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คํานํา

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 65 กําหนดให้รัฐพึงจัดให้มี

ยุทธศาสตร์ชาติ เป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อใช้เป็นกรอบในการจัด

ทําแผนต่าง ๆ ให้ สอดคล้องและบูรณาการกันเพ่ือให้เป็นเอกภาพในการขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายดังกล่าว โดย

มียุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) เป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกของประเทศไทย ตาม

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ที่จะยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาประเทศให้ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข

เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยังยืน” โดยจะมีการยกระดับศักยภาพ

ของประเทศในหลากหลายมิติ ท้ังการพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ สร้าง

โอกาสและความเสมอภาคทางสังคม สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิต ที่เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม แผนแม่บท

ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561-2580)

โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานท่ีมีความสําคัญยิ่ง ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์

ชาติปัจจุบัน มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานของรัฐภายใต้

โครงสร้างการจัดระเบียบ บริหารราชการตามหลักการกระจายอํานาจการปกครอง ท่ีมุ่งเน้นการกระจาย

อํานาจ จากส่วนกลางลงสู่ท้องถิ่น และเป็นกลไกหนึ่งในการส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย

เป็นหน่วยงานหลัก ในการจัดทําบริการ สาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชน

ในท้องถ่ิน ถือเป็นกลไกสําคัญ ในการพัฒนาท้องถิ่น ซ่ึงนําไปสู่การพัฒนาทั่วท้ังประเทศ หากองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นปราศจากการทุจริต นําเงินงบประมาณมา พัฒนาท้องถิ่นของตนเอง พัฒนาเพื่อประโยชน์สุขของ

ประชาชนอย่างแท้จริงแล้ว ประเทศชาติ ก็จะมีความ เจริญก้าวหน้า ทัดเทียมนานาอารยะประเทศ การพัฒนา

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินให้เกิดความยั่งยืน โดยยึดหลัก แห่งการปกครองชุมชนของตนเองตามเจตนารมณ์

ของประชาชนในท้องถิ่น และส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการจัดทําบริการ

สาธารณะ รวมทั้งมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในระ ดับ พื้นท่ี ส่วนการกํากับดูแลองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นจะทําได้ เท่าที่ จําเป็นตามกรอบกฎหมายกําหนด และต้อง เป็นไปเพื่อการคุ้มครองประโยชน์

ของประชาชนในท้องถ่ิน

ดังน้ัน เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติฯ ให้เกิดเป็นรูปธรรม เทศบาลตําบลโพนทอง จึงได้แสดง

เจตจํานงในการต่อต้านการทุจริต ด้วยการจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพ่ือยกระดับคุณธรรมและ

ความโปร่งใส สําหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการ

ดําเนนิการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของเทศบาลตําบลโพนทอง ต่อไป

เทศบาลตําบลโพนทอง อําเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธ์ุ
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ส่วนท่ี 1

บทนํา

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 65 กําหนดให้รัฐพึงจัดให้มี

ยุทธศาสตร์ชาติ เป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อใช้เป็นกรอบในการ

จัดทําแผนต่าง ๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกันเพื่อให้เป็นเอกภาพในการขับเคล่ือนไปสู่เป้าหมายดังกล่าว

โดยมียุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) เป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกของประเทศไทย

ตามรัฐธรรมนูญแห่ง ราชอาณาจักรไทย ที่จะย่ังยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยมีเป้าหมายในการพัฒนา ประเทศให้ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข

เศรษฐกิจพัฒนาอย่าง ต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากร ธรรมชาติยังยืน” โดยจะมีการยกระดับ

ศักยภาพของประเทศใน หลากหลายมิติ ทั้งการพัฒนาคนในทุกมิติและใน ทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และ

มีคุณภาพ สร้างโอกาส และความเสมอภาคทางสังคม สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิต ที่เป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อมแผนแม่บทภายใต้ ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561-2580) ในประเด็นที่ (21) การต่อต้านการทุจริต

และ ประพฤติมิชอบ กําหนด เป้าหมายไว้ว่า ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยกําหนด

ตัวชี้วัดไว้ ว่า ในปี พ.ศ. 2580 ประเทศไทยต้องมีคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception

Index - CPI) อยู่ใน อันดับ 1 ใน 20 และ/หรือได้คะแนนไม่ต่ํากว่า 73 คะแนน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)

เพื่อให้บรรลุผลดังกล่าว จึงได้นํา ผลการประเมิน ITA ไปกําหนดเป็นตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายไว้ว่าหน่วยงาน

ท่ีเข้าร่วมการประเมิน ITA ท้ังหมด (ร้อยละ 100) ต้องได้คะแนน 90 คะแนนข้ึนไป โดยในระยะท่ี 2

(พ.ศ. 2556 - 2570) ได้กําหนดตัวช้ีวัด ไว้ว่า ในปี พ.ศ. 2570 ประเทศไทยต้องมีคะแนนดัชนีการรับรู้การ

ทุจริต (Corruption Perception Index - CPI) อยู่ในอันดับ 1 ใน 43 และ/หรือได้คะแนนไม่ต่ํากว่า 57

คะแนน และหน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมิน ITA ทั้งหมด (ร้อยละ 100) ต้องได้คะแนน 85 คะแนนขึ้นไป

องค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International - TI) เผยแพร่ผลคะแนนดัชนีการรับรู้

การทุจริต (Corruption Perception Index - CPI) ประจําปี 2563 ผลปรากฏว่าประเทศไทยได้ 36

คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน ซึ่งไม่ เปล่ียนแปลงจากปี 2562 แต่ในส่วนของอันดับได้ปรับตัวลดลง

เป็นลําดับ ท่ี 104 จากอนัดับ 101 ย่อม สะท้อนให้ได้เห็นวา่ประเทศไทยยังต้องแก้ไขปัญหาการทุจริตอย่างเร่งดว่น

โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานที่มีความสําคัญย่ิงในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์

ชาติ ปัจจุบัน มีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จํานวน 7,850 แห่ง ซ่ึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงาน

ของ รัฐภายใต้ โครงสร้างการจัดระเบียบบริหารราชการตามหลักการกระจายอํานาจการปกครอง ท่ีมุ่งเน้นการ

กระจายอํานาจจากส่วนกลางลงสู่ ท้องถ่ินและเป็นกลไกหนึ่งในการส่งเสริมการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตย เป็นหน่วยงานหลัก ในการจัดทําบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ เพ่ือประโยชน์ของ

ประชาชนในท้องถิ่น ถือเป็นกลไกสําคัญ ในการพัฒนาท้องถ่ินซึ่งนําไปสู่การพัฒนาท่ัวทั้งประเทศ หากองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น ปราศจากการทุจริต นําเงินงบประมาณมาพัฒนาท้องถ่ินของตนเอง พัฒนาเพื่อประโยชน์

สุขของประชาชน อย่างแท้จริงแล้ว ประเทศชาติ ก็จะมีความเจริญก้าวหน้าทัดเทียมนานาอารยะประเทศ การ

พัฒนาองค์กร ปกครองส่วนท้องถ่ินให้เกิดความยั่งยืน รัฐจะต้องให้ความ เป็นอิสระแก่องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น โดยยึดหลัก แห่งการปกครองชุมชนของตนเองตามเจตนารมณ์ ของประชาชนในท้องถ่ิน และส่งเสริม
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ให้องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการจัดทําบริการสาธารณะรวมทั้งมีส่วนร่วมในการ

ตัดสินใจแก้ไขปัญหาในระดับพื้นที่ ส่วนการกํากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะทําได้ เท่าที่จําเป็นตาม

กรอบกฎหมายกําหนด และต้องเป็นไปเพื่อการคุ้มครองประโยชน์ ของประชาชนในท้องถ่ิน

เทศบาลตําบลโพนทอง ได้เล็งเห็นความสําคัญ และร่วมแสดงเจตจํานงทางการเมือง

ในการต่อต้านการทุจริตอย่างเห็นชัดเป็นรูปธรรม ด้วยการจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกัน การทุจริต และนําแผน

ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมตั้งแต่ช่วงปี พ.ศ. 2561 - 2565 เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

บริหารงานด้วยความโปร่งใส มีความเข้มแข็งในการบริหารราชการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี

หรือหลักธรรมาภิบาล บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน อันเป็นการยกระดับมาตรฐานในการป้องกันการทุจริต

ให้ครอบคลุมพื้นท่ีท่ัวท้ังประเทศ ด้วยการสร้างกลไกในการป้องกันการทุจริตข้ึนในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

โดยได้มีกรอบการจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสสําหรับองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. 2566- 2570) ให้มีความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ แผนระดับ

ที่ 1 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ แผนระดับ

ที่ 2 สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 21 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและ สังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 ในส่วนยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการ

ทุจริตประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาลในสังคมไทย และนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคง

แห่งชาติ ในส่วนเป้าหมายที่ให้ หน่วยงานภาครัฐมีระบบป้องกันและแก้ไขการทุจริตและประชาชนไม่เพิกเฉย

ต่อการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ โดยมีตัวชี้วัด คือ ค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions

Index : CPI) ของประเทศไทย และระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการต่อต้านการทุจริต และแผนระดับ

ที่ 3 ที่เกี่ยวข้อง คือ แผนปฏิบัติการด้าน การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยนําหลักธรรมาภิบาล

สําหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นกลไก ในการพัฒนากรอบการจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

สําหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน รวมถึงให้สอดคล้อง กับกรอบการประเมินคุณธรรมและ

ความโปร่งใสในการ ดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)

เพื่อให้บรรลุค่า เป้าหมายของแผนแม่บทฯ ท่ีกําหนดไว้ว่าในปี พ.ศ. 2570 หน่วยงานท่ีเข้าร่วม การประเมิน

ITA ทั้งหมด (ร้อยละ 100) ต้องได้คะแนน 85 คะแนนขึ้นไป รวมทั้งประเทศไทยต้องมีคะแนนดัชนี การรับรู้

การทุจริต (Corruption Perception Index - CPI) อยู่ในอันดับ 1 ใน 43 และ/หรือไดค้ะแนนไม่ต่ํากว่า 57 คะแนน
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1. การประเมินความเส่ียงการทุจริตในองค์กร

1.1 การกําหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต เป็นการกําหนดเกณฑ์ที่จะใช้ในการประเมิน

ความเสี่ยง ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิด ความเสี่ยง(Likehood) ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)

และระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) โดยคณะทํางานบริหารความเสี่ยงได้กําหนดหลักเกณฑ์ในการให้

คะแนน ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likehood) ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ไว้ 5 ระดับ

คือ น้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง และสูง มาก

หลักเกณฑ์การให้คะแนนโอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียงและความรุนแรงของผลกระทบ

ตารางโอกาสเกิดเหตุการณ์

ประเด็นท่ีพิจารณา ระดับคะแนน
1=น้อยมาก 2=น้อย 3=ปานกลาง 4=สูง 5=สูงมาก

โอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยง (Likehood)
ความถี่ในการเกิดเหตุการณ์
ข้อผิดพลาดในการ
ปฏิบัติงาน

5ปี/คร้ัง 2-3 ปี/
คร้ัง

1 ปี/คร้ัง 1-6 เดือน/คร้ัง
ไม่เกิน 5 คร้ัง/ปี

1 เดือน/คร้ัง
หรือมากกว่า

ตารางความรุนแรงและผลกระทบจากเหตุการณ์

ระดับ

(Level)

ด้านการดําเนินงาน ด้านภาพลักษณ์ชื่อเสีย ด้านกฎหมายและข้อบังคับ

5

(สูง)

การให้บริหารหยุดชะงักต้ังแต่

24 ช่ัวโมงข้ึนไป ส่งผลกระทบต่อ

ผู้ใช้บริการอย่างมาก

มีการเผยแพร่ข่าวทางลบผ่าน

ช่องทางสื่อมวลชล และสังคม

ออนไลน์ มากกว่า 3 วัน

ไ ม่ป ฏิ บัติ ตามกฎระเ บียบหรื อ

ข้อบังคับหรือกฎหมายหรือสัญญา

หรือข้อตกลง และมีผลตามมา

ในทางปฏิบัติที่รุนแรง ถูกฟ้องร้อง

ดําเนินคดีก่อให้เกิดความเสียหาย

ด้านการเงิน

4

(ค่อนข้างสงู)

การให้บริหารหยุดชะงักไม่เกิน

24 ชั่ ว โ ม ง ส่ งผลกระทบ ต่อ

ผู้ใช้บริการอย่างมีนัยสําคัญ

มีการเผยแพร่ข่าวทางลบผ่าน

ช่องทางส่ือมวลชล และสังคม

ออนไลน์ 3 วัน

ไ ม่ป ฏิ บัติ ตามกฎระเ บียบหรื อ

ข้อบังคับหรือกฎหมายหรือสัญญา

หรือข้อตกลง และมีผลตามมา

ในทางปฏิบัติที่ รุนแรง ก่อให้เกิด

ความเสียหายด้านการเงิน แต่ไม่ถูก

ฟ้องร้องดําเนินคดี

3

(ปานกลาง)

การให้บริหารหยุดชะงักไม่เกิน

12 ช่ัวโมง ส่งผลกระทบต่อ

กระบวนการภายในและส่ง

ผลกระทบต่อผู้ใช้บริการเล็กน้อย

มีการเผยแพร่ข่าวทางลบผ่าน

ช่องทางส่ือมวลชล และสังคม

ออนไลน์ 2 วัน

ไ ม่ปฏิ บั ติตามกฎระเบียบหรือข้

อบังคับหรือกฎหมายหรือสัญญาหรือ

ข้อตกลง ไม่ถูกฟ้องร้องดําเนินคดี

และไม่ก่อให้เกิดความเสียหายด้าน

การเงิน แต่ต้องช้ีแจงต่อหน่วยงาน

กํากับดูแลอยา่งเป็นทางการ
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ระดับ

(Level)

ด้านการดําเนินงาน ด้านภาพลักษณ์ชื่อเสีย ด้านกฎหมายและข้อบังคับ

2

(ค่อนข้างตํ่า)

การให้บริหารหยุดชะงักไม่เกิน 5

ชั่ ว โ ม ง ส่ ง ผ ล ก ร ะ ท บ ต่ อ

ก ร ะบวนก า รภ าย ในและ ส่ ง

ผลกระทบต่อผู้ใช้บริการเล็กน้อย

มีการเผยแพร่ข่าวทางลบผ่าน

ช่องทางส่ือมวลชล และสังคม

ออนไลน์ 1 วัน

ไ ม่ป ฏิ บัติ ตามกฎระเ บียบหรื อ

ข้อบังคับหรือกฎหมายหรือสัญญา

ห รื อ ข้ อตกล ง ไ ม่ ถู กฟ้ อ ง ร้ อ ง

ดําเนินคดี และไม่ก่อให้เกิดความ

เสียหายด้านการเงิน ไม่ต้องช้ีแจง

ต่อหน่วยงานกํากับดูแล

1

(ตํ่า)

การให้บริการไม่หยุดชะงัก ไม่

ส่งผลต่อผู้ใช้บริการ

ไม่มีการเผยแพร่ข่าวทางลบ และ

ไม่มีการเผยแพร่ข่าวผ่านช่องทาง

ส่ือมวลชลและสื่อสังคมออนไลน์

(สื่อมวลชล ได้แก่ หนังสือพิมพ์

โทรทัศน์ วิทยุ และเว๊บไซต์ข่าว

ป ฏิ บั ติ ต า ม ก ฎ ร ะ เ บี ย บ ห รื อ

ข้อบังคับหรือกฎหมายหรือสัญญา

หรือข้อตกลง

1.2 เกณฑ์การวัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต (Risk Score) ส่วนระดับของ

