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ค าน า 
 

การทุจริตเป็นปัญหาใหญ่ของสังคมไทยมาเป็นเวลานานและฉุดรั้งความเจริญก้าวหน้าการพัฒนา
ศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ซึ่งในปัจจุบันได้ทวีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่องท าให้
เกิดความเสียหายในวงกว้าง โดยส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ ระบบสังคม ระบบการเมือง การปกครองและ
การบริหารราชการเป็นอย่างมาก การแก้ปัญหาทุจริตจึงเป็นสิ่งส าคัญที่หน่วยงานในภาครัฐซึ่งเป็นหน่วยงานหลัก
ในการขับเคลื่อนประเทศไทยให้มีความเจริญก้าวหน้าสามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้อย่างทัดเทียม  ที่จะต้อง
ประสานความร่วมมือทั้งภาคเอกชนและภาคประชาสังคม เพ่ือร่วมกันพัฒนาปรับปรุงระบบการบริหารจัดการ
และการพัฒนาคนควบคู่ไปพร้อมๆ กันโดยการปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบ มีวินัยตลอดจนค่านิยมอ่ืนๆ                
ที่ถูกต้อง รวมทั้งเข้าใจวิถีดาเนินชีวิตที่สมควรและมีคุณค่า ประกอบกับคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้มีคาสั่งที่ 
69/2557 เรื่องมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหา การทุจริตประพฤติมิชอบ ได้ก าหนดให้ทุกส่วนราชการและ
หน่วยงานของรัฐ ก าหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกัน และแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วน
ราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจาก
ทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพ่ือสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้ 

เพ่ือให้การด าเนินการดังกล่าวบรรลุผลได้อย่างเป็นรูปธรรม งานนิติการ สานักงานปลัด องค์การบริหาร
ส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ขึ้นเพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐให้เกิดผลในทางปฏิบัติและ
เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ขององค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น ให้บรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์
ตามวิสัยทัศน์ก าหนดไว้ 
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ส่วนที่ 1 
บทน า 

 

1. การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์เพ่ือต้องการ
บ่งชี้ความเสี่ยงของการทุจริตที่มีอยู่ในองค์กรโดยการประเมินโอกาสของการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นตลอดจนบุคคล
หรือหน่วยงานที่อาจเกี่ยวข้องกับการกระทาทุจริต เพ่ือพิจารณาว่าการควบคุมและการป้องกันการทุจริตที่มีอยู่ใน
ปัจจุบันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่ 
 การทุจริตในระดับท้องถิ่น พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการขยายตัวของการทุจริตในระดับท้องถิ่น ได้แก่          
การกระจาย อ านาจลงสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แม้ว่าโดยหลักการแล้วการกระจายอ านาจมีวัตถุประสงค์
ส าคัญเพ่ือให้บริการต่างๆ ของรัฐสามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนมากขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้น
แต่ในทางปฏิบัติทาให้ แนวโน้มของการทุจริตในท้องถิ่นเพ่ิมมากยิ่งขึ้นเช่นเดียวกัน 
 ลักษณะการทุจริตในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ าแนกเป็น 7 ประเภท ดังนี้ 
 1) การทุจริตด้านงบประมาณ การทาบัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง และการเงินการคลัง ส่วนใหญ่เกิดจากการ
ละเลย ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 2) สภาพหรือปัญหาที่เกิดจากตัวบุคคล 

3) สภาพการทุจริตอันเกิดจากช่องว่างของกฎระเบียบและกฎหมาย 
4) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการขาดความรู้ความเข้าใจและขาดคุณธรรม

จริยธรรม 
5) สภาพหรือลักษณะปัญหาที่เกิดจากการขาดประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
6) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายในการ

ตรวจสอบจาก ภาคส่วนต่างๆ 
7) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากอ านาจบารมีและอิทธิพลท้องถิ่น 

สาเหตุและปัจจัยที่นาไปสู่การทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถสรุปเป็นประเด็นได้ ดังนี้ 
 1) โอกาสแม้ว่าในปัจจุบันมีหน่วยงานและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
แต่พบว่า ยังคงมีช่องว่างที่ทาให้เกิดโอกาสของการทุจริต ซึ่งโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นจากการบังคับใช้กฎหมาย             
ที่ไม่เข้มแข็ง กฎหมาย กฎ ระเบียบ ไม่รัดกุมและอ านาจหน้าที่โดยเฉพาะข้าราชการระดับสูงก็เป็นอีกโอกาสหนึ่ง
ที่ทาให้เกิดการทุจริต 
 2) สิ่งจูงใจเป็นที่ยอมรับว่าสภาวะทางเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม ทาให้คนใน
ปัจจุบัน มุ่งเน้นที่การสร้างความร่ารวย ด้วยเหตุนี้จึงเป็นแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่มีแนวโน้มที่จะทาพฤติกรรมการ
ทุจริตมากยิ่งข้ึน 
 

 
 

 
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564                          หน้า ๑ 



 

 3) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปร่งใส การทุจริตในปัจจุบันมีรูปแบบที่ซับซ้อนขึ้นโดยเฉพาะ
การทุจริตในเชิงนโยบายที่ทาให้การทุจริตกลายเป็นความชอบธรรมในสายตาของประชาชนขาดกลไกการ
ตรวจสอบความโปร่งใสที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเป็นการยากที่จะเข้าไปตรวจสอบการทุจริตของบุคคลเหล่านี้ 
 4) การผูกขาดในบางกรณีการด าเนินงานของภาครัฐ ได้แก่ การจัดซื้อ-จัดจ้าง เป็นเรื่องของการผูกขาด 
ดังนั้น จึงมีความเกี่ยวข้องเป็นห่วงโซ่ผลประโยชน์ทางธุรกิจ ในบางครั้งพบบริษัทมีการให้สินบนแก่เจ้าหน้าที่
เพ่ือให้ตนเองได้รับ สิทธิในการดาเนินงานโครงการของภาครัฐรูปแบบของการผูกขาด ได้แก่ การผูกขาดใน
โครงการก่อสร้างและโครงสร้าง พ้ืนฐานภาครัฐ 
 5) การได้รับค่าตอบแทนที่ไม่เหมาะสม รายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย ความยากจนถือเป็นปัจจัยหนึ่ง   ที่
ท าให้ ข้าราชการมีพฤติกรรมการทุจริตเพราะความต้องการที่จะมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ทาให้เจ้าหน้าที่ต้อง
แสวงหาช่องทางเพ่ือเพ่ิม “รายได้พิเศษ” ให้กับตนเองและครอบครัว 
 6) การขาดจริยธรรม คุณธรรม ในสมัยโบราณความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคุณธรรมที่ได้รับการเน้นเป็นพิเศษ
ถือว่า เป็นเครื่องวัดความดีของคน แต่ในปัจจุบัน พบว่า คนมีความละอายต่อบาปและเกรงกลัวบาปน้อยลง และ
มีความเห็นแก่ตัวมากยิ่งขึ้น มองแต่ประโยชน์ส่วนตนเป็นที่ตั้งมากกว่าที่จะยึดผลประ โยชน์ส่วนรวม 
 7) มีค่านิยมที่ผิด ปัจจุบันค่านิยมของสังคมได้เปลี่ยนจากยกย่องคนดี คนที่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นยก 
ย่องคนที่มีเงิน คนที่เปน็เศรษฐี มหาเศรษฐี คนที่มีต าแหน่งหน้าที่การงานสูง ด้วยเหตุนี้ ผู้ที่มีค่านิยมที่ผิดเห็นว่า 
การทุจริตเป็นวิถีชีวิตเป็นเรื่องปกติธรรมดา เห็นคนซื่อเป็นคนเซ่อ เห็นคนโกงเป็นคนฉลาด ย่อมจะทาการทุจริต
ฉ้อราษฎร์บังหลวง โดยไม่มีความละอายต่อบุญและบาป และไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายของบ้านเมือง 

