
 

 

 

 
 

 

 

แผนปฏิบัติการป้องกนัการทุจริตสี่ปี 
(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

 
 
 

เทศบาลต าบลโพนทอง  

ต าบลโพนทอง  อ าเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 
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ค าน า 
 

การทุจริตเป็นปัญหาใหญ่ของสังคมไทยมาเป็นเวลานานและฉุดรั้งความเจริญก้าวหน้า  
การพัฒนาศักยภาพและขีดสามารถในการแข่งขันของประเทศ  ซึ่งในปัจจุบันได้ทวีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
ท าให้เกิดความเสียหายในวงกว้าง โดยส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ ระบบสังคม ระบบการเมือง การปกครอง
และการบริหารราชการเป็นอย่างมาก การแก้ปัญหาการทุจริตจึงเป็นสิ่งส าคัญที่หน่วยงานในภาครัฐ ซึ่งเป็น
หน่วยงานหลักในการ ขับเคลื่อนประเทศไทยให้มีความเจริญก้าวหน้าสามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้อย่าง
ทัดเทียม ที่จะต้องประสานความร่วมมือทั้งภาคเอกชนและภาคประชาสังคมเพ่ือร่วมกันพัฒนาปรับปรุงระบบ     
การบริหารจัดการ และการพัฒนาคนควบคู่ไปพร้อมกัน ๆ กัน โดยการปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบ     
มีวินัย ตลอดจนค่านิยมอ่ืนๆ ที่ถูกต้อง  

ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ ได้มีมติเห็นชอบยุทธศาสตร์ชาติ   
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแปลงแนวทางและมาตรการสู่การปฏิบัติ โดยก าหนดไว้ใน  
แผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี โดยให้หน่วยงานภาครัฐด าเนินการให้สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) กรอบยุทธศาสตร์ ระยะ ๒๐ ปี      
และแผนการปฏิรูปประเทศด้านต่างๆ  

เพ่ือให้การด าเนินการดังกล่าว บรรลุผลได้อย่างเป็นรูปธรรม คณะท างานจัดท าแผนปฏิบัติ 
การป้องการทุจริต เทศบาลต าบลโพนทอง จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติการทุจริต (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ขึ้น      
เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐให้เกิดผลในทางปฏิบัติ       
และเพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ของเทศบาลต าบลโพนทองให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้    
 
 
 
 

คณะท างานจัดท าแผนปฏิบัติการป้องการทุจริต   
           เทศบาลต าบลโพนทอง 
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สารบัญ 
 
 
ส่วนที่ ๑   บทน า          3 

- การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กร   3 
- หลักการและเหตุผล       4 
- วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผน     5 
- เป้าหมาย        6 
- ประโยชน์ของการจัดท าแผน      6 

ส่วนที่ ๒    แผนปฏิบัติการปอ้งกันการทุจริต      ๗ 

ส่วนที่ ๓   รายละเอียดโครงการ ตามแผนปฏิบัติการ      ๑๑ 
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ส่วนที่ 1 
 

บทนํา 
 

1. การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์   

เพ่ือต้องการบ่งชี้ความเสี่ยงของการทุจริตที่มีอยู่ในองค์กรโดยการประเมินโอกาสของการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น 
ตลอดจนบุคคลหรือหน่วยงานที่อาจเกี่ยวข้องกับการกระทําทุจริต เพ่ือพิจารณาว่าการควบคุมและการป้องกัน
การทุจริตที่มอียู่ในปัจจุบันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่    
   การทุจริตในระดับท้องถิ่น  พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการขยายตัวของการทุจริตในระดับท้องถิ่น 
ได้แก่  การกระจายอํานาจลงสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แม้ว่าโดยหลักการแล้วการกระจายอํานาจมีวัตถุประสงค์
สําคัญเพ่ือให้บริการต่าง ๆ ของรัฐสามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนมากข้ึน มีประสิทธิภาพมากขึ้น     
แต่ในทางปฏิบัติทําให้แนวโน้มของการทุจรติในท้องถิ่นเพ่ิมมากยิ่งขึ้นเช่นเดียวกัน    
   ลักษณะการทุจริตในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จําแนกเป็น 7 ประเภท  ดังนี้   

1) การทุจริตด้านงบประมาณ การทําบัญชีการจัดซื้อจัดจ้าง และการเงินการคลัง ส่วนใหญ่ 
เกิดจากการละเลยขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น   

2)  สภาพหรือปัญหาที่เกิดจากตัวบุคคล 
3)  สภาพการทุจริตอันเกิดจากช่องว่างของกฎระเบียบและกฎหมาย  
4)  สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจรติที่เกิดจากการขาดความรู้ความเข้าใจและ 
     ขาดคุณธรรมจริยธรรม  
5)  สภาพหรือลักษณะปัญหาที่เกิดจากการขาดประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ  
6)  สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลาย 
     ในการตรวจสอบจากภาคส่วนต่างๆ  
7)  สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากอํานาจ บารมีและอิทธิพลท้องถิ่น         

สาเหตุและปัจจัยที่นําไปสู่การทุจริตขององค์กรปกครองส่วนทิ้องถิ่นสามารถสรุปเป็น 
ประเด็นได้  ดังนี้    

1) โอกาส แม้ว่าในปัจจุบันมีหนงวยานและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและ 
ปราบปรามการทุจริตแต่พบว่า ยังคงมีช่องว่างที่ทําให้เกิดโอกาสของการทุจรติ ซึ่งโอกาสดังกล่าวเกิดข้ึนจากการ 
บังคับใช้กฎหมายที่ไม่เข้มแข็ง กฎหมาย กฎระเบียบไม่รัดกุม และอํานาจหน้าที่โดยเฉพาะข้าราชการ ระดับสูง   
ก็เป็นอีกโอกาสหนึ่งที่ทําให้เกิดการทุจริต 

2) สิ่งจูงใจ เป็นที่ยอมรับว่าสภาวะทางเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม  
ทําให้คนในปัจจุบันมุ่งเน้นที่การสร้างความร่ํารวย ด้วยเหตุนี้จึงเป็นแรงจูงใจใหเจ้าหน้าที่มีแนวโน้มที่จะทํา 
พฤติกรรมการทุจริตมากยิ่งข้ึน 

3) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปร่งใส การทุจริตในปัจจุบันมีรูปแบบที่ซับซ้อนขึ้น  
โดยเฉพาะการทุจริตในเชิงนโยบายที่ทําให้การทุจริตกลายเป็นความชอบธรรมในสายตาของประชาชน ขาดกลไก
การตรวจสอบความโปร่งใสที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเป็นการยากที่จะเข้าไปตรวจสอบการทุจริตของบุคคลเหล่านี้   
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4) การผูกขาด ในบางกรณีการดําเนินงานของภาครัฐ ได้แก่ การจัดซื้อ-จัดจ้าง เป็นเรื่องของ  
การผูกขาด  ดังนั้นจึงมีความเกี่ยวข้องเป็นห่วงโซ่ผลประโยชน์ทางธุรกิจ ในบางครงั้พบบริษัทมีการให้สินบนแก่
เจ้าหน้าทีเ่พ่ือให้ตนเองได้รับสิทธิในการดําเนินงานโครงการของภาครัฐ รูปแบบของการผูกขาด ได้แก่ การผูกขาด
ในโครงการก่อสร้างและโครงสร้างพ้ืนฐานภาครัฐ   

๕) การได้รับค่าตอบแทนที่ไม่เหมาะสม รายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย ความยากจนถือเป็น  
ปัจจัยหนึ่งที่ทําให้ข้าราชการมีพฤติกรรมการทุจรติ เพราะความต้องการที่จะมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ทําให้
เจ้าหน้าที่ตอ้งแสวงหาช่องทางเพ่ือเพ่ิม “รายได้พิเศษ” ให้กับตนเองและครอบครัว 

๖) การขาดจริยธรรม คุณธรรม ในสมัยโบราณ ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคุณธรรมที่ได้รับการ  
เน้นเป็นพิเศษถือว่าเป็นเครื่องวัดความดีของคน แต่ในปัจจุบันพบว่า คนมีความละอายต่อบาปและเกรงกลัวบาป
น้อยลง และมีความเห็นแก่ตัวมากยิ่งขึ้น มองแต่ประโยชน์ส่วนตนเป็นที่ตั้งมากกว่าที่จะยึด ผลประโยชน์ส่วนรวม   