ความเสี่ยง (Degree of Risk) จะพิจารณาจากความสัมพันธ์ ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบ

ของความเสี่ยงต่อองค์กร โดยได้กําหนดเกณฑ์ไว้ 5 ระดับ ได้แก่ ต่ํา ค่อนข้างต่ํา ปานกลาง ค่อนข้างสูง และสูง

เกณฑ์ระดับ

ความเสี่ยง

คะแนน ความหมาย

สูง

(H:High)

(9-10) ความเส่ียงท่ีมีความสําคัญสูงมาก จําเป็นต้องได้รับการจัดการทันที

ค่อนข้างสูง

(NH:Nearly High)

(7-8) ความเส่ียงท่ีมีความสําคัญสูง จะต้องได้รับการจัดการในลําดับถัดมา

ปานกลาง

(M:Medium)

(4-6) ความเส่ียงที่มีความสําคัญ และต้องติดตามการปฏิบัติตามมาตรการ

จัดการความเสี่ยงที่ดําเนินการอยู่ในปัจจุบันอย่างเคร่งครัด

ค่อนข้างต่ํา

(NL:Nearly Low)

(2-3) ความเส่ียงที่มีความสําคัญน้อย อยู่ในระดับที่ผู้บริหารยอมรับได้ แต่

ต้องติดตามอย่างสมํ่าเสมอ

ต่ํา

(L:Low)

(0-1) ความเส่ียงท่ีมีความสําคัญน้อย อยู่ในระดับท่ีผู้บริหารยอมรับได้
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โอกาสเกิด
(Likehood)

ผลกระทบ(Impact)
1 (ตํ่า) 2 (ค่อนข้างตํ่า) 3 (ปานกลาง) 4 (ค่อนข้างสูง) 5 (สูง)

5 M6 NH7 NH8 H9 H10
4 NL4 M5 NH7 NH8 H9
3 NL3 M4 M5 NH7 NH8
2 L2 NL2 NL3 M4 NH7
1 L0 L1 NL2 NL3 M4

1.3 การวิเคราะห์ความเสี่ยง การให้คะแนนความเส่ียง และการจัดระดับความรุนแรงของความ

เสี่ยงการทุจริต

ลําดับ

ท่ี

ข้ันตอน

การดําเนินงาน

ประเด็นความเสี่ยงการ

ทุจริต

ผลการวิเคราะห์ (Risk Score)

ผลกระทบ

(Impact)

โอกาศเกิด

เหตุการณ์
(Likelihood)

ระดับความ

เส่ียง(Risk

Level)

1 การบริหารงานของ

หน่วยงาน และการ

ปฏิบัติงานของบุคลากร

1. ผู้ บ ริหารดํ า เ นินการตาม

นโยบายของตนเอง แทรกแซง

การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี ซ่ึง

อาจขัดต่อกฎระเบียบที่เก่ียวข้อง

2. บุคลากรของหน่วยงานปฏิบัติ

ตามนโยบายของผู้บริหาร โดยไม่

มีกฎระเบียบรองรับ

3. บุคลากรของหน่วยงานไม่ให้

ความสําคัญกับการปฏิบัติงาน

เอางานส่วนตัวมาทําท่ีทํางาน

ขาดความรับผิดชอบต่อการ

ปฏิบัติงาน

5

5

1

3

3

2

NH8

NH8

NL3

2 การบริหารงานบุคคล การบรรจุแต่งต้ัง โยกย้าย โอน

เล่ือนตําแหน่ง/เงินเดือน และ

การมอบหมายงาน ไม่เป็นธรรม

เอาแต่พวกพ้อง หรือมีการเรียก

รับเงินเพ่ือให้ได้รับการแต่งตั้ง

หรือเลื่อนตําแหน่ง

1 4 M5
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ลําดับ

ท่ี

ข้ันตอน

การดําเนินงาน

ประเด็นความเสี่ยงการ

ทุจริต

ผลการวิเคราะห์ (Risk Score)

ผลกระทบ

(Impact)

โอกาศเกิด

เหตุการณ์
(Likelihood)

ระดับความ

เส่ียง(Risk

Level)

3 ก า ร บ ริ ห า ร ก า ร เ งิ น

งบประมาณ การจัดซื้อจัด

จ้าง การบริหารพัสดุ และ

การใช้ประโยชน์ทรัพย์สิน

ของทางราชการ

1. ก า ร บ ริ ห า ร ก า ร เ งิ น

งบประมาณ การจัดซ้ือจัดจ้าง

การจัดหาพัสดุ ไม่เป็นไปตาม

ระเ บียบที่ เกี่ ยว ข้อง หรือไม่

เป็นไปตามวัตถุประสงค์ หรือใช้

เงินไม่เกิดประโยชน์กับราชการ

2. นําทรัพย์สินของทางราชการ

ไปใช้ประโยชน์ส่วนตน

5

2

1

2

M4

M4

4 การให้บริการสาธารณะ/

บริการประชาชน

1. ไม่ให้บริการแก่ประชาชน

ตาม ลํา ดับ อั น เนื่ อ งมาจาก

ความสัมพันธ์ส่วนตัว หรือการให้

สิทธิพิเศษแก่คนบางกลุ่ม หรือมี

การติดสินบนเพ่ือให้ได้คิวเร็วขึ้น

2. มีการเรียกรับเงินพิเศษจากผู้

ขอรับบริการนอกเหนือจาก

ค่าธรรมเนียมปกติ เพื่อแลกกับ

การให้บริการ หรือการพิจารณา

อนุมัติอนุญาติ

3. ให้ บ ริ ก า ร ไ ม่ เป็ น ไปตาม

มาตรฐาน เช่น ใช้เวลาให้บริการ

นานกว่าท่ีกําหนดไว้

4. หน่วยงานไม่จัดให้มีช่องทาง

รับฟังคําติชมหรือความคิดเห็น

เก่ียวกับการดําเนินงาน

3

3

3

1

1

1

3

1

M4

M4

M6

NL2
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1.4 การจัดระดับความรุนแรง ของความเสี่ยงการทุจริต

ลําดับที่ ข้ันตอนการดําเนินงานประเด็นความเสี่ยงด้านการทุจริต

1 ผู้บริหารดําเนินการตามนโยบายของตนเอง แทรกแซงการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี ซึ่งอาจขัดต่อกฎระเบียบ
ท่ีเก่ียวข้อง

2 บุคลากรของหน่วยงานปฏิบัติตามนโยบายของผู้บริหาร โดยไม่มีกฎระเบียบรองรับ

3 ให้บริการไม่เป็นไปตามมาตรฐาน เช่น ใช้เวลาให้บริการนานกว่าท่ีกําหนดไว้

4 การบรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย โอน เล่ือนตําแหน่ง/เงินเดือน และการมอบหมายงาน ไม่เป็นธรรม เอาแต่พวกพ้อง
หรือมีการเรียกรับเงินเพ่ือให้ได้รับการแต่งตั้งหรือเลื่อนตําแหน่ง

5 การบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาพัสดุ ไม่เป็นไปตามระเบียบท่ีเก่ียวข้อง หรือไม่
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ หรือใช้เงินไม่เกิดประโยชน์กับราชการ

6 นําทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตน

7 ไม่ให้บริการแก่ประชาชนตามลําดับ อันเน่ืองมาจากความสัมพันธ์ส่วนตัว หรือการให้สิทธิพิเศษแก่คน
บางกลุ่ม หรือมีการติดสินบนเพ่ือให้ได้คิวเร็วข้ึน

8 มีการเรียกรับเงินพิเศษจากผู้ขอรับบริการนอกเหนือจากค่าธรรมเนียมปกติ เพ่ือแลกกับการให้บริการ หรือ
การพิจารณาอนุมัติอนุญาติ

9 บุคลากรของหน่วยงานไม่ให้ความสําคัญกับการปฏิบัติงาน เอางานส่วนตัวมาทําท่ีทํางาน ขาดความ
รับผิดชอบต่อการปฏิบัติงาน

10 หน่วยงานไม่จัดให้มีช่องทางรับฟังคําติชมหรือความคิดเห็นเก่ียวกับการดําเนินงาน
* หมายเหตุ เน่ืองด้วย ระดับความเสี่งการทุจริต ตํ่า จึงไม่ต้องจัดทํามาตรการควบคุมความเส่ียงทุจริตเพิ่มเติม เฉพาะขั้นตอนของการดําเนินงานท่ีมี

ความเส่ียงสูงมาก/สูง/ปานกลาง/ ตามตารางท่ี 1.4

การจัดทําแผนภูมิวิเคราะห์ความเส่ียงด้านการทุจริต

โอกาสเกิด
(Likehood)

ผลกระทบ(Impact)
1 (ตํ่า) 2 (ค่อนข้างตํ่า) 3 (ปานกลาง) 4 (ค่อนข้างสูง) 5 (สูง)

5 M6 NH7 NH8 H9 H10
4 NL4 M5 M6 NH8 H9
3 NL3 M4 M5 NH7 NH8
2 L2 NL2 NL3 M4 NH7
1 L0 L1 NL2 NL3 M4

ผลการวิเคราะห์ความเส่ียงด้านการทุจริต

จากการทําแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) ท่ีได้จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลําดับความสําคัญ
ของความเสี่ยงด้านการทุจริต สามารถสรุปได้ ดังนี้

1. การประเมินความเสี่ยงดา้นการทุจริตท้ัง 4 ด้าน คือ 1. การบริหารงานของหน่วยงานและการปฏิบตัิงาน

ของบุคลากร 2. การบริหารงานบุคคล 3.การบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดซ้ือจัดจ้าง การบริหารพัสดุ

และการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินของทางราชการ 4.การให้บริการสาธารณะ/บริการประชาชน จัดอยู่ในเกณฑ์

ระดับความเสี่ยงที่ M5 (ปานกลาง) ซ่ึงถือว่ามีความเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึนได้ จะต้องได้รับการจัดการในลําดับถัดมา

2. เทศบาลตําบลโพนทองมีมาตรการรองรับความเส่ียงด้านการทุจริต โดยการจัดทําแผนปฏิบัติการ

ป้องกันการทุจริต เพือ่ยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสสําหรับองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)
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2. หลักการและเหตุผล (สภาพปัญหาการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)

ปัจจุบันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในประเทศไทยถือเป็นปัญหาเร้ือรังที่นับวันยิ่งจะทวีความรุนแรง

และสลับซับซ้อนมากยิ่งข้ึนและส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างย่ิงต่อความมั่นคงของชาติ เป็นปัญหา

ลําดับต้น ๆ ที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดขึ้นทุกภาคส่วน

ในสังคมไทย ไม่ว่าจะเป็นภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมักถูกมองจาก

ภายนอกสังคมว่าเป็นองค์กรที่เอื้อต่อการทุจริตคอร์รัปชันและมักจะปรากฏข่าวการทุจริตตามส่ือและรายงาน

ของทางราชการอยู่เสมอ ซึ่งได้ส่งผลสะเทือนต่อกระแสการกระจายอํานาจและความศรัทธาต่อระบบการ

ปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างยิ่ง ส่งผลให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันมีผลในเชิงลบ

สอดคล้องกับการจัดอันดับดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชัน (Corruption Perception Index – CPI) ซ่ึงเป็น

เครื่องมือที่ใช้ประเมินการทุจริตคอร์รัปชันทั่วโลกที่จัดโดยองค์กรเพ่ือความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency

International – IT) ผลคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต ประจําปี 2563 ผลปรากฏว่าประเทศไทยได้ 36 คะแนน

จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน ซ่ึงไม่เปล่ียนแปลงจากปี 2562 แต่ในส่วนอันดับได้ปรับตัวลงเป็นลําดับท่ี

104 จากอันดับ 101 ย่อมสะท้อนให้เห็นได้ว่าสประเทศไทยยังต้องแก้ไขปัญหาการทุจริตอย่างเร่งด่วน

โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นหน่วยงานท่ีมีความสําคัญยิ่งในการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติ

ปัจจุบันมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 7,850 แห่ง ซ่ึงองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นหน่วยงานของ

รัฐ ภายใต้โครงสร้างการจัดระเบียบบริหาราชการตามหลักการกระจายอํานาจการปกครอง ที่มุ่งเน้นการการะ

จาย อํานาจจากส่วนกลางลงสู่ท้องถิ่นและเป็นกลไกหนึ่งในการส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย

เป็นหน่วยงานหลักในการจัดบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น

ถือเป็นกลไกสําคัญในการพัฒนาท้องถิ่นซ่ึงนําไปสู่การพัฒนาทั่วทั้งประเทศ หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ปราศจากการทุจริตนําเงินงบประมาณมาพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง พัฒนาเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน

อย่างแท้จริงแล้ว ประเทศชาติก็จะมีความเจริญก้าวหน้าทัดเทียมนานาอารยะประเทศ การพัฒนาองค์กร

ปกครองส่วน ท้องถิ่นให้เกิดความยั่งยืนรัฐ

ดังนั้น เพื่อให้การดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรมและความ

โปร่งใส สําหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) นําไปสู่การปฏิบัติให้มีประสิทธิภาพให้มี

ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ดังนี้ แผนระดับที่ 1 สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการปรับสมดุลและ

พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ แผนระดับที่ 2 สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

ประเด็น ที่ 21 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ แผนปฏิรูปประเทศ ด้านการป้องกันและปราบปราม

การ ทุจริตปละประพฤตมิชอบ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ในส่วนยุทธศาสตร์ที่

6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย และ

นโยบาย

และแผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ แผนระดับที่ 3 แผนปฏิบัติการด้านการต่อต้านการทุจริตและ

ประพฤตมิชอบ โดยนําหลักธรรมาภิบาลสําหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาเป็นกลไกในการพัฒนากรอบ

การ จัดทําแผนปฏิบัติการการป้องกันการทุจริต สําหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงให้สอดคล้องกับ

กรอบ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของภาครัฐ (Integrity and Tranparency

Assessment : ITA) เพื่อให้บรรลุค่าเป้าหมายของแผนแม่บทฯท่ีกําหนดไว้ว่าในปี พ.ศ. 2570 หน่วยงานท่ี
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เข้าร่วมการประเมิน ITA ท้ังหมด (ร้อยละ 100) ต้องได้คะแนน 85 คะแนน ขึ้นไป รวมทั้งประเทศไทยต้องมี

คะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index – CPI) อยู่ในอันดับ 1 ใน 43 และ/หรือได้

คะแนนไม่ต่ํากว่า 57 คะแนน

3. วัตถุประสงค์ของการจัดทําแผน

1) เพื่อยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น และยกระดับจิตสํานึกรับผิดชอบในผลประโยชน์ของสาธารณะของข้าราชการฝ่ายการเมืองข้าราชการ

ฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินรวมถึงประชาชนในท้องถิ่น

2) เพื่อให้สอดคล้องกับกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของภาครัฐ

(Integrity and Tranparency Assessment : ITA)

3) เพื่อพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ ขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น