2. หลักการและเหตุผล 
 ปัจจุบันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นในประเทศไทยถือเป็นปัญหาเรื้อรังที่นับวันยิ่งจะทวีความรุนแรงและ
สลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นและส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของชาติเป็นปัญหา              
ล าดับต้นๆ ที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง แม้ว่าในช่วงระยะที่ผ่านมา
ประเทศไทยได้แสดง ให้เห็นถึงความพยายามในการปราบปรามการป้องกันการทุจริต ไม่ว่าจะเป็นการเป็น
ประเทศภาคีภายใต้อนุสัญญา สหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต (United Nations ConventionAgainst 
Corruption-UNCAC) พ.ศ. 2546 การจัดตั้งองค์กรตามรัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะกรรมการป้องกัน
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้จัดทายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมาแล้ว             
3 ฉบับ แต่ปัญหาการทุจริตในประเทศไทยไม่ได้มีแนวโน้มที่ลดน้อยถอยลงสาเหตุที่ทาให้การทุจริตเป็นปัญหา          
ที่ส าคัญของสังคมไทยประกอบด้วยปัจจัยทางด้านพ้ืนฐานโครงสร้างสังคมซึ่งเป็นสังคมที่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐาน
ความสัมพันธ์แนวดิ่ง (Vertical Relation) หรืออีกนัยหนึ่งคือ พ้ืนฐานของสังคมอุปถัมภ์ที่ทาให้สังคมไทยยึดติด
กับการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน โดยเฉพาะในหมู่ญาติพ่ีน้องและพวกพ้องยึดติดกับกระแสบริโภคนิยม วัตถุนิยม            
ติดความสบาย ยกย่องคนที่มีเงินและมีอ านาจ คนไทยบางส่วนมองว่าการทุจริต คอรัปชั่นเป็นเรื่องปกติ             
ที่ยอมรับได้ซึ่งนับได้ว่าเป็นปัญหาที่ฝังรากลึกในสังคมไทยมาตั้งแต่อดีต หรือกล่าวได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของค่านิยม
และวัฒนธรรมไทยไปแล้ว ผนวกกับปัจจัยทางด้านการทางานที่ไม่ได้บูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนไว้
ด้วยกัน จึงส่งผลให้การท างานของกลไกหรือความพยายามที่ได้กล่าวมาข้างต้น ไม่สามารถทาได้อย่างเต็ม
ศักยภาพขาดความเข้มแข็ง                                                       
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 ปัจจุบันยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ 3 เริ่มจากปี พ.ศ. 
2560 จนถึงปี พ.ศ. 2564 ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติ  ใหม่ที่
ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐตลอดจน
ประชาชนในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพ่ือให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิใน
ด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้าน
ทุจริต” มีเป้าหมายหลักเพ่ือให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions 
Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2564 ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้นได้นั้น  การบริหารงาน
ภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่างจากที่ เป็นอยู่ใน
ปัจจุบัน ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได้ก าหนดยุทธศาสตร์             การด าเนินงาน
หลักออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) 
 ดังนั้นเพื่อให้การด าเนินการขับเคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตบังเกิดผลเป็นรูปธรรม
ในทางปฏิบัติ เป็นไปตามเจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ.
2560 – 2564) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงได้ตระหนักและให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการที่มีความ
โปร่งใส สร้างค่านิยม วัฒนธรรมสุจริตในสังคมอย่างยั่งยืนจึงได้ด าเนินการจึงได้ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ ด้านการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2559 - 2561) เพ่ือก าหนดแนวทางการ
ขับเคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตผ่านโครงการ/กิจกรรม/มาตรการต่างๆ                    ที่
เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน อันจะน าไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย            
ของการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างแท้จริง  

3. วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผน 
 1) เพื่อยกระดับเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล 
โพธิ์เก้าต้น 
 2) เพ่ือยกระดับจิตสานึกรับผิดชอบในผลประโยชน์ของสาธารณะของข้าราชการฝ่ายการเมือง
ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้นรวมถึงประชาชนในท้องถิ่น 
 3) เพ่ือให้การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น เป็นไปตามหลักบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี (Good Governance) 
 4) เพ่ือส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วม (people's participation) และตรวจสอบ (People’s audit) 
ของภาคประชาชน ในการบริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น 
 5) เพื่อพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น 
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4. เป้าหมาย 
 1) ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น
รวมถึงประชาชนในท้องถิ่นมีจิตสานึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้บังเกิดประโยชน์สุข                 
แก่ประชาชนท้องถิ่น ปราศจากการก่อให้เกิดข้อสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการจริ ยธรรม การขัดกัน
แห่งผลประโยชน์และแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ 
 2) เครื่องมือ/มาตรการการปฏิบัติงานที่สามารถป้องกันปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของ
ข้าราชการ 
 3) โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่สนับสนุนให้สาธารณะและภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและ
ตรวจสอบการปฏิบัติหรือบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น 
 4) กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล
โพธิ์เก้าต้นท่ีมีเข้มแข็งในการตรวจสอบ ควบคุมและถ่วงดุลการใช้อานาจอย่างเหมาะสม 
 5) องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น มีแผนงานที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระทาการทุจริต
และประพฤติมิชอบจนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วน 

5. ประโยชน์ของการจัดท าแผน 
 1).ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น
รวมถึงประชาชนในท้องถิ่นมีจิตส านึกรักท้องถิ่นของตนเอง อันจะนามาซึ่งการสร้างค่านิยม และอุดมการณ์ใน
การต่อต้านการทุจริต (Anti-Corruption) จากการปลูกฝังหลักคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิบาล รวมถึงหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงที่สามารถนามาประยุกต์ใช้ในการทางานและชีวิตประจาวัน 
 2) องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น สามารถบริหารราชการเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ดี (Good Governance) มีความโปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้ 
 3) ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตั้งแต่ร่วมคิด ร่วมทา ร่วมตัดสินใจรวมถึงร่วมตรวจสอบในฐานะพลเมือง           
ที่จิตส านึก รักท้องถิ่น อันจะน ามาซึ่งการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการทุจริต 
 4) สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ
องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น ทั้งจากภายในและภายนอกองค์กรที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการ
ทุจริต 
 5) องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น มีแนวทางการบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการ 
กระท าการทุจริตและประพฤติมิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วนให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ 
ด้านการป้องกันการทุจริต อันจะส่งผลให้ประชาชนในท้องถิ่นเกิดความภาคภูมิใจและให้ความร่วมมือกันเป็น  
เครือข่ายในการ เฝ้าระวังการทุจริตที่เข้มแข็งอย่างยั่งยืน 
 
 

 
 

 

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564                          หน้า 4 



 

ส่วนที่ 2 
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น อ าเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุร ี

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 “การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต” 
 

 
กลยุทธ์ 

 
แนวทางตามยุทธศาสตร์ 

 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

 

ปีงบประมาณ 
2564 

 
หมายเหตุ 

๑. การส่งเสริมให้มีระบบ
และกล่อมเกลาทางสังคม
เพื่อด้านทุจริต 

๑.๑ พัฒนาจิตส านึกสาธารณะ 1.) กิจกรรมโตไปไม่โกง 
2.) โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
3.) โครงการปลูกต้นไม้ 

- 
- 
- 

 

1.2 การใช้เครื่องมือการสื่อสารทางสังคม
เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

1.) โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมแก่บุคลากร 
2.) กิจกรรมถวายสัตย์ปฏิญาณเป็นข้าราชการที่ดีและ
เป็นหลังของแผ่นดิน 
 

- 
- 

 

2. ประยุกต์หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
เป็นเครื่องมือด้านทุจริต 

2.1 น าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
มาปรับใช้ในการกล่อมเกลาทางสังคมและ
ปฏิบัติงานต่อต้านการทุจริต 
 

1.) โครงการอบรมและส่งเสริมเกษตรอินทรีย์วิถียั่งยืน 
2.) โครงการพัฒนาอาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 

15,000 บาท 
10,000 บาท 

 

2.2 พัฒนาระบบและจัดการองค์ความรู้
การป้องกันการทุจริตตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

1.) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาศักยภาพของ
บุคลากร ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น 
2.) กิจกรรมอบรมให้ความรู้ 
    - คุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ 
    - การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
 

- 
 
- 
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กลยุทธ์ 

 
แนวทางตามยุทธศาสตร์ 

 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

 

ปีงบประมาณ 
2564 

 
หมายเหตุ 

3. เสริมสร้างหลักการมี
ส่วนร่วมของชุมชน 
(Community) และ
บูรณาการทุกภาคส่วน
เพื่อต่อต้านการทุจริต 
 

3.1 บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการ
ทุจริต 

1.) กิจกรรมติดป้ายประชาสัมพันธ์กรณีพบเห็นการ
ทุจริต 

- 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 “การสกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย” 
 

 
กลยุทธ์ 

 
แนวทางตามยุทธศาสตร์ 

 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

 

ปีงบประมาณ 
2564 

 
หมายเหตุ 

1. วางมาตรการเสริมใน
การสกัดกั้นการทุจริตเชิง
นโยบายบนฐานธรรมาภิ
บาล 

1.1 การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้อง
กับนโยบาย 

1.) กิจกรรม “จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น” 
2.) กิจกรรม “แต่งตั้งผู้รับผิดชอบศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ขององค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น” 
3.) กิจกรรม “เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการเงิน การ
คลัง พัสดุ และทรัพย์สินของ อบต. และการรับเรื่อง
ร้องเรียนเก่ียวกับการเงิน การคลัง” 
4.) มาตรการ “จัดให้มีช่องทางที่ประชาชนเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น” 
 

 

- 
 
- 
 
- 
 

 
- 
 

 

1.2 พัฒนากรอบชี้น าการก าหนดนโยบาย
ตามหลักธรรมาภิบาล 

1.) กิจกรรมจัดท ารายงานการคุมภายใน 
2.) กิจกรรมประเมินผลการควบคุมภายใน 
3.) มาตรการติดตามประเมินผลระบบการควบคุม
ภายใน 
4.) มาตรการให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้
ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่เพื่อตรวจสอบ ควบคุม 
ดูแล การปฏิบัติราชการของ อบต. 
5.) มาตรการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้ง
ภาครัฐและองค์กรอิสระ 
 

- 
- 
- 
 
- 
 
 
- 
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กลยุทธ์ 

 
แนวทางตามยุทธศาสตร์ 

 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

 

ปีงบประมาณ 
2564 

 
หมายเหตุ 

2. ส่งเสริมให้มีการศึกษา 
วิเคราะห์ ติดตาม และ
ตรวจสอบการทุจริตเชิง
นโยบายใน อปท. 
 