๗)  มีค่านิยมที่ผิด ปัจจุบันค่านิยมของสังคมได้เปลี่ยนจากยกย่องคนดี คนที่มีความซื่อสัตย์   
สุจริตเป็นยกย่องคนที่มีเงิน คนที่เป็นเศรษฐี มหาเศรษฐี คนที่มีตําแหน่งหน้าที่การงานสูง ด้วยเหตุนี้ ผู้ที่มี 
ค่านิยมท่ีผิดเห็นว่าการทุจริตเป็นวิถีชีวติเป็นเรื่องปกติธรรมดา เห็นคนซื่อเป็นคนเซ่อ เห็นคนโกงเป็นคนฉลาด 
ย่อมจะทําการทุจริตฉ้อราษฎรบ์ังหลวง โดยไม่มีความละอายต่อบุญและบาป และไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายของ
บ้านเมือง  
** หมายเหตุ : การวิเคราะหค์วามเสี่ยงการทุจริตขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นดังกล่าวข้างต้น เป็นเพียง
ตัวอย่างของสาเหตุและปัจจัยที่นําไปสู่การทุจริตขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แต่ละแห่งสามารถนํา SWOT Analysis และ McKinsey’s 7s หรอืทฤษฎีอื่นๆมาใช้ในการวิเคราะหค์วามเสี่ยง
การทุจรติตามบริบทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่งได้  
   
2. หลักการและเหตุผล 

ปัจจุบันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในประเทศไทยถือเป็นปัญหาเรื้อรังที่นับวันยิ่งจะทวีความ  
รุนแรงและสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นและส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของชาติ เป็นปัญหา
ลําดับต้น ๆ ที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดขึ้นทุกภาคส่วนใน
สังคมไทยไม่ว่าจะเป็นภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นมักถูกมองจากภายนอก
สังคมว่าเป็นองค์กรที่เอ้ือต่อการทุจริตคอร์รัปชันและมักจะปรากฏข่าวการทุจริตตามสื่อและรายงานของทาง
ราชการอยู่เสมอ ซึ่งได้ส่งผลสะเทือนต่อกระแสการกระจายอํานาจ และความศรัทธาต่อระบบการปกครองส่วน
ท้องถิ่นอย่างยิ่ง ส่งผลให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอร์รปัชันมีผลในเชิงลบสอดคล้องกับการจัด
อันดับดัชนีชี้ภาพลักษณ์คอร์รัปชัน (Corruption Perception Index – CPI) ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้ประเมินการ
ทุจริตคอร์รัปชันทั่วโลกที่จัดโดยองค์กรเพ่ือ ความโปร่งใสนานาชาติ (TransparencyInternational – IT) พบว่า 
ผลคะแนนของประเทศไทยระหว่างปี 2555 – 2558 อยู่ที่ 35 - 38 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 โดยในปี 
2558 อยู่อันดับที่ 76 จาก 168 ประเทศทั่วโลก และเป็นอันดับที่ 3 ในประเทศอาเซียนรองจากประเทศสิงคโปร์
และประเทศมาเลเซีย และล่าสุดพบว่าผลคะแนนของประเทศไทยปี 2559 ลดลง 3 คะแนน จากปี 2558        
ได้ลําดับ ที่ 101 จาก 168 ประเทศ ซึ่งสามารถสะท้อนให้เห็นว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่มีปัญหาการคอร์รัป
ชันอยู่ในระดับสูง  แม้ว่าในช่วงระยะที่ผ่านมาประเทศไทยได้แสดงให้เห็นถึงความพยายามในการปราบปรามการ
ป้องกันการทุจริต ไม่ว่าจะเป็นการเป็นประเทศภาคีภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต
(United Nations Convention Against Corruption-UNCAC) พ.ศ. 2546 การจัดตัง้องค์กรตามรัฐธรรมนูญ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะกรรมการป้องกันปราบปรามการทุจรติแห่งชาติได้จัดทํายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย     
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตมาแล้ว 3 ฉบับ แต่ปัญหาการทุจริตในประเทศไทยไม่ได้ มีแนวโน้มที ่        
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ลดน้อยถอยลง สาเหตุที่ทําให้การทุจริตเป็นปัญหาที่สําคัญของสังคมไทยประกอบด้วยปัจจัย ทางด้านพ้ืนฐาน
โครงสร้างสังคม ซึ่งเป็นสังคมที่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานความสัมพันธ์แนวดิ่ง (Vertical Relation) หรืออีกนัยหนึ่งคือ
พ้ืนฐานของสังคมอุปถัมภ์ที่ทําให้สังคมไทยยึดติดกับการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน โดยเฉพาะในหมู่ญาติพ่ีน้องและ
พวกพ้องยึดติดกับกระแสบริโภคนิยม วัตถุนิยม ติดความสบาย ยกย่อง คนที่มีเงินและมีอํานาจ คนไทยบางส่วน
มองว่าการทุจริตคอรร์ัปชันเป็นเรื่องปกติที่ยอมรับได้ ซึ่งนับได้ว่าเป็นปัญหาที่ฝังรากลึกในสังคมไทยมาตั้งแต่อดีต
หรือกล่าวได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของค่านิยมและวัฒนธรรมไทยไปแล้ว ผนวกกับปัจจัยทางด้านการทํางานที่ไม่ได้
บูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนไว้ด้วยกัน จึงส่งผลให้การทํางานของกลไกหรือความพยายามที่ได้กล่าว
มาข้างตน้ไม่สามารถทําได้อย่างเต็ม ศักยภาพ ขาดความเข้มแข็ง    

ปัจจุบันยุทธศาสตรช์าติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจรติที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ 3      
เริ่มจากปีพ.ศ. 2560 จนถึงปี พ.ศ. 2564 ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจรยิธรรม เป็นสังคม
มิติใหมท่ีป่ระชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจรติทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่มมือจากฝ่ายการเมืองหน่วยงานของรัฐ
ตลอดจนประชาชนในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพ่ือให้ ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและ
เกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยกําหนด วิสัยทัศน  ์“ประเทศไทยใสสะอาดไทย 
ทั้งชาติต้านทุจริต” มีเป้าหมายหลักเพ่ือให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต(Corruption 
Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 50 ในปี พ.ศ. 2564 ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้นได้นั้น 
เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่างจากท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้ตําแหน่งหน้าที่ในทางทุจริต
ประพฤติมิชอบ โดยได้กําหนดยุทธศาสตรก์ารดําเนินงานหลักออกเป็น 6 ยุทธศาสรตร์ ดังนี้   

ยุทธศาสตร์ที ่1 สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต   
ยุทธศาสตร์ที ่2 ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย  
ยุทธศาสตร์ที ่4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก   
ยุทธศาสตร์ที ่5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ที ่6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI)  
ดังนั้น เพ่ือให้การดําเนินการขับเคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตบังเกิดผลเป็น  

รูปธรรมในทางปฏิบัติ เป็นไปตามเจตนารมณ์ของยุทธศาสตรตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงได้ตระหนักและให้ความสําคัญกับการบริหาร
จัดการที่มีความโปร่งใส สร้างค่านิยม วัฒนธรรมสุจริตให้เกิดในสังคมอย่างยั่งยืนจึงได้ ดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติ
การป้องกันการทุจริต เพ่ือกําหนดแนวทางการขับเคลื่อนด้านการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริตผ่านโครงการ/
กิจกรรม/มาตรการตา่ง ๆ ที่เป็นรูปธรรมอย่างชดัเจน อันจะนาํไปสู่ การปฏิบัติอย่างมิประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์
และเป้าหมายของการป้องกันและปราบปรามการ ทุจริตอย่างแท้จริง   

3. วัตถุประสงค์ของการจัดทําแผน    
1)  เพ่ือยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองคก์รปกครอง  

ส่วนท้องถิ่น  
2) เพ่ือยกระดับจิตสํานึกรับผิดชอบในผลประโยชน์ของสาธารณะของข้าราชการฝ่ายการเมือง  

ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงประชาชนในท้องถิ่น  
3)  เพ่ือให้การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปตามหลักบริหารกิจการ  

บ้านเมืองที่ด ี(Good Governance) 
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4) เพ่ือส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วม (people's participation) และตรวจสอบ      
(People’s audit) ของภาคประชาชนในการบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

