวา่งบคุลากรใน
องคก์รไดป้ฏบิตัหินา้ทีร่าชการดว้ยความซือ่สตัย ์
สจุรติ  มคีณุธรรม จริยธรรม และการบรหิาร
ราชการกจิการบา้นเมอืงทีด่ ี
(1)  มาตรการ “จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติ
ราชการ”  

 
 

 
 
-  
 
 

 
 

 
 
-  
 
 

 
 

 
 
-  

 

มิตทิี ่2 รวม 7 โครงการ 17,500 17,500 17,500  
3. การ
สง่เสรมิ
บทบาทและ
การมสีว่นรว่ม
ของภาค
ประชาชน 

3.1 จัดใหม้แีละ
เผยแพรข่อ้มลู
ขา่วสารใน
ชอ่งทางทีเ่ปน็
การอ านวยความ
สะดวกแก่
ประชาชนไดม้ี
สว่นรว่ม
ตรวจสอบการ
ปฏบิตัริาชการ
ตามอ านาจ
หนา้ทีข่ององคก์ร
ปกครองสว่น
ทอ้งถิน่ไดท้กุ
ขัน้ตอน 
 
 

3.1.2 มกีารเผยแพรข่อ้มลูขา่วสารเกีย่วกบัการ
บรหิารงานบคุคล การบรกิารงบประมาณ การเงนิ 
การจดัหาพสัด ุการค านวณราคากลาง รายงานผล
การปฏบิตังิานเปน็ไปตามหลกัเกณฑว์ธิกีารที่
กฎหมาย ระเบียบ กฎขอ้บงัคบัทีก่ าหนดใหอ้งคก์ร
ปกครองสว่นทอ้งถิน่ ตอ้งเผยแพรใ่หป้ระชาชนทราบ
และตรวจสอบได ้
(1) มาตรการ “เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ส าคญัและ
หลากหลาย” 

 

 
 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
 
- 

 

 3.2 การรบัฟงั
ความคดิเหน็ 
การรบัและ
ตอบสนองเรื่อง
รอ้งเรยีน/รอ้ง
ทกุขข์อง
ประชาชน 
 

3.2.1 มกีระบวนการรบัฟงัความคดิเหน็ของ
ประชาชนในการด าเนินกจิการตามอ านาจหนา้ทีข่อง
องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ โดยเฉพาะการด าเนิน
กจิการทีจ่ะมผีลกระทบตอ่ความเปน็อยู ่และ
สขุอนามยัของประชาชนในทอ้งถิน่ 
1) โครงการจัดประชาคมแผนชุมชน 
 
3.2.2 มชีอ่งทางใหป้ระชาชนในทอ้งถิน่สามารถ
รอ้งเรยีน/รอ้งทุกข ์
ได้โดยสะดวก 
(1) การด าเนินงานศูนย์ด ารงธรรมรับเรื่องราวร้อง
ทุกข์ขององค์การบรหิารสว่นต าบลโสธร 
 
3.2.3 มรีายงานหรอืแจง้เปน็ลายลกัษณอ์ักษรให้
ประชาชนผูร้อ้งเรียน/รอ้งทกุขท์ราบถงึการไดร้บั
เรือ่งระยะเวลาและผลการด าเนนิการเกีย่วกบัเรือ่ง
รอ้งเรยีน/รอ้งทุกข ์
(1) มาตรการแก้ไขเหตุเดือดร้อนร าคาญ ด้านการ
สาธารณสขุและสิ่งแวดล้อม 

 
 
 
 
 

8,750 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 

 

 
 
 
 
 

8,750 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
- 
 

 

 
 
 
 
 

8,750 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 

 



๑๑ 

 

มิต ิ ภารกจิตามมติ ิ โครงการ/กจิกรรม/มาตรการ 
ป ี๒๕62 ป ี๒๕63 ป ี๒๕64 

หมาย 
เหต ุ

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

 3.3 การสง่เสรมิ
ใหป้ระชาชน 
มสีว่นรว่มบรหิาร 
กจิการของ
องคก์รปกครอง
สว่นทอ้งถิน่ 

3.3.1 ด าเนนิการใหป้ระชาชนมสีว่นรว่มในการ
จดัท าแผนพฒันา การจดัท างบประมาณ 
1) โครงการส่งเสริมการประชุมร่วมของภาครัฐ 
เอกชนและประชาชน 
 
3.3.3 ด าเนนิการใหป้ระชาชนมสีว่นรว่ม
ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏบิตังิาน 
1) กิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
องค์การบริหารส่วนต าบลโสธร 

 

 
 

15,075 
 
 
 
 
- 
 
 
 

 
 

15,075 
 
 
 
 
- 
 
 
 

 
 

15,075 
 
 
 
 
- 
 
 

 

มิตทิี ่3 รวม 6 โครงการ 23,825 23,825 23,825  
4. การ
เสรมิสรา้งและ
ปรบัปรงุกลไก
ในการ
ตรวจสอบการ
ปฏบิตัริาชการ
ขององคก์ร
ปกครองสว่น
ทอ้งถิน่ 
 
 

4.1 มกีารจดั
วางระบบและ
รายงานการ
ควบคมุภายใน
ตามที่
คณะกรรมการ
ตรวจเงนิ
แผน่ดินก าหนด 
 
 

4.1.1 มกีารจดัท าและรายงานการจดัท าระบบ
ควบคมุภายในใหผู้ก้ ากบัดแูล 

1) โครงการจัดท ารายงานการควบคุมภายใน 

 
 
- 
 
 

 
 
- 
 
 

 
 
- 
 
 

 

 4.2 การ
สนบัสนุนให ้
ภาคประชาชน
มสีว่นรว่ม
ตรวจสอบการ
ปฏบิตัหิรอืการ
บรหิารราชการ 
ตามชอ่งทางที่
สามารถ
ด าเนนิการได ้
 
 

4.2.2 สง่เสรมิใหป้ระชาชนมสีว่นรว่มตรวจสอบ 
ก ากบัดแูลการบรหิารงบประมาณ การรบั-จา่ยเงิน 
การหาประโยชนจ์ากทรพัยส์นิของทางราชการ 
1) กิจกรรมรายงานผลการใช้จา่ยเงินให้ประชาชน
รับทราบ 
 
4.2.3 สง่เสรมิใหป้ระชาชนมสีว่นรว่มตรวจสอบ 
ก ากบัดแูล จดัหาพสัด ุ
1) กิจกรรมการจัดหาคณะกรรมการตรวจการจา้ง
จากตัวแทนชุมชน 

 

 
 

 
- 
 
 
 
 
- 

 
 

 
- 
 
 
 
 
- 

 
 

 
- 
 
 
 
 
- 

 



๑๒ 

 

มิต ิ ภารกจิตามมติ ิ โครงการ/กจิกรรม/มาตรการ 
ป ี๒๕62 ป ี๒๕63 ป ี๒๕64 

หมาย 
เหต ุ

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

 4.3 การ
สง่เสรมิบทบาท
การตรวจสอบ
ของสภา
ทอ้งถิน่ 

4.3.1.สง่เสรมิและพฒันาศกัยภาพสมาชกิสภา
ทอ้งถิน่ใหม้คีวามรู ้ความเขา้ใจการปฏบิตัหินา้ทีใ่ห้
เป็นไปตามกฎหมายระเบยีบทีเ่กี่ยวขอ้งไดก้ าหนด
ไว ้
 1) โครงการเผยแพร่ความรู้ด้านระเบียบกฎหมาย
ท้องถิ่นให้แก่สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลโสธร 
 
4.3.2.สง่เสรมิสมาชกิสภาทอ้งถิน่ใหม้บีทบาทใน
การตรวจสอบการปฏบิตังิานของฝาุยบรหิารตาม
กระบวนการและวธิกีารทีก่ฎหมายระเบยีบที่
เกี่ยวขอ้งไดก้ าหนดไวโ้ดยไมฝ่กัใฝฝุาุยใด 
1) โครงการส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานของฝุายบริหารโดยสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบล 
 
 
 

 
 
 
 

5,000 
 
 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 

5,000 
 
 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 

5,000 
 
 
 
 
 
 
 
- 

 

 4.4 เสรมิพลงั
การมสีว่นรว่ม
ของชมุชน 
(Community) 
และบรูณาการ
ทกุภาคสว่น
เพื่อตอ่ตา้นการ 
ทจุรติ 
 
 

4.4.2.บรูณาการทกุภาคสว่นเพือ่ต่อตา้นการทจุรติ 
1) กิจกรรมการติดปูายประชาสัมพันธ์กรณีพบเห็น
การทุจริต 
 
 

 

 
6,000 

 
6,000 

 
6,000 

 

มิตทิี ่4 รวม 6 โครงการ 11,000 11,000 11,000  

มิตทิี ่1 - 4 รวมทัง้สิน้ 27 โครงการ 137,325 137,325 137,325  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓ 

 

ส่วนที่ 3 

 

มติิที ่1 การสร้างสงัคมทีไ่ม่ทนตอ่การทุจรติ 
 1.1 การสรา้งจิตส านกึและความตระหนกัแกบ่คุลากรทัง้ขา้ราชการการเมอืงฝาุยบรหิาร ข้าราชการ
การเมอืงฝาุยสภาทอ้งถิน่ และฝาุยประจ าขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
 1.1.1 สรา้งจิตส านกึและความตระหนกัในการปฏบิัตริาชการตามอ านาจหนา้ทีใ่หบ้งัเกดิประโยชนส์ุข
แก่ประชาชนในทอ้งถิน่ 
โครงการที ่1 
1. ชื่อโครงการ : โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม แก่ ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานองค์การบริหาร
ส่วนต าบลโสธร 
2. หลกัการและเหตผุล 

ตามหลักรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 279 บัญญัติให้มีประมวล
จริยธรรม เพื่อก าหนดมาตรฐานทางจริยธรรมของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ หรือเจ้าหน้าท่ีของ
รัฐแต่ละประเภท โดยให้มีกลไกและระบบในการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ และประกอบกับประกาศ
ประมวลจริยธรรมองค์การบริหารส่วนต าบลโสธร ลงวันท่ี 14 มกราคม 2558  ซึ่งหัวใจส าคัญของการท างาน
ร่วมกันเป็นหมู่คณะอีกอย่างท่ีขาดไม่ได้มีคุณธรรม จริยธรรม เพราะคุณธรรมและจริยธรรม หมายถึง  การ
ประพฤติ ปฏิบัติ อันถูกต้องดีงาม ท้ัง กาย วาจา ใจ ท้ังต่อตนเอง ต่อผู้อื่น และต่อสังคม  ซึ่งถ้าบุคลากรทุกคนท่ี
ท างานร่วมกันมีคุณธรรมและจริยธรรมประจ าใจของตนเองแล้ว การปฏิบัติงานทุกอย่างต้องลุล่วงไปด้วยดีและ
มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว โปร่งใส สามารถตรวจสอบและผู้มารับบริการอย่างประชาชนก็จะได้รับความเช่ือมั่น
และไว้วางใจท่ีจะเข้ามารับบริหารท่ีองค์กรนั้น ๆ 

เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 
2546 ได้ก าหนดหลักเกณฑ์ในการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ี รณรงค์และส่งเสริม
ค่านิยมเรื่องความซื่อสัตย์ แก้กฎระเบียบท่ีเอื้อต่อการทุจริต  ใช้วิธีการบริหารงานบุคคลตามระบบคุณธรรม
อย่างเคร่งครัด ปฏิบัติตามมาตรการบริหารจัดการบ้านเมืองและสังคมท่ีดี ส่งเสริมให้ผู้บังคับบัญชาปฏิบัติตน
เป็นแบบอย่าง ประกอบกับอนุสนธิคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ก.ถ.) ได้ก าหนด
มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่ งได้
ประมวลขึ้นจากข้อเสนอแนะของผู้บริหารท้องถิ่น  สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างใน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนผู้รับบริการจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อให้ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยท่ัวไปใช้เป็นหลักการและแนวทาง
ปฏิบัติ เพื่อเป็นเครื่องก ากับความประพฤติของตน ได้แก่ 

1. พึงด ารงตนให้มั่นในศีลธรรม ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ และมีความรับผิดชอบ 
2. พึงปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเปิดเผย โปร่งใส พร้อมให้ตรวจสอบ 
3. พึงให้บริหารด้วยความเสมอภาค สะดวก รวดเร็ว มีอัธยาศัยไมตรี โดยยึดประโยชน์ของประชาชน

เป็นหลัก 
4. พึงปฏิบัติหน้าท่ีโดยยึดผลสัมฤทธิ์ของงานอย่างคุ้มค่า 
5. พึงพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถ และตนเองให้ทันสมัยอยู่เสมอ 
ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลโสธร ได้ยึดถือเป็นแนวทางส าหรับประพฤติตนและเป็นหลักการในการ

ปฏิบัติงาน 



๑๔ 

 

3. วัตถุประสงค์ 
  ๒.๑  เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ให้กับผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น  และพนักงาน
องค์การบริหารส่วนต าบลโสธร  
  ๒.๒  เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรขององค์กร มีความรู้ความเข้าใจในเรื่อง คุณธรรม
จริยธรรมและความซื่อสัตย์ น าไปสู่การปฏิบัติท่ีดีต่อประชาชน 
  2.3  เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น  และพนักงานองค์การบริหารส่วน
ต าบลโสธร เกิดความตระหนักในการรับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าท่ีทุกขั้นตอนและปฏิบัติหน้าท่ีตามอ านาจ
หน้าท่ีด้วยความตรงไปตรงมา มีมาตรฐาน โปร่งใส และตรวจสอบได้  
  ๒.๓  เพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น  ของบริหารท้องถิ่น  สมาชิกสภาท้องถิ่น   
ผู้น าชุมชน  และพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลโสธร  
  ๒.๔  เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีในการปฏิบัติราชการ  การท างานร่วมกัน  การยอมรับความคิดเห็น
ซึ่งกันและกัน   

4. เปูาหมาย 
  ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น  และพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลโสธร  

5. พื้นที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลโสธร 

6. วิธีด าเนินการ 
  จัดอบรมคุณธรรมและจริยธรรมแก่ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และพนักงานองค์การบริหาร
ส่วนต าบลโสธร โดยเชิญวิทยากรบรรยายหลักวิชาการและถ่ายทอดประสบการณ์ต่างๆท่ีเกี่ยวข้อง และมี
การศึกษาดูงานหรือท ากิจกรรมนอกสถานท่ีในบางโอกาส 

7. ระยะเวลาด าเนินงาน 
4 ปี (ปีงบประมาณ 2562-2564)   