2.1 เผยแพร่องค์ความรู้ในการด าเนิน
นโยบายอย่างโปร่งใส และไร้การทุจริต
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

1.) มาตรการ “เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญและ
หลากหลาย” 

-  
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 “การพัฒนาระบบป้องกันการทุจริต” 

 
กลยุทธ์ 

 
แนวทางตามยุทธศาสตร์ 

 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

 

ปีงบประมาณ 
2564 

 
หมายเหตุ 

1. เพิ่มประสิทธิภาพ
ระบบงานป้องกันการ
ทุจริต 

1.1 พัฒนาระบบการท างานแบบบูรณา
การระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ภาคประชาสังคมในการป้องกันการ
ทุจริต 
 

1.) โครงการจัดให้ผู้บริหาร สมาชิกสภาและ
พนักงานส่วนต าบลเข้ารับการอบรมสัมมนา 

300,000 บาท  

1.2 พัฒนาการใช้ดุลพินิจและอ านาจ
หน้าที่ให้เป็นไปตามหลักบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี 

1.) กิจกรรมการให้บริการประชาชนช่วงพักกลางวัน 
2.) จัดท าเอกสาร/แผ่นพับประชาสัมพันธ์เผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารต่างๆ 
3.) ปรับปรุงป้ายแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการ
ให้บริการแก่ประชาชน 
4.) จัดท า/เตรียมแบบฟอร์มค าร้องต่างๆ พร้อม
ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มทุกงานบริการ 
 

- 
- 
 
- 
 
- 

 

2. สร้างกลไกการป้องกัน
เพื่อยับยั้งการทุจริต 

2.1 สร้างกลไกป้องกันเพ่ือยับยั้งการ
ทุจริต 

1.) โครงการจัดเวทีประชาคมระดับหมู่บ้านและ
ต าบล 
2.) มาตรการก าหนดขั้นตอน/กระบวนการเรื่อง
ร้องเรียน 
3.) จัดท าป้ายประชาสัมพันธ์เพ่ือระมัดระวังและ
ป้องกันบุคลากรภายนอกแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานเรียกรับผลประโยชน์และกระท าการโดย
ทุจริต 
 

30,000 บาท 
 
- 
 
- 
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กลยุทธ์ 

 
แนวทางตามยุทธศาสตร์ 

 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

 

ปีงบประมาณ 
2564 

 
หมายเหตุ 

2. สร้างกลไกการป้องกัน
เพื่อยับยั้งการทุจริต 

2.2 ก าหนดกลไกการติดตามและ
ประเมินผลการน าข้อเสนอแนะไปสู่การ
ปฏิบัติ 
 

1.)  กิจกรรมรายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ 
ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์รับทราบ 
2.)  จัดท าป้ายเพื่อรับเรื่องร้องเรียน 

-  

3. พัฒนานวัตกรรมและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อลดปัญหาการทุจริต 

3.1 พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศในระบบบริหารงาน
สาธารณะเพ่ือลดขั้นตอน หรือ
กระบวนการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่
รัฐ 
 

1.) จัดท าเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์เพ่ือเป็นช่องทาง
อ านวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้มาติดต่อแจ้งเรื่อง
ร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตของเจ้าหน้าที่ 

-  

4. พัฒนารูปแบบการ
สื่อสารสาธารณะเชิง
สร้างสรรค์เพื่อ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

4.1 พัฒนาและยกระดับรูปแบบการ
สื่อสารสาธารณะ เพื่อปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม 

1.) กิจกรรมประกาศเจตจ านงต่อต้านการทุจริตของ
ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2.) รณรงค์การต่อต้านการทุจริตภายในองค์กร ผ่าน
ทาง Application Line หรือสื่อ Social 
 

- 
 
- 

 

5. พัฒนาสมรรถนะและ
องค์ความรู้เชิง
สร้างสรรค์ของบุคลากร
ป้องกันการทุจริต 

5.1 พัฒนาและยกระดับการพัฒนา
บุคลากรด้านงานป้องกันและปราบปราม
การทุจริตให้มีความเป็นมืออาชีพและ
เป็นไปตามมาตรฐานสากล 
 

1.) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาศักยภาพ
ของบุคลากร ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น 

-  
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 “ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต” 

 
กลยุทธ์ 

 
แนวทางตามยุทธศาสตร์ 

 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

 

ปีงบประมาณ 
2564 

 
หมายเหตุ 

1. เพิ่มประสิทธิภาพ
ระบบงานป้องกันการ
ทุจริต 

1.1 การปรับปรุงระบบการรับเรื่อง
ร้องเรียนของหน่วยงานต่อต้านการทุจริต
ต่างๆ ให้มีความรวดเร็ว เข้าถึงได้
โดยง่าย 
 

1.) มีช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน ข้อคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะจากประชาชน 

-  

1.2 การสร้างความเชื่อมั่นและความ
ไว้วางใจต่อระบบการรับเรื่องร้องเรียน 

1.) การรับเรื่องร้องเรียนและติดตาม การจัดการ
เรื่องร้องเรียนการทุจริตของหน่วยงานในสังกัด 

-  
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ส่วนที่ 3 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการตามแผนปฏิบัติการ 

 

โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชนต าบลโพธิ์เก้าต้น (กิจกรรม “โตไปไม่โกง”) 

1.ชื่อโครงการ : โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชนต าบลโพธิ์เก้าต้น (กิจกรรม “โตไปไม่โกง”) 
๒. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 

ในปัจจุบันการทุจริตคอร์รัปชันเป็นปัญหาที่ท าลายสังคมอย่างรุนแรงและฝังรากลึก เป็นปัญหาที่สะท้อน 
วิกฤตการณ์ด้านคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคม ซึ่งการที่จะแก้ไขปัญหาใต้อย่างยั่งยืนนั้นคนในสังคมต้อง 
ค่านิยมในการรักความดีและรู้สึกไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชั่นและการโกงทุกรูปแบบ โดยเฉพาะในกลุ่ม 
เด็กและเยาชน ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พุทธศักราช ๒๕๓๗ และแก้ไข 
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. ๒๕62 มาตรา 66 องค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจหน้าที่ในการพัฒนาต าบลทั้ง 
ในด้านเศรษฐกิจ สังคมจะสะวัฒนธรรม และมาตรา ๖๗ ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนต าบลมี 
หน้าที่ต้องท าในเขตองค์การบริหารส่นต าบล ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และส่งเสริมการ พัฒนาสตรี 
เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ พระราชบัญญัติหนแผนและขั้นตอนกระบายอ านาจให้แก่ องค์กรปกครอ ง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา 16 ให้ อบต. เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจและหน้าที่             
ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ดังนี้ จัดการศึกษา               
การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส และ พระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๔2 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕๕๓ มาตรา 6 ที่ต้องการ
พัฒนาคนไทยให้เป็นคนที่สมบูรณ์ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา ความรู้ มีคุณธรรมและ
จริยธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข และมาตรา ๒๕ ก าหนดให้รัฐต้องส่งเสริม
การด าเนินงานและจัดตั้งแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตทุกรูปแบบ นั้น 

องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้นพิจารณาเห็นความส าคัญของปัญหาดังกล่าว จึงได้จัดโครงการ 
สร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชนต าบลโพธิ์เก้าต้น (กิจกรรม “โตไปไม่โกง”) ขึ้นเพ่ือเป็นการ สร้าง           
ภูมิคุ้มข้นและค่านิยมที่ถูกต้องซึ่งจะเป็นรากฐานที่ส าคัญที่ท าให้เด็กและเยาวชนเติบโตขึ้นเป็นพลเมือง             
ที่มีคุณภาพ และเป็นการป้องกันแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชันที่ได้ผลที่สุด โดยการปลูกฝังจิตส านึกให้เด็กและ
เยาวชนรักความถูกต้อง มีความซื่อสัตย์สุจริต การยึดมั่นในความสัตย์จริงรู้จักแยกแยะถูกผิดปฏิบัติต่อตนเอง 
และผู้อ่ืนโดยขอบ ไม่คดโกง มีจิตสาธารณะ มีจิตส านึกเพ่ือสวนรวมตระหนักรู้และค านึงถึงสังคมส่วนรวม               
มีความรับผิดชอบต่อตัวเองในการกระท าใดๆ และพร้อมที่จะเสียสละประโยชน์ส่วนตนเพ่ือรักษาประโยชน์
ส่วนรวม  

 

๓. วัตถุประสงค์ 

๓.1 เพ่ือส่งเสริม และปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนเป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์ สุจริต 

๓.๒ เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชนยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชั่นและการโกง           
ทุกรูปแบบ 

3.3 เพ่ือส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะ และพร้อมที่จะเสียสละประโยชน์ส่วนตน เพ่ือรักษา
ประโยชน์ส่วนรวม 
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4. เป้าหมาย 

 - เชิงปริมาณ 
 - เด็กและเยาวชนต าบลโพธิ์เก้าต้น  
 - เชิงคุณภาพ 
 - เด็กและเยาวชนเกิดความตระหนักรู้ สามารถแยกแยะถูก ผิด ชั่ว ดี สามารถน าความรู้ประสบการณ์ที่
ได้รับมาปรับใช้กับตนเอง และสังคมส่วนรวมได้อย่างมีความสุข 
 

5. กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินงาน 

 5.1 จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติ 
 5.2 แต่งตั้งคณะกรรมการและประสานงานคณะวิทยากร 
 5.3 ด าเนินการตามโครงการ 
 5.4 สรุปผลการด าเนินการตามโครงการ 
 

6. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น 
 

7. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 

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

9. ผู้รับผิดชอบด าเนินโครงการ 
 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น 
 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 10.1 เด็กและเยาวชนได้รับการปลูกฝังให้เป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์ สุจริต  
 10.2 เด็กและเยาวชนมีภูมิคุ้มกันทางสังคม ไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชันและการโกงทุก
รูปแบบ 
 10.3 เด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะ และพร้อมที่จะเสียสละประโยชน์ส่วนตน เพ่ือรักษาประโยชน์
ส่วนรวม 
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โครงการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวภายในต าบล 
1. ชื่อโครงการ : โครงการปลูกต้นไม้เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวภายในต าบล 
2. หลักการและเหตุผล 
  เนื่องด้วยปัจจุบัน โลกก าลังเผชิญกับสภาวะการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) 
ที่ท าให้อุณหภูมิโลกสูงขึ้น หรือที่ เรียกว่า สภาวะโลกร้ อน ซึ่งส่งผลให้เกิดปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ                        
ที่มีผลกระทบ กับวิถีชีวิตของมนุษย์ อาทิ เกิดความแห้งแล้ง มีไฟไหม้ป่า ฝนตกไม่ตรงฤดูกาล อากาศหนาวและ
หิมะตกในประเทศท่ีไม่เคยมีหิมะตก ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการตัดไม้ท าลายป่าของมนุษย์ ดังนั้น ประเทศต่างๆ 
ทั่วโลก จึง ได้ร่วมมือกันป้องกันและแก้ไขภาวะโลกร้อน ซึ่งเป็นปัญหาที่ส าคัญส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนทั้ง ในระดับภูมิภาคและระดับประเทศ การเพิ่มพ้ืนที่สีเขียวจึงเป็นหนทางหนึ่งในการแก้ไขปัญหาภาวะ
โลกร้อน โดยตรงเนื่องจากต้นไม้เป็นแหล่งดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ แหล่งกรองมลพิษ และผลิตก๊าซ
ออกซิเจน อีกท้ัง เป็นการสร้างความสมดุลการใช้พื้นท่ีให้เกิดความเหมาะสม ลดอุณหภูมิของพ้ืนผิวในพ้ืนที่นั้น ๆ 
ลงได้อย่างน้อย ๒ องศาเซลเซียส เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น 
จึงได้จัดท าโครงการ “ปลูกต้นไม้เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว ลดภาวะโลกร้อนในพ้ืนที่ต าบลโพธิ์เก้าต้น” เพ่ือให้
ประชาชนได้มี ส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อนสร้างเมืองน่าอยู่สวยงาม (Beautified City) และร่วม
ถวายเป็นราชสักการะในวโรกาสมหามงคลดังกล่าว ดังนั้น กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, องค์การบริหารส่วน
ต าบลโพธิ์เก้าต้น จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้นมาเพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวในพ้ืนที่กสิกรรมของประชาชนและพ้ืนที่ว่าง 
เปล่าในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น เพ่ือให้เกิดความร่มรื่นแก่ชุมขน พร้อมทั้งเป็นการเพ่ิมคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนในชุมชน  

๓. วัตถุประสงค ์
  ๓.๑ เพ่ือให้ประชาชนตระหนักในคุณค่าของสิ่งแวดล้อม และรักษาทรัพยากรธรรมชาติอันเป็นสารารณะ 
ร่วมกัน 
  ๓.๒ เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน โดยเพ่ิมพ้ืนที่              
สีเขียว ต าบลโพธิ์เก้าต้น 
  ๓.๓ เพ่ือให้ประชาชนน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจ าวัน เกิดความสมดุลเพ่ิมมูลค่า 
ทรัพยากรที่มีและลดภาวะโลกร้อน 
  ๓.๔ ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเป็นเมืองน่าอยู่ สวยงาม (Beautified City) สร้างความร่มรื่นและคลาย 
ร้อนแก่ประชาชน  
 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  ประชาชนร่วมกันปลูกต้นไม้  
 

๕. พื้นที่ด าเนินการ 
  พ้ืนที่สารารณะในเขตต าบลโพธิ์เก้าต้น 
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6. วิธีด าเนินงาน 
 6.1 ประสานงานกับส่วนราชการ องค์กรภาคเอกชน สถาบันการศึกษา กลุ่มพลังมวลชน และประชาชน
ในท้องถิ่นร่วมกิจกรรม 
 6.2 ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่ ให้จัดเตรียมสถานที่
เพ่ือปลูกต้นไม้ 
  6.3 จัดหาพันธุ์ไม้เพ่ือใช้ในโครงการ 
 6.4 ด าเนินการปลูกต้นไม้โดยส่วนราชการองค์กรภาคเอกชนสถาบันการศึกษากลุ่มพลังมวลชน และ
ประชาชนในท้องถิ่น 
 6.5 ดูแลรักษาและติดตามผลโดย องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น 
 

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

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 

9. ผู้รับผิดชอบด าเนินโครงการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น 
 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 10.1 ท าให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความเข้าใจถึงความส าคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 10.2 ท าให้เพิ่มพ้ืนที่ป่าไม้และสิ่งแวดล้อมท่ีดี และช่วยลดภาวะโลกร้อน 
 10.3 ท าให้ประชาชนมีจิตส านึก ในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 10.4 ท าให้เยาวชนและกลุ่มพลังมวลชนใช้เป็นแนวทางในการสร้างความสามัคคีและสร้างความร่มรื่น
ในชุมชน 
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โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการป้องกันการทุจริต 
๑. ชื่อโครงการ : โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการป้องกันการทุจริต  
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน           
พ.ศ. 2544 ก าหนดให้หน่วยรับติดตามประเมินผลการควบคุมภายในที่ได้ก าหนดไว้รายงานต่อผู้ก ากับดูแลและ 
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณเพ่ือให้การ 
ปฏิบัติถูกต้องและเป็นไปตามระเบียบฯ ก าหนด 

๓. วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค์กรขององค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น 
 ๒. เพ่ือสรุปรายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายในให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น
ทราบตามแบบทีม่ีระเบียบ” ก าหนด 
 ๓. เพ่ือรายงานการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในต่อผู้ก ากับดูแลและคณะกรรมการตรวจ 
เงินแผ่นดิน ตามก าหนด  
 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ส่วนราชการทุกหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น 
 

๕. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น 
 

6. วิธีด าเนินการ 
 1. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค์กร  
 ๒. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย  
 3. ผู้บริหารมีหนังสือแจ้งให้ทุกส่วนราชการติดตามและประเมินผลการควบคุระภายใน 
 4. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย ด าเนินการประเมิน 
องค์ประกอบตามแบบ ปย.1 และประเมินผลการปรับปรุงการควบคุมภายในตามแบบ ปย.๒ 
 ๕. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับองค์กร ดาเนินการรวบรวม เพ่ือจัดท า 
รายงานการควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ข้อ 6 ระดับองค์กร และน าเสนอผู้บริหารพร้อมจัดส่งรายงานให้ผู้
ก ากับดูแลและคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน  
 

7. ระยะเวลาการด าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564) 
 

8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
 

๔. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น 
 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
 - บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
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โครงการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
๑. ชื่อโครงการ : โครงการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง  
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 การส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจระดับชุมชนก่อให้เกิดรายได้ และแก้ปัญหาการว่างงานของ ประชาชนที่
ได้รับผลกระทบจากภาวะวิกฤตทางการเงิน เป็นกระบวนการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือสร้างขุมขนให้ เข้มแข็งและ
พ่ึงตนเองได้ และเป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะส่งเสริมให้ประชาชนได้เกิดกลุ่มอาชีพที่หลากหลาย มีการพ่ึงพาอาศัยกัน  
และกัน เกิดความสามัคคีขึ้นในหมู่คณะ และชุมชนรายังสามารถน าสินค้ามาจ าหน่ายหรือแลกเปลี่ยน กันจะเป็น
ทุนหมุนเวียนในชุมชน และดึงให้ประชาชนในบริเวณใกล้เคียงมาใช้บริการ ในเดียวกับการอุดหนุน ร้านค้าใน
ชุมชน สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมให้กินของไทย ใช้ของไทย ซึ่งการด าเนินงาน ดังกล่าวจะ
เกิดประโยชน์แก่ประชันอย่างทั่วถึง และเท่าเทียมกันอันจะส่งผลให้การแก้ไขปัญหาในระดับ เศรษฐกิจรากหญ้า 
ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือเป็นการเพ่ิมศักยภาพและขีดความสามารถกลุ่มอาชีพให้สามารถ
พ่ึงตนเองได้ และสนับสนุนกลุ่มอาชีพที่มีอยู่ให้ได้รับการต่อยอดเพ่ือความเจริญเติบโตสามารถเป็นสินค้าที่ผู้รับ 
ได้รับการยอมรับในระดับหนึ่ง อันจะเป็นการสร้างความเข้มแข็งของภาคประชาชนให้อยู่อย่างมีประสิทธิภาพและ 
ยั่งยืนต่อไป  

๓. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ของชุมชน และพัฒนากลุ่ม อาชีพเดิม  
 ๓.๒ เพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
 ๓.3 เพ่ือส่งเสริมให้เกิดการสร้างรายได้และทุนหมุนเวียนภายในชุมชน  
 ๓.๔ เพ่ือให้ชุมชนมีระบบในการบริหารจัดการที่ดีในกลมอาชีพ 
 3.๕ เพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ์ในชุมชนไปสู่สินค้า OTOP  
 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชน/องค์ กลุ่มอาชีพ/ผู้ด้อยโอกาสที่อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น 
 

๕. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เกาต้น  
 

6. กิจกรรมรายละเอียดของโครงการ 
 6.1 ประชาสัมพันธ์โครงการให้ประชาชนได้รับทราบและเข้าร่วมโครงการฯ  
 6.2 เสนอโครงการต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ือพิจารณาอนุมัติ   
 6.3 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานเพ่ือคัดกรองโครงการ  
 6.4 จัดอบรมกลุ่มอาชีพและจัดซื้อวัสดุ - อุปกรณ ์
 6.5 ติดตามและประเมินผลโครงการเป็นระยะ   
 