4) เพ่ือพัฒนาระบบกลไก มาตรการ  รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ   
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

4. เป้าหมาย  
   1)  ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น 
รวมถึงประชาชนในท้องถิ่นมีจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติหนาัที่ราชการให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่
ประชาชนท้องถิ่น ปราศจากการก่อให้เกิดข้อสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการจริยธรรม 

2)  เครื่องมือ/มาตรการการปฏิบัติงานที่สามารถป้องกันปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติ  
มิชอบของขา้ราชการ   

๓) โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่สนับสนุนให้สาธารณะและภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม 
และตรวจสอบการปฏิบัติหรือบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

๔) กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครอง  
ส่วนท้องถิ่นท่ีมีความเข้มแข็งในการตรวจสอบ ควบคุมและถ่วงดุลการใช้อํานาจอย่างเหมาะสม    

5) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแผนงานที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระทําการทุจริต  
และประพฤติมิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วน  

5. ประโยชน์ของการจัดทําแผน  
 1)  ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น  

รวมถึงประชาชนในท้องถิ่นมีจิตสํานึกรักท้องถิ่นของตนเอง อันจะนํามาซึ่งการสร้างค่านิยม และอุดมการณใน
การต่อต้านการทุจริต (Anti-Corruption) จากการปลูกฝังหลักคุณธรรม จรยิธรรม หลักธรรมาภบิาล รวมถึง
หลักเศรษฐกิจพอเพียงที่สามารถนํามาประยุกต์ใช้ในการทํางานและชีวติประจําวัน   

 2)  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถบริหารราชการเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมือง  
ที่ด ี(Good Governance) มีความโปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้ 

๓) ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตั้งแต่ร่วมคิด ร่วมทํา ร่วมตัดสินใจรวมถึงร่วมตรวจสอบในฐานะ 
พลเมืองที่มจีิตสํานึกรักท้องถิ่น อันจะนํามาซึ่งการ สร้างเครือข่ายภาคประชาชนที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวัง
การทุจริต   

4) สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ  
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งจากภายในและภายนอกองค์กรที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการทุจริต 

5) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแนวทางการบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสใน 
การกระทําการทุจริตและประพฤติมิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วนใหเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ต้นแบบด้านการป้องกันการทุจริต อันจะส่งผลใหป้ระชาชนในท้องถิ่นเกิดความภาคภูมิใจและให้ความร่วมมือกัน
เป็นเครือขา่ยในการเฝ้าระวังการทุจริตที่เข้มแข็งอย่างยั่งยืน 
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โครงการ/กิจกรรม/ ป ี๒๕๖๑ ป ี๒๕๖๒ ป ี๒๕๖๓ ป ี๒๕๖๔
มาตรการ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๑. การสร้างสังคม 1.1 การสร้างจิตส านึก 1. โครงการพฒันาศักยภาพ   -   - ส านักปลัดฯ
ไม่ต่อการทจุริต และความตระหนักแก่บุคลากร การบริหารจัดการท้องถิ่น 130,000.00 130,000.00

ท้ังข้าราชการการเมือง เทศบาลต าบลโพนทอง
ฝ่ายบริหาร ข้าราชการเมือง  - จัดฝึกอบรมในหัวข้อ คุณธรรม

ฝ่ายสภาท้องถิ่น และฝ่าย จริยธรรมในการป้องกนัการทุจริต

ประจ าขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 2. โครงการพฒันาศักยภาพ   -   - ส านักปลัดฯ

การปฏบิติังานบคุคลเทศบาล 130,000.00 130,000.00

ต าบลโพนทอง
 - จัดฝึกอบรมในหัวข้อ คุณธรรม
จริยธรรมในการป้องกนัการทุจริต
3. มาตรการ จัดท าประกาศ  -    -  - ส านักปลัดฯ
ประมวลจริยธรรมแก่บคุลากร
ทัง้ฝ่ายการเมืองและฝ่ายประจ า
4. กิจกรรมใหค้วามรู้ เร่ือง     ส านักปลัดฯ
การปอ้งกันผลประโยชน์
ทับซ้อนบคุลากรในเทศบาล

1.2 การสร้างจิตส านึกและ 1. โครงการปรองดอง     ส านักปลัดฯ
ความตระหนักแก่ประชาชน สมานฉันท์ระดับท้องถิ่น  20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00

ทุกภาคส่วนในท้องถิ่น 2. โครงการพฒันาประสิทธิภาพ     กองคลัง
การจัดเก็บรายได้ 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00

3. โครงการปลูกต้นไม้เฉลิม     ส านักปลัดฯ
พระเกียรติ 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00

4. โครงการเกษตรยั่งยืนตาม     ส านักปลัดฯ
ทฤษฎเีศรษฐกิจพอเพยีง 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00

1.3 การสร้างจิดส านึกและ  - กิจกรรมสร้างภมูิคุ้มกัน  -    กองการศึกษา

ความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน ทางสังคมใหเ้ด็กและเยาวชน
(โตไปไม่โกง)
 - กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้  -   

ปรัชญาเศรษฐกิจพองเพยีง

ส่วนที่ ๒

แผนปฏบิัติการป้องกันการทุจริตสีป่ี

มิติ ภารกิจตามมิติ หมายเหตุ

(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)
เทศบาลต าบลโพนทอง อ าเภอเมืองกาฬสินธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
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โครงการ/กิจกรรม/ ป ี๒๕๖๑ ป ี๒๕๖๒ ป ี๒๕๖๓ ป ี๒๕๖๔
มาตรการ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

มิติ ภารกิจตามมิติ หมายเหตุ

2. การบริหารราชการ 2.1 แสดงเจตจ านงทางการเมือง กิจกรรม ประกาศเจตจ านง    -  - ส านักปลัดฯ/

เพือ่ป้องกันการทุจริต ในการต่อต้านการทุจริตของ ต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร หน่วยตรวจสอบ

ผู้บริหาร ภายใน
2.2 มาตรการสร้างความโปร่งใส  - กิจกรรม สร้างความโปร่งใส     ส านักปลัดฯ
ในการปฎบิติัราชการ ในการพิจารณาเล่ือนขัน้เงินเดือน

 - กิจกรรมการจัดท าแผนจัดหา     กองคลัง
พัสดุและแผนการจดัซ้ือจดัจา้ง
 - กิจกรรมเผยแพร่ข้อมูล     กองคลัง
ข่าวสารด้านการจัดซ้ือ - จัดจ้าง

 ผ่านช่องทางต่างๆ
 - กจิกรรมส ารวจความพึงพอใจ     ส านักปลัดฯ
ของผู้รับบริการเทศบาล

2.3 มาตรการใช้ดุลยพนิิจ 1. กิจกรรมจัดแผนภมูิขั้นตอน   -   - ทุกส านัก/
และใช้อ านาจหน้าทีใ่หเ้ปน็ไป ระยะเวลาในการด าเนินการ กอง
ตามหลักการบริหารจัดการ เกีย่วกบัการบริการประชาชน 
บา้นเมืองท่ีดี  2. กิจกรรมลดขั้นตอนและ     ทุกส านัก/

ระยะเวลาการปฏบิติังาน กอง

2.4 การเชิดซูเกียรติกาหน่วยงาน/ 1. กจิกรรมยกยอ่งและเชิดชูเกยีรติ     ส านักปลัดฯ
๙ แกพ่นักงานที่ประพฤติปฏบิติัตน

การประพฤติปฎิบัติตนให้เป็นที่ ใหเ้ปน็ที่ประจักษ์
ประจักษ์ 2. กจิกรรมเชิดชูเกยีรติประชาชน     ส านักปลัดฯ

ผู้มีจิตสาธาณะ
3. กจิกรรมเชิดชูเกยีรติประชาชน     ส านักปลัดฯ
ผู้ปฏบิติัตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพยีง

2.5 มาตรการจัดการในกรณี 1. มาตรการ จัดท าข้อตกลง     ทุกส านัก/
ได้ทราบหรือรับแจ้งหรือ การปฏบิติัราชการ กอง
ตรวจสอบพบการทุจริต 2. มาตรการ จัดท าแผน     ส านัดปลัดฯและ