4. เป้าหมาย

1) ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน รวมถึง

ประชาชนในท้องถ่ินมีจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าท่ีราชการให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่

ประชาชนท้องถ่ิน ปราศจากการก่อให้เกิดข้อสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการจริยธรรม การขัดกัน

แห่งผลประโยชน์และแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ

2) เครื่องมือ/มาตรการการปฏิบัติงานที่สามารถป้องกันปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติ มิชอบ

ของข้าราชการ

3) โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่สนับสนุนให้สาธารณะและภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ

ตรวจสอบ และการควบคุมและถ่วงดุลการใช้อํานาจอย่างเหมาะสมปฏิบัติหรือบริหารราชการขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น

4) องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีแผนงานที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระทําการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบ จนเป็นท่ียอมรับจากทุกภาคส่วน

5. ประโยชน์ของการจัดทําแผน

1) ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึง

ประชาชนในท้องถ่ินมีจิตสํานึกรักท้องถ่ินของตนเอง อันจะนํามาซ่ึงการสร้างค่านิยม และอุดมการณ์ในการ

ต่อต้านการทุจริต (Anti-Corruption) จากการปลูกฝังหลักคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิบาล รวมถึงหลัก

เศรษฐกิจพอเพียงท่ีสามารถนํามาประยุกต์ใช้ในการทํางานและชีวิตประจําวัน

2) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถบริหารราชการเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

(Good Governance) มีความโปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้

3) ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตั้งแต่ร่วมคิด ร่วมทํา ร่วมตัดสินใจรวมถึงร่วมตรวจสอบในฐานะพลเมือง

ท่ีมีจิตสํานกึรกัท้องถ่ิน อนัจะนํามาซ่ึงการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวงัการทุจรติ
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4) สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินทั้งจากภายในและภายนอกองค์กรท่ีมีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการทุจริต

5) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมิน ITA ทั้งหมด (ร้อยละ 100) ต้องได้

คะแนน 85 คะแนน ขึ้นไป รวมทั้งประเทศไทยต้องมีคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption

Perception Index – CPI) อยู่ในอันดับ 1 ใน 43 และ/หรือได้คะแนนไม่ต่ํากว่า 57 คะแนน
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ส่วนที่ 2
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ส่วนท่ี 2

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2566 – 2570)

ของ เทศบาลตําบลโพนทอง อําเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธ์ุ

มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570

หมายเหตุงบประมาณ
(บาท)

งบประมาณ
(บาท)

งบประมาณ
(บาท)

งบประมาณ
(บาท)

งบประมาณ
(บาท)

1 . การสร้าง
วัฒนธรรมสุจริต

1.1 การสร้างจิตสํานึก
และความ ตระหนักแก่
บุคลากร ทั้งข้าราชการ
การเมืองฝ่ ายบริหาร
ข้ าราชการการ เมื อง
ฝ่ายสภาท้องถ่ิน และ
ฝ่ายประจําขององค์กร
ปกครองส่วน ท้องถ่ิน

1.1.1 เสริมส ร้างจิตสํานึกและ ความ
ตระหนักในการปฏิบัติ ราชการตามอํานาจ
หน้าที่และ การประพฤติตนตามประมวล
จริยธรรม
(1) โครงการพัฒนาความรู้ด้าน กฎหมาย
และระเบียบ ท่ีเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
สําหรับบุคลากรองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ผู้บริหาร ท้องถิ่น (ภายใต้โครงการ
พัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานบุคลากร
เทศบาลตําบลโพนทอง โครงการตามเทศ
บัญญัตฯ)
(2) โครงการ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์
คว าม รู้ด้ านกฎหมายและระ เ บียบที่
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากร
ท้องถ่ิน ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น

100,000

-

100,000

-

100,000

-

100,000

-

100,000

-

1.2 การสร้างจิตสํานึก
และความตระหนักแก่
ประชาชนทุกภาค ส่วน
ในท้องถ่ิน

1.2.1 เสริมสร้างจิตสํานึกและความ
ตระหนักแก่ประชาชนทุก ภาคส่วนใน
ท้องถ่ิน
(3) โครงการถนนสายบุญ

(4) โครงการส่งเสริมการดําเนินชีวิตตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
(โครงการเกษตรย่ังยืนตามแนว
พระราชดําริทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง ตาม
เทศบัญญัติฯ)

25,000

10,000

25,000

10,000

25,000

10,000

25,000

10,000

25,000

10,000

รวม จํานวน 4 โครงการ

2. การบริหาร
ราชการด้วย ความ
โปร่งใส

2.1 การเปิดเผยข้อมูล
สาธารณะของ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

2.1.1 การเปิดเผยข้อมูลการ บริหารงาน
และการดําเนินงาน
(1) มาตราการปรับปรุงและพัฒนาศูนย์
ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน

- - - - -

2.2 มาตรการส่งเสริม
คุณธรรมและความ
โปร่งใส

2.2.1 การแสดงเจตนารมณ์
ในการปฏิบัติหน้าที่และบริหารงานด้วย
ความซื่อสัตย์ สุจริตเป็นไปตามหลักธรร
มาภิบาล
ของผู้บริหาร
(2) มาตรการการการแสดง เจตนารมณ์
ในการนําหลักคุณธรรม มาใช้ในการ
บริหารงานของผู้บริหารของ เทศบาล
ตํ าบลโพนทอง ด้ วยการ จัดทํ า แผน
ปฏิบัติการป้องกันการ ทุจริตเพื่อยกระดับ
คุณธรรม และความโปร่งใส

- - - - -
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มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570

หมายเหตุงบประมาณ
(บาท)

งบประมาณ
(บาท)

งบประมาณ
(บาท)

งบประมาณ
(บาท)

งบประมาณ
(บาท)

2.2.2 มาตราการการส่งเสริม คุณธรรม
และความโปร่งใส ภายในหน่วยงาน
(3) มาตรการ NO Gift Policy
(4) กิจกรรมการสร้างความ โปร่งใสในการ
พิจารณาเลื่อน ข้ันเงินเดือน
(5) โครงการสํารวจความ พึงพอใจของ
ผู้รับบริการต่อการให้ บริการของเทศบาล
ตําบลโพนทอง
2.2.3 การจัดทําแผนปฏิบัติการ ป้องกัน
การทุจริต
(6) มาตราการการจัดทํา แผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริต เพ่ือยกระดับคุณธรรม
และความ โปร่งใส

-
-

-

-

-
-

-

-

-
-

-

-

-
-

-

-

-
-

-

-

2.3 มาตรการลดการ
ใช้ดุลยพินิจในการ
ปฏิบัติงาน

2.3.1 จัดทําข้อตกลงระหว่างบุคลากรใน
องค์กรให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความ
ซ่ือสัต ย์สุจริต มีคุณธรรมจ ริยธรรม ใช้
ดุลพินิจด้วยความสุจริต ภายใต้หลักธรร
มาภิบาล
(7) กิจกรรม “การจัดทําบันทึกข้อตกลงการ
ปฏิบัติราชการของเทศบาลตําบลโพนทอง”

- - - - -

รวม จํานวน 7 โครงการ - - - - -

3. การส่งเสริม
บทบาทและการ
มีส่วนร่วมของ
ภาคประชาชน

3.1 ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม ให้
ประชาชนมีส่วนร่วม
บ ริ ห า ร กิ จ ก า ร ข อ ง
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน

3.1.1 การมีส่วนร่วมในการจัดทําแผน
พัฒนาการจัดทํางบประมาณ
(1) โครงการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นแบบมี
ส่วนร่วมของ เทศบาลตําบลโพนทอง
3.1.2 การมีส่วนร่วมตรวจสอบ และการ
ประเมินผลการดําเนินงาน
(2) กิจกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาของเทศบาลตําบลโพนทอง

30,000

-

30,000

-

30,000

-

30,000

-

30,000

-

3.2 การรับฟังความ
คิดเห็นการรับและตอบ
สนอง เรื่องร้องเรียน/
ร้องทุกข์ ของประชาชน

3.2.1 มีกระบวนการรับฟัง ความคิดเห็นของ
ประชาชนใน การดําเนินการตามอํานาจ
ห น้าที่ ขององ ค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่ น
โดยเฉพาะการดําเนิน กิจการท่ีจะมีผลกระทบ
ต่อความเป็นอยู่และสุขอนามัย ของประชาชน
ในท้องถ่ิน โครงการส่งเสริมและสนับสนุน
จัดทําเวทีประชาคมการจัดทํา แผนชุมชนและ
การจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น
3.2.2 มีระบบและช่องทางให้ ประชาชนใน
ท้องถิ่นสามารถ ร้องเ รียน/ร้องทุกข์ ผ่าน
ช่องทาง ท่ีหลากหลาย
3.2.3 มีรายงานหรือแจ้งเป็น ลายลักษณ์อักษร
ให้ประชาชนผู้ ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ได้ทราบถึง
การได้รับเรื่อง ระยะเวลา และผลการดําเนินการ
เกีย่วกบัเร่ือง ร้องเรียน/ ร้องทุกข์

3.3 การส่งเสริมการมี
ส่ ว น ร่ ว ม ข อ ง ภ า ค
ประชาชนและบูรณา
กา ร ทุกภาคส่ วน เ พ่ื อ
ต่อต้านการทุจริต

3.3.1 ส่งเสริมให้มีเครือข่าย ภาคประชาชน/
องค์กรชุมชน ในการป้องกันตรวจสอบและ
ต่อต้านการทุจริต
(8) มาตรการแต่งตั้งองค์กร จัดทําแผนพัฒนา
ของเทศบาลตําบลโพนทอง
3.3.2 ส่งเสริมให้เครือข่าย ภาคประชาชนมี
การดําเนินการ เฝ้าระวังการทุจริต
(3.3.3บูรณาการทุกภาคส่วน เพ่ือตอ่ตา้นการทุจริต

รวม จํานวน 2 โครงการ - - - - -
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มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570

หมายเหตุงบประมาณ
(บาท)

งบประมาณ
(บาท)

งบประมาณ
(บาท)

งบประมาณ
(บาท)

งบประมาณ
(บาท)

4. การยกระดับ
กลไกในการ
ตรวจสอบการ
ดําเนินงานของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

4.1 มีการจัดวางระบบ
ตรวจสอบภายในการ
ควบคุมภายในและการ
บริหารความเสี่ยงการ
ทุจริต

4.1.1 มีการจัดทําและรายงานและรายงาน
การจัดทําระบบตรวจสอบภายใน
(1) กิจกรรมการจัดทําแผนการ ตรวจสอบ
ภายในประจําปี
4.1.2 มีการจัดทํา และรายงานการจัดทํา
ระบบควบคุมภายใน
(2 ) กิจกรรมการติดตามประเมินการ
ควบคุมภายใน
4.1.3 มีการจัดให้มี กระบวนการบริหาร
จัดการความเส่ียงการทุจริต
(3) มาตราการบริหารจัดการ ความเสี่ยง
การทุจริต ของเทศบาลตําบลโพนทอง

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4.2 การส่งเสริมบท
บาทการตรวจสอบ
ของสภาท้องถิ่น

4.2.1 ส่งเสริมและพัฒนา ศักยภาพสมาชิก
สภาท้องถิ่นให้ มีความรู้ ความเข้าใจในการ
ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฏหมาย
ระเบียบที่เก่ียวข้อง ได้กําหนดไว้
(4) โครงการอบรมให้ความรู้ ด้านระเบียบ
กฎหมายท้องถ่ิน แก่ผู้บริหารและสมาชิก
สภาท้องถิ่น (โครงการพัฒนาศักยภาพการ
บริหารจัดการท้องถิ่นเทศบาลตําบลโพน
ทอง ตามเทศบัญญัติฯ)
4.2.2 ส่งเสริมสมาชิกสภา ท้องถ่ินให้มี
บทบาทในการ ตรวจสอบการปฏิบัติงาน
ของ ฝ่ายบริหารตามกระบวนการ และวิธีที่
กฎหมาย ระเบียบที่ เก่ียวข้องกําหนดไว้
โดยไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด

- - - - - -

4.3 มาตราการจัดการ
เรื่องร้องเรียน การทุจริต

4.3.1 มีแนวปฏิบัติในการดําเนินการต่อ
เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
4.3.2 จัดให้มีระบบและช่อง ทางการรับ
เรื่ อ งร้องเรียนที่ มี ประสิทธิภาพ ดวก
รวดเร็ว ปลอดภัย สําหรับผู้ร้องเรียน
(5) มาตรการ ให้มีระบบและ ช่องทางการ
รับเรื่องร้องเรียน เก่ียวกับการทุจริตของ
เทศบาลตําบลโพนทอง

- - - - -

รวม จํานวน 5 โครงการ - - - - -

รวมท้ังส้ิน จํานวน 18 โครงการ
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ส่วนที่ 3
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ส่วนท่ี 3

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการตามแผนปฏิบัติการ

มิติท่ี 1 การสร้างสังคมวัฒนธรรมสุจริต

1.1 การเสริมสร้างจิตสํานึกและความตระหนักแก่บุคลากรท้ังข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร
ข้าราชการการเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่น และฝ่ายประจําขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

1.1.1 สร้างสร้างจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าที่และ
การประพฤติตนตามประมวลจริยธรรม

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

ลําดับที่ 1

1. ช่ือโครงการ : โครงการพัฒนาความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติงานสําหรับ
บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารและสมาชิกสภาทองถ่ิน (ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพการ
ปฏิบัติงานบุคลากรเทศบาลตําบลโพนทอง โครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี)
2. หลักการและเหตุผล

การบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง เงื่อนไข และ
หลักเกณฑ์ตางๆ ที่บุคลากร สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น ต้องรู้และยึดเป็นแนวทางการปฏิบัติหน้า
ที่การดําเนินการอย่างเคร่งครัด ปัญหาที่เกิดข้ึนเป็นประจํามักเกิดจากเร่ืองขาดความรอบคอบ ความชํานาญ
ประสบการณ์ หรือ ขาดความรู้ความเข้าใจในกฎหมายระเบียบ ประกาศ คําส่ังเงื่อนไข และหลักเกณฑ์ต่างๆ
ท่ีมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติม จงส่งผลให้บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมาชกสภาท้องถ่ิน
และผู้บริหารท้องถิ่นกระทําผิดกฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ ก่อให้เกิดความเสียหายแก่องค์กรปกครองสวนทองถ่ิน
และทําให้การแก้ไขปัญหาของประชาชนหรือ การพัฒนาทองถิ่นขาดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล

ดังนั้น เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนทองถ่ินบริหารงานโดยยึดอํานาจหน้าที่ตามกฎหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับในการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัดด้วยความชอบธรรมคํานึงถึงสิทธิเสรีภาพของประชาชน และผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย รวมท้ังเป็นการเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจด้านกฎหมาย ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินให้แก่บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารและสมาชิก
สภาท้องถิ่น จึงได้จัดทําโครงการพัฒนาความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงานสําหรับ
บุคลากรองค์กรปกครองส่วนทองถ่ินผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถ่ิน

3. วัตถุประสงค์
1) เพื่อให้บุคลากร ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น ได้เพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ

กฎหมาย ท่ีเกี่ยวข้องในการบริหารงานองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
2) เพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากร ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถ่ิน ให้มีความพร้อมในองค์ความรู้