๗. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
8. ผลผลิต 
 8.1 กลุ่มอาชีพต่าง ๆ ในชุมชนได้รับการส่งเสริมและมีการแลกเปลี่ยนความรู้  
 8.2 ผู้ว่างงาน ตกงาน มีอาชีพรองรับ และบรรเทาปัญหาความเดือดร้อน  
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 8.3 สนับสนุนให้เกิดผลิตภัณฑ์ชุมชน และพัฒนาให้มีคุณภาพไปสู่ตลาดภายนอกอย่างมีมาตรฐานสากล
8.4 ชุมชนเกิดความเข้มเเข็ง มีความรักความสามัคคี และเกิดการเรียนรู้ร่วมกันในชุมชน 
 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 - คุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจชุมชนมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน  
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กิจกรรมการติดป้ายประชาสัมพันธ์กรณีพบเห็นการทุจริต 
๑. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการติดป้ายประชาสัมพันธ์กรณีพบเห็นการทุจริต  
๒. หลักการและเหตุผลที่มาของโครงการ 
 ปัญหาการทุจริตที่เกิดข้ึนในหน่วยงานภาครัฐได้ส่งผลเสียหายกับประเทศชาติอย่างมาก จ าเป็นที่ทุกภาค 
ส่วนในสังคมจะต้องตระหนักและร่วมกันแก้ไขจัดการปัญหา โดยการเข้าไปมีส่วนร่วมเป็นเครือข่ายในการ
ขับเคลื่อนต่างๆ ให้เกิดการเฝ้าระวัง ป้องปรามการทุจริต ในรูปแบบการกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนในจังหวัดได้ 
ตระหนักถึงปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นและมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
 

๓. วัตถุประสงค ์
 ๓.๑ เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต 
 3.2 เพ่ือแสดงเจตนารมณ์ในการแก้ไขปัญหาการทุจริต  
 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนในต าบลโพธิ์เก้าต้น 
 

๕. พื้นที่ด าเนินการ 
 ต าบลโพธิ์เก้าต้น 
  

6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 ขออนุมัติจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์  
 6.2 ปิดประกาศประชาสัมพันธ์  
 6.3 จัดจ้าหน้าที่รับผิดชอบรับแจ้งเหตุทางโทรศัพท์   
 ๖.๔ บันทึกเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์  
 6.๕ เสนอผู้บริหารพิจารณาสั่งการ 
 ๖.๖ ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขเรื่องที่ได้รับการร้องเรียน  
 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 - ๒๕๖๔)  
 

๘. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 องคก์ารบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น 
 

๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 10.๑ จ านวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต  
 10.2 น าเรื่องท่ีได้รับการร้องเรียนไปด าเนินการปรับปรุงแก้ไข 
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กิจกรรม จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น 
๒. หลักการและเหตุผล 
 อาศัยอ านาจตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ซึ่งบทบัญญัติไว้
ว่าภายใต้บังคับมาตรา ๑๔ และมาตรา ๓๕ หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อย 
ดังต่อไปนี้ไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการก าหนด 
 และเพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการบริหาราชการที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ เรื่องหลักธรรมาภิบาล              
ความไปร่งใส การมีส่วนร่วม สามารถตรวจสอบได้  
 

๓. วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมาย จึงจัดท าระเบียบองค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น ว่าด้วยข้อมูล
ข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕40 และประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น เรื่อง ค่าธรรมเนียมการ            
ท าส าเนาและการรับรองส าเนาข้อมูลข่าวสารของศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้นขึ้น 
 ๒. เพ่ือให้บริการข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดู ศึกษา ค้นคว้า ตลอดจนเผยแพร่ 
จ าหน่าย จ่ายแจก รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามระเบียบนี้  
 ๓. เพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับประชาชนในการจัดระบบข้อมูลข่าวสาร ดังนี้ 
   ๓.๑ ข้อมูลข่าวสารที่ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา  
   3.๒ ข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้  
   ๓.๓ ข้อมูลข่าวสารอื่น 
   3.4 ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล  
 

๔. เป้าหมาย 
 1. จัดเตรียมสถานที่จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ จ านวน ๑ แห่ง 
 ๒. ระเบียบองค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ จ านวน 1 ชุด 
 ๓. ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้นเรื่องค่าธรรมเนียมการท าส าเนาเละการรับรองส าเนา
ข้อมูลข่าวสารของศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น จ านวน ๑ ฉบับ 
 ๔. แบบค าร้องขอตรวจดูข้อวุลข่าวสาร จ านวน 1 ฉบับ  
 

๕. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น 
6. วิธีการด าเนินงานโครงการ 
 6.1 จัดท าบันทึกขออนุมัติจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ  
 6.๒ เมื่ออนุมัติแล้ว แจ้งเวียนทราบภายในทุกส่วนราชการ  
 ๖.๓ จัดท าร่างระเบียบฯ ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ เสนอต่อผู้บริหารเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
 6.4 จัดการประกาศฯ เรื่องค่าธรรมเนียมการท าส าเนาและการรับรองส าเนาข้อมูลข่าวสาร เสนอต่อ 
ผู้บริหารเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
 ๖.๕ จัดท าร่างแบบค าร้องขอตรวจดูข้อมูลข่าวสาร เสนอต่อผู้บริหารเพ่ือพิจาระนายนุมัติ 
 ๖.๖ จัดเตรียมสถานที่ โต๊ะ ตู้เอกสาร และจัดวางเอกสารตามกฎหมายก าหนด  
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๗. ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ 
 ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 - ๒๕๖๔) 
 

8. งบประมาณ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
 

9. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
 ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น 
 

๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. มีการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น ณ ส านักงาน
องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น 
 ๒. มีการจัดระบบข้อมูลข่าวสารที่ครบถ้วน ไว้ส าหรับอ านวยความสะดวกให้กับประชาชน  
 3. มีประชาชนขอตรวจดูข้อมูลข่าวสารทางราชการ 
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กิจกรรม “การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการเงิน การคลัง  
พัสดุและทรัพย์สินของ อบต. และการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเงินการคลัง” 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการเงิน การคลัง พัสดุและทรัพย์สินของ อบต. และ
การรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเงินการคลัง”  
๒. หลักการและเหตุผล 
 การบริหารงานราชการในปัจจุบัน ภาคประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมและมีบทบานอย่างมากในการ 
บริหารงานของราชการส่วนท้องถิ่นในด้านต่างๆ การบริหารงานราชการส่วนท้องถิ่นต้องสามารถตรวจสอบได้ 
ต้องมีความโปร่งใส ต้องให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูล ข่าวสาร ในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ เพ่ือเป็นการป้องกัน 
มิให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ภาครัฐและภาคประชาชน  
 

๓. วัตถุประสงค ์
 เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในการปฏิบัติงานให้ประชาชนได้รับรู้ เพ่ือประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานของ 
ภาครัฐเพ่ือส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริตประพฤติมิชอบ       
ในภาครัฐเสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายในการติดตามและตรวจสอบการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ    
ให้มีความเข้มแข็งเพ่ือให้มีระบบ และกลไกในการป้องกันเละตรวจสอบมิให้เกิดการทุจริต หรือการปฏิบัติหน้าที่
โดยมิชอบในภาครัฐ  
 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนภายในเขต อบต. โพธิ์เก้าต้น 
 

๕. พื้นที่ด าเนินการ 
 อบต.โพธิ์เก้าต้น 
 

6. วิธีด าเนินการ 
 เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงบประมาณ รายการบัญชีรับจ่ายเงินประจ าปี และการจัดซื้อจัดจ้าง 
จัดหาพัสดุต่างๆ รวมถึงการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการช าระภาษีท้องถิ่น และการรับเรื่องร้องเรียนทางด้าน 
การเงินการคลัง ผ่านทางเว็บไซต์ของ อบต.โพธิ์เก้าต้น และปิดประกาศข้อมูลดังกล่าวที่บอร์ด ประชาสัมพันธ์ของ 
อบต.โพธิ์เก้าต้น  
 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 - ๒๕๖๔) 
 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น 
๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญของทางราชการ ประชาชนมีโอกาสได้ตรวจสอบการบริหารงาน 
ของ อบต. ท าให้ลดการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 
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มาตรการ “จัดให้มีช่องทางที่ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของ อบต.โพธิ์เก้าต้น” 
๑. ชื่อโครงการ : มาตรการ “จัดให้มีช่องทางที่ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของ อบต.โพธิ์เก้าต้น” 
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของมาตรการ 
 ด้วยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา ๗ และมาตรา 9 ก าหนดให้ 
หน่วยงานของรัฐจะต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่ส าคัญๆ ของหน่วยงาน เช่น โครงสร้างและการจัดองค์กร 
อ านาจหน้าที่ แผนงาน โครงการและอ่ืนๆ 
 ดังนั้น อบต.โพธิ์ เก้าต้น จึงได้ตระหนักและเห็นความส าคัญของการเผยแพร่ข้อมูลที่ส าคัญๆ                    
ของหน่วยงานผ่านทางช่องทางท่ีหลากหลาย เพ่ือให้การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ 
หน่วยประชาสัมพันธ์ ณ ที่ท าการของหน่วยงาน เว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสังคม (Social Media ) หมายเลข 
โทรศัพท์เฉพาะ การเผยแพร่ข้อมูลทางสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ โทรทัศน์ วิทยุ  สื่ออิเล็กทรอนิกส์อ่ืนๆ ทั้งนี้                  
เพ่ือให้ประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่และเข้าถึงข้อมูลตามภารกิจหลัก               
ของ อบต. โพธิ์เก้าต้น ได้ง่ายและสะดวกมากข้ึน  
 

๓. วัตถุประสงค ์
 ๓.๑ เพ่ือให้มีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานที่หลากหลาย  
 ๓.๒ เพ่ือให้ประชาชนหรือผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกมากยิ่งข้ึน 
 3.3 เพ่ือให้มีช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนที่เข้าถึงประชาชนได้ง่าย  
 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน จ านวนไม่น้อยกว่า 6 ช่องทาง  
 