ปฎบิติัการปอ้งกันการทจุนิต หน่วยตรวจสอบภายใน

3.กิจกรรมใหค้วามร่วมมือกับ     ทุกส านัก/
หน่วยตรวจสอบท่ีได้ด าเนินการ กอง
ตามอ านาจหน้าท่ี เพื่อการ
ตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการ 
ปฎบิติัราชการของเทศบาล
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โครงการ/กิจกรรม/ ป ี๒๕๖๑ ป ี๒๕๖๒ ป ี๒๕๖๓ ป ี๒๕๖๔
มาตรการ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

มิติ ภารกิจตามมิติ หมายเหตุ

4. กิจกรรมใหค้วามร่วมมือ     ทุกส านัก/
กับหน่วยงานตรวจสอบทั้ง กอง
ภาครัฐและเอกชน
5. มาตรการ แต่งต้ังผู้รับ     ส านักปลัดฯ
ผิดชอบเกี่ยวกับเร่ืองร้องเรียน
6. มาตรการ ด าเนินการเกีย่วกับ   -  -  - ส านักปลัดฯ
เร่ืองร้องเรียน กรณ๊มีบุคคลภายใน

หรือประชาชนกล่าวหาเจ้าหน้าที่

เทศบาลวา่ทุจริตและปฎบิติัราชการ

ตามอ านาจหน้าท่ีโดยมิชอบ
3. การส่งเสริมบทบาท 3.1 จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูล 1. กิจกรรม จัดต้ังศูนย์ข้อมูล   -  -  - ส านักปลัดฯ
และการมีส่วนร่วม ขา่วสารในช่องทางท่ีเป็นการ ข่าวสาร
ของภาคประชาชน อ านวยความสะดวกแกป่ระชาชน 2. กิจกรรม เผยแพร่ข้อมูล     ส านักปลัดฯ

ได้มีส่วนร่วมตรวจสอบการ ขา่ววสารด้านการเงิน การคลัง
ปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าท่ี พัสดุ และทรัพยสิ์นของเทศบาล

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 3. มาตรการ จัดใหม้ีช่องทาง     ส านักปลัดฯ
ได้ทุกขั้นตอน ท่ีประชาชนสามารถเข้าถึง

ข้อมูลข่าวสารของเทศบาล
3.2 การรับฟงัความคิดเหน็ 1. โครงการจัดท าแผนพฒันา      ส านักปลัดฯ
การรับและตอบสนองเร่ืองร้องเรียน ท้องถิ่น 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00

ร้องทุกข์ของประชาชน 2. กิจกรรมการด าเนินงาน     ส านักปลัดฯ
รับเร่ืองร้องของเทศบาล
3. มาตรการ ก าหนดขั้นตอน/     ส านักปลัดฯ
กระบวนการร้องเรียน
4. กิจกรรมรายงานผลการ     ส านักปลัดฯ
ตรวจสอบข้อเท็จจริงให้
ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ทราบ

3.3 การส่งเสริมให้ประชาชน 1. มาตรการ แต่งต้ังคณะกรรมการ  -   -  ส านักปลัดฯ
มีส่วนร่วมบริหารกจิการของ สนับสนนุการจัดท าแผนพัฒนา

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ท้องถิ่น
 2. มาตรการ แต่งต้ังตัวแทน     ส านักปลัดฯ
ผู้น าชุมชน/ตัวแทนประชาคม
เข้าร่วมเปน็คณะกรรมการ
ตรวจการจ้าง
3. มาตรการ แต่งต้ังคณะกรรมการ  -   -  ส านักปลัดฯ
ติดตามประเมนิผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
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โครงการ/กิจกรรม/ ป ี๒๕๖๑ ป ี๒๕๖๒ ป ี๒๕๖๓ ป ี๒๕๖๔
มาตรการ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

มิติ ภารกิจตามมิติ หมายเหตุ

4. การเสริมสร้างและ 4.1 มีการจัดวางระบบการ 1. กจิกรรม จดัท าแผนการตรวจสอบ     หน่วยตรวจ
ปรับปรุงกลไกในการ ควบคุมภายใน ตามท่ีคณะกรรมการ ภายในและรายงานผลการ สอบภายใน
ตรวจสอบการปฏิบัติ ตรวจเงินแผ่นดินก าหนด ตรวจสอบประจ าปี
ราชการขององค์กร   2. กจิกรรม ติดตามประเมนิผลระบบ     หน่วยตรวจ
ปกครองส่วนทอ้งถิ่น ควบคุมภาย ตามทีค่ณะกรรมการ สอบภายใน

ตรวจเงินแผ่นดินก าหนด

4.2 ส่งเสริมใหป้ระชาชนมี 1. กจิกรรม รายงานผลการใช้เงิน     กองคลัง
ส่วนร่วมตรวจสสอบ ก ากับ ใหป้ระชาชนได้รับทราบ
ดูแลการบริหารงบประมาณ 2. มาตรการ จัดหาคณะกรรมการ     กองคลัง
การรับ - จา่ยเงิน การหาประโยชน์ จดัซ้ือจดัจา้งจากตัวแทนชมุชน
จากทรัพย์สินทางราชการ

4.3 การส่งเสริมบทบาทการ 1.กิจกรรม การมีส่วนร่วม    

ตรวจสอบของสภาท้องถิ่น ในการปฏบิติังานของสมาชิก
สภาเทศบาลต าบลโพนทอง

4.4 เสริมพลังการมีส่วนร่วม กจิกรรม เผยแพร่หลักการ แนวคิด     หน่วยตรวจ
ของชุมชน (Community) และ ท่ีเกี่ยวข้องกับช่องทางต่างๆ สอบภายใน
บูรณาการทุกภาคส่วน เพื่อต่อต้าน เช่น บอร์ด เวบ็ไซน์ 
การทุจริต หอกระจายข่าวไร้สาย
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ส่วนที่ 3 
 

การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
1.1 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร 

ข้าราชการเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่น และฝ่ายประจ าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

๑. ชื่อโครงการ     โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการท้องถิ่นเทศบาลต าบลโพนทอง 

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ส านักปลัดเทศบาล    เทศบาลต าบลโพนทอง 

๓.  หลักการและเหตุผล 
การพัฒนาบุคลากรเป็นเรื่องท่ีมีความส าคัญ การบริหารงานขององค์กร จะต้องพัฒนาไปอย่าง

มีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด ต้องอาศัยทรัพยากรมนุษย์เป็นกุญแจไขสู่ความส าเร็จ ดังนั้นผู้เกี่ยวข้อง        
พึงตระหนักและร่วมกันพัฒนาทรัพยากรในบุคคลทุกระดับ เพ่ือความเจริญก้าวหน้าและการเจริญเติบโตอย่าง
ยั่งยืนขององค์กร และเพ่ิมศักยภาพการท างานของบุคลากรให้ประสบความส าเร็จในชีวิตการท างานสามารถ
ด ารงตนในสังคมได้อย่างมีความสุขสืบไป 
  จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว  จึงจ าเป็นที่ต้องมีการพัฒนาและปรับให้มีความเหมาะสม
กับยุคสมัยที่มีการเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลาการพัฒนาคุณสมบัติและประสิทธิภาพในการท างานได้อย่างดียิ่ง 
โดยยึดหลักธรรมาภิบาล  เทศบาลต าบลโพนทองเล็งเห็นความส าคัญดังกล่าว  จึงได้จัดท าโครงการพัฒนา
ศักยภาพการการบริหารจัดการท้องถิ่นเทศบาลต าบลโพนทอง เพ่ือเป็นการศึกษาหาความรู้ใหม่ ๆ กลับมา
พัฒนาองค์กรและงานในหน้าที่ที่รับผิดชอบ 

๔. วัตถุประสงค ์
  ๑. เพ่ือคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  ผู้น าชุมชนด้านต่างๆ และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง   
มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องหลักธรรมาภิบาล คุณธรรม จริยธรรม 
  ๒. เพ่ือคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  ผู้น าชุมชนด้านต่างๆ และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง   
มีความรู้ความเข้าใจและให้ความส าคัญกับการป้องกันการทุจริต 

๓. เพ่ือคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  ผู้น าชุมชนด้านต่างๆ และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง   
มีความรู้ความเข้าใจและให้ความส าคัญกับการป้องกันการทุจริตหปรัชญาเสรษษฐกิจพอเพียงและสามารถ  
น าไปประยุกต์ใช้ในการท างานและชีวิตประจ าวัน 

๔. เพื่อคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  ผู้น าชุมชนด้านต่างๆ และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง    
น าองค์ความรู้ต่างๆ ไปประยุกต์ใช้ในการท างานให้กับองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ   