8.  งบประมาณ 
  ปีละ 20,000 บาท  

9.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลโสธร 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
  1. ผู้บริหารทอ้งถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น  และพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลโสธร มีความรู้ความ
เข้าใจในหลักธรรมาภิบาล คุณธรรมจริยธรรมและความซื่อสัตย์ 
  2. ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น  และพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลโสธร มีเกิดความ
ตระหนักในการรับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าท่ีทุกขั้นตอนและปฏิบัติหน้าท่ีตามอ านาจหน้าท่ีด้วยความ
ตรงไปตรงมา มีมาตรฐาน โปร่งใส และตรวจสอบได้ 
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1.1.2 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรม  
โครงการที่ 1 
1. ชือ่โครงการ :  รณรงคก์ารปฏบิัตหินา้ทีต่ามหลกัมาตรฐานจรรยาบรรณขา้ราชการ 
2. หลกัการและเหตผุล 
 พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลท่ี 9 พระราชทานไว้ใน
พิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยมหิดล  เมื่อวันศุกร์ท่ี 4 กรกฎาคม 2540  “การงานทุกอย่าง
ทุกอาชีพ ย่อมจะมีจรรยาบรรณของตนเอง จรรยาบรรณนั้นจะบัญญัติเป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่ก็ตาม แต่ก็
เป็นส่ิงท่ียึดถือกันว่าเป็นความดีงาม ท่ีคนในอาชีพนั้นพึงประพฤติปฏิบัติ  หากผู้ใดล่วงละเมิดก็อาจก่อให้เกิด
ความเสียหายท้ังแก่บุคคล  หมู่คณะ  และส่วนรวมได้ เหตุนี้ ผู้ปฏิบัติงานในทุกสาขาอาชีพ นอกจากจะต้องมี
ความรู้ในสาขาของตนอย่างลึกซึ้ง จัดเจน และศึกษาให้ก้าวหน้าอยู่เสมอแล้ว ยังจะต้องยึดมั่นในจรรยาบรรณใน
วิชาชีพของตนเอง  ท้ังข้อท่ีควรปฏิบัติและไม่พึงปฏิบัติอย่างเคร่งครัดด้วย จึงจะสามารถประพฤติตนปฏิบัติงาน
ให้ประสบความส าเร็จ ได้รับความเช่ือถือยกย่องในเกียรติ  ในศักด์ิศรี  และในความสามารถด้วยประการท้ัง
ปวง”  พระบรมราโชวาทข้างต้นนี้ มีความส าคัญยิ่งต่อการปฏิบัติหน้าท่ีของประชาชนทุกสาขาอาชีพ  และควร
น้อมน ามายึดถือปฏิบัติ  องค์การบริหารส่วนต าบลโสธร  จึงจัดท าโครงการนี้ขึ้น 
3. วัตถุประสงค์ 
  3.1 เพื่อส่งเสริมให้พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนต าบลโสธร ได้
เรียนรู้และน้อมน าพระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลท่ี 9   มาเป็น
หลักในการปฏิบัติหน้าท่ี 
 3.2 เพื่อรณรงค์ให้พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนต าบลโสธร 
ปฏิบัติหน้าท่ีโดยยึดหลักมาตรฐานทางจริยธรรมหรือจรรยาบรรณข้าราชการ 
4. เปาูหมาย     
 พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนต าบลโสธร     
5. พื้นที่ด าเนินการ 
 ในพื้นท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลโสธร 
6. วิธีการด าเนินการ 
 6.๑  เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 
  6.๒  จัดประชุมส่วนราชการท่ีเกี่ยวข้องเพื่อก าหนดแนวทางปฏิบัติ 
 6.3  จัดท าเอกสารเผยแพร่ พระบรมราโชวาทและจรรยาบรรณข้าราชการ 
 6.4  สรุป / รายงานผล 

7. ระยะเวลาด าเนินงาน 
 ปีงบประมาณ  2562 - 2564 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้จ่ายงบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลโสธร 
10. ตัวชี้วัด/ผลสัมฤทธิ์ 
 พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนต าบลโสธร ปฏิบัติหน้าท่ีตาม
จรรยาบรรณ  ไม่มีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าท่ีมิชอบ 
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1.1.3 สร้างจติส านกึและความตระหนกัที่จะไมก่ระท าการอนัเปน็การขดักนัแหง่ผลประโยชนห์รอืการ
มีผลประโยชน์ทับซ้อน 

โครงการที ่1 
1. ชือ่โครงการ : มาตรการจดัท าคูม่อืการปอูงกนัผลประโยชนท์บัซอ้น 
2. หลกัการและเหตผุล 
 ด้วยสถานการณ์หรือการกระท าของบุคคลมีผลประโยชน์ส่วนตนเข้ามาเกี่ยวข้องจนส่งผลกระทบต่อ
การตัดสินใจหรือการปฏิบัติหน้าท่ีในต าแหน่ง การกระท าดังกล่าวอาจเกิดขึ้นโดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว ท้ังเจตนา
หรือไม่เจตนาหรือหรือบางเรื่องเป็นการปฏิบัติสืบต่อกันมาจนไม่เห็นว่าจะเป็นส่ิงผิดแต่อย่างใด พฤติกรรม
เหล่านี้เป็นการกระท าความผิดทางจริยธรรมของเจ้าหน้าท่ีของรัฐท่ีต้องค านึงถึงผลประโยชน์สาธารณะ 
(ประโยชน์ของส่วนรวม) แต่กลับตัดสินใจปฏิบัติหน้าท่ีโดยค านึงถึงประโยชน์ของตนเองหรือพวกพ้อง 
 “ผลประโยชน์ทับซ้อน” หมายถึง สถานการณ์ท่ีเจ้าหน้าท่ีของรัฐมีผลประโยชน์ส่วนตนอยู่ และมีการ
ใช้อิทธิพลตามอ านาจหน้าท่ีละความรับผิดชอบเพื่อให้เกิดประโยชน์ส่วนตัว โดยก่อให้เกิดผลเสียต่อ
ผลประโยชน์ส่วนรวม ผลประโยชน์ทับซ้อนมีหลากหลายรูปแบบ ไม่จ ากัดอยู่ในรูปของตัวเงินหรือทรัพย์สิน
เท่านั้น แต่รวมถึงผลประโยชน์อื่นๆ ท่ีไม่ใช่รูปตัวเงินหรือทรัพย์สินก็ได้ อาทิการแต่งต้ังพรรคพวกเข้าไปด ารง
ต าแหน่งในองค์กรต่างๆ ท้ังในหน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทจ ากัด หรือการท่ีบุคคลผู้มีอ านาจท่ี
ตัดสินใจให้ญาติพี่น้องหรือบริษัทท่ีตนมีส่วนได้ส่วนเสียได้รับสัมปทานหรือผลประโยชน์จากทางราชการโดยมิ
ชอบ ท้ังนี้หมายรวมถึงความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2560 หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานต้องเข้ารับการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ โดยก าหนดให้หน่วยงานควรมีการประชุมหรือสัมมนาภายใน
องค์กร เพื่อให้ความรู้เรื่องการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าท่ี เพื่อปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลโสธร จึงได้จัดท าคู่มือให้ความรู้ ความเข้าใจการปูองกันผลประโยชน์
ทับซ้อนแก่บุคลากรในองค์การบริหารส่วนต าบลโสธร และประชาชนท่ัวไปท่ีสนใจ  เพื่อปูองกันการทุจริตใน
การปฏิบัติราชการ และไม่ให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 

3. วัตถปุระสงค ์
 3.1 เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจแก่คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนต าบล 
ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง เกี่ยวกับการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน  
 3.2 เพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมและวิธีการท างานท่ีสุจริตโปร่งใสของข้าราชการการเมือง และเจ้าหน้าท่ี
ขององค์การบริหารส่วนต าบลโสธร 
 3.3 เพื่อเสริมสร้างให้ข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนต าบลโสธร มีจิตส านึก ค่านิยม 
และวัฒนธรรมเรื่องความซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งมั่นท างานอย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรมอันมั่นคง ส่งผลให้หน่วยงาน
ปลอดจากการทุจริตคอร์รัปชัน มุ่งสู่การเป็นข้าราชการท้องถิ่นไทยใสสะอาด 

4. เปูาหมาย 
 คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง
องค์การบริหารส่วนต าบลโสธร 

5. พืน้ที่ด าเนนิการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลโสธร 
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6. วธิกีารด าเนนิการ 
 6.1 ศึกษาและรวบรวมข้อมูล 
 6.2 จัดท า (ร่าง) คู่มือการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 6.3 ตรวจสอบความถูกต้อง 
 6.4 จัดท าคู่มือการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 6.5 แจกจ่ายให้บุคลากร 

7. ระยะเวลาการด าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564) 

8. งบประมาณในการด าเนินโครงการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลโสธร 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 ตัวชี้วัด 
 คณะผู้บริหารท้องถิ่น  สมาชิกสภาท้องถิ่น  พนักงานส่วนต าบล  ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง      
มีความเข้าใจเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน 
 ผลลัพธ์ 
 คณะผู้บริหารท้องถิ่น  สมาชิกสภาท้องถิ่น  พนักงานส่วนต าบล  ลูกจ้างประจ า  และพนักงานจ้าง     
มีความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน และมีความประพฤติปฏิบัติงานไม่ยุ่งเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๘ 

 

1.2 การสรา้งจิตส านกึและความตระหนกัแกป่ระชาชนทกุภาคสว่นในทอ้งถิน่ 
1.2.1 สรา้งจิตส านกึและความตระหนกัในการตอ่ต้านการทุจรติ  

โครงการที ่1 
1. ชือ่โครงการ : สร้างจติส านกึการตอ่ต้านการทจุริต 
2. หลกัการและเหตผุล 

 สังคมโลกยุคปัจจุบันให้ความส าคัญกับการแก้ปัญหาการทุจริตในการบริหารประเทศหรือในระบบ
ราชการ เนื่องจากส่งผลกระทบต่อการด ารงชีวิตของประชาชนท้ังทางตรงหรือทางอ้อม คนทุกคนทุกเพศ ทุกวัย  
ทุกอาชีพ จ าเป็นต้องมีค่านิยมและทัศนคติเรื่องความซื่อสัตย์สุจริตและต้องด าเนินชีวิตโดยมีความซื่อสัตย์สุจริต
เป็นพื้นฐาน การปลูกฝังเรื่องความ ซื่อสัตย์สุจริตจึงต้องเป็นหน้าท่ีของทุกฝุายในสังคมท่ีจะต้องช่วยกัน จะยก
ภาระให้ฝุายหนึ่งฝุายใดไม่ได้ ทุกคนต้องมีส านึกและปฏิบัติหน้าท่ีความรับผิดชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และมี
หน้าท่ีดูแลช่วยเหลือสร้างจิตส านึกให้คนอื่นปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความซื่อสัตย์สุจริตด้วย ส่ิงส าคัญท่ีสุดของการ
ปูองกันและปราบปรามทุจริตคอร์รัปช่ัน  คือ การมีส่วนร่วมของประชาชนหากประชาชนมีความเข้มแข็งและ
หน่วยงานภาครัฐมีทัศนคติ มีจิตวิญญาณในการรับใช้ประชาชนอย่างแท้จริง การต่อต้านทุจริตต้องด าเนินการ
ต่อเนื่องทุกท่ีทุกเวลาและโอกาส องค์การบริหารส่วนต าบลโสธรจึงจัดท าโครงการนี้ขึ้น 
3. วัตถปุระสงค ์
 3.1 เพื่อเสริมสร้างความซื่อสัตย์  สุจริต และปลูกฝังทัศนคติ  วัฒนธรรมท่ีดี ในการต่อต้านการทุจริต
ให้เกิดข้ึนกับสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลซึ่งเป็นตัวแทนภาคประชาชน 
 3.2 เพื่อส่งเสริมตัวแทนภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการปูองกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน 
4. เปูาหมาย 
 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโสธร 7 หมู่บ้าน จ านวน 14 คน 

5. พืน้ที่ด าเนนิการ 
 หมู่ท่ี 1-7 ต าบลโสธร 

6. วธิกีารด าเนนิการ 
 6.๑  เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 
6.๒  ประชุมระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาการทุจริตภายใต้หัวข้อ  “ทุจริตท่ัวไป  คนไทยมีสุขจริงหรือ” 
 6.3  จัดท าประกาศแสดงเจตจ านงร่วมต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ 
 6.4  สรุป / รายงานผลให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลทราบ 
7. ระยะเวลาการด าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564) 

8. งบประมาณในการด าเนินโครงการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สภาองค์การบริหารส่วนต าบลโสธร 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโสธร ประกาศเจตจ านง ร่วมต่อต้านการทุจริต 
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1.2.2 สรา้งจิตส านกึและความตระหนกัในการรกัษาประโยชนส์าธารณะ  

โครงการที ่1 
1. ชือ่โครงการ : โครงการสง่เสรมิ อนรุกัษ ์ฟืน้ฟ ูทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม แหลง่ท่องเทีย่ว พฒันา 
และปรบัปรงุภมูทิัศนใ์นชมุชน  
2. หลกัการและเหตผุล 

 ประเทศไทยในอดีตเป็นพื้นท่ีท่ีมีทรัพยากรปุาไม้อยู่เป็นจ านวนมาก แต่การลักลอบตัดไม้ท าลายปุาไม้
ท่ีผิดกฎหมายได้เพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็ว ท าให้ปัจจุบันทรัพยากรปุาไม้ของประเทศไทยมีจ านวนลดน้อยลง ซึ่ง
ส่งผลกระทบต่อธรรมชาติส่ิงแวดล้อมและระบบนิเวศต่างๆ ตลอดจนวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนเป็น
อย่างมาก หน่วยงานต่างๆ ท้ังภาครัฐและภาคเอกชนจึงได้มีการริเริ่มโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรปุาไม้ ซึ่งจะ
สามารถช่วยให้ธรรมชาติของประเทศไทยกลับมามีความสมดุลเพิ่มมากขึ้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและ
สมเด็จพระบรมราชินีนาถทรงมีความห่วงใยในปัญหาปริมาณปุาไม้ของประเทศ โดยท้ังสองพระองค์ท่านได้
พยายามคิดค้นหาวิธีนานัปการท่ีจะเพิ่มปริมาณปุาไม้ของประเทศไทยให้มากขึ้นอย่างมั่นคงและยั่งยืน ซึ่ง
พระองค์ท่านได้เสนอวิธีท่ีเรียบง่ายและประหยัดในการด าเนินงาน คือ แนวคิดเรื่อง “ปลูกปุา ๓ อย่างเพื่อ
ประโยชน์ ๔ อย่าง” ปลูกปุา ๓ อย่าง ได้แก่ ปลูกไม้ให้ออยู่ พอกิน พอใช้ และระบบนิเวศน์ “พออยู่” หมายถึง
ไม้เศรษฐกิจ ปลูกไว้ท าท่ีอยู่อาศัยและจ าหน่าย “พอกิน” หมายถึง ปลูกพืชเกษตรเพื่อการกินและสมุนไพร 
“พอใช้” หมายถึงปลูกไม้ไว้ใช้สอยโดยตรงและพลังงาน เช่น ไม้ฟืน และไม้ไผ่ เป็นต้น เพื่อประโยชน์ต่อระบบ
นิเวศน์ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงองค์การบริหารส่วนต าบลโสธร ในฐานะเป็นองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่อยู่ใกล้ชิดกับประชาชนมากท่ีสุด ได้ตระหนักถึงหน้าท่ีและความรับผิดชอบในการร่วมกันอนุรักษ์ ฟื้นฟู 
ทรัพยากรธรรมชาติและ ส่ิงแวด ล้อมในชุมชน จึง ไ ด้ จัดท าโครงการส่ง เสริมการอนุรักษา ฟื้ นฟู 
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมในชุมชนและในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลโสธร เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนในชุมชนได้ร่วมกันอนุรักษ์ ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมในชุมชนของตนเอง 
3. วัตถปุระสงค ์
 เพื่อเป็นการรักษาประโยชน์สาธารณะ สร้างความสามัคคี และสร้างกลุ่มอาสาสมัครจิตสาธารณะ 
4. เปูาหมาย 
 ๔.๑ ปลูกต้นไม้และปลูกปุาชุมชนในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลโสธร จ านวน  ๗ 
หมู่บ้าน โดยปลูกพันธุ์ไม้ประเภทต่างๆ ท้ังไม้ยืนต้น ไม้ประดับ ไม้ผล ไม้ดอก และพืชผักสวนครัว รั้วกินได้ เป็น
ต้น 