๕. พื้นที่ด าเนินการ 
 พ้ืนที่ทั้งในและนอกเขต อบต.โพธิ์เก้าต้น 
 

6. วิธีด าเนินการ 
 จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน ได้แก่  
   - บอร์ดหน้าส านักงาน อบต.โพธิ์เก้าต้น  
   - บอร์ดประชาสัมพันธ์ของ อบต.โพธิ์เก้าต้น ร้านค้าชุมชนตามชุมชน/หมู่บ้าน 
   - ประกาศเสียงตามสายวิทยุชุมชน/หอกระจายข่าว/รถกระจายเสียง/หน่วยประชาสัมพันธ์ 
เคลื่อนที ่
   - ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีเจ้าหน้าที่ให้บริการประจ าและให้
ประชาชนสืบค้นได้เอง  
   - จัดส่งเอกสารเผยแพร่รายงานประจ าปี  
   - ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านสื่อมวลชน/การจัด
แถลงข่าว 
   - หนังสือพิมพ์หรือวิทยุท้องถิ่น ประกาศผ่านเว็บไซต์/เว็บบอร์ดเฟสบุ๊ค ที่มีข้อมูลผลการ
ด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วน 
 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 - ๒๕๖๔) 
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8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น 
๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 จ านวนช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข้าวสารของหน่วยงาน 
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กิจกรรมจัดท ารายงานการควบคุมภายใน 
๑. ชื่อโครงการ : กิจกรรมจัดท ารายงานการควบคุมภายใน  
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน                     
พ.ศ. ๒๕44 ก าหนดให้หน่วยรับตรวจติดตามประเมินผลการควบคุมภายในที่ได้ก าหนดไว้ รายงานต่อผู้ก ากับ
ดูแลและคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ
ดังนั้น เพ่ือให้การปฏิบัติถูกต้อง และเป็นไปตามที่ระเบียยฯ ก าหนด อบต.โพธิ์เก้าต้น จึงได้มีการจัดท าและ
รายงานการควบคุมภายในตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินก าหนด เป็นประจ าทุกปี  
 

3. วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค์กรของ อบต.โพธิ์เก้าต้น 
 ๒. เพ่ือสรุปรายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายในให้นายกองค์การบริหารสวนต าบลโพธิ์เก้าต้น 
ทราบตามแบบที่ระเบียบฯ ก าหนด 
 3. เพ่ือรายงานการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในต่อผู้ก ากับดูแลและคณะกรรมการตรวจ 
เงินแผ่นดินตามก าหนด  
 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ทุกกอง/ส านัก องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น  
 

๕. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น  
 

6. วิธีด าเนินการ 
 1. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค์กร  
 ๒. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามเสาะประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย  
  ๓. ผู้บริหารมีหนังสือแจ้งให้ทุกส่วนราชการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน 
 ๔. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย ด าเนินการประเมิน 
องค์ประกอบ ตามแนบ ปย.1  และประเมินผลการปรับปรุงการควบคุมภายในตามแบบ ปย.2 
 ๕. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับองค์กร ด าเนินการรวบราม เพ่ือจัดท า 
รายงานการควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ข้อ ๖ ระดับองค์กร และน าเสนอผู้บริหาร พร้อมจัดส่งรายงานให้ผู้ 
ก ากับดูแลและคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน  
 

๗. ระยะเวลาการด าเนินการ 
 ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 - ๒๕๖๔) 
 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไมใ่ช้งบประมาณด าเนินการ  
 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 อบต.โพธิ์เก้าตน้ 
 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
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กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน  
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ระบบการควบคุมภายในเป็นกลไกที่ส าคัญและเป็นเครื่องมือในการบริหารงานในหน่วยงานไม่ว่าจะเป็น 
ในภาครัฐ หรือเอกชนทั้งขน เล็กและขนาดใหญ่ ระบบการควบคุมภายในจะช่วยควบคุมหรือลดความเสี่ยงของ 
หน่วยงานให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ซึ่งจะท าให้ปฏิบัติงานเละการจัดการของหน่วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค์   
ในอดีตที่ผ่านมาการบริหารงานของหน่วยงานภาครัฐได้มีการควบคุมภายในตามที่กระทรวงการคลังประกาศ             
ให้ ใช้เป็นเรื่องๆ ไป ซึ่งอาจอยู่ในรูปของกฎหมาย ระเบียบ ระบบบัญชี หนังสือสั่งการ และหนังตอบข้อหารือ 
ต่างๆ โดยส่วนใหญ่จะเน้นไปที่การควบคุมด้านการเงินและบัญชีและการปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบหรือ 
กฎเกณฑ์ที่ทางราชการก าหนดไว้ ซึ่งไม่ครอบคลุมถึงการจัดการด้านอ่ืนๆ นอกเหนือจากด้านการเงินและบัญชี          
ในหน่วยงาน จึงไม่สามารสะท้อนภาพถึงผลการด าเนินงานในภาพรวมของหน่วยงานได้ ระบบการควบคุมภายใน
ที่ต่างเป็นระบบการควบคุมที่ครอบคลุมงานทุกด้านและสามารถสะท้อนภาพให้เห็นเป็นองค์รวมของหน่วยงาน 
นั้นๆ ว่ามีการด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่เพียงใด การที่ระบบการควบคุมภายในของรัฐ 
ยังไม่ครอบคลุมทุกระบบงาน อาจเป็นช่องทางรั่วไหลท าให้เกิดความเสียหายในหน่วยงานและการด าเนินงาน           
ไม่สัมฤทธิ์ผล ทั้งนี้ สาเหตุส่วนหนึ่งอาจเกิดจากการก าหนดหน้าที่และมอบหมายงานในหน่วยงานไม่เหมาะสม 
การ มอบหมาย การปฏิบัติงานทั้งกระบวนการให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งเพียงคนเดียว การควบคุมสอบทานและการ 
ตรวจสอบยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอตลอดจนขาดการประเมินและรบริหารความเสี่ยงการควบคุมภายใน ของ
หน่วยงานที่ก าหนดขึ้น เเละพัฒนาให้ระบบการควบคุมภายในดังกล่าวทันสมัยอยู่เสมอ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้นพิจารณาแล้วเห็นว่าเพ่ือให้องค์กรมีแนวทางในการก าหนด ระบบ
การควบคุมภายใน ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน่วยงานจึงได้ก าหนด
กิจกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้นขึ้น  
 

๓. วัตถุประสงค ์
 ๓.๑ เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ท าให้การใช้ทรัพยากรเป็นไป 
อย่างประหยัดและคุ้มค่า โดยลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ซ้ าซ้อนหรือไม่จ าเป็น ลดความเสี่ยงหรือผลเสียหาย     
ด้าน การเงินหรือด้านอ่ืนๆ ที่อาจมีขึ้น 
 ๓.๒ เพ่ือให้มีข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้องครบถ้วนและเชื่อถือได้ สร้างความมั่นใจแก่ผู้บริหาร 
ในการตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารและการปฏิบัติงาน และบุคคลภายนอกที่เก่ียวข้อง 
 ๓.๓ เพ่ือให้บุคลากรมีการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย เงื่อนไขสัญญา ข้อตกลง “ระเบียบข้อบังคับ
ต่างๆ ของหน่วยงานอย่างถูกต้องและครบถ้วน  
 

4. เป้าหมาย 
 เพ่ือให้การควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ 
เหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน่ายงาน อีกทั้งยังเป็นการควบคุมหรือลดความเสี่ยงของหน่วยงานให้อยู่ในระดับ 
ที่ยอมรับได้ ซึ่งจะท าให้การปฏิบัติงานและการจัดงานของหน่วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค์  
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๕. วิธีด าเนินการ 
 ๕.1 แต่งตั้งคณะท างานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงิน 
แผ่นดินว่าด้วยการก าหนดมาตฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕4๔ ข้อ 6 
 ๕.๒ ประชุมคณะท างานเพ่ือปรับปรุงพัฒนาระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้การปฏิบัติตาม 
ภารกิจและตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล โพธิ์เก้า
ต้น เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 ๕.๓ การรวบรวมผลการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในให้คณะท างานฯ เพ่ือสรุปข้อมูล 
 ๕.๔ รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นเเละอุปสรรคต่างๆ ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเเละ 
ผู้บริหารทราบ  
 

6. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าตน้  
 

7.ระยะเวลาด าเนินการ 
 ระยะเวลา ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  
 

8. หน่วยงานรับผิดชอบ 
 ทุกกอง/ส านัก ขององค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น  
9. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณด าเนินการ  
 

10. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. การด าเนินงานของหน่วยงานบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 ๒. การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัด และกันค่า 
 ๓. มีข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้อง ครบถ้วนและเชื่อถือได้ สามารถน าไปใช้ในการตัดสินใจ  
 4. การปฏิบัติในหน่วยงานเป็นไปอย่างระบบและอยู่ในกรอบของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับท่ีวางไว้ 
 ๕. เป็นเครื่องมือข่ายผู้บริหารในการก ากับดูแลการปฏิบัติงานดีอย่างดียิ่ง  
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มาตรการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน อบต.โพธิ์เก้าต้น 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน อบต.โพธิ์เก้าต้น 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