๕. เป้าหมาย 
  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  ผู้น าชุมชนด้านต่างๆ และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง   

๖. พื้นที่ด าเนินการ 
   เทศบาลต าบลโพนทอง และสถานที่ศึกษาดูงานตามหัวข้อการอบรม  
7.  งบประมาณ       
          จ านวน 130,000 บาท 
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8. วิธีด าเนินการ 
  ๑. จัดประชุมชี้แจง ซักซ้อมความเข้าใจพร้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของโครงการฯ  

๒. เตรียมความพร้อมด้านบุคลากร และสถานที่/ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
  ๓. ด าเนินการตามโครงการ 

9.  ระยะเวลาด าเนินการ 
   4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 -2564) 

๑๑. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
๑. คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  ผู้น าชุมชนด้านต่างๆ และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง   

มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องหลักธรรมาภิบาล คุณธรรม จริยธรรม 
  ๒. คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  ผู้น าชุมชนด้านต่างๆ และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง   
มีความรู้ความเข้าใจและให้ความส าคัญกับการป้องกันการทุจริต 

๓. คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  ผู้น าชุมชนด้านต่างๆ และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง   
มีความรู้ความเข้าใจและให้ความส าคัญกับการป้องกันการทุจริตหปรัชญาเสรษษฐกิจพอเพียงและสามารถ  
น าไปประยุกต์ใช้ในการท างานและชีวิตประจ าวัน 

๔. คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  ผู้น าชุมชนด้านต่างๆ และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง         
น าองค์ความรู้ต่างๆ ไปประยุกต์ใช้ในการท างานให้กับองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ   
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๑. ชื่อโครงการ     โครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลต าบลโพนทอง 
 

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ส านักปลัดเทศบาล    เทศบาลต าบลโพนทอง 
 

๓.  หลักการและเหตุผล 
การพัฒนาบุคลากรเป็นเรื่องที่มีความส าคัญ การบริหารงานขององค์กร จะต้องพัฒนาไป  

อย่างมีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด ต้องอาศัยทรัพยากรมนุษย์เป็นกุญแจไขสู่ความส าเร็จ ดังนั้นผู้เกี่ยวข้อง
พึงตระหนักและร่วมกันพัฒนาทรัพยากรในบุคคลทุกระดับ เพ่ือความเจริญก้าวหน้าและการเจริญเติบโตอย่าง
ยั่งยืนขององค์กร และเพ่ิมศักยภาพการท างานของบุคลากรให้ประสบความส าเร็จในชีวิตการท างานสามารถ
ด ารงตนในสังคมได้อย่างมีความสุขสืบไป 
  จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว  จึงจ าเป็นที่ต้องมีการพัฒนาและปรับให้มีความเหมาะสม
กับยุคสมัยที่มีการเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลาการพัฒนาคุณสมบัติและประสิทธิภาพในการท างานได้อย่างดียิ่ง 
โดยยึดหลักธรรมาภิบาล  เทศบาลต าบลโพนทองเล็งเห็นความส าคัญดังกล่าว  จึงได้จัดท าโครงการพัฒนา
ศักยภาพการการบริหารจัดการท้องถิ่นเทศบาลต าบลโพนทอง เพ่ือเป็นการศึกษาหาความรู้ใหม่ ๆ กลับมา
พัฒนาองค์กรและงานในหน้าที่ที่รับผิดชอบ 

๔. วัตถุประสงค ์
1. เพ่ือพนักงานและพนักงานจ้างมีความรู้ความเข้าใจในหลักเศรษฐกิจพอเพียงของ รัชกาลที่  9  
2. เพ่ือพนักงานและพนักงานจ้างมีความเข้าใจในเรื่องหลักธรรมมาภิบาล และจริยธรรม  
3. เพ่ือพนักงานและพนักงานจ้างมีความรู้ความเข้าใจเห็นความส าคัญเกี่ยวกับป้องการทุจริต 
4. เพ่ือพนักงานและพนักงานจ้างสามารถน าองค์ความรู้ต่างๆ ไปประยุกต์ใช้ในการท างาน 

ให้กับองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ 

5.  งบประมาณ       
  จ านวน  130,000 บาท 

6. เป้าหมาย 
      พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างเทศบาลต าบลโพนทอง   

7. สถานทีด่ าเนินการ 
  เทศบาลต าบลโพนทอง และสถานที่ศึกษาดูงานตามหัวข้อการอบรม  
8. วิธีด าเนินการ 
  ๑. จัดประชุมชี้แจง ซักซ้อมความเข้าใจพร้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของโครงการฯ  

๒. เตรียมความพร้อมด้านบุคลากร และสถานที่/ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
  ๓. ด าเนินการตามโครงการ 

9.  ระยะเวลาด าเนินการ 
   4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 -2564)          
๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1.  พนักงานและพนักงานจ้างมีความรู้ความเข้าใจในหลักเศรษฐกิจพอเพียงของ รัชกาลที่  9  
2.  พนักงานและพนักงานจ้างมีความเข้าใจในเรื่องหลักธรรมมาภิบาล และจริยธรรม  
3. พนักงานและพนักงานจ้างมีความรู้ความเข้าใจเห็นความส าคัญเกี่ยวกับป้องการทุจริต 
4. พนักงานและพนักงานจ้างสามารถน าองค์ความรู้ต่างๆ ไปประยุกต์ใช้ในการท างานให้กับ

องค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ 
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1. ชื่อโครงการ  โครงการปรองดองสมานฉันท์ระดับท้องถิ่น   

2.  หลักการและเหตุผล 
  ตามคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้ท าการหยุดอ านาจเพ่ือปฏิรูปประเทศ เนื่องจาก
ประชาชนในชาติมีความแตกแยกทางความคิด แบ่งกลุ่มแบ่งสี และมีแนวโน้มที่จะเกิดเหตุรุนแรงขึ้น และเพ่ือ
เสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของประชาชน ให้สามารถด ารงชีวิตร่วมกันได้ แม้มีความคิดเห็นที่แตกต่าง
กันรวมถึงความสามัคคีของคนในชาติ เพ่ือขับเคลื่อน การปฏิรูปและพัฒนาประเทศไทยระยะต่อไป ซึ่งได้
ก าหนดให้มีการจัดตั้งศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพ่ือการปฏิรูป (คปป.) ขึ้นในระดับ กอ.รมน.ภาคและจังหวัด ซึ่ง
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดตั้งศูนย์ปรองดองสมานฉันท์ระดับ
ท้องถิ่น เพ่ือประสานงาน หรือบูรณาการการท างานร่วมกับศูนย์ปรองดองสมานฉันท์จังหวัด/อ าเภอ และ
หน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง 
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นองค์กรที่มีบุคลากรที่ประกอบด้วยฝ่ายการเมือง และ
ข้าราชการประจ า แต่ละองค์กรมีอิสระในความคิดเห็นทางการเมือง จึงท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
พ้ืนที่ มีความแตกแยกในความคิดเห็นทางการเมือง  ดังนั้น เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขที่ถูกต้อง  เพ่ือสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน าความรู้ ความเข้าใจ ไปเผยแพร่ให้ประชาชนในพ้ืนที่
ทราบต่อไป จึงได้จัดท าโครงการปรองดองสมานฉันท์ระดับท้องถิ่น  ขึ้น 

3. วัตถุประสงค์ 
  ๑. เพ่ือประชาสัมพันธ์ แนวทางปฏิบัติงาน เพ่ือสร้างความปรองดองสมานฉันท์ให้ประชาชน
ในพ้ืนที่ต าบลโพนทอง สามารถด ารงชีวิตร่วมกันได้ แม้จะมีความคิดเห็นในด้านที่แตกต่างกัน 
  ๒. ปลูกฝังจิตส านึกชาวต าบลโพนทอง ให้มีความรู้ในการปกครองประเทศแบบประชาธิปไตย 
ที่คิดแตกต่างได้แต่ไม่แตกแยก แบ่งจิตส านึกสีเป็นสังคมที่ปลอดคอรัปชั่น เป็นสังคมที่มี ระเบียบวินัย รักษา
กฎหมาย กฎกติกา ที่ถูกต้องของสังคม ไม่ซื้อสิทธิ์ ขายเสียง ฯลฯ 
  ๓. ลดแนวประชานิยม โดยปลูกฝังให้ประชาชน ได้ตั้งใจพัฒนาอาชีพช่วยเหลือตนเองในสิ่งที่
ควรด าเนินการ  
  ๔. เพ่ือสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของประชาชนในระดับพ้ืนที่ ให้มีความรู้ความเข้าใจ
หลักการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขสามารถน าหลักการส าคัญแบบ
ประชาธิปไตยมาใช้ในการด ารงชีวิตได้อย่างเป็นรูปธรรมต่อเนื่อง 
  ๕.เพ่ือสร้างความปรองดองสมานฉันท์ลดการเผชิญหน้าและสร้างจิตส านึกของคนในชาติที่จะ
ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
  ๖. เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ส่งเสริมวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตยให้มี
ประสิทธิภาพ เสริมสร้างการมีส่วนร่วมสร้างกิจกรรมเพ่ือสร้างความสามัคคีภายในต าบล 