  ๔.๒ ดูแล อนุรักษ์ฟื้นฟู สภาพแหล่งน้ า คูคลอง ท่ีเส่ือมโทรมในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลโสธร จ านวน ๗ หมู่บ้าน และพื้นท่ีท้ังหมดในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลโสธร โดยบูรณาการ
ร่วมกันกับหน่วยงานต่าง ๆ ท้ังภาครัฐภาคเอกชน และองค์กรภาคประชาชนต่างๆ 

  ๔.๓ ผู้เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลโสธร สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลโสธร พนักงาน/ลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนต าบลโสธร ผู้น าชุมชนกลุ่มต่าง ๆ ท้ัง ๗ 
หมู่บ้าน ได้แก่ ประธานชุมชน ประธานกลุ่มผู้สูงอายุ ประธาน อสม. ประธานกลุ่มสตรี ฯลฯ กลุ่มเด็กและ
เยาวชน นักเรียน นักศึกษา หน่วยงานต่าง ๆ ท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรภาคประชาชนทุกภาคส่วน 
เป็นต้น 

5. พืน้ที่ด าเนนิการ 
 พื้นท่ีสาธารณะประโยชน์ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลโสธร และแหล่งน้ า คู คลอง ในเขตองค์การ
บริหารส่วนต าบลโสธร 
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6. วธิกีารด าเนนิการ 
 ๖.๑ จัดอบรมผู้เข้าร่วมโครงการพร้อมช้ีแจงความเป็นมาและแนวทางการด าเนินงานตามโครงการ 
(กลุ่มรวมทุกหมู่บ้าน) 
  ๖.๒ จัดเวทีระดมความคิดเห็นการจัดกิจกรรมและการจัดต้ังกลุ่มพิทักษ์ส่ิงแวดล้อมประจ าชุมชน (กลุ่ม
ย่อยแต่ละหมู่บ้าน) 
  ๖.๓ จัดเวทีเสวนาติดตามผลการด าเนินงานกลุ่มพิทักษ์ส่ิงแวดล้อมประจ าชุมชน (กลุ่มย่อยแต่ละ
ชุมชน) 

๖.๔ จัดกิจกรรมร่วมกันปลูกต้นไม้ในชุมชน พัฒนา ขุดลอก คูคลอง ก าจัดวัชพืชในแม่น้ าคูคลอง ท า
ความสะอาดถนนและพื้นท่ีสาธารณะประโยชน์ต่าง ๆ ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลโสธร 
  ๖.๕ จัดกิจกรรมพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์และอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนมีความสวยงาม 
สะอาด ร่มรื่น น่าพักผ่อนหย่อนใจและเป็นสถานท่ีออกก าลังกายของประชาชนในชุมชนแ ละชุมชนอื่นๆ 
ตลอดจนประชาชนท่ัวไป 
  ๖.๖ จัดกิจกรรมศึกษาดูงานหมู่บ้าน/ชุมชน หรือหน่วยงานท่ีประสบความส าเร็จในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เพื่อเป็นกรณีตัวอย่างให้แก่ชุมชนต่างๆ ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลโส
ธร 
7. ระยะเวลาการด าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564) 

8. งบประมาณในการด าเนินโครงการ 
 ปีละ ๒๓,๗๐๐ บาท 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม องค์การบริหารส่วนต าบลโสธร 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 ๑๐.๑ เกิดกลุ่มจิตอาสาพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมในชุมชนเพิ่มมากขึ้น  

๑๐.๒ ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมในชุมชนมีมากขึ้น 
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1.2.3 สรา้งจิตส านกึและความตระหนกัในการปฏบิัตตินตามหลกัเศรษฐกจิพอเพยีง 
โครงการที ่1 
1. ชือ่โครงการ : โครงการสรา้งอาชพี สรา้งรายได ้ตามแนวเศรษฐกิจพอเพยีง 
2. หลกัการและเหตผุล 

 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  เป็นปรัชญาช้ีถึงแนวการด ารงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุก
ระดับ ต้ังแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ท้ังในการพัฒนาและบริหารประเทศให้ด าเนินไป
ในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจ เพื่อให้ก้าวทันต่อโลกยุคโลกาภิวัตน์ ความพอเพียง หมายถึง 
ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจ าเป็นท่ีจะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวท่ีดีพอสมควร ต่อการ
กระทบใดๆ อันเกิดจากการเปล่ียนแปลงท้ังภายในภายนอก ท้ังนี้ จะต้องอาศัยความรอบรู้ ความรอบคอบ และ
ความระมัดระวังอย่างยิ่งในการน าวิชาการต่างๆ มาใช้ในการวางแผนและการด าเนินการ ทุกขั้นตอน และ
ขณะเดียวกัน จะต้องเสริมสร้างพื้นฐานจิตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะเจ้าหน้าท่ีของรัฐ  ประชาชนให้มีส านึกใน
คุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต และให้มีความรอบรู้ท่ีเหมาะสม ด าเนินชีวิตด้วยความอดทน ความเพียร มีสติ 
ปัญญา และความรอบคอบ เพื่อให้สมดุลและพร้อมต่อการรองรับการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วและกว้างขวาง 
ท้ังด้านวัตถุ สังคม ส่ิงแวดล้อม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้เป็นอย่างดี 

         องค์การบริหารส่วนต าบลโสธร จึงได้จัดท าโครงการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ ตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจ าวัน และพึ่งพาตนเอง 
3. วัตถปุระสงค ์
 1. เพื่อส่งเสริมและปลูกฝังให้ประชาชนน าแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงน ามาใช้ในการด าเนิน
ชีวิตประจ าวันได้ 
 2. เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชนสามารถใช้ชีวิตได้อย่างสมดุล ท่ามกลางการ
เปล่ียนแปลงต่างๆ  
4. เปูาหมาย 
 ประชาชน และเยาวชนในพื้นท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลโสธร 

5. พืน้ที่ด าเนนิการ 
 บริเวณ ณ ท่ีท าการองค์การบริหารส่วนต าบลโสธร  

6. วธิกีารด าเนนิการ 
 6.1 จัดอบรมให้ความรู้ และถ่ายทอดประสบการณ์ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
 6.2 ศึกษาดูงานการด าเนินการตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงในสถานท่ีจริง 
 6.3 ฝึกปฎิบัติอย่างจริงจัง   

7. ระยะเวลาการด าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564) 

8. งบประมาณในการด าเนินโครงการ 
 ปีละ 30,000 บาท 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนต าบลโสธร 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถน าความรู้ท่ีได้ไปปรับใช้
ในการด าเนินชีวิตประจ าวันได้ 
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1.3 การสรา้งจิตส านกึและความตระหนกัแกเ่ดก็และเยาวชน 

โครงการที ่1 
1. ชือ่โครงการ :  พานอ้งทอ่งธรรม ฟงันทิานเสรมิสรา้งคณุธรรม จรยิธรรมและหลกัประชาธิปไตย 
2. หลกัการและเหตผุล 

 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๔๒  มาตรา ๖  ก าหนดแนวทางในการจัด
การศึกษาว่า การจัดการศึกษาต้องเน้นเพื่อพัฒนาคนไทย ให้เป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ท้ังร่างกาย  จิตใจ  สังคม และ
สติปัญญา ให้มีความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรม และวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้
อย่างมีความสุข  ดังนั้น กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริม และปลูกฝังให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนเองอย่าง 
เต็มศักยภาพตามความเหมาะสมของแต่ละบุคคล ท้ังด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์
ตามประเพณีวัฒนธรรมไทย และหลักประชาธิปไตย  ซึ่งควรปลูกฝังผู้เรียนต้ังแต่ระดับปฐมวัยหรือเด็กเล็กก่อน
วัยเรียน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลโสธร  ตระหนักถึงความส าคัญของการส่งเสริม และปลูกฝังคุณธรรม 
จริยธรรม และคุณลักษณะพึงประสงค์ดังกล่าว จึงได้จัดท าโครงการพาน้องท่องธรรม ฟังนิทานเสริม สร้าง
คุณธรรม จริยธรรมและหลักประชาธิปไตยข้ึน 
3. วัตถปุระสงค ์
 3.๑ เพื่อปลูกฝังจิตส านึกให้เด็กปฐมวัยมีคุณธรรม จริยธรรม  และค่านิยมท่ีพึงประสงค์ซึ่งเป็นพื้นฐาน
การสร้างลักษณะนิสัยซื่อสัตย์ สุจริต 
       3.๒ เพื่อให้เด็กปฐมวัยได้เรียนรู้หลักธรรมค าสอนทางศาสนาท่ีใช้ในการด าเนินชีวิต  
4. เปูาหมาย 
 เด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน 30 คน 

5. พืน้ที่ด าเนนิการ 
 5.1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลโสธร หมู่ท่ี 1 ต าบลโสธร 
 5.2 วัดชมโพธยาราม หมู่ท่ี 1 ต าบลโสธร  

6. วธิกีารด าเนนิการ 
 6.๑ เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 
  6.๒ ประสานขอรับการสนับสนุนวิทยากรผู้สอนจากวัดชมโพธยาราม 
  6.3  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเล่านิทานธรรมะ โดยครูผู้ดูแลเด็กสัปดาห์ละ 1 ครั้ง และโดย
พระสงฆ์ เดือนละ ๑ ครั้ง   

6.4 น าเด็กปฐมวัยไปร่วมกิจกรรมทางศาสนาตามโอกาสต่างๆ เข่น วัดพระ หรือวันส าคัญทางศาสนา 
 6.5 สรุป / รายงานผล   
7. ระยะเวลาการด าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564) 

8. งบประมาณในการด าเนินโครงการ 
 ไม่ใช้จ่ายงบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กองการศึกษาฯ องค์การบริหารส่วนต าบลโสธรและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลโสธร 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 เด็กปฐมวัยมีพฤติกรรมท่ีแสดงออกบ่งบอกถึงคุณลักษณะท่ีพึ่งประสงค์ 
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10.๑  ซื่อสัตย์สุจริต  เช่น  พูดความจริง ไม่ลักขโมย ท าตามสัญญา    
10.2  มีจิตสาธารณะ  เช่น  ร่วมดูแลรักษาความสะอาดสถานท่ีส่วนรวม  แบ่งปันขนมหรือของเล่น  

มีน้ าใจ 
10.3  มีความเป็นธรรม  เช่น  ไม่เอาเปรียบเพื่อน  รับฟังผู้อื่น 
10.4  กระท าอย่างรับผิดชอบ  เช่น มีระเบียบวินัย  ท าหน้าท่ีของตัวเอง เคาระกฎกติกา   กล้า

ยอมรับผิดและการลงโทษ   รู้จักส านึกผิดและขอโทษ  
10.5 เป็นอยู่อย่างพอเพียง  เช่น  พอใจในส่ิงของท่ีตนเองมี  รู้จักประหยัดอดออม  ใช้ของอย่างรู้

คุณค่า 
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โครงการที ่2 
1. ชือ่โครงการ :  สรา้งภมูคิุม้กนัทางสงัคมใหเ้ดก็ปฐมวยั “โตไปไมโ่กง” 
2. หลกัการและเหตผุล 

 เนื่องด้วยยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจรติ ระยะท่ี 3 (พ.ศ.2560 - 
2564) ก าหนดยุทธศาสตร์การด าเนินงาน  ยุทธศาสตร์ท่ี 1 สร้างสั งคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต เริ่มต้ังแต่
กระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมในทุกระดับช่วงวัยต้ังแต่ปฐมวัยเพื่อสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริตและ
ปลูกฝังความพอเพียง มีวินัย ซื่อสัตย์ สุจริต  ซึ่งคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้
ก าหนดแนวทางการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติท่ีเกี่ยวข้องกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
คือส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน าหลักสูตรโตไปไม่โกงไปปรับใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
เด็กปฐมวัย (อายุ 2-5 ปี) ให้เหมาะสมตามช่วงอายุของเด็ก เริ่มต้ังแต่ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป  ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กต าบลโสธร จึงจัดท าโครงการนี้ขึ้น 
3. วัตถปุระสงค ์
 3.1 เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ให้เด็กรู้จักอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างสันติบนพื้นฐานความถูกต้องและ
เป็นธรรม  
           3.2 เพื่อสร้างจิตส านึกคุณธรรมของเด็กให้ไม่เห็นแก่ตัว ไม่เอาเปรียบผู้อื่น รู้จักจ าแนกช่ัวดี สามารถ
แยกแยะความผิด และความถูกต้อง เพื่อเป็นภูมิคุ้มกันต่อปัญหาทุจริตคอร์รัปชัน   
           3.3 เพื่อพัฒนาให้เด็กมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ได้แก่ ความซื่อสัตย์สุจริต การมีจิตสาธารณะ การ
รู้รับผิดชอบ มีวินัย และรักความพอเพียง  
4. เปูาหมาย 
 เด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน 30 คน 

5. พืน้ที่ด าเนนิการ 
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลโสธร  
6. วธิกีารด าเนนิการ 
 6.๑  เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 
6.๒  ประชุมครูผู้ดูแลเด็กปฐมวัย เพื่อเตรียมแผนการสอน การจัดกิจกรรมประจ าวัน 
          6.3  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีสอดคล้องกับค่านิยมหลัก 12 ประการ และคุณลักษณะพึง
ประสงค์ 5 ประการ ของหลักสูตรโตไปไม่โกง เน้นกิจกรรมท่ีให้ความสนุกสนานและสร้างสรรค์เพื่อกระตุ้นให้
เด็กคิดอย่างมีเหตุผลและซึมซับคุณค่าแห่งการท าความดีอย่างเป็นธรรมชาติ เกรงกลัวการท าความผิด สร้าง
ความรู้สึกผิดชอบช่ัวดี ภูมิใจในการท าความดี รังเกียจคนโกงและคนเก่งแต่โกง ตัวอย่างกิจกรรมในห้องเรียน   
เช่น เล่านิทาน ชมส่ือวิดีทัศน์ เล่นเกมส์ ละครบทบาทสมมติ  ร้องเพลง กิจกรรมศิลปะ บทกวี ค าคล้องจอง
ส าหรับเด็ก ยกตัวอย่างบุคคลท่ีเป็นแบบอย่างท่ีดีและไม่ดี   