  ตามระเบียบ คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน                  
พ.ศ. 2544 ก าหนดให้ อบต.โพธิ์เก้าต้น ในฐานะหน่วยรับตรวจจัดวางระบบควบคุมภายในโดยใช้มาตรฐานการ
ควบคุมภายในเป็นแนวทางหรือเครื่องมือในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เกิดจากการด าเนินกิจกรรม หรือ
โครงการต่างๆ ของหน่วยรับตรวจ และรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดิน ผู้ก ากับดูแลอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
สร้างความมั่นใจอยางสมเหตุสมผลว่าการด าเนินงานของหน่วยรับตรวจจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม
ภายในด้านประสิทธิผลและประสิทธิ์ภาพของการด าเนินงานและการใช้ทรัพย์ ซึ่งรวมถึงการดูแลรักษา ทรัพย์สิน
การป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหายรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริตในหน่วยรับตรวจด้านความ
เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ เละมติ คณะรัฐมนตรี           
การด าเนินการจัดวางระบบควบคุมภายใน เพ่ือน าความเสี่ยงที่มีหรือคาดว่าจะมีและจัดให้มีกิจกรรมการควบคุม           
ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพ่ือป้องกันหรือลดความเสียหาย ความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น และให้สามารถ
บรรลุตามวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน จึงได้ก าหนดมาตรการการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน  

 

๓. วัตถุประสงค ์
   3.1 เพ่ือให้ส่วนราชการที่รับผิดชอบจัดท าและน าแผนการปรับปรุงหรือบริหารจัดการความเสี่ยงไป
ด าเนินการเพ่ือควบคุมลดความเสี่ยงในการป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล               
การสิ้นเปลือง หรือการทุจริตในหน่วยรับตรวจ 
   ๓.๒ เพ่ือให้มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงหรือบริหารจัดการความเสี่ยงระบบ 
ควบคุมภายในของส่วนราชการที่รับผิดชอบ และรายงานผลต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้ก ากับดูแล 
ภายในเวลาที่ก าหนด 
   3.3 เพ่ือเป็นการเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกการควบคุมภายในให้เกิดประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 
  

๔.เป้าหมาย/ผลผลิต 
   ทุกกอง/ส านักใน อบต.โพธิ์เก้าต้น  
 

๕. พื้นที่ด าเนินการ 
   ทุกอง/ส านักใน อบต.โพธิ์เก้าต้น  
 

6. วิธีด าเนินการ 
   ๖.๑ ประธานคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน อบต.โพธิ์เก้าต้น (ระดับองค์กร) จัดส่ง
รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.๓) ให้ทุกส่วนราชการไปด าเนินการบริหารจัดการ           
ความเสี่ยงในส่วนที่รับผิดชอบและมีการติดตามผลระหว่างปี 
   ๖.๒ หัวหน้าส่วนราชการของ อบต. โพธิ์เก้าต้น น าแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.๓)     
ไปด าเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงรายในเวลาที่ก าหนด และรายงานผลการด าเนินการต่อที่ประชุม 
คณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของส่วนราชการ (ระดับส่วนย่อย) 
   ๖.๓ หัวหน้าส่วนราชการของ อบต.โพธิ์เก้าต้น รายงานผลการด าเนินการแผนการปรับปรุงกาควบคุม
ภายใน (แบบ ปอ.๓) พร้อมปัญหาอุปสรรคต่อประธานคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน             
อบต.โพธิ์เก้าต้น 
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   ๖.๔. คณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน อบต.โพธิ์ เก้าต้น ประชุมพิจารณา                    
และประเมินผลการควบคุมและบริหารจัดการความเสี่ยงของแต่ละส่วนราชการว่ามีความเพียงพอหรือไม่                
หรือจะต้องด าเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อไป 
   ๖.๕ รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการตรวจ             
เงินแผ่นดิน ผู้ก ากับดูแลอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งกายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ  
 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
   4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 - ๒๕๖๔  
 

8. งบประมาณด าเนินการ 
   ไม่ใช้งบประมาณ  
 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
   อบต. โพธิ์เก้าต้น 
 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
   10.1 ส่วนราชการที่รับผิดชอบมีการน าแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในไปด าเนินการบริหารจัดการ 
ความเสี่ยง 
   10.2 มีการติดตามผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน 
    10.3 มีรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินผู้ก ากับ 
ดูแลภายในเวลาที่ก าหนด 
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กิจกรรม ให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบท่ีได้ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่เพื่อการตรวจสอบ                 
ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการของ อบต.โพธิ์เก้าต้น  

๑. ชื่อโครงการ : กิจกรรม ให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่เพ่ือการ
ตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการของ อบต.โพธิ์เก้าต้น 
๒. หลักการและเหตุผล 
 อบต.โพธิ์เก้าต้น ให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่เพ่ือการตรวจสอบ 
ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการของ อบต.โพธิ์เก้าต้น เนื่องจากเห็นความส าคัญของการตรวจสอบที่จะเป็นปัจจัย
ส าคัญช่วยให้การด าเนินงานตามภารกิจของ อบต.โพธิ์เก้าต้น เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล            
ช่วยป้องกันหรือลดความเสี่ยงจากการด าเนินงานที่ผิดพลาดและลดความเสียหายที่ อาจจะเกิดขึ้นซึ่งนอกจากจะ
ให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบภายนอก (ป.ป.ช. , สตง. จังหวัด, อ าเภอ) แล้ว อบต.โพธิ์เก้าต้น ยังให้
ความส าคัญกับการตรวจสอบภายในด้วยโดยให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในท าหน้าที่ตรวจสอบภายในโดยอิสระ
มีแผนการตรวจสอบภายใน และรายงานผลการตรวจสอบรายในทุกส่วนราชการ 
 การให้ความร่วมมือกับส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ในการตรวจสอบบัญชีและงบการเงินประจ าปี 
มอบหมายให้หน่วยงานผู้เบิกหัวหน้าหน่วยคลึงมีหน้าที่ให้ค าชี้แจงและอ านวยความสะดวกเก่เจ้าหน้าที่                
ของ ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน กรณีได้รับข้อทักท้วงให้หัวหน้าหน่วยงานผู้เบิกหัวหน้าหน่วยงานหลังปฏิบัติ
รามข้อทักท้วงโดยเร็วอย่างช้าไม่เกิน ๕๕ วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งข้อทักท้วง กรณีที่ชี้แจงข้อทักท้วงไปยัง สตง. 
แล้วแต่ สตง.ยืนยันว่ายังไม่มีเหตุผลที่จะอ้างข้อทักท้วง ที่จะด าเนินการชี้แจงเหตุผลและรายงานให้ผู้ว่าราชการ  
จงัหวัดให้เสร็จสิ้นภายใน ๔๕ วัน นับจากวันที่ได้รับทราบผลการวินิจฉัย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย 
การรับเงิน การเบิกง่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔7 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕4๘ 
 ในกรณีที่มีตรวจสอบการทุจริต มีการมอบหมายให้งานสอบสวนและด าเนินการทางวินัย ฝ่ายนิติการ 
และด าเนินการทางวินัย กองวิชาการและแผนงาน มีหน้าที่ด าเนินการให้เป็นไปตามระเบียนกฎหมายโดย 
เคร่งครัด เที่ยงธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ กรณีมีเรื่องร้องเรียนกล่าวหาบุคลากรที่ปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่โดย 
มิชอบ 
 นอกจากนี้ ยังให้ความร่วมมือกับส านักงาน ป.ป.ช./ส านักงาน ป.ป.ช. จังหวัด ที่ได้ด าเนินการตาม 
อ านาจหน้าที่เพ่ือการตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการของ อบต.โพธิ์เก้าต้น เพ่ือความโปร่งใสและ
ป้องกันการทุจริต และผลการบริหารงานที่ผ่านมาในรอบ 10 ปี ไม่พบการทุจริตต่อย่างใด  
 

๓. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือให้เป็นมาตรการจัดการ กรณีได้รับทราบหรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริต 
 ๓.๒ เพ่ือความโปร่งใส และป้องกันการทุจริต ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  
 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ทุกส านัก/กอง จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการต่อผู้บริหาร  
 

๕. พื้นที่ด าเนินการ 
 ทุกส านัก/กอง อบต. โพธิ์เก้าต้น 
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๖. วิธีด าเนินการ 
 6.1 ทุกส านัก/กอง ให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่เพ่ือการ
ตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการของ อบต. โพธิ์เก้าต้น 
 6.2 ปฏิบัติตามข้อทกัท้วงฯ ตามระเบียบๆ ภายในก าหนด  
 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๒๑ – ๒๕๖๔)  
 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ  
 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ทุกส านัก/กอง องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น 
 

 ๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 อบต. โพธิ์เก้าต้น มีมาตรการจัดการ กรณีได้รับทราบหรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริต 
 10.2 อบต. โพธิ์เก้าต้น มีความโปร่งใส และป้องกันการทุจริต ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ด ี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564                         หนา้ 31 



 

มาตรการ “ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบท้ังภาครัฐและองค์กรอิสระ” 
๑. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้งภาครัฐและองค์กรอิสระ”  
๒. หลักการและเหตุผล 
 กลไกการก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎหมาย  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละ 
ประเภทได้ให้อ านาจข้าราชการในหน่วยงานกระทรวงมหาดไทย ทั้งผู้ว่าราชการจังหวัดเละนายอ าเภอก ากับดูแล 
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินกิจการเป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดและมีประสิทธิภาพลามอ านาจ 
หน้าที่ที่ก าหนดไว้ในกฎหมาย 
 กลไกองค์กรอิสระเพื่อตรวจสอบการใช้อ านาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งในแง่ของการทุจริต 
จะเกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายเงินไปโดยชอบด้วยกฎหมายระเบียบข้อบังคับหรือไม่ หรือตรวจสอบเพ่ือให้ 
นักการเมืองท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินกิจการต่างๆ อย่างโปร่งใสและสุจริตซึ่งหน่วยงานทั้ง 
ส านักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) และคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
(ป.ป.ช.) เป็นองค์กรที่มีหน้าที่ส าคัญ 
 ดังนั้น อบต.โพธิ์เก้าต้น จึงได้มาตรการ “ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบ” ขึ้น เพ่ือส่งเสริม 
สนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระที่มีหน้าที่ตรวจสอบองค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ 
  