4. วิธีด าเนินการ 
  ๑. จัดเวทีการเสวนาเชิงปฏิบัติการ  ประชุมชี้แจง ท าความเข้าใจ ในการด าเนินการเสริมสร้าง
ความปรองดองสมานฉันท์ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย 
  ๒. ประชาสัมพันธ์เชิญชวนทุกภาคส่วนในต าบลโพนทองเข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการต่างๆ  
ที่จัดขึ้น 
  ๓. สรุปรายงานผลการจัดท าโครงการ 
 
 
 

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=2990&m=db
http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=2990&m=db
http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=2990&m=db
http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=2990&m=db
http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=2990&m=db
http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=2990&m=db
http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=2990&m=db
http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=2990&m=db
http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=2990&m=db
http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=2990&m=db
http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=2990&m=db
http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=2990&m=db
http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=2990&m=db
http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=2990&m=db
http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=2990&m=db
http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=2990&m=db
http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=2990&m=db
http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=2990&m=db
http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=2990&m=db
http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=2990&m=db
http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=2990&m=db
http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=2990&m=db
http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=2990&m=db
http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=2990&m=db
http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=2990&m=db
http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=2990&m=db


15 
 
5. เป้าหมาย ผู้เข้าร่วมโครงการฯ  จ านวน  ๑๕๐ คน ประกอบด้วย 
  ๑. ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาเทศบาลต าบลโพนทอง 
  ๒. พนักงานเทศบาลต าบลโพนทอง 
  ๓. ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้น าชุมชน และประชาชนในพื้นท่ีต าบลโพนทอง 
  ๔. ส่วนราชการที่อยู่ในพ้ืนที่ต าบลโพนทอง 

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

๗.  สถานที่ด าเนนิการ 
   ส านักงานเทศบาลต าบลโพนทอง อ าเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 

๘.  งบประมาณ 
  จ านวน 20,000  บาท 

๙.  ผู้รับผิดชอบโครงการ   
  เทศบาลต าบลโพนทอง  อ าเภอเมืองกาฬสินธุ์  จังหวัดกาฬสินธุ์ 

๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
๑.  ประชาชนชาวต าบลโพนทอง สามารถใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข มีความสามัคคี

ปรองดอง 
๒. ประชาชนชาวต าบลโพนทอง เข้าใจถึงหลักการและเหตุผลในระบอบการปกครองและ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ที่ถูกต้อง 
๓. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทส าคัญในการส่งเสริมการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ในระดับพ้ืนที่ 
๔. ผู้เข้ารับการอบรมได้รับการยอมรับและมีบทบาทการพัฒนาและด าเนินกิจกรรมภายใน

หมู่บ้านได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
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๑.๒  การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น 

1. ชื่อโครงการ  โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ 

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ  กองคลัง เทศบาลต าบลโพนทอง 

๓. หลักการและเหตุผล 
  ด้วยรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แจ้งแนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บ
รายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน าไปใช้เป็นแนวทางในการจัดเก็บ
รายได้และเป็นภารกิจที่จะต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีรายได้เพ่ิมข้ึนและ
มีฐานะการคลังทีเ่ข็มแข็งสามารถพ่ึงพาตรเองได้ในอนาคต 
  ฉะนั้น เพ่ือเป็นการปฏิบัติตามแนวทางของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลต าบล
โพนทอง จึงได้จัดท าโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ โดยการท าป้ายประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี 
ระยะเวลาการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆ พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบว่า ภาษีที่จัดเก็บได้
ดังกล่าวจะน าไปใช้ในการพัฒนาท้องถิ่นและจัดท าบริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน 

4. วัตถุประสงค์ 
  1. เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ของเทศบาลต าบลโพนทอง  
  2. เพื่อเป็นการกระตุ้นประชาชนให้มีความตื่นตัวในการช าระภาษีตามด าหนดเวลา 
  3. เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ของเทศบาลต าบลโพนทอง 
5. เป้าหมาย 
  งานจัดเก็บรายได้เทศบาลต าบลโพนทองสามารถจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย 
ภาษีบ ารงุท้องที่และคา่ธรรมเนียมใบอนุญาตกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ได้ร้อยละ 80 ของงบประมาณ
การทั้งหมดตามก าหนดเวลา 

6. พื้นที่ด าเนินการ 
  1. ติดตั้งหน้าส านักงานเทศบาลต าบลโพนทอง 
  2. ติดตั้งในเขตพ้ืนที่หมู่ 1 – 10 
  3.  ใช้ในจุดที่ออกบริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ 
7. วิธีด าเนินการ 
  1. จัดท าโครงการเสนอผู้บริหารเพื่อขออนุมัติโครงการ 
  2. จัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ 
  3. ติดตั้งป้ายตามจุดที่ด าหนด 

8. ระยะเวลาด าเนินการ 
  4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 
9. งบประมาณ 
  จ านวน  30,000 บาท 

10. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
1. เป็นไปตามแนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ของเทศบาลต าบลโพนทอง  

  2. ประชาชนให้มีความตื่นตัวในการช าระภาษีตามด าหนดเวลา 
  3. สามารถจัดเก็บรายได้ ได้ร้อยละ 80 ของงบประมาณการทั้งหมดตามก าหนดเวลา 
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1. ชื่อโครงการ   โครงการเกษตรยั่งยืนตามแนวพระราชด าริ ทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง 
                      โครงการประชาอาสาปลูกป่า  ๘๐๐  ล้านกล้า  ๘๕  พรรษา  มหาราชินี 

๒. ผู้รับผิดชอบโครงการ  ส านักปลัดเทศบาล  เทศบาลต าบลโพนทอง 

๓. หลักการและเหตุผล  
ด้วย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีพระราชด ารัสเรื่อง “เศรษฐกิจ 

พอเพียง” เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๔๐ ความว่า “สิ่งส าคัญคือเราพออยู่พอกิน อุ้มชูตัวเราให้มีความพอเพียง
แก่ตัวเอง พึ่งตนเองได้ หมายความว่าให้สามารถด ารงชีวิตได้อย่างไม่เดือดร้อน มีความเป็นอยู่อย่างประมาณตน 
มีกินมีใช้ตามอัตภาพ แล้วที่เหลือจึงจะขยายเป็นรายได้ต่อไป”  เทศบาลต าบลโพนทอง จึงสืบสานพระราช
ปณิธานในเรื่องนี้ โดยได้จัดท าโครงการเกษตรยั่งยืนตามแนวพระราชด าริ  ทฤษฏีเศรษฐกิจพอเพียง และ
โครงการประชาอาสาปลูกป่า  ๘๐๐  ล้านกล้า  ๘๕  พรรษา  มหาราชินีขึ้น เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนที่เทศบาล
ต าบลโพนทองได้ด าเนินการตามแนวทางการด าเนินชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถน าไปเป็นตัวอย่าง
ปฏิบัติในชีวิตประจ าวันได้ ส่งผลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและก่อให้เกิดสังคมที่เข้มแข็งต่อไป อีกทั้งเพ่ือสนอง
พระราชด าริของพระองค์ ในด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  โดยการส่งเสริมให้ประชาชน
ร่วมกันปลูกป่า เพ่ือทดแทนป่าที่ถูกท าลาย  โดยรณรงค์ให้ประชาชนร่วมกันปลูกป่าอย่างถาวรและยั่งยืน 

๔. วัตถุประสงค์ 
๑.  เพ่ือสนองพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้า 