6.4  สรุป / รายงานผล   
7. ระยะเวลาการด าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564) 

8. งบประมาณในการด าเนินโครงการ 
 ค่าวัสดุการศึกษา ส่ือการสอน  ปีละ 30,000 บาท 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลโสธร 



๒๕ 

 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 เด็กปฐมวัยมีพฤติกรรมท่ีแสดงออกบ่งบอกถึงคุณลักษณะท่ีพึ่งประสงค์ 
            10.๑  มีระเบียบวินัย  มีความรับผิดชอบ  ปฏิบัติตามข้อตกลง  เช่น  การเข้าแถว  การเก็บของเล่น 
             10.๒ ซื่อสัตย์สุจริต   เช่น  ไม่ลักขโมยหรือเอาส่ิงของของผู้อื่นมาเป็นของตน   ไม่พูดโกหก  
ยอมรับความผิด   
             10.๓  มีจิตใจเมตตา  กรุณา  เช่น  รู้จักแบ่งปัน  ไม่รังแกเพื่อน รงัแกสัตว์  มีความรู้สึกท่ีดีต่อ
ตนเองและผู้อื่น 
             10.๔  มีมารยาท และปฏิบัติตนตามประเพณีวัฒนธรรมไทย เช่น  การไหว้พระสงฆ์  พ่อแม่  
ครูผู้สอน 
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มติทิี ่2 การบรหิารราชการเพือ่ปอูงกนัการทจุรติ 
 2.1 แสดงเจตจ านงทางการเมอืงในการตอ่ตา้นการทจุรติของผูบ้รหิาร 

โครงการที ่1 
1. ชือ่กจิกรรม :  ประกาศเจตจ านงตอ่ตา้นการทจุริตของผูบ้ริหารองคก์ารบรหิารสว่นต าบลโสธร 
2. หลกัการและเหตผุล 

 องค์การบริหารส่วนต าบลโสธร ได้จัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต (พ.ศ. 2562-2564)ให้
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริตระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560-2564) ซึ่ง
มุ่งสู่การเป็นประเทศท่ีมีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ท่ีประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริต
ทุกรูปแบบ  โดยได้รับความร่วมมือจากฝุายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษา
ผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพื่อให้ประเทศไทยมีศักด์ิศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียม
นานาอารยประเทศ  โดยก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยท้ังชาติต้านทุจริต” มีเปูาหมายหลัก
เพื่อให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2564 ซึ่งการท่ีระดับคะแนนจะสูงขึ้นได้นั้น การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรร
มาภิบาลท่ีสูงขึ้น เจ้าหน้าท่ีของรัฐและประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่างจากท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้ต าแหน่ง
หน้าท่ีในทางทุจริตประพฤติมิชอบ  โดยได้ก าหนดยุทธศาสตร์การด าเนินงานออกเป็น 3 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1  สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2  ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3  สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4  พัฒนาระบบปูองกันการทุจริตเชิงรุก 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5  ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6  ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : 

CPI) 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานของรัฐภายใต้โครงสร้างการจัดระเบียบบริหาร

ราชการตามหลักการกระจายอ านาจการปกครอง ท่ีมุ่งเน้นการกระจายอ านาจจากส่วนกลางลงสู่ท้องถิ่นและ
เป็นกลไกหนึ่งในการส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เป็นหน่วยงานหลักในการจัดท าบริการ
สาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ให้เกิดความยั่งยืนรัฐจะต้องให้ความเป็นอิสระแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยยึดหลักแห่งการปกครอง
ตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น และส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลัก
ในการจัดท าบริการสาธารณะ รวมท้ังมีส่วนร่วมในการตัดสินแก้ไขปัญหาในระดับพื้นท่ี ส่วนการก ากับดูแล
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะท าได้เท่าท่ีจ าเป็นตามกรอบกฎหมายก าหนด และต้องเป็นไปเพื่อการคุ้มครอง
ประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น 

 ท้ังนี้ ต้องยอมรับว่าปัญหาการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเรื่องท่ีมีค าครหา ท่ีได้
สร้างความขมข่ืนใจให้แก่คนท างานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาเป็นเวลาช้านาน ซึ่งหากพิจารณาจ านวน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบกับมีปัจจัยนานัปการท่ีคอยยั่วยวนใจ บั่นทอนความมีคุณธรรม 
จริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริต ของคนท างานราชการส่วนท้องถิ่นให้เหือดหายไป และหากจะว่ากันไปแล้ว เรื่องใน
ท านองเดียวกันนี้ก็สามารถเกิดขึ้นกับคนท างานในหน่วยงานราชการอื่นได้เช่นเดียวกัน เพียงแต่คนท างานใน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีเป็นจ านวนมาก และมากกว่าคนท างานในหน่วยราชการอื่นๆ จึงมีโอกาสหรื อ
ความเป็นไปได้สูงท่ีคนท างานในท้องถิ่นอาจต้องถูกครหาในเรื่องการใช้อ านาจหน้าท่ีโดยมิชอบมากกว่า แม้ว่า
โอกาสหรือช่องทางท่ีคนท างานในท้องถิ่นจะใช้อ านาจให้ออกนอกลู่นอกทาง จะมีได้ไม่มากเท่ากับท่ีคนท างาน
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ในหน่วยงานราชการอื่น และมูลค่าของความเสียหายของรัฐ ท่ีคนท างานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้
ก่อให้เกิดขึ้นก็อาจเป็นแค่เศษผลธุลีของความเสียหายท่ีเกิดจากการทุจริตของคนนอกองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น    

 ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นท่ีผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องแสดงเจตจ านงทาง
การเมืองในการต่อต้านการทุจริตอย่างเห็นชัดเป็นรูปธรรม ด้วยการจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 
ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบริหารงานด้วยความโปร่งใส มีความเข้มแข็งในการบริหารราชการตาม
หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีหรือหลักธรรมาภิบาล บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน และยกระดับ
มาตรฐานในการปูองกันการทุจริตขององค์กรตนเอง  และตลอดจนให้ครอบคลุมพื้นท่ีท่ัวประเทศต่อไป 
3. วัตถปุระสงค ์
 เพื่อแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลโสธร 
ด้วยการจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตส่ีปีขององค์การบริหารส่วนต าบลโสธร  
4. เปูาหมาย 
 4.1 ประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย 1 ฉบับ 
 4.2 มีการประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชน อย่างน้อย 1 ครั้ง
 4.3 แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลโสธรส่ีปี 

5. พืน้ที่ด าเนนิการ 
 ท่ีท าการองค์การบริหารส่วนต าบลโสธร  
6. วธิกีารด าเนนิการ 
 6.1 ประกาศเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต่อสาธารณะชนทางเว็บไซต์ และในวันคล้ายวันสถาปนาขององค์การบริหารส่วนต าบลโสธร 
 6.2 จัดต้ังคณะท างานการจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 
 6.3 ประชุมคณะท างานจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 
 6.4 จัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 
 6.5 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 
 6.6 ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 
 6.7 รายงานผลการด าเนินงาน   
7. ระยะเวลาการด าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564) 

8. งบประมาณในการด าเนินโครงการ 
 ไม่ใช้จ่ายงบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลโสธร 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1  ผลผลิต 
  -  มีประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย 1 ฉบับ 
  -  มีการประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะ อย่างน้อย 1 ครั้ง 
  -  มีแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลโสธรส่ีปี จ านวน 1 ฉบับ 
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 10.2  ผลลัพธ์ 
  - การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลโสธรมีความโปร่งใส สามารถปูองกันการ
ทุจริตของบุคลากรได้ 
  - ลดข้อร้องเรียนการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลโสธร 
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2.2 มาตรการสรา้งความโปรง่ใสในการปฏบิัตริาชการ 
 2.2.1 สร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามหลักคุณธรรม ทั้งในเรื่องการบรรจุ
แต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อนต าแหน่ง/เงินเดือน และมอบหมายงาน  
โครงการที ่1 
1. ชือ่โครงการ : มาตรการออกค าสัง่มอบหมายของนายกองคก์ารบรหิารสว่นต าบล และปลดัองคก์ารบรหิาร
สว่นต าบล 
2. หลกัการและเหตผุล 
 องค์การบริหารส่วนต าบลโสธรเป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งท่ี
มีอ านาจหน้าท่ีในการจัดท าบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น หน้าท่ีตามพระราชบัญญัติก าหนดแผน
และขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และหน้าท่ีตามกฎหมายอื่นท่ี
ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าท่ีต้องท าอีกมากมายในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน ผู้มา
รับบริการติดต่อกับหน่วยงานต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลนั้น มักจะประสบปัญหาด้านการอ านวยความ
สะดวกในการติดต่อราชการเนื่องจากภารกิจมีมากมาย ไปรวมอยู่กับฝุายผู้บริหาร ไม่มีการกระจายอ านาจ หรือ
มอบหมายอ านาจหน้าท่ีในการส่ังการ อนุมัติ อนุญาต ไปยังหัวหน้าหน่วยงาน ระดับส านัก กอง และฝุายต่าง ๆ 
ซึ่งเป็นอุปสรรคอย่างยิ่งต่อการให้บริการ ท าให้การบริการเกิดความล่าช้า ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกอัน
อาจเป็นสาเหตุหนึ่งของการกระท าการทุจริตประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าท่ี ส่งผลให้ระบบ
การให้บริการภาครัฐเส่ือมประสิทธิภาพ 
 เพื่อประโยชน์สุขประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 และมาตรา 37 ท่ีก าหนดให้การ
บริหารราชการเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนและเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ไม่มีขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานเกินความจ าเป็น ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ การ
บริหารงานมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า นายกองค์การบริหารส่วนต าบล มีอ านาจหน้าท่ีในการส่ัง อนุญาต และอนุมัติ 
เกี่ยวกับราชการ และมีอ านาจมอบหมายการปฏิบัติราชการให้แก่ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลท่ีได้รับแต่งต้ัง
ในการส่ังหรือการปฏิบัติราชการ ดังนั้น เพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ี
ดี ตอบสนองความต้องการของประชาชน ลดขั้นตอนการให้บริการและไม่สร้างเงื่อนไขขั้นตอนท่ีมีความยุ่งยาก 
จึงจ าเป็นต้องมีมาตรการออกค าส่ังมอบหมายของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล และปลัดองค์การบริหารส่วน
ต าบล 
3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่อเป็นการลดขั้นตอนการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรมตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน 
 3.2 เพื่อให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการจากหน่วยงาน 
 3.3 เพื่อเป็นการกระจายอ านาจการตัดสินใจในการส่ัง อนุญาต อนุมัติของผู้บริหารทุกระดับ 
 3.4 เพื่อปูองกันการผูกขาดอ านาจหน้าท่ีในการใช้ดุลพินิจอันอาจเป็นเหตุแห่งการทุจริตและประพฤติ
มิชอบในต าแหน่งหน้าท่ีราชการ 
4. เปาูหมาย/ผลผลติ 
 จัดท าค าส่ังมอบหมายงานของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหัวหน้าส่วนราชการ 
5. พืน้ที่ด าเนนิการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลโสธร 
6. วธิีด าเนนิการ 
 1. ประชุมมอบนโยบาย/แนวทางในการมอบหมายงาน 
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 2. จัดท าค าส่ังมอบหมายงานในการส่ัง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ข้อบังคับและหนังสือ
ส่ังการ 
 2. จัดท าหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการและผู้รับมอบอ านาจให้ปฏิบัติราชการแทนรับทราบและ
ถือปฏิบัติ 
 3. จัดท าประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
 4. ให้ผู้รับมอบหมายงานตามค าส่ังรายงานผลการปฏิบัติงานตามค าส่ังท่ีได้รับมอบหมายในทุกเดือน 

7. ระยะเวลาด าเนนิการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564) 
8. งบประมาณด าเนนิการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผูร้บัผดิชอบ  
 ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลโสธร 
10. ตงัชีว้ดั/ผลลพัธ์ 
 1. มาตรการออกค าส่ังมอบหมายของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลโสธร และปลัดองค์การบริหาร
ส่วนต าบลโสธร 
 2. ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการท่ีได้รับอยู่ในระดับดี 
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2.2.2 สร้างความโปร่งใสในการบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดหาพัสดุ ก ารใช้ประโยชน์ใน
ทรัพย์สินของทางราชการ โดยยึดถือและปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอย่าง
เคร่งครัด 

โครงการที ่1 
1. ชือ่โครงการ : โครงการเผยแพรข่อ้มูลข่าวสารด้านการจดัซือ้ - จดัจา้ง 
2. หลกัการและเหตผุล 
 เนื่องจากองค์การบริหารส่วนต าบลโสธร มีฐานะเป็นนิติบุคคล มีอ านาจหน้าท่ีในการจัดท าบริการ
สาธารณะด้วยตนเอง ท้ังในเรื่องการจัดหารายได้และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่างๆ ตามภารกิจและ
การจัดท าบริการสาธารณะ แต่ต้องเป็นไปตามอ านาจหน้าท่ีและกฎหมายท่ีก าหนดไว้ ดังนั้น การท่ีองค์การ
บริหารส่วนต าบลโสธร จะบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน จะต้องบริหารงาน
ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 
 เพื่อให้เป็นไป ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 23 ท่ีก าหนดให้การจัดซื้อจัดจ้าง ให้
ส่วนราชการด าเนินการโดยเปิดเผยและเท่ียงธรรม โดยพิจารณาถึงประโยชน์และผลเสียทางสังคม ภาระต่อ
ประชาชน คุณภาพ วัตถุประสงค์ท่ีจะใช้ ราคา และประโยชน์ระยะยาวที่จะได้รับประกอบกัน 
 ดังนั้น เพื่อให้การบริหารงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลโสธร เป็นไปอย่างโปร่งใส 
ตรวจสอบได้ เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถิ่น จึงมีความจ าเป็นต้องจัด
โครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ – จัดจ้าง เพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการ
จัดซื้อ - จัดจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลโสธณ ทุกโครงการและกิจกรรม 
3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ - จัดจ้างตามโครงการและกิจกรรม
ต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลโสธร 
 3.2 เพื่อเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ สามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 
 3.3 เพื่อปูองกันการทุจริตในหน่วยงาน 
4. เปูาหมาย/ผลผลิต 
 เผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อ - จัดจ้าง ตามแผนงาน/โครงการต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลโสธรท่ี
ด าเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับท่ี 9) พ.ศ. 2553 จ านวน 4 ช่องทาง ได้แก่ ทางเว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ หนังสือ ระบบ
กระจายเสียงไร้สาย 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลโสธร และชุมชนต่างๆ ภายในพื้นท่ีต าบลโสธร 
6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 รวบรวมข้อมูลกระบวนการจัดหาพัสดุเพื่อจัดท าประกาศ ดังนี้ 
  - ประกาศการจัดซื้อ - จัดจ้าง 
  - ประกาศการก าหนดราคากลางในการจัดซื้อ - จัดจ้าง 
  - ประกาศก าหนดวัน เวลา สถานท่ีในการตรวจรับงาน 
  - ประกาศวัน เวลา สถานท่ีในการตรวจรับงาน 
  - ประกาศรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือกพร้อมวงเงินการจัดซื้อ - จัดจ้าง 
  - ประกาศวัน เวลา สถานท่ีในการตรวจรับงาน 