๓. วัตถุประสงค ์
 เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระที่มีหน้าที่ตรวจสอบ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ  
 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 การตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการของ อบต.โพธิ์เก้าต้น จากหน่วยงานภาครัฐแล้ว                 
องค์กรอิสระเป็นอย่างมีประสิทธิภาพ  
 

๕. พื้นที่ด าเนินการ 
 อบต.โพธิ์เก้าต้น 
 

6. วิธีด าเนินการ 
 ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้งจากผู้ก ากับดูแลและองค์กรอิสระ อาทิ  
 - การรับการตรวจจากส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน  
 - การรับการตรวจจากคณะท างานตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการประจ าปี หรือคณะท างาน 
LPA จังหวัด 
 - รายรับการตรวจจากส านักงาน ป.ป.ท. ตามโครงการ ITA  
 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  
 

๘. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
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9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ทุกส านัก/กอง องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น 
 

 ๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 อบต. โพธิ์เก้าต้น ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการของ อบต.โพธิ์เก้าต้น 
จากหน่วยงานภาครัฐ และองค์กรอิสระ 
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มาตรการ “เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญและหลากหลาย” 
๑. ชื่อโครงการ : มาตรการ “เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญและหลากหลาย”  
๒. หลักการและเหตุผล 
 ด้วยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕4๐ มาตรา 7 และมาตรา ๙ ก าหนดให้ 
หน่วยงานของรัฐจะต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่ส าคัญๆ ของหน่วยงาน เช่น โครงสร้างและการจัดองค์กร 
อ านาจหน้าที่ แผนงาน โครงการและอ่ืนๆ 
 ดังนั้น อบต.โพธิ์เก้าต้น จึงได้จัดท ามาตรการ “เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญและหลากหลาย” ขึ้น 
เพ่ือให้ประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่และเข้าถึงข้อมูลตามภารกิจหลักของ
อบต. โพธิ์เก้าต้นได้ง่ายและสะดวกมากข้ึน  
 

๓. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญและเข้าถึงง่าย  
 3.๒ เพ่ือให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่หลากหลาย 
 3.๓ เพ่ือให้ประชาชนหรือผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกมากยิ่งขึ้น  
 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 มีข้อมูลประเภทต่างๆเผยแพร่ต่อประชาชนในพื้นท่ี และเข้าถึงได้โดยสะดวกมากกว่า 10 ประเภทขึ้นไป 
 

๕. พื้นที่ด าเนินการ 
 พ้ืนที่ทั้งในและนอกเขต อบต.โพธิ์เก้าต้น 
  

6. วิธีด าเนินการ 
 จัดให้มีข้อมูลข่าวสารประเภทต่างๆ เผยแพร่ให้ประชาชนทั้งในและนอกพ้ืนที่ ได้แก่  
 - แผนพัฒนาท้องถิ่น  
 - งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
 - แผนการด าเนินงาน  
 - แผนอัตราก าลัง 
 - แผนการจัดหาพัสดุ   
 - ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา  
 - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
 - ข้อมูลรายรับและรายจ่าย  
 - งบแสดงฐานะทางการเงิน  
 - รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น  
 - รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปี  
 - รายงานผลคะแนนการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติงาชการ 
 - ผลส ารวจความพึงพอใจของประชาชน  
 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  
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8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ทุกส านัก/กอง องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น 
 

 ๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 จ านวนข้อมูลข่าสารที่ได้รับการเผยแพร่ 
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กิจกรรม รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์รับทราบ 
๑. ชื่อโครงการ : กิจกรรม รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์รับทราบ  
๒. หลักการและเหตุผล 
 การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ในการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ เป็นสิ่งส าคัญเพราะการปฏิบัติหน้าที่ราชการทุก 
ครั้งจะต้องมีการตรวจสอบ กลั่นกรองการใช้อ านาจ โดยการเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้รับทราบข้อเท็จจริง        
ข้อกฎหมายที่ถูกต้อง และต้องเป็นธรรมกับทุกฝ่าย เมื่อด าเนินการตามขั้นตอนเรื่องการร้องเรียนร้องทุกข์เสร็จ
แล้ว ให้แจ้งผู้ร้องรับทราบโดยเร็วไม่เกิน ๑๕ วัน  
 

๓. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือปฏิบัติตามระเบียบ พาหมายที่เก่ียวข้องอย่างเคร่งครัดลดปัญหาทุจริต  
 ๓.๒ เพ่ือให้เกิดการปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างถูกต้องโดยการน าข้อเสนอแนะจากหน่วยตรวจสอบมา
ปฏิบัติ 
 ๓.๓ เพ่ือให้ผู้ร้องได้รับทราบขั้นตอนของการด าเนินการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์และส่งเสริมภาค 
ประชาชนร่วมตรวจสอบการด าเนินงานของทางราชการ  
 

๔. เป้าหมายการด าเนินการ 
 ผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ทุกราย  
 

๕. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น  
 

๖. วิธีการด าเนินการ 
 ตรวจสอบข้อเท็จจริงเล้วเสร็จแจ้งผู้ร้องโดยเร็วไม่เกิน ๑๕ วันท าการ  
 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  
 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เกา้ต้น 
 

๔. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ  
 

๑๐.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 การปฏิบัติหน้าที่ราชการถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย เป็นธรรมกับทุกฝ่าย  
 ๑๐.2 ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติงานด้านการร้องเรียนร้องทุกข์ 
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กิจกรรม “ประกาศเจตจ านงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” 
๑. ชื่อโครงการ : กิจกรรมประกาศเจตจ านงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมาแล้ว               
๓ ฉบับ ปัจจุบันที่ช้อยู่เป็นฉบับที่ ๓ เริ่มจากปี พ.ศ. ๒๕๖๐ จนถึงปี พ.ศ. ๒๕6๔ ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มี 
มาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบโดยได้รับความ 
ร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลปะโยชน์ของชาติและ 
ประชาชนเพ่ือให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ           
โดยก าหนดวิสัยทัศน์ ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต มีเป้าหมายหลักเพ่ือให้ประเทศไทยได้รับการ 
ประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. ๒๕64 ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้นได้นั้น 
การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่าง 
จากที่ เป็นอยู่ ในปัจุบัน ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่ ในทางทุจริต ประพฤติมิชอบ โดยได้ก าหนดยุทธศาสตร์                      
การด าเนินงานออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ดังนี้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต  
 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต  
 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย  
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก  
 ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต  
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับคะเเนนดัชนีการรับรู้การทุจริต 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานของรัฐภายใต้โครงสร้างการจัดระเบียบบริหารราชการตาม 
หลักการกระจายอ านาจการปกครอง ที่มุ่งเน้นการกระจายอ านาจจากส่วนกลางลงสู่ท้องถิ่นเละเป็นกลไกหนึ่งใน 
การส่งเสริมปกครองในระบบประชาธิปไตย เป็นหน่วยงานหลักในการจัดท าบริการสาธารณะและกิจกรรม 
สาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิดความยั่งยืน 
จะต้องให้ความเป็นอิสระแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยยึดหลักแห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของ 
ประชาชนในท้องถิ่น และส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยยึดหลักในการจัดท าบริการสาธารณะ รวมทั้ง 
มีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในระดับพื้นท่ี ส่วนการก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะท าได้เท่าที่ 
จ าเป็นตามกรอบกฎหมายก าหนด และต้องเป็นไปเพ่ือการคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น 
 ทั้งนี้ ต้องยอมรับว่าปัญหาการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเรื่องที่มีค าครหา ที่ได้สร้างความ 
ขมขื่นใจให้แก่คนท างานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาเป็นเวลาช้านาน ซึ่งหากพิจารณาจ านวนขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบกับมีปัจจัยนานัปการที่คอยยั่วยวนใจ บั่นทอนความมีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์ 
สุจริต ของคนท างานราชการส่วนท้องถิ่น ให้เดือดหายไป 
 ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นที่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการ 
ต่อต้านการทุจริตอย่างเห็นชัดเป็นรูปธรรม ด้วยการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ส่งเสริมให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่นบริหารงานด้วยความโปร่งใส มีความเข้มแข็งในการบริหารราชการตามหลักการบริหาร 
กิจการบ้านเมืองที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาลบังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน และยกระดับมาตรฐานในการป้องกัน 
การทุจริตขององค์กรตนเองต่อไปให้ครอบคลุมพ้ืนที่ทั่วประเทศไทยต่อไป  
 

๓. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองกรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยการ
จัดท าแผนป้องกันการจริตในองค์กร 
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๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ๔.๑ ประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย 1 ฉบับ  
 ๔.๒ มีการประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชน 
 4.3 มีแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี  
 

๕. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เกา้ต้น 
 

6. วิธีการด าเนินการ 
 6.๑ ประธาศเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 6.2 ประชุมหน่วยงาน/บุคคลที่เก่ียวข้อง  
 ๖.๓ จัดตั้งคณะท างาน  
 6.4 ประชุมคณะท างาน  
 ๖.๕ จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  
 6.๖ ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  
 6.7 ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
 ๖.๘ รายงานผลการด าเนินงาน  
 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - 256๔)  
 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณด าเนินการ  
 

9. ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักงานปผัด องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น  
 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต  
 - มีการประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร  
 - มีการประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชน  
 - มีแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี  
 ผลลัพธ์ 
 - การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความโปร่งใส สามารถป้องกันการทุจริตของ 
บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ 
 - ลดข้อร้องเรียนการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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