เกี่ยวกับกฎหมาย และระเบียบที่เก่ียวข้อง เป็นแนวทางการปฏิบัติหน้าที่และบริหารราชการ
3) เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินบริหารงานโดยยึดอํานาจหน้าท่ีตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ

ในการปฏบิัติงานอย่างเคร่งครดัด้วยความชอบธรรม คํานงึถึงสิทธิเสรีภาพของประชาชน และผู้มีสวนได้ส่วนเสยี
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4. เป้าหมาย
บุคลากร พนักงานสว่นตําบลและพนกังานจา้ง ผู้บริหารท้องถ่ิน สมาชิกสภาท้องถ่ิน เทศบาลตําบลโพนทอง

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ
เทศบาลตําบลโพนทอง อําเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธ์ุ

6. วิธีดําเนินการ
1. จัดทําโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหารท้องถ่ิน
2. มอบงานให้กับผู้รับผิดชอบโครงการ และผู้ที่เก่ียวข้อง เพื่อวางแผนและจัดเตรียมโครงการ
3. ประสานงานกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง เพื่อจัดหาวิทยากร
4. จัดทํากําหนดการและหัวข้อการอบรม
5. สรุปผลในภาพรวมและรายงานผลการดําเนินการตามโครงการให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ

7. ระยะเวลาการดําเนินงาน
(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570)

8. งบประมาณที่ใช้ในการดําเนินการ
100,000 บาท

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สํานักปลัด เทศบาลตําบลโพนทอง อําเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธ์ุ

10. ผลผลิต/ผลลัพธ์
ผลผลิต
1) มีการจัดอบรมความรู้ดานกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องสําหรับบุคลากร ผู้บริหารและสมาชิก

สภาท้องถ่ิน ไม่นอยกวา 2 ครั้ง / ปี
2) บุคลากร ผู้บริหาร และสมาชกสภาท้องถิ่น มีองค์ความรู้ดานกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็น

แนวทางการปฏิบัติหน้าท่ีและบริหารราชการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (ทําแบบทดสอบ/แบบประเมิน)

ผลลัพธ์
เทศบาลตําบลโพนทอง มีการบริหารงานโดยยึดอํานาจหน้าที่ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ในการ

ปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัดด้วยความชอบธรรม คํานึงถึงสิทธิเสรีภาพของประชาชน และผู้มีส่วน ได้ส่วนเสีย
(สํารวจโดยใช้แบบประเมินติดตามผล/แบบสอบถามประชาชน)

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

ลําดับที่ 2

1. ชื่อโครงการ : โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติงาน ให้แก่บุคลากรองค์กรปกครองส่วนทองถ่ิน ผู้บริหารและสมาชิกสภาทองถ่ิน
2. หลักการและเหตุผล

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจําเป็นต้องดําเนินโครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ความรู้ด้านกฎหมาย
และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน สําหรับบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารและสมาชิก
สภาท้องถ่ิน เพื่อเพิ่มพูน ความรู้ความเข้าใจด้านกฎหมาย ระเบียบ และกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการบริหารงาน
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ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ให้แก่ บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ผู้บริหารและสมาชิกสภา
ท้องถิ่นเพ่ือให้การบริหารงาน และปฏิบัติงาน เป็นไปอย่างถูกต้องชอบธรรม ไม่เลือกปฏิบัติเกิดประโยชน์
สูงสุดต่อประชาชน
3. วัตถุประสงค์

1) เพื่อให้บุคลากร ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น ได้เพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ
กฎหมาย ท่ีเกี่ยวข้องในการบริหารงานองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

2) เพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากร ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถ่ิน ให้มีความพร้อมในองค์ความรู้
เกี่ยวกับ กฎหมาย และระเบียบที่เก่ียวข้อง เป็นแนวทางการปฏิบัติหน้าที่และบริหารราชการ

3) เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินบริหารงานโดยยึดอํานาจหน้าท่ีตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ
ในการ ปฏิบัติงานอยางเคร่งครัดด้วยความชอบธรรมคํานึงถึงสิทธิเสรีภาพของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
4. เป้าหมาย
บุคลากร ผู้บริหารท้องถ่ิน สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตําบล ลูกจ้าง ของเทศบาลตําบลโพนทอง
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ
เทศบาลตําบลโพนทอง อําเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธ์ุ
6. วิธีดําเนินการ

1. จัดทําโครงการ/แผนงานและอนุมัติดําเนินโครงการ/แผน ต่อผู้บริหาร
2. กําหนดกรอบเนื้อหาสาระในการส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมาย ระเบียบ และกฎหมายที่เก่ียวข้อง

สําหรับบุลลากร ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถ่ิน
3. เผยแพร่ประชาสมัพนัธค์วามรู้ด้านกฎหมาย ระเบียบ และกฎหมายที่เก่ียวข้องสําหรับบุลลากร

ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถ่ิน
4. ประเมินผลและสรุปผลการดําเนินงาน
5. รายงานผลการดําเนินงาน

7. ระยะเวลาการดําเนินงาน
(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570)

8. งบประมาณที่ใช้ในการดําเนินการ
-ไม่มีงบประมาณ-

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลตําบลโพนทอง

10. ผลผลิต/ผลลัพธ์
ผลผลิต
1) มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านกฎหมาย ระเบียบ และกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องสําหรับ

บุคลากร ผู้บริหาร และสมาชิกสภาทองถ่ินผ่านช่องทางที่หลากหลาย เช่น เว็บไซตสื่อสังคมออนไลน์บอร์ด
ประชาสัมพันธจ์ดหมายข่าว อย่างน้อย 5 ชอ่งทาง และไม่น้อยกว่าปีละ 4 ครั้ง (เผยแพรประชาสมัพันธร์ายไตร มาส)

2) บุคลากร ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถ่ิน มีองค์ความรู้ด้านกฎหมาย ระเบียบท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือ
เป็นแนวทาง การปฏิบัติหน้าท่ีและบริหารราชการ ไม่น้อยกว่ารอยละ 80 (สํารวจโดยแบบทดสอบ/แบบ
ประเมินผล) ผลลัพธ์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารงานโดยยึดอํานาจหน้าท่ีตามกฎหมาย ระเบียบ
ขอบังคับในการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัดด้วยความชอบธรรม คํานึงถึงสิทธิเสรีภาพของประชาชน และผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย (สํารวจโดยใช้แบบประเมินติดตามผล/แบบสอบถามประชาชน)
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1.2 การสร้างจิตสํานึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถ่ิน
1.2.1 การสร้างจิตสํานึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถ่ิน

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ลําดับที่ 3

1. ช่ือโครงการ โครงการถนนสายบุญ
2. หลักการและเหตุผล

การตักบาตร คือประเพณีอย่างหน่ึงท่ีชาวพุทธปฏิบัติกันมาแต่สมัยพุทธกาล พระภิกษุจะถือบาตรออก
บิณฑบาตเพื่อรับอาหารหรือทานอ่ืนๆ ตามหมู่บ้านในเวลาเช้า ผู้คนท่ีออกมาตักบาตรจะนําของทําทาน
ต่างๆ เช่น ข้าว อาหารแห้ง มาถวายพระ ประเพณีนี้ชาวพุทธถือกันว่าเป็นการสร้างกุศล และถือว่าเป็นการแผ่
ส่วนกุศลให้กับญาติผู้ล่วงลับไปแล้ว

เทศบาลตําบลโพนทอง ได้ตระหนักถึงอานิสงค์ของการทําบุญตักบาตร ประกอบกับในช่วงเดือน
กรกฎาคมนี้เป็นเดือนแห่งเทศกาลเข้าพรรษา เทศบาลตําบลโพนทอง จึงได้จัดทําโครงการถนนสายบุญ
ขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 สู่ความย่ังยืน ตําบลโพนทอง มีศีล มีสุข ปรองดอง สมานฉันท์ ลด
ปัญหาความขัดแย้งของประชาชนภายในตําบลโพนทอง และเพื่อเสริมสร้างศีลธรรมและสํานึกในคุณธรรม
จริยธรรมของบุคลากรเทศบาลและพี่น้องประชาชนภายในตําบลโพนทอง โดยมุ่งพัฒนาคน ให้มีศีลธรรม
จรรยาท่ีดี มีธรรมะเป็นท่ีตั้งหมั่นทําบุญอยู่เป็นนิจ ให้เป็นกิจวัตรประจําวัน โดยกําหนดจัดข้ึนระหว่างเดือน
กรกฎาคมถึงเดือนกันยายน ของทุกปี
3. วัตถุประสงค์

3.1 เพื่อให้บุคลากรเทศบาล ตลอดจนพี่น้องประชาชนชาวตําบลโพนทองได้ทําบุญตักบาตรร่วมกัน
ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา

3.2 เพื่อเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ลดปัญหาความขัดแย้งของประชาชนในเขตเทศบาล
ตําบลโพนทอง

3.3 เพื่อให้บุคลากรเทศบาลและพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลตําบลโพนทองมีเจตคติร่วมในการสืบ
ทอดอายุพระพุทธศาสนา และรักษาขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมอันดีงามของไทยให้คงอยู่สืบไป

3.4 เพ่ือนําข้าวสาร อาหารแห้ง มอบแก่ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ป่วยติดเตียงในเขตเทศบาล
ตําบลโพนทอง

4. เป้าหมายของโครงการ

คณะผู้บรหิารเทศบาล,สมาชิกสภาเทศบาล,พนกังานเทศบาล,พนกังานจา้งเทศบาลและประชาชนในเขต
เทศบาลตําบลโพนทองทุกหมู่บ้าน จํานวน 10 หมู่บ้าน

5. วิธีดําเนินการ

5.1 ประชุมคณะกรรมการดําเนินงาน
5.2 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
5.3 แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน
5.4 ประชาสัมพันธ์โครงการ
5.5 ดําเนินงานตามโครงการ/ สรุปรายงานผล
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6. กิจกรรม
- ทําบุญตักบาตรถนนสายบุญหมู่ที่ 1- หมู่ที่ 10 ในเขตพ้ืนที่ตําบลโพนทอง

7. ระยะเวลาดําเนินการ
(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570)

8. สถานท่ีดําเนินการ
หมู่ที่ 1- หมู่ที่ 10 ในเขตพ้ืนที่ตําบลโพนทอง

9. งบประมาณ
25,000 บาท

10. ผู้รับผิดชอบโครงการ
กองการศึกษา เทศบาลตําบลโพนทอง อําเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสนิธุ์

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
11.1 บุคลากรของเทศบาลและพี่น้องประชาชนในเขตําบลโพนทองได้ทําบุญตักบาตรร่วมกัน
11.2 เกิดความรัก ความสามัคคี ความปรองดองของประชาชนในเขตตําบลโพนทอง
11.3 บุคลากรของเทศบาลและพี่น้องประชาชนในเขตตําบลโพนทองมีเจตคติร่วมในการสืบทอดอายุ

พระพุทธศาสนา และรักษาขนมธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมอันดีงามของไทยให้คงอยู่สืบไป
11.4 ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ป่วยติดเตียงในเขตเทศบาลตําบลโพนทอง ได้รับการดูแลเอาใจใส่

ไม่ถูกทอดท้ิง

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

ลําดับที่ 4

1. ช่ือโครงการ : โครงการส่งเสริมการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ภายใต้โครงการ
เกษตรยั่งยืนตรมแนวพระราชดําริทฤษฎีเศรษฐพอเพียง ตามเทศบัญญัติงงบประมาณรายจ่ายประจําปี)

2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 65 กําหนดให้รัฐพึงจัดให้มี
ยุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างย่ังยืน ตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อใช้เป็นกรอบในการ
จัดทําแผนต่าง ๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกันเพื่อให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายดังกล่าว โดย
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) เป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกของประเทศไทยตามรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งจะต้องนําไปสู่การปฏิบัติเพื่อให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความ
ม่ันคง ม่ังค่ัง ย่ังยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” เพ่ือ
ความสุขของคนไทยทุกคน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินให้ความสําคัญกับการปลูกฝังให้คนไทยไม่โกง โดยการ
ส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนมุ่งสร้างจิตสํานึกในการรักษาประโยชน์สาธารณะ ทัศนคติเชิงบวก รวมท้ัง
คุณธรรม จริยธรรม และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้กับทุกกลุ่มในสังคม ควบคู่กับการปลูกฝัง
จิตสํานึกความซื่อสัตย์สุจริต ค่านิยมที่ถูกต้อง สร้างความตระหนักถึงภัยร้ายแรงของการทุจริตและการรู้เท่าทัน
การทุจริตของสังคมไทย โดยอาศัยกลไกทางสังคมเป็นมาตรการในการลงโทษผู้กระทําผิดหรือผู้กระทําการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ
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ดังนั้น เทศบาลตําบลดพนทอง จึงได้ดําเนินโครงการส่งเสริมการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้ประชาชนในพ้ืนท่ีนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการดําเนิน
ชีวิตประจําวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตระหนักถึงภัยร้ายแรงของการทุจริต

3. วัตถุประสงค์

1) เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่ประชาชน
2) เพื่อเสริมสร้างความตระหนักถึงภัยร้ายแรงของการทุจริตให้แก่ประชาชน
3) เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาในชีวิตประจําวัน

4. กลุ่มเป้าหมาย

ประชาชนในเขตพื้นท่ีเทศบาลตําบลโพนทอง
5. วิธีดําเนินการ

1) จัดทําโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้มีอํานาจอนุมัติ
2) มอบหมายงานให้กับผู้รับผิดชอบโครงการ และผู้ที่เก่ียวข้อง เพื่อวางแผนและจัดเตรียมโครงการ
3) กําหนดรูปแบบ กําหนดการ และหัวข้อการอบรม
4) ประสานงานกับบุคคลและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง เพ่ือจัดหาวิทยากร เชิญกลุ่มเป้าหมาย จัดเตรียม

เอกสารประกอบการอบรม และวัสดุอุปกรณ์
5) ดําเนินการตามรูปแบบและกําหนดการท่ีกําหนด
6) รายงานผลการดําเนินการ

6. ระยะเวลาดําเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570

7. งบประมาณดําเนินการ
10,000

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สํานักปลัด เทศบาลตําบลโพนทอง

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์
ผลผลิต
1) มีการจัดอบรมจํานวน 1 ครั้ง
2) ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สามารถนําไปปรับใช้ใน

ชีวิตประจําวันได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (สํารวจโดยใช้แบบประเมินผล)
ผลลัพธ์
ประชาชนนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

(สํารวจโดยใช้แบบประเมินติดตามผล)
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มิติท่ี 2 การบริหารราชการด้วยความโปร่งใส

2.1 การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
2.1.1 การเปิดเผยข้อมูลการบริหารงานและการดําเนินงาน

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ลําดับที่ 1

1. ช่ือโครงการ : มาตรการปรับปรุงและพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารแก่
ประชาชน

2. หลักการและเหตุผล
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 บัญญัติให้รัฐต้องจัดการ ให้ประชาชนมี

โอกาสกว้างขวางในการได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดําเนินการต่างๆ ของรัฐเป็นสิ่งจําเป็น เพื่อท่ี
ประชาชน จะสามารถแสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิทางการเมืองได้โดยถูกต้องกับความเป็นจริง และมีสิทธิได้
รู้ข้อมูล ข่าวสารของราชการ