๓๒ 

 

 6.2 น าส่งประกาศไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตามช่องทางการประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลโสธร  ได้แก่ ทางเว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ ระบบกระจายเสียงไร้สาย หน่วยงานราชการ เป็นต้น  

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564) 
8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบ  
 กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลโสธร 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 ผลผลิต 
  เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไม่น้อยกว่า 3 ช่องทาง 
 10.2 ผลลัพธ์ 
  - ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของ
โครงการท่ีจัดซื้อจัดจ้างท้ังหมด 
  - การจัดหาพัสดุเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน 
  - สามารถลดปัญหาการร้องเรียนการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างได้ 
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2.3 มาตรการการใช้ดลุยพนิจิและใชอ้ านาจหนา้ที่ใหเ้ปน็ไปตามหลกัการบริหารกจิการบา้นเมอืงทีด่ี 
2.3.2 มกีารกระจายอ านาจการตัดสนิใจเกีย่วกบัการสัง่ อนญุาต อนมุตัิ ปฏบิัตริาชการแทนหรอืการ

ด าเนนิการอืน่ใดของผูม้อี านาจในองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

โครงการที ่1 
1. ชือ่โครงการ : มอบอ านาจเจา้พนกังานทอ้งถิน่ตามพระราชบญัญตัคิวบคมุอาคาร พ.ศ. 2522 
2. หลกัการและเหตผุล 
 ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ได้บัญญัติก าหนดอ านาจหน้าท่ีของนายกองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นไว้หลายประการ ท้ังการอนุญาตก่อสร้าอาคาร รื้อถอนอาคาร 
ต่อเติมอาคาร เป็นต้น ซึ่งล้วนแต่เกี่ยวกับสิทธิ หน้าท่ี และเสรีภาพของประชาชน การท่ีใช้อ านาจอยู่ท่ีนายก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงอาจเกิดความล้าช้า หรือไม่ได้รับความสะดวก และรวดเร็วได้ ดังนั้น จึง
ก าหนดให้มีการมอบอ านาจ เจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
3. วัตถุประสงค์ 
 เพื่อให้การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลโสธร ภายใต้กรอบอ านาจหน้าท่ีตามท่ี
กฎหมายก าหนดให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็วและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ 
4. เปูาหมาย 
 รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลโสธร 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลโสธร 
6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 จัดท าบันทึกเสนอเพื่อพิจารณาขออนุมัติ อนุญาต ส่ังการ แต่งต้ัง มอบหมาย รองนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลโสธร เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ 
 6.2 ด าเนินการออกค าส่ังฯ 
 6.3 ส าเนาค าส่ังฯ แจ้งรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลโสธร ท่ีได้รับมอบหมายทราบ และประกาศ
เผยแพร่ให้ประชาชนทราบ 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 
8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กองช่าง องค์การบริหารส่วนต าบลโสธร 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 การบริหารราชการ การด าเนินงาน การปฏิบัติงานเกิดความคล่องตัวและรวดเร็ว ตลอดจนการอ านวย
ความสะดวกและการให้บริการประชาชน/บริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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2.4 การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลในการด าเนินกิจการ การประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่
ประจักษ์ 

2.4.1 ยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/บุคคลที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต  มีคุณธรรม จริยธรรม 

โครงการที ่1 
1. ชือ่โครงการ : พอ่ - แมด่ีเดน่ 
2. หลกัการและเหตผุล 
 สังคมปัจจุบันมุ่งเน้นความอยู่รอดในเชิงเศรษฐกิจแบบทุนนิยม มีการแก่งแย่งแข่งขันในทุกรูปแบบเพื่อ
บรรลุผลตามความประสงค์ โดยอาจท าให้ขาดการค านึ งถึงความถูกต้องชอบธรรม อาจส่งผลกระทบต่อ
คุณธรรม จริยธรรมในจิตส านึกของผู้คนจนเกิดความผิดเพี้ยนไป ท าให้เกิดปัญหาขึ้นอย่างมากมายในปัจจุบัน 
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการทุจริตทุกระดับ ทุกภาคส่วน รวมถึงปัญหาการก่ออาชญากรรมและอื่นๆ 
 เพื่อเป็นการส่งเสริมให้คนดีมีจุดยืนในสังคมเป็นต้นแบบอย่างท่ีดีแก่คนรุ่นหลัง องค์การบริหารส่วน
ต าบลโสธร จึงจัดให้มีการยกย่องเชิดชูเกียรติ มอบรางวัลหรือประกาศเกียรติคุณแก่พ่อ แม่ ท่ีมีความซื่อสัตย์ 
สุจริต มีคุณธรรม และจริยธรรม เพื่อส่งเสริมสร้างขวัญและก าลังใจในการเล้ียงลูกให้เป็นคนดีของสังคม เมื่อ
เติบโตขึ้นมาจะได้เป็นคนดีของประเทศชาติ และพัฒนาประเทศชาติต่อไป  

3. วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ พ่อ แม่ ท่ีมีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม 
 2. เพื่อสร้างขวัญ ก าลังใจ ตลอดจนปลุกจิตส านึกและกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนได้มีแบบอย่างท่ีดี อันเป็น
กุศโลบายหนึ่งในการปลูกจิตส านึกให้สังคมตระหนักถึงคุณค่าแห่งความดีมากยิ่งขึ้น 
 ๓. เพื่อสร้างตัวอย่างของบุคคลในสังคมให้ประพฤติปฏิบัติตนอย่างมีคุณธรรมจริยธรรมตามแบบอย่าง 
  4. เพื่อรณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชน หน่วยงาน องค์กรในเขตองค์การบริหารส่วน
ต าบลโสธรมีค่านิยม ยกย่อง เชิดชูเกียรติ และเห็นคุณค่าของการประพฤติปฏิบัติตนด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มี
คุณธรรมและจริยธรรม 

4. เปูาหมาย/ผลผลิต 
 พ่อ แม่ ท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วนตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลโสธรก าหนด 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 บริเวณ ท่ีท าการองค์การบริหารส่วนต าบลโสธร 

6. วิธีด าเนินการ 
 1. จัดท าประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก พ่อ - แม่ดีเด่น  
 2. ประกาศหลักเกณฑ์และวิธการคัดเลือก พ่อ - แม่ดีเด่น 
 3. แต่งต้ังคณะกรรมการและด าเนินการคัดเลือกตามหลักเกณฑ์  
  4. จัดพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณ ในวันสถาปนาองค์การบริหารส่วนต าบลโสธร  (23 กุมภาพันธ์ 
ของทุกปี) 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ปีละ 50,000 บาท 
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9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กองสวัสดิการ องค์การบริหารส่วนต าบลโสธร 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 1. จ านวนพ่อ แม่ ท่ีได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรต ิ
  2. ประชาชน หน่วยงาน องค์กรในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลโสธร มีค่านิยม ยกย่อง เชิดชูเกียรติ 
และเห็นคุณค่าของการประพฤติปฏิบัติตนด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรมและจริยธรรม 
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2.4.2 ยกยอ่งเชดิชเูกยีรติหนว่ยงาน/บคุคลทีใ่หค้วามชว่ยเหลอืกจิการสาธารณะของทอ้งถิน่ 

โครงการที ่1 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ “จิตอาสาต าบลโสธร” 
2. หลกัการและเหตผุล 
 ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ให้ความหมายของ จิตสาธารณะ ว่า การรู้จักเอาใจใส่เป็นธุระ
และเข้าร่วมในเรื่องของส่วนรวมท่ีเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ มีความส านึกและยึดมั่นในระบบคุณธรรม และ
จริยธรรมท่ีดีงาม ละอายต่อส่ิงผิด เน้นความเรียบร้อย ประหยัดและมีความสมดุลระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ  
จากความหมายดังกล่าวพอสรุปได้ว่า “จิตสาธารณะ” หมายถึง “ความรู้สึกนึกคิดท่ีเป็นส่วนรวม” การ
ตระหนักรู้ และค านึงถึงการมีส่วนรวมร่วมกัน การตระหนักรู้ตนท่ีจะท าส่ิงใดส่ิงหนึ่งเพื่อเห็นแก่ประโยชน์
ส่วนรวม หรือการค านึงถึงผู้อื่นท่ีมีความสัมพันธ์ที่เป็นสังคมเดียวกัน เป็นการแสดงออกเพื่อสังคมส่วนรวม การ
บริการชุมชน การท าประโยชน์เพื่อสังคม ถ้าเป็นวัตถุหรือส่ิงของทุกคนสามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันได้” ดังนั้น
จิตสาธารณะ จึงเปรียบได้กับความรู้สึกนึกคิด ถึงการเป็นเจ้าของในส่ิงทีเป็นสาธารณะร่วมกัน การใช้สิทธิและ
หน้าท่ีท่ีจะดูแล รวมท้ังการบ ารุงรักษาส่ิงของท่ีเป็นของส่วนรวมร่วมกันเช่น การช่วยกันดูแลรักษาส่ิงแวดล้อม
โดยไม่ท้ิงขยะลงท่ีพื้นท่ัวไปต้องท้ิงขยะใน ท่ีจัดไว้ให้ ไม่ท้ิงขยะลงในแหล่งน้ า การดูแลรักษาสาธารณะสมบัติ 
เช่น โทรศัพท์สาธารณะ หลอดไฟฟูาท่ีให้แสงสว่างตามถนนหนทาง การใช้น้ าธรรมชาติและน้ าประปาอย่าง
ประหยัดร่วมกัน  การใช้กระแสไฟฟูาสาธารณะให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่าตลอดจนช่วยเหลือดูแลผู้ตกทุกข์ได้
ยาก อันเป็นการให้โอกาสกับผู้ด้อยโอกาสตามสมควร แต่ต้องไม่ท าให้ตนเองและครอบครัวเดือดร้อน  และการ
ช่วยเหลือต้องไม่ขัดต่อกฎหมายบ้านเมือง อันเป็นประโยชน์ของส่วนรวม  หากคนในสังคมขาดจิตสาธารณะก็
จะเกิดผลกระทบมากมาย เช่น ท าให้เกิดความเดือดร้อนแก่ตนเองและผู้อื่น ขาดความสามัคคี แก่งแย่ง ทะเลาะ
เบาะแว้ง แบ่งพรรคแบ่งพวก เห็นแก่ตัว ชิงดีชิงเด่น เบียดเบียนสมบัติขององค์กรเพื่อมาเป็นสมบัติของตนเอง 
ประสิทธิภาพและคุณภาพของงานลดลง ท าให้ชุมชนเกิดความอ่อนแอเพราะต่างคนต่างอยู่  ไม่มีการพัฒน า 
ขาดศูนย์รวมจิตใจ ขาดผู้น าท่ีน าไปสู่การแก้ปัญหา เพราะแต่ละคนมองเห็นเรื่องของตนเองเป็นใหญ่ แก้ปัญหา
ไม่ได้เกิดการเบียดเบียน เอารัดเอาเปรียบ ท าลายทรัพยากรและสมบัติของส่วนรวม ทุจริตคอรัปช่ัน สังคมเส่ือม
โทร ประเทศชาติล้าหลัง ขาดพลังของคนในสังคม  น ามาตรการใดออกมาใช้บังคับก็ไม่ได้ผลเนื่องจากไม่ได้รับ
ความร่วมมือจากประชาชนในพื้นท่ี 
  องค์การบริหารส่วนต าบลโสธร ในฐานะหน่วยงานราชการระดับท้องถิ่นท่ีใกล้ชิดประชาชน
และมีภาระหน้าท่ีในการพัฒนา ดูแล รักษา ส่ิงสาธารณประโยชน์ รวมถึงการแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของ
ประชาชน  การด าเนินการในภารกิจต่างๆ จ าเป็นต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อให้ภารกิจบรรลุ
เปูาหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ซึ่งปัจจุบันเนื่องจากสภาพเศรษฐกิจ สังคม ค่านิยม ท่ี
เปล่ียนแปลงไป ท าให้ประชาชนให้ความส าคัญกับการท างานหาเงินเล้ียงชีพหรือใช้สอยเพื่อซื้อหา ส่ิงของ
ตอบสนองความต้องการตามยุคตามสมัย  ส่งผลให้ประชาชนมีจิตส านึกสาธารณะลดน้อยลง ขาดการมีส่วนร่วม
ในกิจกรรมสาธารณะท่ีจะช่วยพัฒนาหรือลดปัญหาผลกระทบต่างๆ ท่ีจะสร้างความเดือนร้อนให้กับชุมชน 
หมู่บ้านของตนเอง ท าให้ส่งผลกระทบต่อการบริหารการพัฒนาท้องถิ่นมากขึ้นต่อไปในอนาคต องค์การบริหาร
ส่วนต าบลโสธรตระหนักถึงคุณค่าของบุคคลท่ีเป็นผู้มีจิตสาธารณะ จึงจัดท าโครงการนี้ขึ้น 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนในพื้นท่ีเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมสาธารณประโยชน์ 
 3.2 เพื่อเชิดชูเกียรติบุคคลท่ีประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างมีจิตสาธารณะบ าเพ็ญตนเป็นประโยชน์
ต่อชุมชน สังคม ประเทศชาติ เป็นบุคคลต้นแบบ “จิตอาสาต าบลโสธร” 
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4. เปูาหมาย 
 ประชาชนในพื้นท่ี จ านวน 7 หมู่บ้าน   

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 หมู่ท่ี 1-7 ต าบลโสธร 

6. วิธีด าเนินการ 
 6.๑  เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 

6.๒  แต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาบุคคลต้นแบบ  “จิตอาสาต าบลโสธร” 
6.3  ประกาศรายช่ือและมอบใบประกาศเกียรติคุณในกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาองค์การบริหาร

ส่วนต าบลโสธร 
6.4  สรุป / รายงานผล 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ปีงบประมาณละ 5,000 บาท 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กองการศึกษา ฯ องค์การบริหารส่วนต าบลโสธร 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 ประชาชนในพื้นท่ีผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหา ได้รับการประกาศเกียรติคุณเป็นบุคคล
ต้นแบบประจ าปีหมู่บ้านละ 1 คน 
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2.5 มาตรการจดัการในกรณไีดท้ราบ หรอืรบัแจง้หรอืตรวจสอบพบการทุจรติ 
2.5.1 ด าเนินการให้มีข้อตกลงระหว่างบุคลากรในองค์กรได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์ 

สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม และการบริหารราชการกิจการบ้านเมืองที่ดี 

โครงการที ่1 
1. ชือ่โครงการ : มาตรการ “จดัท าขอ้ตกลงการปฏบิัตริาชการ” 
2. หลกัการและเหตผุล 
 จากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้ก าหนดดัชนีใน
การประเมินท่ีค านึงถึงหลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณสากล และวัฒนธรรมของประเทศไทยเป็นหลักรวมถึง
ข้อเท็จจริงของการทุจริตท่ีเกิดขึ้นภายในหน่วยงานของภาครัฐ สาเหตุส่วนมากเกิดจากการด าเนินงานของ
ระดับบุคคล หรือเกิดจากปัจจัยทางวัฒนธรรมขององค์กร หรือเกิดจากลักษณะงานและการรับส่ิงของต่างๆ ท่ี
เอื้อให้เกิดการทุจริต ดังนั้น วิธีการบริหารจัดการภายในองค์กรท่ีน าไปสู่การปรับเปล่ียนพฤติกรรม ค่านิยมและ
วัฒนธรรมขององค์กรให้กลายเป็นส่ิงท่ียอมรับได้ของผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ีภายในองค์กร โดยการสร้างความ
ตระหนักถึงความรับผิดชอบและการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตภายในองค์กร ของผู้บริหารและ
เจ้าหน้าท่ีถึงแม้จะเป็นส่ิงท่ียากต่อการด าเนินงานก็ตาม แต่เป็นส่ิงส าคัญท่ีหน่วยงานต้องสร้างให้เกิดการ
เปล่ียนแปลงเพื่อน าไปสู่องค์กรท่ีมีคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน ตลอดจนเป็นการสร้างแนวร่วม
ในการต่อต้านการทุจริตอันจะส่งผลต่อสังคม ชุมชน และประเทศเกิดความตระหนักถึงภัยจากากรทุจริตและ
ปฏิเสธการทุจริตในทุกรูปแบบ 
 ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลโสธร จึงได้จัดท ามาตรการ “จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ” ท่ี
ก าหนดดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการ
บ้านเมืองท่ีดี ขึ้น เพื่อเป็นการพัฒนาวิธีการด าเนินงานภายในองค์กรท่ีจะน าไปสู่การยกระดับคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานให้สูงขึ้น 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่อให้บุคลากรปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม ตามแนวทางการบริหาร
กิจการบ้านเมืองท่ีดี 
 3.2 เพื่อให้ทุกส่วนราชการ (ส านัก/กอง) น าไปยึดถือและปฏิบัติ 
 3.3 เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรท่ีมีความโปร่งใส มีคุณธรรม 

4. เปูาหมาย/ผลผลิต 
 บุคลากรในองค์กรปฏิบัติตามเกณฑ์ตัวช้ีวัดข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 

5. พื้นที่ด าเนินการ  
 องค์การบริหารส่วนต าบลโสธร 

6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 จัดท าข้อตกลงในการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการระหว่างส่วนราชการกับผู้บริหารท้องถิ่นท่ี
มีดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
 6.2 รวบรวมรายงานข้อตกลงการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการเสนอผู้บริหารทราบ 
 6.3 ประชาสัมพันธ์พร้อมแจ้งให้ทุกส่วนราชการถือปฏิบัติ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564 

 



๓๙ 

 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลโสธร 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 มีการจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 
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มติิที ่๓ การสง่เสรมิบทบาทและการมสีว่นรว่มของภาคประชาชน 

3.1.2 มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน 
การจัดหาพัสดุ การค านวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงาน เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่กฎหมาย 
ระเบยีบ กฎข้อบงัคับ ที่ก าหนดใหอ้งคก์รปกครองส่วนท้องถิน่ตอ้งเผยแพรใ่หป้ระชาชนทราบและตรวจสอบได้  

3.1.3 มกีารปดิประกาศ เผยแพรข่อ้มลูขา่วสารเกีย่วกบัการปฏบิตัริาชการทีเ่ปน็ประโยชนก์บัการมี
สว่นรว่มตรวจสอบของประชาชน 

โครงการที ่1 
1. ชือ่โครงการ : มาตรการ เผยแพรข่อ้มูลข่าวสารที่ส าคญัและหลากหลาย 
2. หลกัการและเหตผุล 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีฐานะเป็นนิติบุคคล มีอ านาจหน้าท่ีในการจัดท าบริการสาธารณะ ท้ังใน
เรื่องการจัดหารายได้และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่างๆ ตามภารกิจและการจัดท าบริการสาธารณะ 
การท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน จะต้อง
บริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 
 ดังนั้นเพื่อสร้างความโปร่งใสในการบริหารราชการ และเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถตรวจสอบ
ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลโสธรได้ จึงได้จัดท ามาตรการก ากับติดตามการเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลโสธร เพื่อก ากับให้หน่วยงานท่ีรับผิดชอบจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎข้อบังคับท่ีก าหนดไว้ รวมท้ังจัดให้มีการปิดประกาศ เผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการท่ีเป็นประโยชน์ต่อประชาชน เพื่อส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของ
ภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

3. วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญและเข้าถึงง่าย   

2. เพื่อให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่หลากหลาย 

4. เปูาหมาย/ผลผลิต 
 เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับอ านาจหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนต าบลโสธร เช่น ข้อบัญญัติ 
ประกาศ ค าส่ัง ระเบียบต่างๆ เป็นต้น  

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลโสธร 

6. วิธีด าเนินการ 
 จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลโสธร ให้ประชาชนท้ังในและนอกพื้นท่ี
ได้ทราบ ได้แก ่

- การบริหารงานบุคคล/แผนอัตราก าลัง 
- การบริหารงบประมาณ การเงิน  
- การจัดหาพัสดุ /แผนการจัดหาพัสดุ 
- การจัดซื้อจัดจ้าง/ การค านวณราคากลาง 
- แผนพัฒนาท้องถิ่น 
- งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
- แผนการด าเนินงาน 
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- ข้อมูลรายรับและรายจ่าย 
- งบแสดงฐานะทางการเงิน 
- รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น 
- รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปี 
- รายงานผลคะแนนการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการ 
- ผลส ารวจความพึงพอใจของประชาชน 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564  

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ. 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลโสธร 

10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญของทางราชการ และมีโอกาสได้ตรวจสอบการบริหารงานของ

องค์การบริหารส่วนต าบลโสธร ท าให้ลดความเส่ียงการเกิดทุจริตและประพฤติมิชอบ อีกท้ัง ยังมีความโปร่งใส
มากยิ่งขึ้น 
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3.2 การรบัฟงัความคดิเหน็ การรบัและตอบสนองเรือ่งรอ้งเรยีน/รอ้งทกุขข์องประชาชน 
3.2.1 มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในการด าเนินกิจการ ตามอ านาจหน้าที่ของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ โดยเฉพาะการด าเนนิกจิการที่จะมีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ และสุขอนามัยของ
ประชาชนในท้องถิ่น 

โครงการที ่1 
1.  ชือ่โครงการ :  โครงการจัดประชาคมแผนชมุชน    
2. หลกัการและเหตผุล 
   องค์การบริหารส่วนต าบลโสธร เห็นความส าคัญของการส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมอย่างกว้างขวาง
และเท่าเทียมโดยให้ประชาชน กลุ่มองค์กร ชุมชน เครือข่ายท้ังภาครัฐและเอกชนได้มีโอกาสแสดงออกถึ ง
ศักยภาพ ความคิดเห็น ความต้องการ เปิดโอกาสให้ภาคประชาชนได้มีส่วนร่วมในการรับรู้ ร่วมก าหนดแนว
ทางการดาเนินงาน ร่วมตัดสินใจ ร่วมติดตาม ตรวจสอบการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลโสธรด้วย
การจัดท าโครงการจัดเวทีประชาคมข้ึน เพื่อจะได้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการด าเนิน
กิจการตามอ านาจหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนต าบลโสธร โดยเฉพาะการด าเนินกิจการท่ีจะมีผลกระทบต่อ
ความเป็นอยู่ และสุขภาพอนามัยของประชาชนในชุมชุน  เพื่อน ามาเป็นข้อมูลการพัฒนา ปรับปรุง จัดท าแผน
ชุมชน แผนพัฒนาท้องถิ่น อย่างมีประสิทธิภาพ และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนอย่างแท้จริง 

3. วัตถุประสงค์ 
  1. เพื่อจัดให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ท่ีเกี่ยวข้องในการด าเนินกิจการตาม
อ านาจหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 2. เพื่อรับทราบปัญหาและความต้องการท่ีแท้จริงของประชาชน 
 3. เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ร่วมกระบวนการ ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมแก้ปัญหา และส่งเสริมระบอบ
ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม 
 4.  เพื่อน ามาเป็นข้อมูลการพัฒนา ปรับปรุง จัดท าแผนชุมชน แผนพัฒนาท้องถิ่น อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 5. เพื่อส่งเสริมให้เกิดเครือข่ายภาคประชาสังคม 
 6. เพื่อจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานท่ีเป็นมาตรฐานสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการจัดท าแผนชุมชนและ
วางแผนพัฒนาท้องถิ่น 

4. เปาูหมาย 
  จัดประชุมประชาคมระดับหมู่บ้าน หมู่ท่ี 1-7 ต าบลโสธร   

5. ระยะเวลาการด าเนนิการ 
     4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 - พ.ศ. 2564)   

6. วธิกีารด าเนนิการ 
1. เสนอขออนุมัติด าเนินการตามโครงการ 
2. ประสานเจ้าหน้าท่ี หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
3. ด าเนินการจัดประชุมประชาคมระดับหมู่บ้าน หมู่ท่ี 1-7  
4. สรุปปัญหา ข้อเสนอแนะท่ีได้จากการจัดประชาคม เพื่อก าหนดกิจกรรมโครงการไว้แผนชุมชน 

แผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป เสนอต่อผู้บริหาร 
7. งบประมาณ 

 ปีละ 8,750 บาท 



๔๓ 

 

8. สถานทีด่ าเนนิการ 
พื้นท่ี หมู่ท่ี 1-7 ต าบลโสธร และท่ีท าการองค์การบริหารส่วนต าบลโสธร 

9. ผูร้บัผดิชอบโครงการ 
กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนต าบลโสธร 

10. ตวัชีว้ดั/ผลลพัธ ์
 1. มีการจัดประชาคม  
 2. ได้รับทราบปัญหาและความต้องการท่ีแท้จริงของประชาชนในแต่ละชุมชน 
 3. เกิดเครือข่ายภาคประชาชน 
 4. มีข้อมูลพื้นฐานชุมชนท่ีได้มาตรฐานส าหรับใช้ในการวางแผนพัฒนาชุมชนและพัฒนาท้องถิ่น 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๔ 

 

3.2.2 มชีอ่งทางใหป้ระชาชนในทอ้งถิน่สามารถรอ้งเรยีน/รอ้งทกุขไ์ดโ้ดยสะดวก 
3.2.2 มชีอ่งทางใหป้ระชาชนในทอ้งถิน่สามารถรอ้งเรยีน/รอ้งทกุขไ์ดโ้ดยสะดวก 

โครงการที ่1 
1. ชือ่โครงการ : การด าเนนิงานศนูยด์ ารงธรรมรบัเรือ่งราวรอ้งทกุขข์ององคก์ารบรหิารสว่นต าบลโสธร 
2. หลกัการและเหตผุล/ที่มาของโครงการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลโสธร เป็นหน่วยงานภาครัฐท่ีเน้นการให้บริการประชาชน และมีเปูาหมายให้
มีการบริการประชาชนในด้านต่างๆ ท่ีอยู่ในอ านาจหน้าท่ีด้วยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์
ต่อประชาชนผู้รับบริการโดยตรง โดยถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางท่ีจะได้รับการบริการอย่างสะดวกรวดเร็ว 
และลดภาระของประชาชนเป็นส าคัญ 
 ดังนั้น เพื่อให้การด าเนินงานด้านบริการเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเป็นการอ านวยความสะดวกและ
ตอบสนองความต้องการของประชาชน องค์การบริหารส่วนต าบลโสธร จึงมีการจัดต้ังศูนย์รับเรื่องราวร้อง
ทุกข์เพื่อไว้ส าหรับรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์  จากประชาชนท่ีได้รับความเดือดร้อนต่างๆ 
3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่อรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นท่ี และจะได้แก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้อง
หรือน ามาเป็นข้อมูลในการท าแผนงานโครงการแก้ไขปัญหาต่อไป 
 3.2 เพื่ออ านวยความสะดวกแก่ประชาชนท่ีมาติดต่อราชการ ณ องค์การบริหารส่วนต าบลโสธร 
 3.3 เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลโสธรกับประชาชน
ในพื้นท่ี 
4. เปูาหมาย 
 ให้บริการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ จากประชาชนในพื้นท่ีท่ีได้รับความเดือดร้อนร าคาญหรือผู้มีส่วน
ได้เสียท่ีเกี่ยวข้อง โดยการปฏิบัติราชการต้องสามารถให้บริการได้อย่างมีคุณภาพ สามารถด าเนินการแล้วเสร็จ
ภายในระยะเวลาท่ีก าหนด สร้างความเช่ือมั่นไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองตามความคาดหวัง/ความต้องการของ
ประชาชนผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท่ีมีความหลากหลายและมีความแตกต่างกันได้อย่างเหมาะสมและ
มีการจัดเตรียมระบบการแก้ไขหรือบรรเทาปัญหาและผลกระทบใดๆ ท่ีอาจจะเกิดขึ้นตามมาได้ 
5. วิธีด าเนินการ 
 5.1 จัดท าค าส่ังแต่งต้ังเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
 5.2 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบช่องทางในการร้องทุกข์/ร้องเรียน 
 5.3 น าเรื่องเสนอคณะผู้บริหารพิจารณาส่ังการเจ้าหน้าท่ีผู้เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ไขปัญหาตามความจ าเป็น
และเร่งด่วน 
 5.4 แจ้งผลการปฏิบัติงานให้ผู้ร้องทราบ 
6. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ให้บริการในวัน เวลาราชการวันจันทร์ - วันศุกร์ ต้ังแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น. โดยช่องทางร้อง
ทุกข์/ร้องเรียน ดังนี้ 
 6.1 ท่ีท าการองค์การบริหารส่วนต าบลโสธร เลขท่ี 111 หมู่ท่ี 1 ต าบลโสธร อ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา  
จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 6.2 ทางโทรศัพท์หมายเลข 0-3851-7079 ทางโทรสารหมายเลข 0-3851-8757 
 6.3 ทางเว็บไซต์ www.tambonsothon.com 

7. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 



๔๕ 

 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลโสธร 

9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 9.1 มีสถิติจ านวนเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน ประจ าสัปดาห์/ประจ าเดือน ท าให้เห็นว่าประชาชนได้มี
ส่วนร่วมในการสอดส่องดูแลสังคมและการอยู่ร่วมกัน แสดงให้เห็นถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลโสธร 
 9.2 สามารถด าเนินการแก้ไขปรับปรุงตามเรื่องท่ีประชาชนร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
 9.3 แจ้งผลการด าเนินการให้ผู้ร้องเรียนทราบภายใน 15 วัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๔๖ 

 

3.2.3 มรีายงานหรอืแจง้เปน็ลายลกัษณอ์กัษรใหป้ระชาชนผูร้อ้งเรยีน/รอ้งทกุข ์ไดท้ราบถงึการไดร้บั
เรือ่ง ระยะเวลา และผลการด าเนนิการเกีย่วกบัเรือ่งรอ้งเรยีน/รอ้งทกุข์ 

โครงการที ่1 
1. ชือ่โครงการ : มาตรการแกไ้ขเหตเุดอืดรอ้นร าคาญ ด้านการสาธารณสุขและสิง่แวดลอ้ม 
2. หลกัการและเหตผุล/ที่มาของโครงการ 
 กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม องค์การบริหารส่วนต าบลโสธร เป็นส่วนงานท่ีมีอ านาจหน้าท่ีโดยตรง
ในการดูแลด้านการสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อมให้แก่ประชาชน ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 
๒๕๓๕ ซึ่งมุ่งเน้นการบริการให้ประชาชนอยู่ในสภาพส่ิงแวดล้อมท่ีดีเอื้อต่อการด ารงชีวิตได้อย่างปกติสุข ดังนั้น 
เมื่อมีกรณีการแจ้งเรื่องราวหรือร้องทุกข์อันมีลักษณะท่ีเกี่ยวข้องกับสภาพส่ิงแวดล้อมท่ีมีเหตุเดือดร้อนร าคาญ 
เช่น กล่ินเหม็น เสียงดัง กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อมจึงมีหน้าท่ีเร่งด าเนินการตรวจสอบและแก้ไขเหตุ
เดือดร้อนร าคาญนั้นเพื่อแก้ไขปัญหาให้ประชาชนโดยเร็ว 

3. วัตถุประสงค์ 
 ๓.๑ เพื่อรับแจ้งปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นท่ีเกี่ยวกับเหตุเดือดร้อนร าคาญตาม
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และจะได้แก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว 

๓.๒ เพื่อเป็นการบริการประชาชนให้อยู่ในสภาพแวดล้อมท่ีดีเสมอ 
๓.๓ เพื่อเป็นการก าหนดขั้นตอนการด าเนินงานของเจ้าหน้าท่ี 

4. เปูาหมายการด าเนินการ 
 รับแจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์เกี่ยวกับเหตุเดือดร้อนร าคาญ จากประชาชนในพื้นท่ีองค์การบริหาร
ส่วนต าบลโสธร 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลโสธร 
6. วิธีการด าเนินการ 
 ๕๑ จัดท าค าส่ังแต่งต้ังเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบด าเนินการเกี่ยวกับเหตุเดือดร้อนร าคาญ (เจ้าหน้าท่ี
ภายในกอง 
สาธารณสุขและส่ิงแวดล้ม) 
  ๕.๒ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบช่องทางในการแจ้งเหตุเดือดร้อนร าคาญ 

๕.๓ รับแจ้งโดยตรงหรือรับเรื่องผ่านศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์องค์การบริหารส่วนต าบลโสธร 
๕.๔ ด าเนินการออกตรวจพื้นท่ีเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ และน าเรื่องเสนอต่อคณะผู้บริหารพิจารณาส่ัง

การเจ้าหน้าท่ีผู้เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ไขปัญหาตามความจ าเป็นและเร่งด่วน 
๕.๕  แจ้งผลการปฏิบัติงานให้ผู้ร้องทราบภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันรับแจ้ง 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ให้บริการในวัน เวลาราชการวันจันทร์ – วันศุกร์ ต้ังแต่ เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น. โดยช่องทาง
ร้องทุกข์/ร้องเรียน ได้แก่   ๑)ท่ีอยู่ ๑๑๑ หมู่ท่ี ๑ ต.โสธร อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา  ๒)โทรศัพท์ ๐๓๘-๕๑๗๐๗๙   
๓)โทรสาร ๐๓๘-๕๑๘๗๕๗ ๔) เว็บไซต์ www.tambonsothon.com 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม องค์การบริหารส่วนต าบลโสธร 
 



๔๗ 

 

9. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.๑ มีสถิติจ านวนเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียนเหตุเดือดร้อนร าคาญเป็นประจ าทุกเดือน ท าให้เห็นว่า
ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการสอดส่งดูแลสังคมและการอยู่ร่วมกัน แสดงให้เห็นถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการสอดส่องดูแลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลโสธร 

10.๒ สามารถด าเนินการแก้ไขปรับปรุงเหตุเดือดร้อนร าคาญตามเรื่องท่ีประชาชนแจ้งเหตุหรือ
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ 

10.๓ ออกตรวจพื้นท่ีและแจ้งผลการด าเนินการให้ผู้ร้องเรียนทราบภายใน ๑๕ วัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๔๘ 

 

3.3 การสง่เสรมิให้ประชาชนมีสว่นรว่มบรหิารกจิการขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
3.3.1 ด าเนนิการใหป้ระชาชนมสีว่นรว่มในการจดัท าแผนพฒันา การจัดท างบประมาณ 

โครงการที ่1 
1. ชือ่โครงการ : โครงการสง่เสรมิการประชมุรว่มของภาครฐั เอกชนและประชาชน 
2. หลกัการและเหตผุล/ที่มาของโครงการ 
 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 มุ่งเน้นให้ส่วน
ราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กร รวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ความส าคัญต่อการบริหารราชการอย่าง
โปร่งใส สุจริต เปิดเผยข้อมูล และการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบาย
สาธารณะ การตัดสินใจ เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงความส าคัญของการกระจาย
อ านาจการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการพัฒนาท้องถิ่นตนเองรวมถึงการตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐในทุก
ระดับ จึงได้มีการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็น 
ปรึกษาหารือร่วมกันระหว่างภาครัฐและภาคประชาชนเพื่อผลักดันภารกิจหรือโครงการให้ส าเร็จลุล่วง และเกิด
ประโยชน์สุขแก่ประชาชน   
  ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลโสธร  จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้นเพื่อรับฟังปัญหาความ
ต้องการ ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะการตัดสินใจร่วมกัน เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของทางราชการ 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1  เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาใน
การพัฒนาท้องถิ่น เป็นไปตามหลักการมีส่วนร่วมของประชาชน โปร่งใส และตรวจสอบได้ 
 3.2  เพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจถึงบทบาทหน้าท่ีและเจตนารมณ์ของทางราชการให้กับประชาชน
ในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลโสธร  
 3.3 เพื่อให้เกิดการยอมรับในการตัดสินใจของกลุ่ม ช่วยลดปัญหา อุปสรรคหรือความขัดแย้งท่ีอาจจะ
เกิดขึ้นภายหลัง 

4. เปูาหมาย/ผลผลิต 
 4.1 จัดประชุมประชาคมระดับต าบล ตามประกาศสัดส่วนการประชุมประชาคมระดับต าบล 
  4.2 จัดประชุมและบ าเพ็ญสาธารณประโยชน์ ร่วมกันระหว่างผู้บริหาร,สมาชิกสภา อบต., ผู้น าท้องท่ี,
คณะกรรมการหมู่บ้าน,อสม.,หน่วยงานภาครัฐ/เอกชน และประชาชนท่ัวไป อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง (ท้องถิ่น
ท้องท่ีสามัคคีรวมพลัง) 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 5.1 จัดประชุม(ท้องถิ่นท้องท่ีสามัคคีรวมพลัง) และบ าเพ็ญประโยชน์ ณ ท่ีท าการองค์การบริหารส่วน
ต าบลโสธร หรือสถานท่ีอื่นในพื้นท่ีหมู่ท่ี 1- 7 ต าบลโสธร ตามความเหมาะสม 
 5.2 จัดประชุมประชาคมระดับต าบล ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลโสธร 

6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 จัดท าโครงการเสนอขออนุมัติ 
 6.2 ประสานเจ้าหน้าท่ี หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในการด าเนินตามโครงการ  
 6.3 ด าเนินการตามโครงการ 
 6.4 สรุปผลการด าเนินงาน  
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7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปี  (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ปีละ 15,075 บาท 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลโสธร   

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 ผู้เข้าร่วมประชุมประชาคมสามารถเข้าใจการบริหารงานแบบการมีส่วนร่วม ตระหนักถึง
ความส าคัญของการกระจายอ านาจและเป็นการสร้างทัศนคติท่ีดีระหว่างประชาชนและหน่วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่น โดยการแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ มีการตัดสินใจร่วมกันมากยิ่งขึ้น 
 10.2 ประชาชนยอมรับในการตัดสินใจของกลุ่ม และเข้าใจในปัญหา อุปสรรคในการด าเนินงานให้
บรรลุเปูาหมายและประสบผลส าเร็จ  
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3.3.3 ด าเนนิการใหป้ระชาชนมสีว่นรว่มตรวจสอบ และการประเมนิผลการปฏบิัตงิาน 

โครงการที ่1 
1. ชือ่กจิกรรม : กจิกรรมการประเมนิผลการปฏบิัตริาชการขององคก์ารบรหิารสว่นต าบลโสธร 
2. หลกัการและเหตผุล/ที่มาของโครงการ 
 ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลในฐานะองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นต้องด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ซึ่งเป็นกระบวนการวัดผลการบริหารและปฏิบัติ
ราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลว่าสัมฤทธิ์ผลตามเปูาหมาย ภารกิจ โดยมีการบริหารและปฏิบัติราชการ
ตามแนวทางการบริหารตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 
2546 ตลอดจนเป็นการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล เพื่อน าผลท่ีได้จากการ
ประเมินมาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข ส่งเสริม พัฒนา ขยายหรือยุติการด าเนินภารกิจต่างๆ และให้ค านึงถึงการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร  โดยให้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีกฎหมายก าหนด 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1  เพื่อให้การประเมินผลการปฏิบัติราชการถูกต้องตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีกฎหมายก าหนด 
 3.2  เพื่อให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ
องค์การบริหารส่วนต าบลโสธร และเป็นการเฝูาระวังการทุจริตในการบริหารจัดการตามภารกิจขององค์การ
บริหารส่วนต าบลโสธร 

4. เปูาหมาย/ผลผลิต 
 คณะกรรมการ และเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วน
ต าบลโสธร 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 ท่ีท าการองค์การบริหารส่วนต าบลโสธร 

6. วิธีด าเนินการ  
 6.1 ประสานกับส่วนราชการท่ีเกี่ยวข้องเพื่อรวบรวมข้อมูล 
  6.2 จัดท าค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการและเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลโสธร จ านวน 7 คน ประกอบด้วย 
 1) ผู้แทนชุมชนองค์กรภาคประชาชน ภาคเอกชน  2 คน 
 2) ผู้แทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโสธร 2 คน 
 3) ผู้ทรงคุณวุฒิ 2 คน 
 4) ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลโสธร   เป็นกรรการและเลขานุการ 
 5) หัวหน้าส านักปลัด เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 
ให้คณะกรรมการฯ ด าเนินการดังนี้ 
 1) ประชุมคณะกรรมการ และเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 2) จัดท าแบบประเมิน และแบบรายงานผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลโสธร ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 
 
 3) ประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลโสธร 
 4) การติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 
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 5) การมีส่วนร่วมตรวจสอบติดตามประเมินผลโครงการ 
 6) การจัดท าสรุปรายงานผลการด าเนินโครงการฯ แล้วรายงานให้ผู้บริหารพิจารณาทราบปรับปรุง
ด าเนินการแก้ไข 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลโสธร 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1  ผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลโสธร มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้  
 10.2  ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบติดตามประเมินผลโครงการ 
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มติทิี ่4 การเสรมิสรา้งและปรบัปรงุกลไกในการตรวจสอบการปฏบิตัริาชการขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
4.1 มกีารจดัวางระบบและรายงานการควบคมุภายใน ตามทีค่ณะกรรมการตรวจเงนิแผน่ดนิก าหนด 
4.1.1 มกีารจดัท าและรายงานการจดัท าระบบควบคมุภายในใหผู้ก้ ากบัดแูล 

โครงการที ่1 
1. ชือ่โครงการ : โครงการจดัท ารายงานการควบคมุภายใน 
2. หลกัการและเหตผุล/ทีม่าของโครงการ 
 ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผน่ดิน ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 
ก าหนดให้หน่วยรับตรวจติดตามประเมินผลการควบคุมภายในที่ได้ก าหนดไว้ รายงานต่อผู้ก ากับดูแล              
และคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ 
 ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติถูกต้องและเป็นไปตามที่ระเบียบฯ ก าหนด องค์การบริหารส่วนต าบลโสธร จึงได้
มีการจัดท าและรายงานการควบคุมภายในตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินก าหนด เป็นประจ าทุกปี 
3. วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค์กรขององค์การบริหารส่วนต าบลโสธร 
 2. เพื่อสรุปรายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายในให้นายกทราบตามแบบที่ระเบียบฯ ก าหนด 
 3. เพื่อรายงานการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในต่อผู้ก ากับดูแลและคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดิน ตามก าหนด 
4. เปูาหมาย/ผลผลิต 
 ส่วนราชการทุกหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนต าบลโสธร 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
 ส่วนราชการทุกหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนต าบลโสธร 

6. วิธีด าเนินการ 
 1. แต่งต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค์กร 
 2. แต่งต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย 
 3. ผู้บริหารมีหนังสือแจ้งให้ทุกส่วนราชการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน 
 4. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย ด าเนินการประเมิน
องค์ประกอบ ตามแบบ ปย.1 และประเมินผลการปรับปรุงการควบคุมภายในตามแบบ ปย.2 
 5. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับองค์กร ด าเนินการรวบรวม เพื่อจัดท า
รายงานการควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ข้อ 6 ระดับองค์กร และน าเสนอผู้บริหาร พร้อมจัดส่งรายงานให้ผู้ก ากับ
ดูแลและคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 
7. ระยะเวลาการด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – พ.ศ.2564 
8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณด าเนินการ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลโสธร  และส่วนราชการทุกส่วน 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 1. บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
 2. ลดโอกาสความผิดพลาด ปูองกันและลดความเสี่ยงต่อการปฏิบัติงาน 
 3. เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรและประชาชนโดยรวม 
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4.2 การสนบัสนนุใหภ้าคประชาชนมสีว่นรว่มตรวจสอบการปฏบิตัิ หรอืการบริหารราชการตาม
ช่องทางที่สามารถด าเนนิการได ้

4.2.2 สง่เสรมิใหป้ระชาชนมีสว่นรว่มตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบรหิารงบประมาณ การรบั-จา่ยเงนิ 
การหาประโยชนจ์ากทรพัยส์นิของทางราชการ 