พระบรมราชินีนาถในด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๒.  เพ่ือเผยแพร่ความรู้แนวทางการด าเนินชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชด าริ  

    ๓.  เพ่ือส่งเสริมวิถีชีวิตของประชาชนในพื้นท่ีให้รู้จักพอมีพอกิน พึ่งตนเองได้ 
๔.  เพ่ือให้ความรู้ความเข้าใจในการท าการเกษตรโดยไม่ใช้สารเคมี ไม่ท าลายระบบนิเวศน์           

เพ่ิมพ้ืนทีส่ีเขียว.นชุมชนและลดภาวะโลกร้อน 
   ๕.  เพ่ือส่งเสริมให้ท าเกษตรธรรมชาติ ลดต้นทุนจากการใช้สารเคมี เพ่ือเป็นการลดรายจ่ายใน

ครัวเรือน 
   ๖.  เพ่ือส่งเสริมการผลิตอาหารปลอดภัยสู่สุขภาพอนามัยที่ดีของประชาชนในพ้ืนที่อันจะ

น าไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

๕. เป้าหมาย 
              กิจกรรม ปรับปรุงศูนย์เรียนรู้  
       กิจกรรม เชิดชูเกียรติประชาชนผู้ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง                
               กิจกรรม ปอดชุมชนโดยมีเป้าหมายดังนี้ 
          -  มีเรือนเพาะช า เพาะกล้าไม้ที่มีอยู่ในท้องถิ่น  เพ่ือเป็นศูนย์การเรียนรู้ให้กับประชาชน 
        -  ปลูกต้นไม้ในพ้ืนที่ต าบลโพนทอง  เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว บริเวณ ที่สาธารณะ ป่าชุมชน วัด  
                           โรงเรียน  ไหล่ทาง 
              -  ประชาชนมีความรู้ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
๖. วิธีด าเนินการ 
     ๑. ก าหนดพ้ืนที่ที่จะจัดท าโครงการ เช่น พ้ืนที่สาธารณะ วัด โรงเรียน ไหล่ทาง 
     ๒. จัดเตรียมและด าเนินการเพาะกล้าไม้ 
 
 
 
 

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=2990&m=db
http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=2990&m=db
http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=2990&m=db
http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=2990&m=db
http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=2990&m=db
http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=2990&m=db
http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=2990&m=db
http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=2990&m=db
http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=2990&m=db
http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=2990&m=db
http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=2990&m=db
http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=2990&m=db
http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=2990&m=db
http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=2990&m=db
http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=2990&m=db
http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=2990&m=db
http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=2990&m=db
http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=2990&m=db
http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=2990&m=db
http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=2990&m=db
http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=2990&m=db
http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=2990&m=db
http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=2990&m=db
http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=2990&m=db
http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=2990&m=db
http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=2990&m=db


18 
 
     3. ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้จัดเตรียมสถานที่เพ่ือปลูกต้นไม้ 
     ๔. จัดพิธีเปิดโครงการเกษตรยั่งยืนตามแนวพระราชด าริทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง/โครงการ
ประชาอาสาปลูกป่า  ๘๐๐  ล้านกล้า  ๘๔  พรรษา  มหาราชินี           
                กิจกรรม ปรับปรุงศูนย์เรียนรู้ 
                กิจกรรม ปอดชุมชนโดยมมีเป้าหมายดังนี้ 
                   -  แจกจ่ายพันธุ์ไม้ให้กับชุมชน พร้อมทั้งด าเนินการปลูกต้นไม้ตามสถานที่ที่ได้จัดเตรียมไว้ 
        -  มอบให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องหรือชุมชนดูแลต่อไป 
        -  ประชาสัมพันธ์ความรู้ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงแก่ประชาชนโดยแผ่นพับ 

๗. สถานที่ด าเนินการ 
     ต าบลโพนทอง อ าเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์และพ้ืนที่เป้าหมายกิจกรรม ม.๒ .ม๗ 

๘. ระยะเวลา  
     4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 -2564)  
๙. งบประมาณ 
     จ านวน  ๓๐,000 บาท 

๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
     ๑. ประชาชนทุกหมู่เหล่าได้แสดงความจงรักภักดี ความส านึกในพระมหากรุณาธิคุณ 
     ๒. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความเข้าใจถึงความส าคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
     ๓. เพ่ิมพ้ืนที่ป่าไม้และสิ่งแวดล้อมท่ีดีและช่วยลดภาวะโลกร้อน 
     ๔. ท าให้ประชาชนมีจิตส านึกในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
     ๕. ประชาชนในพื้นท่ีได้รับความรู้ตามแนวทางด าเนินชีวิตเศรษฐกิจแบบพอเพียง ตามแนว
พระราชด าริและสามารถน าไปปฏิบัติได้จริง  
     ๖.  ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับมีความรู้ ความเข้าใจในการท าการเกษตรโดยไม่ใช้สารเคมี ไม่
ท าลายระบบนิเวศ พร้อมทั้งลดค่าใช้จ่ายในการท าการเกษตรได้ 
       ๗. ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถถ่ายทอดความรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริแก่
เกษตรกรรายอ่ืนๆและสามารถเป็นผู้น าเกษตรกรเพ่ือถ่ายทอดความรู้ได้ 
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การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของประชาชน 

ชื่อโครงการ โครงการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม   
 

หน่วยงานเจ้าของโครงการ  ส านักปลัด    เทศบาลต าบลโพนทอง  
 

๑. หลักการและเหตุผล   
เทศบาลต าบลโพนทอง   ต าบลโพนทอง  อ าเภอเมือง  จังหวัดกาฬสินธุ์  ซึ่งมีอ านาจหน้าที ่

ตามที่ก าหนดไว้ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ (แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ ๑๒ พ.ศ.๒๕๔๖) และตาม
พระราชบัญญัติก าหนดแผนขั้นตอนการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๒  โดยมี
อ านาจหน้าที่ในการพัฒนาต าบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ  สังคม  วัฒนธรรม  และการจัดระบบบริการสาธารณะ
ต่างๆ  อีกทั้งมีบทบาทต่อชีวิตความเป็นอยู่ของคนในชุมชนเป็นอย่างมากโดยเฉพาะชุมชนในชนบท  
จุดมุ่งหมายในการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นข้ึนมาเพ่ือดูแลทุกข์สุข  และให้บริการแก่ประชาชนในระดับ
หมู่บ้านภายในเขตต าบลแทนรัฐบาลหรือส่วนกลางที่ไม่สามารถเข้ามาดูแลและจัดการแก้ไขปัญหาเร่งด่วน  
ปัญหาเรื้อรัง  และไม่สามารถเข้ามาท าการพัฒนาคุณภาพด้านต่างๆให้กับประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างทั่วถึง  
รัฐบาลจึงได้มอบอ านาจให้กับประชาชนในท้องถิ่นปกครอง  บริหารจัดการ เรื่องที่เกี่ยวข้องกับตนเองได้ด้วย
ตัวเอง ทั้งนี้ในการบริหารงานของเทศบาลต าบลก าหนดให้จะต้องด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาต าบล ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าและประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๘ และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 โดยก าหนดในการจัดท าแผนจะต้องให้ประชาชนเข้ามามี
ส่วนร่วมในการจัดท า  ประกอบกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องน าแผนพัฒนาต าบลมาใช้เป็นแนวทางใน
การจัดท าข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  จึงเห็นได้ว่าการจัดท าแผนพัฒนาต าบลเป็นหน้าที่ที่แต่ละท้องถิ่นต้อง
จัดท า  และเป็นขั้นตอนที่มีความส าคัญเป็นอันดับแรกในการบริหารงาน  เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ตรง
ตามความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่อย่างแท้จริง แต่ยังมีประชาชนจ านวนไม่น้อยที่ยังไม่เข้าใจในภารกิจ 
บทบาทและหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  อีกทั้งการเข้ามามีส่วนร่วมในการก าหนดแนวทางการ
พัฒนา แนวทางการแก้ไขปัญหาในการจัดท าแผนงาน/โครงการพัฒนาของเทศบาลต าบลของประชาชนยังมีอย     
 