ดังนั้น เพื่อให้การดําเนินการดังกล่าวเป็นไปตามท่ีกฎหมายกําหนด เทศบาลตําบลโพนทอง จึงได้มี
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสาร รวมท้ังดําเนินการปรับปรุงข้อมูลข่าวสาร
ให้ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน ผ่านช่องทางในสื่อต่าง ๆ ของหน่วยงาน
3. วัตถุประสงค์

1) เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์แก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน
2) เพื่อมีหน่วยประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานสําหรับประชาชน
3) เพื่อจัดแสดงข้อมูลการดําเนินงานตามบทบาทภารกิจหน้าท่ีต่อสาธารณชน
4) เพิ่มช่องทางให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบข้อมูลและการปฏิบัติงานของเทศบาลตําบล

โพนทอง
4. กลุ่มเป้าหมาย

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตําบลโพนทอง
5. วิธีดําเนินการ

1) จัดตั้งคณะทํางานปรับปรุงและพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน เพื่อดําเนินการให้มีการ
เผยแพร่ ข้อมูลข่าวสารตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ

2) แต่งตั้งเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
3) จัดทําส่ือประชาสัมพันธ์เผยแพร่บทบาทและอํานาจหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมท้ัง

มีการ แสดงข้อมูลการดําเนินงานตามบทบาทภารกิจอย่างชัดเจน ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน
ทางเว็บไซต์ ของหน่วยงานและสื่ออื่น ๆ

4) จัดทําข้อมูลแสดงการดําเนินงาน และผลการปฏิบัติงานของระบุชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เพ่ือเผยแพร่ ต่อสาธารณชนผ่านสื่อช่องทางต่าง ๆ ของหน่วยงานเป็นระยะ สม่ําเสมอ โดยให้ข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับการบริหาร งานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน การจัดหาพัสดุ การคํานวณราคากลางการ
จัดซ้ือจัดจ้างารใช้จ่ายงบประมาณรายงานผลการปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่กฎหมาย
ระเบียบ กฎ ข้อบังคับท่ีกําหนดแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง

5) จัดให้มีช่องทางการสื่อสารเพื่ออํานวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้รับบริการ ที่จะติดต่อสอบ
ถามหรือ ขอข้อมูล หรือรับฟังคําติชม/แสดงความคิดเห็นเก่ียวกับการดําเนินงาน/การให้บริการ เช่น
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- มีหมายเลขโทรศัพท์เฉพาะท่ีมีเจ้าหน้าท่ีให้บริการข้อมูลตลอดระยะเวลาทําการ
- แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ เพื่ออํานวยความสะดวก ให้แก่ประชาชนผู้ รับบริการที่จะติดต่อ

สอบถาม / ขอข้อมูล/แสดงความคิดเห็น
- มีช่องทางการสื่อสารในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การจัดตั้งศูนย์บริการร่วม กล่อง/ตู้รับฟังความคิดเห็น

การประชุม รับฟังความคิดเห็น สื่อสังคมออนไลน์ เว็บบอร์ด เป็นต้น
6) ปรับปรุงระบบการให้ข้อมูลการดําเนินงานของหน่วยงานผ่านหมายเลขโทรศัพท์เฉพาะ และ/หรือ

ระบบ Call Center
7) จัดให้มีบริการอินเตอร์เน็ตสําหรับให้บริการประชาชนทั่วไป
8) จัดทํารายงานผลสถิติผูม้ารับบรกิาร รวมท้ังข้อเสนอแนะในการใช้บริการและสรุปผลเสนอผู้บริหาร

6. ระยะเวลาดําเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570

7. งบประมาณดําเนินการ
ไม่มีงบประมาณท่ีใช้ดําเนินการ

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สํานักปลัด เทศบาลตําบลโพนทอง

9. ผลผลิ/ผลลัพธ์
ผลผลิต
1) มีจํานวนช่องทางการประชาสัมพันธ์ อย่างน้อย 5 ช่องทาง
2) มีการปรับปรุงและพัฒนาข้อมูลข่าวสารของศูนย์ข้อมูลข่าวสารให้มีข้อมูลท่ีครบถ้วนถูกต้อง
ผลลัพธ์
ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารไม่ต่ํากว่าร้อยละ 80

2.2 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
2.2.1 การแสดงเจตนารมณ์ในการปฏิบัติหน้าท่ีและบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเป็นไปตาม

หลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ลําดับที่ 2

1. ช่ือโครงการ : มาตรการแสดงเจตนารมณ์ ในการนําหลักคุณธรรมมา ใช้ในการบริหารงานของผู้บริหาร
เทศบาลตําบลโพนทองด้วยการจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรม และความ
โปร่งใส
2. หลักการและเหตุผล

เทศบาลตําบลโพนทองเล็งเห็นถึงความสําคัญในการป้องกันและปราบปรามการ ทุจริตในระดับ
ท้องถิ่น และคาดหวังว่าองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นจะ เป็นกลไกที่สําคัญในการสร้างวัฒนธรรม สุจริตรวมทั้ง
ผู้บริหาร มีความมุ่งมั่นที่จะบริหารราชการให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนในท้องถ่ิน มีการ บริหารให้เป็นไป
ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี ให้ความสําคัญกับการต่อต้านการทุจริตและ การมี ส่วนร่วมของ
ประชาชน จึงได้มีการดําเนินการจัดทํามาตรการแสดง เจตนารมณ์ในการนําหลักคุณธรรมมา ใช้ในการ
บริหารงานของผู้บริหาร เทศบาลตําบลโพนทองส่วนท้องถ่ินด้วยการจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส
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3. วัตถุประสงค์
1) เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบลควนสุบรรณแสดงเจตนารมณ์ในการนําหลัก

คุณธรรมมาใช้ ในการบริหารงานของผู้บริหาร ด้วยการจัดทําแผนปฏิบัติการ ป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับ
คุณธรรมและความโปร่งใส

2) เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและ ความ
โปร่งใสของ เทศบาลตําบลโพนทองสู่การรับรู้ของสาธารณชน

3) เพื่อขับเคลื่อนแผน ปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรมและความ โปร่งใส ของ
เทศบาลตําบลโพนทอง
4. กลุ่มเป้าหมาย

1) ผู้บริหารท้องถ่ิน สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างเทศบาลตําบลโพนทอง
5. วิธีดําเนินการ

1) จัดทํามาตรการและขออนุมัติต่อผู้มีอํานาจ
2) กําหนดรูปแบบ/แนวทาง/ช่องทางในการแสดงเจตนารมณ์ฯ
3) จัดทําประกาศเจตนารมณ์ในการนําหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหารและเผยแพร่

ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน
4) ผู้บริหารกําหนดนโยบาย/มาตรการ/แผนงาน เพื่อพัฒนาหน่วยงาน ด้วยการจัดทําแผน ปฏิบัติการ

ป้องกันการทุจริตฯ
5) จัดตั้งคณะทํางานเพ่ือจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
6) จัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ
7) เผยแพร่แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ ตามช่องทางและรูปแบบท่ีกําหนด
8) ผู้บริหารควบคุมติดตามให้ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
9) ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
10) รายงานผลการดําเนินการ

6. ระยะเวลาดําเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2570

7. งบประมาณดําเนินการ
ไม่มีงบประมาณท่ีใช้ดําเนินการ

8. ผู้รับผิดชอบ
สํานักปลัด เทศบาลตําบลโพนทอง

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์
ผลผลิต
1) มีประกาศเจตนารมณ์ในการนําหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหาร เพื่อยกระดับ

คุณธรรม และความโปร่งใส
2) มีนโยบาย/มาตรการ/แผนงานของผู้บรหิาร เพือ่พฒันาหน่วยงาน เพื่อยกระดับคุณธรรม และความโปร่งใส
3) มีแผนปฏิบัติการป้องกัน การทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรม และความโปร่งใส ของ เทศบาลตําบล

โพนทอง พ.ศ. 2566 – 2570
ผลลัพธ์ เทศบาตําบลโพนทอง มีผลการประเมิน ITA ผ่านเกณฑ์การประเมิน (85 คะแนนขึ้นไป)
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2.2.2 มาตรการการส่งเสริม คุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ลําดับที่ 3

1. ช่ือโครงการ : มาตรการ NO Gift Policy

2. หลักการและเหตุผล

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) ประเด็นที่ (21) การต่อต้านการทุจริต
และประพฤติมิชอบ ได้กําหนดแผนป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยกําหนดให้การพัฒนาค่านิยมของ
นักการเมืองให้มีเจตนารมณ์ที่แน่วแน่ในการทําตนเป็นแบบอย่างที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต
เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม เป็นแนวทางหนึ่งในการพัฒนาเพ่ือนําไปสู่เป้าหมาย “ประเทศไทยปลอดการทุจริต
และประพฤติมิชอบ”

อีกทั้งแผนการปฏิรูปประเทศ ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประเด็น
ปฏิรูปด้านการป้องปราม ได้กําหนดกลยุทธ์ให้หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ หรือผู้บังคับบัญชา
มีมาตรการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และเป็น
ตัวอย่างในการบริหารงานด้วยความซื่อตรงและรับผิดชอบ กรณีปล่อยปละละเลยไม่ดําเนินการให้ถือเป็น
ความผิดวินัยหรือความผิดทางอาญา

เทศบาลตําบลโพนทอง เล็งเห็นถึงความสําคัญในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในระดับ
ท้องถ่ินเอง มีความมุ่งม่ันท่ีจะบริหารราชการให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนในท้องถิ่น มีการบริหารให้เป็นไป
ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ให้ความสําคัญกับการต่อต้านการทุจริตและการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน ผู้บริหารได้ให้ความสําคัญกับการบริหารงานเพื่อป้องกันการทุจริตเป็นอย่างย่ิง จึงได้เสริมสร้าง
วัฒนธรรมองค์กรในการป้องกันการทุจริตโดยการจัดทํามาตรการ NO Gift Policy ข้ึน เพ่ือหลีกเลี่ยงการกระ
ทําอันอาจมีผลต่อดุลพินิจ หรือการตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าท่ีซ่ึงนําไปสู่ การเลือกปฏิบัติ หรือก่อให้เกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อน

3. วัตถุประสงค์
1) เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมในการป้องกันการทุจริตของเทศบาลตําบลโพนทอง
2) เพื่อแสดงเจตจํานงสุจริตของผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และบุคลากรของเทศบาลตําบล

โพนทองมีวัฒนธรรมองค์กร NO Gift Policy
4. กลุ่มเป้าหมาย

ผู้บริหารท้องถ่ิน สมาชิกสภาท้องถิ่น และบุคลากรของเทศบาลตําบลโพนทอง
5. วิธีดําเนินการ

1) ผู้บริหารและบุคลากรจัดประชุมเพื่อร่วมกันจัดทํามาตรการ “NO Gift Policy ไม่รับ – ไม่ให้”
2) จัดทําประกาศใช้ NO Gift Policy พร้อมแนวทางการดําเนินการตามมาตรการ NO Gift Policy
3) ผู้บริหารประกาศใช้ NO Gift Policy
4) เผยแพร่ประกาศใช้ NO Gift Policy ให้แก่บุคคลภายในองค์กรและสาธารณชนให้รับทราบโดยท่ัวกัน
5) ประเมินผลและติดตามผลการใช้มาตรการ NO Gift Policy
6) รายงานผลการดําเนินการ
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6. ระยะเวลาดําเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570

7. งบประมาณดําเนินการ
- ไม่ใช้งบประมาณ -

8. ผู้รับผิดชอบ
สํานักปลัด เทศบาลตําบลโพนทอง

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์
ผลผลิต
1) มีประกาศใช้ NO Gift Policy จํานวน 1 ฉบับ
2) ผู้บริหารท้องถ่ิน สมาชิกสภาท้องถิ่น และบุคลากรของเทศบาลตําบลโพนทอง ดําเนินการตาม

แนวทาง NO Gift Policy จํานวนร้อยละ 100 (สํารวจโดยใช้แบบประเมิน/แบบสํารวจ)
ผลลัพธ์
ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่มีเร่ืองร้องเรียน

เรื่องสินบน

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ลําดับที่ 4

1. ช่ือโครงการ : กิจกรรม “สร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือน”

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ

การพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือน เป็นกระบวนการหนึ่งของการ
บริหารผลการปฏิบัติราชการซึ่งใช้หลักการการให้รางวัลเป็นแรงจูงใจให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดแรงกระตุ้นในการ
พัฒนาผลงาน ซ่ึงเทศบาลตําบลโพนทองได้ให้ความสําคัญในเรื่องการพิจารณาความดีความชอบหรือการ
พิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนเป็นเรื่องลําดับต้นๆ ของเรื่องการบริหารงานบุคคล โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการใช้
ดุลพินิจของผู้บังคับบัญชาในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้ใต้บังคับบัญชา ดังนั้น เทศบาลตําบลโพน
ทอง จึงได้ดําเนินกิจกรรมการสร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือน

3. วัตถุประสงค์

เพื่อใหก้ารบริหารงานบคุคลดา้นการเลื่อนข้ันเงินเดือนมีความโปร่งใส เป็นธรรมและสามารถตรวจสอบได้

4. กลุ่มเป้าหมาย

ข้าราชการเทศบาลตําบลโพนทอง

5. วิธีดําเนินการ

1) แต่งต้ังคณะกรรมการกล่ันกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น โดยแต่งต้ังปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นประธานกรรมการ และหัวหน้าส่วนราชการเป็น
กรรมการ และข้าราชการที่รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าท่ีเป็นเลขานุการ



28

2) แต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือนข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดย
ประกอบด้วย ประธานกรรมการ หัวหน้าส่วนและผู้บริหารสถานศึกษาเป็นกรรมการ และข้าราชการท่ี
รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่เป็นเลขานุการ

3) ประชุมคณะกรรมการกล่ันกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เพ่ือกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการที่ผู้บังคับบัญชาได้พิจารณาไว้โดยเจ้าหน้าที่ให้
คําปรึกษาและเสนอความเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานและความเป็นธรรมของการประเมินผลการปฏิบัติราชการ

4) คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน รวบรวมและเสนอผลการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบั ติราชการให้แก่
คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

5) คณะกรรมการพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือนข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พิจารณาทบทวน
ผลการพิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามที่คณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของข้าราชการเสนอมา

6. ระยะเวลาดําเนินการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570

7. งบประมาณดําเนินการ

ไม่ใช้งบประมาณ

8. ผู้รับผิดชอบ

สํานักปลัด เทศบาลตําบลโพนทอง

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์

ผลผลิต

บุคลากรของหน่วยงานมีความพึงพอใจต่อระบบของการเลื่อนข้ันเงินเดือนไม่ต่ํากว่าร้อยละ 80
(สํารวจโดยแบบประเมิน)

ผลลัพธ์

ข้อร้องเรียนในการเล่ือนข้ันเลื่อนเงินเดือนลดลง

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

ลําดับที่ 5
1. ช่ือโครงการ : โครงการประเมินความพึงพอใจของประชาชนท่ีมตีอ่การให้บริการของเทศบาลตําบลโพนทอง

2. หลักการและเหตุผล
พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.