โครงการที ่1 
1. ชือ่กจิกรรม : กจิกรรมการรายงานผลการใช้จา่ยเงนิให้ประชาชนไดร้บัทราบ 
2. หลกัการและเหตผุล/ที่มาของโครงการ 
 การปฏิบัติงานด้านการคลังเป็นการท างานท่ีต้องอาศัยระเบียบกฎหมาย หนังสือส่ังการ ตลอดจนมติ
คณะรัฐมนตรี วิธีการท างานต้องอยู่ในกรอบ และต้องมีระบบการบริการท่ีรวดเร็ว ถูกต้อ ง ประชาชนหรือ
ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจ สร้างความสะดวกให้แก่ประชาชนมากท่ีสุด ถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย 
ข้อเท็จจริง ไม่มีข้อผิดพลาด พร้อมท้ังบริการด้วยความเสมอภาคไม่เลือกปฏิบัติ เสริมสร้างความโปร่งใสในการ
ปฏิบัติงาน การบริหารการเงินการคลังเกิดความโปร่งใสไม่เกิดการทุจริตคอร์รัปชัน มีกระบวนการท างานท่ี
โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ รายงานการเงินจากหน่วยงานภายในและภายนอกไม่พบข้อบกพร่อง มี
กระบวนการทางการคลังท่ีเปิดเผยข้อมูลอื่นต่อประชาชน 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1  เพื่อให้เกิดความโปร่งใส และตรวจสอบได้ 
 3.2  การใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าและเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถซักถามและตรวจสอบได้ 
 3.3  ปฏิบัติงานถูกต้องตามระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
 3.4   ในการบริหารจัดการต้องท าอย่างเปิดเผยสามารถตรวจสอบได้ จึงต้องมีการปรับปรุงแก้ไขการ
ท างานขององค์กรให้มีความโปร่งใส สามารถเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร เปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถตรวจสอบ
ความถูกต้องได้ 

4. เปาูหมาย 
 ประชาชนในเขตพื้นท่ีต าบลโสธร 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลโสธร 

6. วิธีการด าเนินการ 
 จัดท ารายงานแสดงผลการด าเนินงานตามท่ีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนด เพื่อน าเสนอ
ผู้บริหารท้องถิ่น และประกาศส าเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผย เพื่อให้ประชาชนทราบ ณ ท่ีท าการองค์การ
บริหารส่วนต าบลโสธร 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
   ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลโสธร 

 



๕๔ 

 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1  ประชาชนมีโอกาสได้แสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ มีการตัดสินใจร่วมกันมากยิ่งขึ้น 
 10.2  ประชาชนมีทัศนคติท่ีดีต่อทางราชการและเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบราชการมากข้ึน 
 10.3 ประชาชนยอมรับในการตัดสินใจของกลุ่ม และเข้าใจในปัญหา อุปสรรคในการด าเนินงานให้
บรรลุเปูาหมายและประสบผลส าเร็จ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๕ 

 

4.2.3 สง่เสรมิใหป้ระชาชนมีสว่นรว่มตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการจดัหาพสัดุ 

โครงการที ่1 
1. ชือ่กจิกรรม : กจิกรรมการจดัหาคณะกรรมการตรวจการจา้งจากตวัแทนหมูบ่า้น 
2. หลกัการและเหตผุล/ที่มาของโครงการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลโสธร  เห็นถึงประโยชน์จากแนวคิดการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมตาม
เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับท่ี 8) พ.ศ. 2553 พระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบ
ราชการไทย (พ.ศ. 2556 – 2561) องค์การบริหารส่วนต าบลโสธร  จึงได้ด าเนินการส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของประชาชน โดยการก าหนดให้มีการจัดหาคณะกรรมการตรวจการจ้างจากตัวแทนหมู่บ้าน เพื่อให้ประชาชน
เข้ามามีส่วนร่วมโดยผ่านช่องทางหรือกลไกในการร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจการจ้างขององค์การบริหารส่วน
ต าบลทุกขั้นตอน ซึ่งหมายความรวมถึงประชาชนสามารถมีโอกาสในการได้รับข้อมูลข่าวสารและแสดงความ
คิดเห็น ได้เรียนรู้การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมหรือการบริหารราชการในระบบเปิดจากการปฏิบัติจริง 
ส่วนองค์การบริหารส่วนต าบลสามารถพัฒนาระดับการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมกับภาครัฐมาก
ขึ้น เพื่อกระตุ้นการปรับเปล่ียนสู่การบริหารราชการท่ีเปิดเผย โปร่งใส เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน และ
พัฒนาระบบราชการเพื่อตอบสนองความต้องการและเพื่อประโยชน์ของประชาชนเป็นส าคัญ 
3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่อสนับสนุนให้ตัวแทนภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลโสธร 
 3.2 เพื่อปูองกันการทุจริตในด้านท่ีเกี่ยวข้องกับงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลโสธร ให้เกิด
การพัฒนาได้อย่างคุ้มค่า 
4. เปูาหมาย 
 ตัวแทนชุมชนในพื้นท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลโสธร 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลโสธร 
6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 คัดเลือกตัวแทนชุมชนจากการประชุมประชาคม เพื่อเลือกตัวแทนชุมชนเข้าร่วมเป็น
คณะกรรมการตรวจการจ้างจาก  
 6.2 จัดท าค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการตรวจการจ้าง ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
พัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2558 มิได้ก าหนดให้มีการแต่งต้ังให้มี
ผู้แทนชุมชนเข้าร่วมเป็นกรรมการ แต่องค์การบริหารส่วนต าบลโสธร ให้ความส าคัญในการมีตัวแทนชุมชนเข้า
ร่วมตรวจสอบเพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างซื่อตรง โปร่งใส โดยตัวแทนชุมชนไม่ต้องร่วมรับผิดหากเกิด
ความเสียหาย 
 6.3 จัดประชุมให้ความรู้ความเข้าใจแก่คณะกรรมการ เมื่อมีการตรวจการจ้างทุกครั้ง เพื่อให้เจ้าหน้าท่ี
และตัวแทนชุมชนมีความเข้าใจในบทบาทหน้าท่ี และทราบกระบวนการตรวจการจ้างอย่างละเอียดและถูกต้อง 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 



๕๖ 

 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
   กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลโสธร 

10. ผลลัพธ์ 
 การจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลโสธร มีความโปร่งใส โดยมีตัวแทนประชาชนร่วมตรวจสอบและ
ไม่เกิดปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๗ 

 

4.3 การสง่เสรมิบทบาทการตรวจสอบของสภาทอ้งถิน่ 
4.3.1 สง่เสรมิและพฒันาศกัยภาพสมาชกิสภาทอ้งถิน่ใหม้ีความรู ้ความเขา้ใจในการปฏบิัตหินา้ที่ให้

เปน็ไปตามกฎหมาย ระเบยีบที่เกีย่วขอ้งไดก้ าหนดไว้ 

โครงการที ่1 
1. ชือ่โครงการ : เผยแพรค่วามรูด้า้นระเบยีบ กฎหมายทอ้งถิน่ ใหแ้ก่สมาชกิสภาองคก์ารบรหิารสว่นต าบล 
2. หลกัการและเหตผุล/ที่มาของโครงการ 
 พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 ก าหนดให้องค์การบริหารส่วน
ต าบลประกอบด้วยสภาองค์การบริหารส่วนต าบลและนายกองค์การบริหารส่วนต าบล สภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลประกอบด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวนหมู่บ้านละสองคน ซึ่งเลือกต้ังขึ้นโดยราษฎรผู้
มีสิทธิเลือกต้ังในแต่ละหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลนั้น  สภาองค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจ
หน้าท่ี   ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาต าบลเพื่อเป็นแนวทางในการบริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนต าบล   
พิจารณาและให้ความเห็นชอบร่างข้อบังคับต าบล ร่างข้อบังคับงบประมาณรายจ่ายประจ าปี และร่างข้อบังคับ
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม   ควบคุมการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารหรือนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบล ให้เป็นไปตามนโยบายและแผนพัฒนาต าบลและกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับของทางราชการ  
ดังนั้น ผู้ท่ีปฏิบัติหน้าท่ีเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลซึ่งเป็นผู้มีบทบาทในการเป็นฝุายควบคุม
ตรวจสอบการปฏิบัติงานฝุาบริหาร จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องศึกษาหรือมีความรู้ในระเบียบ กฎหมายท่ี
เกี่ยวข้อง  องค์การบริหารส่วนต าบลโสธรจึงจัดท าโครงการนี้ขึ้น 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านระเบียบ กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องในการปฏิบัติราชการขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลให้แก่สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
 3.2 เพื่อพัฒนาศักยภาพของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลให้สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

4. เปูาหมาย/ผลผลิต 
 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโสธร 7 หมู่บ้าน จ านวน 14 คน 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 หมู่ท่ี 1-7 ต าบลโสธร 

6. วิธีการด าเนินการ 
 6.๑  เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 

6.๒  จัดท าเอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับระเบียบ กฎหมายท่ีส าคัญ หรือมีการแก้ไขเปล่ียนแปลง ให้
สมาชิกสภา 
องค์การบริหารส่วนต าบลโสธร  เดือนละ 1 ครั้ง 
 6.3 รวบรวมระเบียบกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องจัดเก็บไว้ในท่ีท าการสภาฯ  เพื่อให้สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลศึกษารายลเอียดได้ตลอดเวลา 
          6.4  ประเมินหรือทดสอบความรู้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  ปีละ 2 ครั้ง 

6.5  สรุป / รายงานผล 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564) 



๕๘ 

 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ปีงบประมาณละ 5,000 บาท 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สภาองค์การบริหารส่วนต าบลโสธร 

10.ตวัชีว้ดั/ผลลพัธ ์
 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโสธร ผ่านการประเมินทดสอบ ได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๙ 

 

4.3.2 สง่เสรมิสมาชกิสภาทอ้งถิน่ใหม้บีทบาทในการตรวจสอบการปฏบิัตงิานของฝาุยบรหิารตาม
กระบวนการ และวธิกีารทีก่ฎหมาย ระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้งไดก้ าหนดไว ้โดยไมฝ่กัใฝุฝาุยใด 
โครงการที ่1 
1. ชือ่โครงการ : สง่เสรมิบทบาทการตรวจสอบการปฏบิตังิานของฝุายบรหิารโดยสมาชกิสภาองคก์ารบรหิาร
สว่นต าบล 
2. หลกัการและเหตผุล/ที่มาของโครงการ 
 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ.2546 ว่าด้วยการ
ปฏิบัติราชการ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนนั้นก าหนดว่า  การปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการต้องเป็นไปโดย
ซื่อสัตย์ สุจริต สามารถตรวจสอบได้ และมุ่งให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนท้ังในระดับประเทศและท้องถิ่น   
ประกอบกับพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537  ก าหนดอ านาจหน้าท่ีให้สภา
องค์การบริหารส่วนต าบล ควบคุมการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารหรือนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
ให้เป็นไปตามนโยบายและแผนพัฒนาต าบลและกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับของทางราชการ  ดังนั้น 
 การส่งเสริมให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลมีบทบาทหรือมีโอกาสได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานของฝุายบริหารรวมถึงพนักงานเจ้าหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนต าบลจะช่วยเสริมสร้างกลไกลการ
ตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล  ซึ่งปัจจุบันการตรวจสอบเป็นภาระหน้าท่ีของผู้
ก ากับดูแลในระดับอ าเภอ จังหวัดและหน่วยงานฝุายตรวจสอบท่ียังไม่สามารถด าเนินการตรวจสอบได้ครบทุก
หน่วยงานองค์การบริหารส่วนต าบลโสธร จึงจัดท าโครงการนี้ขึ้น 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่อส่งเสริมให้สมาขิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท าหน้าท่ีฝุายตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ
องค์การบริหารส่วนต าบล ในฐานะตัวแทนประชาชนในพื้นท่ี 
 3.2 เพื่อให้การบริหารการปฏิบัติภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบล สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ วิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 

4. เปูาหมาย 
 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโสธร 7 หมู่บ้าน จ านวน 14 คน 

5. พื้นที่ด าเนินงาน 
 หมู่ท่ี 1-7 ต าบลโสธร 

6. วิธีด าเนินงาน 
 6.๑  เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 

6.๒  จัดประชุมสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโสธร เพื่อก าหนดแนวทาง แบ่งหน้าท่ีความ
รับผิดชอบ 
และมอบหมายภารกิจ ในการตรวจสอบการปฏิบัติงานทุกส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลโสธร 
 6.3  ด าเนินการตรวจสอบและแจ้งผลการตรวจสอบให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทราบเพื่อ
ด าเนินการ 
แล้วแต่กรณี 

6.4  สรุป / รายงานผลให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลทราบ ปีละ  2 ครั้ง ในเดือน เมษายน และ
ตุลาคม 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564) 



๖๐ 

 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
   สภาองค์การบริหารส่วนต าบลโสธร 

10. ผลลัพธ์ 
 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโสธร  มีส่วนร่วมท าหน้าท่ีตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค์การ
บริหารส่วนต าบลโสธร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๑ 

 

4.4 เสรมิพลงัการมสีว่นรว่มของชมุชน (Community) และบรูณาการทกุภาคสว่นเพือ่ตอ่ตา้นการ
ทุจรติ 

4.4.2 บรูณาการทกุภาคสว่นเพือ่ตอ่ตา้นการทจุรติ 

โครงการที ่1 
1. ชือ่โครงการ : กจิกรรมการติดปูายประชาสมัพนัธก์รณพีบเหน็การทจุริต 
2. หลกัการและเหตผุล/ที่มาของโครงการ 

ปัญหาการทุจริตท่ีเกิดขึ้นในหน่วยงานภาครัฐได้ส่งผลเสียหายกับประเทศชาติอย่างมาก จ าเป็นท่ีทุก
ภาคส่วนในสังคมจะต้องตระหนักและร่วมกันแก้ไขจัดการปัญหา โดยการเข้าไปมีส่วนร่วมเป็นเครือข่ายในการ
ขับเคล่ือนต่างๆ ให้เกิดการเฝูาระวัง ปูองปรามการทุจริต ในรูปแบบการกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนในจังหวัดได้
ตระหนักถึงปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันและมีส่วนร่วมในการปูองกันและปราบปรามการทุจริต 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปูองกันการทุจริต 
 3.2 เพื่อแสดงเจตนารมณ์ในการแก้ไขปัญหาการทุจริต 

4. เปูาหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนในพื้นท่ีต าบลโสธร 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 ต าบลโสธร 

6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 ขออนุมัติจัดท าปูายประชาสัมพันธ์ 
 6.2 ปิดประกาศประชาสัมพันธ์   
 6.3 จัดเจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบรับแจ้งเหตุทางโทรศัพท์ 
 6.4 บันทึกเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ 
 6.5 เสนอผู้บริหารพิจารณาส่ังการ 
 6.6 ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขเรื่องท่ีได้รับการร้องเรียน 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ปีละ 6,000 บาท 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลโสธร 

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

 
 