  จากหลักการและเหตุผลดังกล่าวข้างต้น เทศบาลต าบลโพนทองจึงได้จัดท า โครงการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม   ในเขตต าบลโพนทอง โดยเน้นชุมชนเป็นฐานราก มีการก าหนดทิศทางในการ
พัฒนาสอดคล้องกับแนวพัฒนาต าบลโพนทอง  โดยน าโครงการ/กิจกรรมมาจากความต้องการของประชาชน
จากการจัดท าประชาคมหมู่บ้าน/ต าบลส่วนหนึ่ง และให้สอดคล้องกับแผนงานนโยบายของอ าเภอ,จังหวัด และ
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น อีกทั้ง เป็นการกระตุ้นให้ผู้น าชุมชนและประชาชนร่วมกันพัฒนาชุมชน
อย่างจริงจังและน าความต้องการ/โครงการมาจัดท าแผนพัฒนาต าบลต่อไป 
 

๒. วัตถุประสงค ์ 
๑ เพ่ือเทศบาลต าบลโพนทองได้ทราบปัญหาความต้องการ พร้อมทั้งก าหนดแนวทางการ 

พัฒนาวิธีการแก้ไขปัญหา จัดท าแผนงานโครงการและความต้องการของประชาชนและท้องถิ่น 
  ๒ เพ่ือที่เทศบาลต าบลโพนทองจะได้มีกรอบและแนวทางซึ่งเป็นทิศทางในการพัฒนาในการ
บริหารงานตามอ านาจหน้าที่ที่แน่นอน  

๓  เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือประสานการปฏิบัติกับหน่วยงานอื่น 
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๔  เพ่ือเป็นเวทีให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมกับเทศบาลต าบลโพนทอง 
๕  เพ่ือเป็นเครื่องมือในการก ากับดูแลและตรวจสอบการบริหารงานของประชาชน สภา 

เทศบาลฯ  หน่วยงานที่ก ากับดูแล  และอ าเภอ  
๖  เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการจัดท างบประมาณรายจ่ายของเทศบาลต าบล  

   ๗  เพ่ือสามารถสร้างเข้มแข็งให้ชุมชน/ต าบล และสามารถแก้ไขปัญหาได้ตรงกับความ
ต้องการที่แท้จริงของประชาชน    
 

๓. เป้าหมาย 
  ๑ เพ่ือเป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้เทศบาลต าบลด าเนินการพัฒนาท้องถิ่นให้บรรลุ 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย อย่างมีประสิทธิภาพและประหยัดเวลา ทั้งด้านบุคลากรและงบประมาณ 
๒ เพ่ือท าให้การพัฒนาเป็นไปอย่างมีหลักการ แนวทางโดยสอดคล้องกับแผนพัฒนา 

เทศบาลต าบลโพนทอง  แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาจังหวัด   แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  และ
ตรงตามความต้องการและปัญหาของเทศบาลต าบลโพนทอง อีกทั้งประชาคมต าบลโพนทองช่วยก าหนดทิศ
ทางการพัฒนาของต าบล  

 ๓. จัดเจ้าหน้าที่ลงพ้ืนที่จัดประชุมประชาคมเพ่ือรับทราบปัญหาที่ประชาชนประสบอยู่ และ
ต้องการให้แก้ไขอย่างจริงจัง 

 

๔. พื้นที่ด าเนินการ 
ด าเนินการตามโครงการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ 

ชุมชน/ต าบลโพนทอง จ านวน  ๑๐  หมู่บ้าน 
   

๕. วิธีด าเนินการ 
   ๕.๑ การเตรียมการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 

       น าเสนอความส าคัญและความจ าเป็นในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีต่อผู้บังคับบัญชา 
และผู้บริหาร  เพื่อให้ผู้บริหารทราบถึงภารกิจที่ต้องด าเนินการ และจัดท าโครงการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  
เพ่ือเสนอผู้บริหารอนุมัติ  รวมทั้งจัดท าแผนปฏิบัติการให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ 
  ๕.๒ การรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล 
                           จัดประชุมประชาคม เพื่อเป็นการส ารวจและเก็บข้อมูลที่จ าเป็นต่อการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี  เพ่ือน ามาวิเคราะห์ก าหนดโครงการ /กิจกรรมได้อย่างถูกต้อง  ประกอบด้วย  การวิเคราะห์ว่า
ข้อมูลที่ได้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาหรือไม่   ก าหนดประเด็นหลักการพัฒนาให้สอดคล้องกับ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  การประเมินทบทวนแผนพัฒนาสี่ปีที่ผ่านมา  เพ่ือพิจารณาเพ่ิมโครงการใน
ปีงบประมาณ สรุปข้อมูลที่ได้และข้อมูลพ้ืนฐานจากหน่วยงานต่าง ๆ น าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก
และปัจจัยภายในโดยใช้เทคนิค SWOT Analysis มาพิจารณาประกอบ 
              ๕.๓  การคัดเลือกยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา 
                             - ด าเนินการคัดเลือกยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาจากแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ที่สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาในช่วงสี่ปี  น ามาใช้เป็นแนวทางในการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  
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                             - พิจารณาคัดเลือกวัตถุประสงค์จากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาน ามาจัดท าเป็น
วัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนาในช่วงสี่ปี เพ่ือเป็นกรอบในการพิจารณาโครงการ /กิจกรรมบรรจุในแผนสี่ปี    
                           - พิจารณาก าหนดโครงการ /กิจกรรมที่จะต้องด าเนินการเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่
ก าหนด 
            ๕.๔  จัดท ารายละเอียดโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาในช่วงสี่ปี 
                          น าโครงการที่เก็บรวบรวมข้อมูลจากการประชุมประชาคมและหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่
เกี่ยวข้องที่ได้รับการคัดเลือกมาจัดท ารายละเอียดโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาในช่วงสี่ปี ประกอบด้วย ชื่อ
โครงการ  วัตถุประสงค์ เป้าหมาย  (ผลผลิต/ของโครงการ)  งบประมาณ ระยะเวลา  ตัวชี้วัดความส าเร็จและ
ผู้รับผิดชอบ โดยเน้นรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมที่จะด าเนินการในปีแรกของแผนสี่ปี เพ่ือให้สามารถ
น าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีได้ต่อไป 
 

๕.๕  การจัดท าร่างแผนพัฒนาสี่ป ี
                            จัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล  เพ่ือ
จัดท าร่างแผนพัฒนาสี่ป ีโดยมีเค้าโครง  ดังต่อไปนี้     
                                   ส่วนที่  ๑  บทน า 
                                  ส่วนที่  ๒  สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
                                   ส่วนที่  ๓  สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา 
                                   ส่วนที่  ๔  สรุปยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา 
                                   ส่วนที่  ๕  บัญชีโครงการกิจกรรม 
                                   ส่วนที่  ๖  การน าแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล 
 

            ๕.๖  การอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาสี่ปี 
                           คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  น าร่างแผนพัฒนาสี่ปีเสนอต่อ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือพิจารณา  จากนั้นจึงน าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่ผ่านการพิจารณาเสนอต่อ
ผู้บริหาร และผู้บริหารอนุมัติและประกาศใช้แผนต่อไป   
 

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

๗. งบประมาณ 
  จ านวน  20,000 บาท 
   
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

๑  เทศบาลต าบลโพนทองได้ทราบปัญหาความต้องการ พร้อมทั้งก าหนดแนวทางการ 
พัฒนาวิธีการแก้ไขปัญหา จัดท าแผนงานโครงการและความต้องการของประชาชนและท้องถิ่น 

๒  เทศบาลต าบลโพนทองจะได้มีกรอบและแนวทางซึ่งเป็นทิศทางในการพัฒนาการ 
บริหารงานตามอ านาจหน้าที่ที่แน่นอน 

๓  ใช้เป็นเครื่องมือประสานการปฏิบัติงานกับหน่วยงานอื่น 
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๔  เป็นเวทีให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมกับเทศบาล  
๕  เป็นเครื่องมือในการก ากับดูแลและตรวจสอบการบริหารงานของประชาชน สภา 

เทศบาลฯ  หน่วยงานที่ก ากับดูแล  และอ าเภอ 
๖  ใช้เป็นแนวทางในการพิจารณาจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีของเทศบาล 

   ๗  สามารถสร้างเข้มแข็งให้ชุมชน/ต าบล  และสามารถแก้ไขปัญหาได้ตรงกับความต้องการที่
แท้จริงของประชาชน   เพ่ือเป็นการพัฒนาชุมชนทุกระดับให้มีศักยภาพมากยิ่งข้ึน 
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