2542 ได้กําหนดอํานาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้มี
อํานาจและหน้าที่จัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถ่ิน บริหารกิจการในเขตองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และภายใต้โครงสร้างการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มุ่งหวังให้เกิดความ
คล่องตัวในการปฏิบัติราชการ ประชาชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมและตรวจสอบการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินได้มากข้ึน โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้องนําหลักการบรหิารจดัการที่ดหีรือธรรมาภิบาล
มาใช้ในการบริหารงาน ซึ่งจะส่งผลให้ตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง ทั้งนี้
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การเพ่ิมข้ึนของประชากร ตลอดจนภาวการณ์ในยุคโลกาภิวัตน์ที่ประชาชนมีช่องทางในการเข้าถึงแหล่งข้อมูล
ได้มากขึ้น ย่อมส่งผลกระทบต่อการดําเนินกิจกรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะอย่างย่ิงในด้าน
การให้บริการท้ังในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ จึงได้จัดทําโครงการประเมินความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อ
การให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้สามารถพัฒนาการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของประชาชน และสามารถปรับปรุงการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มปีระสิทธิภาพ
ประสทิธิผล ตามหลักการบริหารจัดการท่ีดหีรอืหลักธรรมาภบิาลตอ่ไป

3. วัตถุประสงค์

1) เพื่อประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการของเทศบาลตําบลโพนทอง

2) เพื่อทราบถึงปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะจากการให้บริการประชาชนของเทศบาลตําบลโพนทอง

3) เพ่ือสร้างช่องทางให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการให้บริการของ
เทศบาลตําบลโพนทอง

4. กลุ่มเป้าหมาย

ประชาชนผู้รับบริการในเขตพื้นท่ีเทศบาลตําบลโพนทอง

5. วิธีดําเนินการ

1) เก็บรวบรวมข้อมูลในการให้บริการประชาชนตามอํานาจหน้าที่และภารกิจขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอย่างน้อยต้องครอบคลุมด้านต่างๆ ดังนี้

1.1) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.2) ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต

1.3) ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

1.4) ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว

1.5) ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม

1.6) ด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
2) จัดทําระบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้มาติดต่อหรือรับบริการ ณ จุดให้บริการใน

รูปแบบที่ง่ายและสะดวก

3) จัดให้ประชาชนได้ประเมินความพึงพอใจในการให้บริการของหน่วยงาน

4) สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ และรายงานผลการประเมินให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ อย่างน้อย
ปีละ 2 ครั้ง

5) เผยแพร่ผลการประเมินความพึงพอใจให้บุคลากรภายในหน่วยงาน และสาธารณชนได้รับทราบ
ผ่านช่องทางที่หลากหลาย เว็บไซต์ สื่อสังคมออนไลน์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าว เสียงตามสาย หอ
กระจายข่าวเป็นต้น

6. ระยะเวลาดําเนินการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570

7. งบประมาณที่ใช้ในการดําเนินการ

ไม่ใช้งบประมาณ

8. ผู้รับผิดชอบ

สํานักปลัด เทศบาลตําบลโพนทอง
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9. ผลผลิต/ผลลัพธ์

ผลผลิต

มีระบบ/ช่องทางให้ประชาชนประเมินความพึงพอใจในการให้บริการของหน่วยงาน

ผลลัพธ์

จํานวนข้อร้องเรียนการให้บริการสาธารณะที่ไม่เป็นธรรม เลือกปฏิบัติ ลดลง

2.2.3 การจัดทําแผนปฏิบัติ ป้องกันการทุจริต

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ลําดับที่ 6

1. ช่ือโครงการ : มาตรการจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส

2. หลักการและเหตุผล
เทศบาลตําบลโพนทอง ให้ความสําคัญกับการป้องกันการทุจริตและยกระดับมาตรฐานการป้องกันการ

ทุจริตให้มีความโปร่งใสความสุจริต และบังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน จึงได้ดําเนินการจัดทํา “แผน
ปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.
2566 – 2570)” เพื่อให้เทศบาลตําบลโพนทองบริหารงานเพื่อป้องกันการทุจริตตามหลัก ธรรมาภิบาล
และยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน
3. วัตถุประสงค์

1) เพื่อยกระดับการบริหารงานเพื่อป้องกันการทุจริตของเทศบาลตําบลโพนทอง
2) เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลตําบลโพนทอง

4. กลุ่มเป้าหมาย
เทศบาลตําบลโพนทอง

5. วิธีดําเนินการ
1) จัดตั้งคณะทํางานจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
2) ประชุมคณะทํางานฯ เพื่อศึกษารูปแบบกรอบรายละเอียดในการจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันการ

ทุจริต,วิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงการทุจริต,จัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ
3) เผยแพร่แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ ตามรูปแบบ ช่องทาง ท่ีกําหนด รวมถึงรายงานการทํา

แผนฯแก่หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เช่น รายงานการทําแผนฯ ให้แก่ สํานักงาน ป.ป.ช. ทางระบบผ่านระบบ
รายงานและติดตามผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (E
– PlanNACC) ทางเว็บไซต์สํานักงาน ป.ป.ช. http//www.nacc.go.th เป็นต้น

4) ประชุมช้ีแจงสร้างความรู้ความเข้าใจในการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ
ให้แก่เจ้าหน้าท่ีและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องนําแผนฯ ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ

5) ปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ
6) ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ
7) รายงานผลการดําเนินการแก่ผู้บริหารและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เช่น รายงานการทําแผนฯ ให้แก่

สํานักงาน ป.ป.ช. ทางระบบผ่านระบบรายงานและติดตามผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการ
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ทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (E – PlanNACC) ทางเว็บไซต์สํานักงาน ป.ป.ช.
http//www.nacc.go.th เป็นต้น

8) เผยแพร่รายงานผลการดําเนินงานให้สาธารณชนทราบผ่านช่องทางต่างๆ
6. ระยะเวลาดําเนินการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570
7. งบประมาณดําเนินการ

ไม่ใช้งบประมาณ
8. ผู้รับผิดชอบ

สํานักปลัดเทศบาลตําบลโพนทอง
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์

ผลผลิต
มีแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลตําบลโพนทอง

พ.ศ. 2566 - 2570
ผลลัพธ์
เทศบาลตําบลโพนทองมีผลการประเมิน ITA ผ่านเกณฑ์การประเมิน (85 คะแนนขึ้นไป)

2.3 มาตรการลดการใช้ดุลยพินิจในการปฏิบัติงาน
2.3.1 การจัดทําข้อตกลงระหว่างบุคลากรในองค์กรให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความชื่อสัตย์สุจริตมี

คุณธรรมจริยธรรม ใช้ดุลพินิจด้วยความสุจริตื ภายใต้หลักธรรมมาภิบาล

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ลําดับที่ 7

1. ช่ือโครงการ : กิจกรรม “การจัดทําข้อตกลงการปฏิบัติราชการของเทศบาลตําบลโพนทอง”

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

ปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยเฉพาะอย่างย่ิงให้คํานึงถึงความ
รับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงานการมีส่วนร่วมของประชาชนการเปิดเผยข้อมูล การติดตาม ตรวจสอบ และการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ตามความเหมาะสมของแต่ละภารกิจ ประกอบกับ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 12 กําหนดไว้ว่า เพ่ือประโยชน์ในการ
ปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ก.พ.ร. อาจเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อกําหนดมาตรการกํากับการปฏิบัติ
ราชการ โดยวิธีการจัดทําความตกลงเป็นลายลักษณ์อักษร หรือโดยวิธีการอื่นใด เพ่ือแสดงความรับผิดชอบใน
การปฏิบัติราชการ รวมท้ังมาตรา 45 กําหนดให้ส่วนราชการ จัดให้มีคณะผู้ประเมินอิสระดําเนินการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการเก่ียวกับผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ คุณภาพการให้บริการ ความพึง
พอใจของประชาชนผู้รับบริการ ความคุ้มค่าในภารกิจ ท้ังนี้ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่กําหนด

เทศบาลตําบลโพนทองจงึได้จัดให้มีการจัดทําข้อตกลงและติดตามผลการปฏิบัติราชการ โดยมีการลง
นามในข้อตกลงการปฏิบัติราชการระหว่างนายกเทศบาลตําบลโพนทองกับปลัดเทศบาลตําบลโพนทอง และ
หัวหน้าสํานักปลัด/ผู้อํานวยการกอง และให้มีการลงนามจัดทําข้อตกลงทุกปี เพ่ือประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของเทศบาลตําบลโพนทอง
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3. วัตถุประสงค์
1) เพ่ือให้การปฏิบัติราชการตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการของหน่วยงานระดับสํานัก/กอง/ฝ่าย

เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนด
2) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับสํานัก/กอง/ฝ่าย ตามข้อตกลงการ

ปฏิบัติราชการ
4. กลุ่มเป้าหมาย

เทศบาลตําบลโพนทอง
5. วิธีดําเนินการ

1) จัดทําข้อตกลงผลงานกับผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน โดยจัดทําข้อตกลงการ
ปฏิบัติราชการ ในระดับสํานัก/กอง/ฝ่าย เพื่อให้การดําเนินงานตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการดังกล่าวบรรลุ
เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด และรับสิ่งจูงใจตามระดับ
ผลงาน โดยได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติราชการระหว่างนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินกับปลัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับหัวหน้าหน่วยงานในสังกัด พร้อมสํานัก/
กองร่วมกันพิจารณาและเลือกตัวชี้วัดในประเด็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการแต่ละมิติ ดังนี้

1.1) การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน
1.2) การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจ
1.3) การบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจ
1.4) การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1.5) การอํานวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน
1.6) การพัฒนาความรู้และการประเมินผลการปฏิบัติราชการ

2) ช้ีแจงสํานัก/กอง/ฝ่ายต่างๆ และผู้ปฏิบัติงานทราบ และทําความเข้าใจเก่ียวกับตัวช้ีวัด และกรอบ
การประเมินผลการปฏิบัติราชการ

3) ติดตามผลการปฏิบัติงานตามตัวช้ีวัดให้มีผลการปฏิบัติราชการอย่างเหมาะสม เช่น
- ศึกษาข้อมูล และเอกสารหลักฐานต่างๆ เช่น รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรอง

การปฏิบัติราชการรอบ 6 เดือน และ 12 เดือน และเอกสารท่ีเกี่ยวข้องกับการดําเนินการตามตัวช้ีวัด เป็นต้น
- ติดตามผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด โดยการประสานงานกับผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด และผู้

จัดเก็บข้อมูล เพื่อให้การดําเนินการเป็นไปตามเป้าหมายที่กําหนด และการมีส่วนร่วมของผู้บริหารของ
หน่วยงานในการกํากับดูแลและติดตามผลการดําเนินงานดังกล่าว

4) รับฟังความคิดเห็นของหน่วยงานท่ีรับผิดชอบตัวชี้วัด เพ่ือให้การดําเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย
หรือตัวชี้วัดท่ีกําหนด

5) วัดผลลัพธ์ที่ได้จากการปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับค่าเป้าหมาย และเกณฑ์การให้คะแนน
6) ประสานงานกับหน่วยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ กรณีท่ีการประเมินผลการ

ปฏิบัติราชการในเบื้องต้นไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กําหนด เพื่อหาแนวทางแก้ไขให้การปฏิบัติงานบรรลุผล
สัมฤทธิ์ตามเป้าหมายท่ีกําหนดไว้

7) รายงานผลการดําเนินงาน
6. ระยะเวลาดําเนินการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570
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7. งบประมาณดําเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ
ทุกสํานัก/กอง ของเทศบาลตําบลโพนทอง

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์
ผลผลิต
มีการจัดทําข้อตกลงการปฏิบัติราชการระดับสํานัก/กอง
ผลลัพธ์
จํานวนข้อร้องเรียนเก่ียวกับการทุจริต/การปฏิบัติงานของหน่วยงานลดลง

มิติท่ี 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
3.1 การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

3.1.1 การมีส่วนร่วมในการจัดทําแผนพัฒนา การจัดทํางบประมาณ

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ลําดับที่ 1

1. ช่ือโครงการ : โครงการจัดเวทีประชาคม (ภายใต้โครงการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วมของ

เทศบาลตําบลโพนทอง)

2. หลักการและเหตุผล

เทศบาลตําบลโพนทองเห็นความสําคัญของการส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมอย่างกว้างขวางและเท่า

เทียม โดยให้ประชาชน กลุ่มองค์กร ชุมชน เครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชนได้มีโอกาสแสดงออกถึงศักยภาพ

ความคิดเห็น ความต้องการ เปิดโอกาสให้ภาคประชาชนได้มีส่วนร่วมในการรับรู้ ร่วมกําหนดแนวทางการ

ดําเนินงาน ร่วมตัดสินใจ ร่วมติดตาม ตรวจสอบการดําเนินงานของเทศบาลตําบลโพนทองด้วยการจัดทํา

โครงการจัดเวทีประชาคมข้ึน เพื่อจะได้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการดําเนินกิจการ

ตามอํานาจหน้าที่ของเทศบาลตําบลโพนทอง โดยเฉพาะการดําเนินกิจการที่จะมีผลกระทบต่อความเป็นอยู่

และสุขอนามัยของประชาชนในชุมชุน เพ่ือนํามาเป็นข้อมูลการพัฒนา ปรับปรุง จัดทําแผนชุมชน แผนพัฒนา

ท้องถิ่น อย่างมีประสิทธิภาพ และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนอย่างแท้จริง

3. วัตถุประสงค์

1) เพื่อจัดให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ที่เกี่ยวข้องในการดําเนินกิจการตาม

อํานาจหน้าท่ีของเทศบาลตําบลโพนทอง

2) เพื่อรับทราบปัญหาและความต้องการท่ีแท้จริงของประชาชน

3) เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ร่วมกระบวนการ ร่วมคิด ร่วมทํา ร่วมแก้ปัญหา และส่งเสริมระบอบ

ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม

4) เพือ่นํามาเป็นข้อมูลการพฒันา ปรับปรงุ จัดทําแผนชุมชน แผนพัฒนาท้องถ่ิน อย่างมีประสิทธิภาพ

5) เพือ่สง่เสรมิให้เกิดเครอืข่ายภาคประชาสงัคม
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6) เพื่อจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานที่เป็นมาตรฐานสามารถนําไปใช้ประโยชน์ในการจัดทําแผนชุมชนและวาง

แผนพัฒนาท้องถ่ิน

4. กลุ่มเป้าหมาย

ชุมชน/หมู่บ้าน/ตําบล ในพื้นท่ีเทศบาลตําบลโพนทอง

5. วิธีดําเนินการ

1) จัดทําคําสั่งมอบหมายหน่วยงานที่เก่ียวข้องดําเนินการจัดเวทีประชาคม

2) จัดเวทีประชาคม โดยส่งเสริมและเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถแสดงความคิดเห็น หรือเข้าร่วม

ประชุมประชาคม เพื่อกําหนดทิศทาง นโยบาย หรือแผนพัฒนาท้องถิ่นด้วยความสมัครใจ ตามวันเวลา และ

สถานที่ที่เหมาะสม สอดคล้องกับวิถีชุมชน ไม่ช้ีนํา และครอบคลุมจํานวนประชากรตามสัดส่วนทุกพ้ืนที่ อย่าง

เสมอภาค และเท่าเทียมกัน

3) นําผล/ข้อเสนอต่างๆ จากการประชาคม/รับฟังความคิดเห็นของประชาชนไปขับเคลื่อนอย่างเป็น

รูปธรรม ผ่านการจัดทําแผนพัฒนาท้องถ่ิน ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

4) ติดตามประเมินผลการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น เสนอผู้บริหาร และประกาศให้ประชาชนทราบ

6. ระยะเวลาดําเนินการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 -2570

7. งบประมาณดําเนินการ

30,000

8. ผู้รับผิดชอบ

สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลตําบลโพนทอง

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์

ผลผลิต

มีการจัดประชุมเวทีประชาคมในชุมชนครอบคลุมประชากรตามสดัส่วนทุกพืน้ท่ี อย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน

ผลลัพธ์

1) ได้รับทราบปัญหาและความต้องการท่ีแท้จริงของประชาชนในแต่ละชุมชน

2) เกิดเครือข่ายภาคประชาชน

3) มีข้อมูลพื้นฐานชุมชนท่ีได้มาตรฐานสําหรับใช้ในการวางแผนพัฒนาชุมชนและพัฒนาท้องถ่ิน

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ลําดับที่ 2

1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลตําบลโพนทอง

2. หลักการและเหตุผล

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดําเนินการประเมินผล

การปฏิบัติราชการ ซึ่งเป็นกระบวนการวัดผลการบริหารและปฏิบัติราชการว่าสัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมายหรือไม่

ตลอดจนเป็นการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนําผลที่ได้จากการประเมิน

มาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข ส่งเสริม พัฒนา ขยายหรือยุติการดําเนินภารกิจต่างๆ ต่อไป
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เพ่ือให้การประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการขับเคล่ือนอย่างเป็น

รูปธรรม ซึ่งจะส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีมาตรฐานในการปฏิบัติราชการ ลดขั้นตอนการ

ปฏิบัติงาน และการอํานวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน เพ่ือประโยชน์สุขของ

ประชาชนโดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารกิจการ

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จึงดําเนินการจัดกิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลตําบล

โพนทอง

3. วัตถุประสงค์

1) เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการ และร่วม

ปรับปรุงแก้ไขโครงการต่าง ๆ ในแผนพัฒนาท้องถิ่น

2) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานเทศบาลตําบลโพนทองให้เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้

3) เพื่อเป็นการเฝ้าระวังการทุจริตในการบริหารจัดการตามภารกิจของเทศบาลตําบลโพนทอง

4. กลุ่มเป้าหมาย

ประชาชนในพื้นท่ีของเทศบาลตําบลโพนทอง

5. วิธีดําเนินการ

1) ประสานกับส่วนราชการและหน่วยงานที่เก่ียวข้องเพื่อรวบรวมข้อมูล

2) จัดทําโครงการและขออนุมัติโครงการ

3) จัดทําประกาศประชาสัมพันธ์การดําเนินโครงการ

4) จัดทําคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา

(1) ผู้แทนชุมชนองค์กรภาคประชาชน ภาคเอกชน 2 คน

(2) ผู้แทนสมาชิกสภา 2 คน

(3) ผู้ทรงคุณวุฒิ 2 คน

(4) ปลัด (อบจ./เทศบาล/อบต.) เป็นกรรมการและเลขานุการ

(5) หัวหน้าสํานักปลัด เป็นผู้ช่วยเลขานุการ

(6) หัวหน้าฝ่ายบริหารท่ัวไป เป็นผู้ช่วยเลขานุการ

ให้คณะกรรมการฯ ดําเนินการดังนี้

1) ประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลตําบลโพนทองตามหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการ

บ้านเมืองที่ดี

2) ประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลตําบลโพนทอง ปีละ 2 ครั้งเป็นอย่างน้อยแล้วเสนอผลก

ารประเมินให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบ เพ่ือนําผลที่ได้จากการประเมินมาใช้ในการปรับปรุงแก้ไข

ส่งเสริม พัฒนา ขยายหรือยุติการดําเนินภารกิจต่างๆ ของเทศบาลตําบลโพนทอง

3) จัดทําแบบประเมินผลและแบบรายงานผลการประเมินการปฏิบัติราชการของเทศบาลตําบลโพน

ทองสําหรับผลการปฏิบัติราชการประจําปี

4) ดําเนินการเรื่องอ่ืนๆ ตามท่ีเทศบาลตําบลโพนทองมอบหมาย

5) ประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา

6) ดําเนินการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา
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7) รายงานผลและเสนอความเห็นจากการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้

ผู้บริหารท้องถ่ินเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

8) ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ

9) เผยแพร่ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ินให้ประชาชนทราบ ผ่านช่องทางท่ี

หลากหลาย เช่น เว็บไซต์องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน สื่อออนไลน์ เสียงตามสาย บอร์ดประชาสัมพันธ์ ฯลฯ

10) รายงานผลการดําเนินการ

6. ระยะเวลาดําเนินการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570

7. งบประมาณดําเนินการ

ไม่ใช้งบประมาณ

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ

สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลตําบลโพนทอง

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์

ผลผลิต

1) มีการแต่งตั้งภาคประชาชนร่วมเป็นคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา

2) ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการ และร่วมปรับปรุงแก้ไข

โครงการต่าง ๆ ในแผนพัฒนาท้องถิ่น

ผลลัพธ์

ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารกิจการของเทศบาลตําบลโพนทอง

มิติท่ี 4 การยกระดับกลไกการตรวจสอบการดําเนินงาน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4.1 การจัดวางระบบตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง การทุจริต

4.1.1 มีการจัดทําและรายงานการจัดทําระบบตรวจสอบภายใน

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ลําดับที่ 1

1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมการจัดทําแผนการตรวจสอบภายในประจําปี
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ

การตรวจสอบภายในเป็นปัจจัยสําคัญที่จะช่วยให้การดําเนินงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วน
ตําบลควนสุบรรณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ท้ังยังช่วยป้องกันหรือลดความเสี่ยงจากการ
ดําเนินงานผิดพลาดและลดความเสียหายที่อาจเกิดข้ึน ซ่ึงการตรวจสอบภายในนั้นยังถือเป็นส่วนประกอบ
สําคัญท่ีแทรกอยู่ในการปฏิบัติงานตามปกติ ซ่ึงจะต้องมีการกระทําอย่างเป็นขั้นตอนที่ถูกต้องตามระเบียบ และ
กฎหมายท่ีกําหนด โดยผู้บริหารสามารถนําแผนการตรวจสอบภายในมาใช้โดยรวมเป็นส่วนหนึ่งของ
กระบวนการบริหาร เพื่อให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการดําเนินงานอีกท้ังยังเป็นแนวทางการปฏิบัติงาน
ซ่ึงเป็นแนวทางการตรวจสอบภายในท่ีชัดเจน ดังนั้น การจัดทําแผนการตรวจสอบภายในอย่างมีมาตรฐาน
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ประกอบกับมีระเบียบ ข้อบังคับ ตลอดจนกฎหมายต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องจะทําให้การปฏิบัติงานขององค์การ
บริหาร ส่วนตําบลควนสุบรรณเป็นไปอย่างถูกต้องและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของทางราชการ
3. วัตถุประสงค์

3.1 เพื่อจัดวางระบบการควบคุมภายในตามระเบียบ คตง. ว่าด้วยการกําหนดมาตรฐานควบคุม
ภายใน พ.ศ. 2544

3.2 เพื่อพิสูจน์ความถูกต้องและเช่ือถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆ ทางด้านการบัญชี และด้านอื่นๆ
ท่ีเกี่ยวข้อง

3.3 เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจว่าเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําส่ัง
มติคณะรัฐมนตรี และนโยบายที่กําหนด

3.4 เพื่อตรวจสอบหาระบบการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจว่าเพียงพอ และเหมาะสม
3.5 เพื่อเป็นหลักประกันการใช้และระวังทรัพย์สินต่างๆ ของส่วนราชการเป็นไปอย่างเหมาะสม

4. เป้าหมาย/ผลผลิต
พนักงานเทศบาลตําบลโพนทอง ทุกส่วนราชการ พนักงานครู และเจ้าหน้าท่ีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ของ

เทศบาลตําบลโพนทอง
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ

ส่วนราชการทุกส่วนราชการ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลตําบลโพนทอง

6. วิธีการดําเนินการ

6.1 จัดทําแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน

6.2 ตรวจสอบความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆ ด้วยเทคนิค และวิธีการ

ตรวจสอบท่ียอมรับโดยท่ัวไป ปริมาณมากน้อยตามความจําเป็นและเหมาะสม โดยคํานึงถึงประสิทธิภาพของ

ระบบการควบคุมภายในและความสําคัญของเรื่องท่ีตรวจสอบ รวมท้ังวิเคราะห์และประเมินผลการบริหารและ

การปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ

6.3 ตรวจสอบการปฏิบัติงานเก่ียวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน การพัสดุและทรัพย์สิน รวมท้ัง

การบริหารงานด้านอื่นๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ให้เป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ

คําส่ัง และมติคณะรัฐมนตรี ตลอดจนตรวจสอบระบบการดูแลรักษา และความปลอดภัยของทรัพย์สิน และ

การ ใช้ทรัพยากรทุกประเภท ว่าเป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด

6.4 สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน และ/หรือ ระเบียบ ข้อบังคับ คําส่ังท่ีทางราชการ

กําหนด เพื่อให้มั่นใจได้ว่าสามารถนําไปสู่การปฏิบัติงานท่ีตรงตามวัตถุประสงค์และสอดคล้องกับนโยบาย

6.5 รายงานผลการตรวจสอบและติดตามประเมินผล

7. ระยะเวลาการดําเนินการ

(ปีงบประมาณ 2566 – 2570)

8. งบประมาณดําเนินการ

ไม่ใช้งบประมาณ

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ

นักวิชาการตรวจสอบภายใน เทศบาลตําบลโพนทอง
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10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์

10.1 บุคลากรมีความเข้าใจและปฏบิัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบงัคับ โดยมุ่งผลสัมฤทธิข์องงานมากข้ึน

10.2 ความเส่ียงในการเบิกจ่ายเงินลดน้อยลง

10.3 การใช้ทรัพยากรของสํานัก/กอง/หน่วยงาน ท่ีมีอยู่อย่างคุ้มค่า ประหยัด

10.4 ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดินค้างชําระลดน้อยลง

4.1.2 มีการจัดทําและรายงานการจัดทําระบบควบคุมภายใน

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

ลําดับที่ 2

1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ

ระบบการควบคุมภายในเป็นกลไกที่สําคัญและเป็นเครื่องมือในการบริหารงานในหน่วยงานไม่ว่าจะ

เป็นในภาครัฐ หรือเอกชนทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ระบบการควบคุมภายในจะช่วยควบคุมหรือลดความ

เสี่ยงของหน่วยงานให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ซ่ึงจะทําให้ปฏิบัติงานและการจัดการของหน่วยงานบรรลุตาม

วัตถุประสงค์ ในอดีตท่ีผ่านมาการบริหารงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้ มีการควบคุมภายในตามที่

กระทรวงการคลังประกาศให้ใช้เป็นเร่ืองๆ ไป ซึ่งอาจอยู่ในรูปของกฎหมาย ระเบียบ ระบบบัญชี หนังสือสั่ง

การ และหนังสือตอบข้อหารือต่างๆ โดยส่วนใหญ่ จะเน้นไปท่ีการควบคุมด้านการเงินและบัญชีและการปฏิบัติ

ให้ถูกต้องตามระเบียบหรือกฎเกณฑ์ที่ทางราชการกําหนดไว้ ซึ่งไม่ครอบคลุมถึงการจัดการด้านอื่นๆ

นอกเหนือจากด้านการเงินและบัญชีในหน่วยงาน จึงไม่สามารถสะท้อนภาพถึงผลการดําเนินงานในภาพรวม

ของหน่วยงานได้ ระบบการควบคุมภายในที่ดี ควรเป็นระบบการควบคุมที่ครอบคลุมงานทุกด้านและสามารถ

สะท้อนภาพให้เห็นเป็นองค์รวมของหน่วยงานนั้นๆ ว่ามีการดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่

เพียงใด การท่ีระบบการควบคุมภายในของรัฐยังไม่ครอบคลุมทุกระบบงาน อาจเป็นช่องทางรั่วไหลทําให้เกิด

ความเสียหายในหน่วยงานและการดําเนินงานไม่สัมฤทธิ์ผล ทั้งนี้ สาเหตุส่วนหนึ่งอาจเกิดจากการกําหนด

หน้าท่ี และมอบหมายงานในหน่วยงานไม่เหมาะสม การมอบหมายการปฏิบัติงานทั้งกระบวนการให้บุคคลใด

บุคคล หนึ่งเพียงคนเดียว การควบคุมสอบทานและการตรวจสอบยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอตลอดจนขาด

การ ประเมินและการบริหารความเสี่ยงการควบคุมภายในของหน่วยงานที่กําหนดขึ้น และพัฒนาให้ระบบการ

ควบคุมภายในดังกล่าวทันสมัยอยู่เสมอ

เทศบาลตําบลโพนทอง พิจารณาแล้ว เห็นว่าเพื่อให้องค์กรมีแนวทางในการกําหนด ระบบการควบคุม

ภายในให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน่วยงานจึงได้ กําหนดกิจกรรมการ

ติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของเทศบาลตําบลโพนทอง ข้ึน

3. วัตถุประสงค์

3.1 เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทําให้การใช้ทรัพยากรเป็นไป

อย่างประหยัดและคุ้มค่า โดยลดขั้นตอนการปฏิบัติงานท่ีซ้ําซ้อนหรือไม่จําเป็น ลดความเสี่ยงหรือผลเสียหาย

ด้านการเงินหรือด้านอ่ืนๆ ท่ีอาจมีขึ้น
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3.2 เพื่อให้มีข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้องครบถ้วนและเชื่อถือได้ สร้างความมั่นใจแก่

ผู้บริหารในการตัดสินใจเก่ียวกับการบริหารและการปฏิบัติงาน และบุคคลภายนอกที่เก่ียวข้อง

3.3 เพื่อให้บุคลากรมีการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย เง่ือนไขสัญญา ข้อตกลง ระเบียบข้อบังคับ

ต่างๆ ของหน่วยงานอย่างถูกต้องและครบถ้วน

4. เป้าหมาย

เพื่อให้การควบคุมภายในของเทศบาลตําบลโพนทอง เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ เหมาะสมกับ

การปฏิบัติงานในหน่วยงาน อีกท้ังยังเป็นการควบคุมหรือลดความเสี่ยงของหน่วยงานให้อยู่ใน ระดับท่ียอมรับ

ได้ ซ่ึงจะทําให้การปฏิบัติงานและการจัดงานของหน่วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค์

5. วิธีดําเนินการ

5.1 แต่งตั้งคณะทํางานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงิน

แผ่นดินว่าด้วยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ข้อ 6

5.2 ประชุมคณะทํางานเพ่ือปรับปรุงพัฒนาระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้การปฏิบัติ

ตามภารกิจและตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และตามแผนพัฒนาเทศบาลตําบลโพนทอง

เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

5.3 การรวบรวมผลการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในให้คณะทํางานฯ เพื่อสรุปข้อมูล

5.4 รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคต่างๆ ให้นายกเทศบาลตําบลโพนทองทราบ

6. สถานท่ี/ระยะเวลาดําเนินการ

เทศบาลตําบลโพนทอง (ปีงบประมาณ 2566 – 2570)

7. หน่วยงานรับผิดชอบ

ทุกกอง/สํานัก ของเทศบาลตําบลโพนทอง

8. งบประมาณดําเนินการ

ไม่ใช้งบประมาณ

9. ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ

1. การดําเนินงานของหน่วยงานบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ

2. การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัด และคุ้มค่า

3. มีข้อมูลและรายงานทางการเงินท่ีถูกต้อง ครบถ้วนและเชื่อถือได้ สามารถนําไปใช้ในการตัดสินใจ

4. การปฏิบัติในหน่วยงานเป็นไปอย่างมีระบบและอยู่ในกรอบของกฎหมายระเบียบข้อบังคับท่ีวางไว้

5. เป็นเครื่องมือช่วยผู้บริหารในการกํากับดูแลการปฏิบัติงานดีอย่างดียิ่ง

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์

10.1 มีรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามมาตรฐาน ข้อ 6 ท่ีเสร็จตามกําหนดเวลา

10.2 กิจกรรมการควบคุมภายใน ร้อยละ 80 ได้ดําเนินการแก้ไข

10.3 ร้อยละของหน่วยงานรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในครบทุกงาน

10.4 มีการจัดการความรู้ท่ีเกี่ยวข้องกับการควบคุมภายใน

10.5 ระดับความพึงพอใจของผู้ที่เก่ียวข้องในการจัดทํารายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
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4.1.3 มีการจัดให้มีกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

ลําดับที่ 3

1. ช่ือโครงการ : มาตรการบริหารจัดการความเส่ียงการทุจริตของเทศบาลตําบลโพนทอง

2. หลักการและเหตุผล

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) ประเด็นที่ (21) การต่อต้านการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบ กําหนดเป้าหมายไว้ว่า ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยกําหนดตัวช้ีวัดไว้

ว่า ในปี พ.ศ. 2580 ประเทศไทยต้องมีคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index -

CPI) อยู่ในอันดับ 1 ใน 20 และ/หรือได้คะแนนไม่ตํ่ากว่า 73 คะแนน นอกจากนี้ ยังได้นําผลการประเมิน

ITA ไปกําหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย ไว้ว่าหน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมิน ITA ทั้งหมด (ร้อยละ 100) ต้อง

ได้ คะแนน 90 คะแนนข้ึนไป โดยในระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566 2570) ได้กําหนดตัวชี้วัดไว้ว่า ในปี พ.ศ.

2570 ประเทศไทยต้องมีคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index - CPI) อยู่ใน

อันดับ 1 ใน 43 และ/หรือได้คะแนนไม่ตํ่ากว่า 57 คะแนน และหน่วยงาน ที่เข้าร่วมการประเมิน ITA

ทั้งหมด (ร้อยละ100) ต้องได้คะแนน 85 คะแนนขึ้นไป ซึ่งได้กําหนดแผนป้องกัน การทุจริตและประพฤติมิ

ชอบ โดย กําหนดให้การปรับ “ระบบ” เพื่อลดจํานวนคดีทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงาน ภาครัฐเป็น

แนวทางหนึ่ง ในการพัฒนาเพ่ือนําไปสู่เป้าหมาย “ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ”

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานที่มีความสําคัญย่ิงในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ เป็น

หน่วยงาน ของรัฐภายใต้โครงสร้างการจัดระเบียบบริหารราชการตามหลักการกระจายอํานาจการปกครอง ท่ี

มุ่งเน้นการกระจาย อํานาจจากส่วนกลางลงสู่ท้องถ่ินและเป็นกลไกหนึ่งในการส่งเสริมการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตย เป็นหน่วยงานหลัก ในการจัดทําบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ของ

ประชาชนในท้องถิ่น ถือเป็นกลไกสําคัญในการ พัฒนาท้องถ่ินซ่ึงนําไปสู่การพัฒนาทั่วทั้งประเทศ

ดังนั้น เทศบาลตําบลโพนทอง จึงได้เล็งเห็นถึงความสําคัญในการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริต

ในระดับท้องถิ่นเอง จึงกําหนดดําเนินมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของ องค์การบริหารส่วน

ตําบลควนสุบรรณ เพื่อเป็นป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตขึ้นในองค์กร

3. วัตถุประสงค์

1) เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของระบุชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

2) เพื่อป้องกันการทุจริตไม่ให้เกิดขึ้นในระบุชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

4. กลุ่มเป้าหมาย

สํานักปลัด กองคลัง กองช่าง ของเทศบาลตําบลโพนทอง

5. วิธีดําเนินการ

1) จัดทํามาตรการและขออนุมัติดําเนินการต่อผู้มีอํานาจ

2) จัดตั้งคณะทํางานเพ่ือบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

3) คณะทํางานดําเนินการประเมินความเส่ียงการดําเนินงาน/การปฏิบัติหน้าท่ี/การดําเนินโครงการท่ี

อาจ ก่อให้เกิดการทุจริต



41

4) คณะทํางานดําเนินการจัดทํานวัตกรรม/มาตรการ/ระบบ/แนวทางในการบริหารจัดการความเส่ียง

ของการ ดําเนินการท่ีอาจก่อให้เกิดการทุจริต

5) ดําเนินการเผยแพร่ผลการประเมินความเสี่ยง ซ่ึงข้อมูลประกอบด้วยเหตุการณ์ความเสี่ยง ระดับ

ความเส่ียง มาตรการและการดําเนินการในการบริหารความเส่ียง บนเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

และช่องทางอ่ืน ๆ

6) มีการประชุมชี้แจงทําความเข้าใจมาตรการและการดําเนินการในการบริหารความเสี่ยงการทุจริต

ให้แก่ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ให้ปฏิบัติตามมาตรการการบริหารความเสี่ยงการทุจริต

อย่างเคร่งครัด

7) ติดตาม ประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

8) รายงานผลการดําเนินการ

6. ระยะเวลาดําเนินการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570

7. งบประมาณดําเนินการ

ไม่มีงบประมาณท่ีใช้ดําเนินการ

8. ผู้รับผิดชอบ

สํานัก/กอง ของ เทศบาลตําบลโพนทอง

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์

ผลผลิต

1) มีรายงานการประเมินความเสี่ยงของการดําเนินงาน/การปฏิบัติหน้าท่ี การดําเนินโครงการท่ีอาจ

ก่อให้เกิด การทุจริต จํานวน 1 ชุด

2) มีนวัตกรรม/มาตรการ/ระบบ/แนวทางในการบริหารจัดการความเส่ียงของการดําเนินการที่อาจ

ก่อให้เกิด การทุจริต อย่างน้อยจํานวน 5 เรื่อง

3) มีการเผยแพร่ผลการประเมินความเสี่ยง ซ่ึงข้อมูลประกอบด้วยเหตุการณ์ความเสี่ยง ระดับความ

เสี่ยง มาตรการและการดําเนินการในการบริหารความเส่ียง อย่างน้อย 1 ช่องทาง

ผลลัพธ์ เรื่องร้องเรียนการทุจริต/คดีการทุจริตประพฤติมิชอบของระบุของเทศบาลตําบลโพนทอง

ลดลง

4.2 การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถิ่น

4.2.1 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถ่ินให้มีความรู้ ความเข้าใจในการ

ปฏิบัติหน้าท่ี ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบท่ีเกี่ยวข้องได้กําหนดไว้
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

ลําดับที่ 4

1. ช่ือโครงการ : โครงการส่งเสริมความรู้ด้านกฎ ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องสําหรับผู้บริหารและ

สมาชิกสภาท้องถิ่น

2. หลักการและเหตุผล ท่ีมาของโครงการ

การบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง เงื่อนไข และ

หลักเกณฑ์ ต่าง ๆ ที่สมาชิกสภาท้องถ่ินและผู้บริหารท้องถิ่นได้รับการเลือกตั้งมาจากประชาชนต้องรู้และยึด

เป็นแนวทางการปฏิบัติ หน้าที่การดําเนินการอย่างเคร่งครัด ปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นประจําไม่ได้เกิดจากเรื่องขาด

ความรอบคอบ ความชํานาญ ประสบการณ์ หรือขาดความรู้ กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง เงื่อนไข และ

หลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่มักมีการปรับปรุง เปล่ียนแปลงหรือเพ่ิมเติมเสนอเท่านั้น หากแต่เกิดจากความรู้ความ

เข้าใจ หรือการตีความข้อกฎหมาย ระเบียบ หรือ กฎเกณฑ์ เงื่อนไขท่ีเกี่ยวข้องอย่างผิด ๆ ส่งผลให้สมาชิกสภา

ท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น โดยเฉพาะผู้บริหารท้องถ่ิน ต้องตกเป็นผู้กระทําผิดกฎหมาย ก่อให้เกิดความ

เสียหายแก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และทําให้การแก้ไขปัญหาของ ประชาชนหรือการพัฒนาท้องถิ่น

ขาดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ส่งผลให้การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ต้องล่าช้า

ดังน้ัน เพื่อให้ผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลตําบลโพนทอง เพิ่มพูนความรู้ ความ เข้าใจ ระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถ่ิน พ.ศ. 2547 มีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการยื่น

บัญชีแสดง รายการทรัพย์สินและหนี้สิน กฎหมายการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและ ประโยชน์

ส่วนรวม และแนวทาง การปฏิบัติสําหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐเรื่องการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใด

ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ รวมทั้งกฎหมาย ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และ

กฎหมายอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง จึงได้จัดทําโครงการ ส่งเสริมความรู้ด้านกฎ ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

สําหรับผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น

3. วัตถุประสงค์

1) เพื่อให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาระบุชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้เพ่ิมพูนความรู้ความเข้าใจ

เกี่ยวกับ ระเบียบกฎหมาย ท่ีเกี่ยวข้อง

2) เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร และสมาชิกสภาระบุชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้มีความพร้อม

ในองค์ความรู้เก่ียวกับกฎหมาย และระเบียบที่เก่ียวข้อง เป็นแนวทางการปฏิบัติหน้าที่และบริหารราชการ

4. กลุ่มเป้าหมาย

ผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลโพนทอง

5. วิธีดําเนินการ

1) จัดทําโครงการ/แผนงาน

2) กําหนดกรอบเนื้อหาสาระในการส่งเสริมความรู้ด้านกฎ ระเบียบ และกฎหมายที่เก่ียวข้องสําหรับ

ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถ่ิน

3) จัดเตรียมการอบรม ได้แก่ จัดทํากําหนดการ ประสานวิทยากร จัดทําเอกสารประกอบการอบรม

จัดเตรียม สถานที่ เชิญกลุ่มเป้าหมาย ฯลฯ
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4) อบรมให้ความรู้ตามกําหนดการ

5) ประเมินผลและสรุปผลการดําเนินการ

6) รายงานผลการดําเนินการ

6. ระยะเวลาดําเนินการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570

7. งบประมาณดําเนินการ

10,000 บาท

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ

งานบุคลากร สํานักปลัด เทศบาลตําบลโพนทอง

9. ผลผลิ/ผลลัพธ์

ผลผลิต

1) มีการจัดอบรมความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวข้องสําหรับผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถ่ิน

อย่างน้อย 1 ครั้งต่อปี

2) ผู้บริหาร และสมาชิกสภาระบุชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีองค์ความรู้ด้านกฎหมาย ระเบียบท่ี
เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติหน้าท่ีและบริหารราชการ ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 80 ของจํานวนผู้เข้ารับการ
อบรม

ผลลัพธ์
ผู้บริหาร และสมาชิกสภาระบุชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บริหารราชการขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น มีความโปร่งใสเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบ

4.3 มาตราการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

4.3.2 จัดให้มีระบบและช่อง ทางการรับเรื่องร้องเรียนท่ีมีประสิทธิภาพ สะดวกรวดเร็ว

ปลอดภัย สําหรับผู้ร้องเรียน

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

ลําดับที่ 5

1. ช่ือโครงการ : มาตรการจัดให้มีระบบและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของเทศบาล

ตําบลโพนทอง

2. หลักการและเหตุผล

ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในประเทศไทยถือเป็นปัญหาเรื้อรังที่นับวันย่ิงจะทวีความรุนแรงและ

สลับซับซ้อนมากยิ่งข้ึนและส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของชาติ เป็นปัญหาลําดับ

ต้น ๆ ที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดขึ้นทุกภาคส่วนใน

สังคมไทย ไม่ว่าจะเป็นภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมักถูกมองจาก
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ภายนอกสังคมว่าเป็นองค์กรที่เอื้อต่อการทุจริตคอร์รัปชันและมักจะปรากฏข่าวการทุจริตตามส่ือและรายงาน

ของทางราชการอยู่เสมอ ซึ่งได้ส่งผลสะเทือนต่อกระแสการกระจายอํานาจ และความศรัทธาต่อระบบการ

ปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างยิ่ง ส่งผลให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันมีผลในเชิงลบ

เทศบาลตําบลโพนทอง มีนโยบายใช้หลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารงานส่งเสริมให้ภาค

ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมโดยเปิดโอกาสให้บุคลากรภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชน

สามารถเสนอเร่ืองร้องเรียน แจ้งเบาะแส เสนอข้อคิดเห็น เกี่ยวกับการทุจริตขององค์กร จึงได้ดําเนินการจัดทํา

มาตรการจัดให้มีระบบและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของเทศบาลตําบลโพนทอง

3. วัตถุประสงค์

1) เพื่อให้มีระบบ/ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนท่ีมีประสิทธิภาพ สะดวก ปลอดภัย สําหรับบุคลากร

และประชาชน

2) เพ่ือให้การตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ เป็นไปอย่างรวดเร็ว

โปร่งใส เป็นธรรม

4. กลุ่มเป้าหมาย

ภาคประชาชนและบุคลากรของเทศบาลตําบลโพนทอง

5. วิธีดําเนินการ

1) พัฒนาระบบและช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตผ่านทางช่องทางออนไลน์ ให้อยู่บนหน้า

เว็บไซต์หลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (ต้องแยกต่างหากจากช่องทางทั่วไป เพ่ือเป็นการคุ้มครองข้อมูล

ของผู้แจ้งเบาะแสและเพ่ือให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ)

และจัดให้มีช่องทางการติดตามเรื่องร้องเรียนได้ด้วยตนเอง และมีการรายงานผลการดําเนินการหรือ

ความก้าวหน้าเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทราบ

2) ดําเนินการให้มีเจ้าหน้าท่ีที่รับผิดชอบดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย กรณีมีเร่ืองร้องเรียน

กล่าวหาบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่ปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าที่โดยมิชอบ

3) ดําเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียนการทุจริตให้บุคลากรและประชาชนทราบ

โดยท่ัวกัน

4) ดําเนินการจัดทําและเผยแพร่ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของ

เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน บนเว็บไซต์หลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

5) รายงานผลการดําเนินการให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบ

6. ระยะเวลาดําเนินการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570

7. งบประมาณดําเนินการ

ระบุงบประมาณที่ใช้ดําเนินการ

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ

ระบุหน่วยงานท่ีรับผิดชอบดําเนินการ
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9. ผลผลิต/ผลลัพธ์

ผลผลิต

มีระบบและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตที่สะดวกรวดเร็วและปลอดภัยสําหรับ

ผู้ร้องเรียน

ผลลัพธ์

ภาคประชาชนมีบทบาทในการเฝ้าระวัง และติดตาม ตรวจสอบการทํางานของเจ้าหน้าท่ี (พิจารณา

จากจํานวนข้อร้องเรียนจากประชาชน,จํานวนเบาะแสะที่ประชาชนแจ้งหน่วยงาน)
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ภาคผนวก


