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ส่วนที่ 1
บทนำ
1. กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงในกำรเกิดกำรทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการ
บ่งชี้ความเสี่ยงของการทุจริตที่มีอยู่ในองค์กรโดยการประเมินโอกาสของการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น ตลอดจนบุคคล
หรือหน่วยงานที่อาจเกี่ยวข้องกับการกระทาทุจริต เพื่อพิจารณาว่าการควบคุมและการป้องกันการทุจริตที่มีอยู่ใน
ปัจจุบันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่
กำรทุจริตในระดับท้องถิ่น พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการขยายตัวของการทุจริตในระดับท้องถิ่น ได้แก่ การ
กระจายอานาจลงสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แม้ว่าโดยหลักการแล้วการกระจายอานาจมีวัตถุประสงค์สาคัญ
เพื่อให้บริการต่าง ๆ ของรัฐตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนมากขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้น แต่ในทางปฏิบัติ
ทาให้แนวโน้มของการทุจริตในท้องถิ่นเพิ่มมากยิ่งขึ้นเช่นเดียวกัน
ลักษณะกำรทุจริตในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จาแนกเป็น 7 ประเภท ดังนี้
1. การทุจริตด้านงบประมาณ การทาบัญชี การจัดซื้อจัดจ้างและการเงินการคลัง ส่วนใหญ่เกิดจากการ
ละเลยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2. สภาพหรือปัญหาที่เกิดจากตัวบุคคล
3. สภาพการทุจริตอันเกิดจากช่องว่างของกฎระเบียบและกฎหมาย
4. สภาพหรือ ลั ก ษณะปั ญ หาของการทุ จ ริต ที่ เกิ ดจากการขาดความรู้ค วามเข้าใจและขาดคุ ณ ธรรม
จริยธรรม
5. สภาพหรือลักษณะปัญหาที่เกิดจากการขาดประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ
6. สภาพหรื อ ลั ก ษณะปั ญ หาของการทุ จ ริต ที่ เกิ ด จากการตรวจสอบขาดความหลากหลายในการ
ตรวจสอบจากภาคส่วนต่าง ๆ
7. สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากอานาจ บารมีและอิทธิพลท้องถิ่น
สำเหตุและปัจจัยที่นำไปสู่กำรทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำมำรถสรุปได้เป็นประเด็น ดังนี้
1. โอกำส แม้ว่าในปัจจุบันมีหน่วยงานและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แต่พบว่ายังคงมีช่องว่างที่ทาให้เกิดโอกาสของการทุจริต ซึ่งโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นจากการบังคับใช้
กฎหมายที่ไม่เข้มแข็ง กฎหมาย กฎระเบียบไม่รัดกุมและอานาจหน้าที่โดยเฉพาะข้าราชการระดับสูงก็
เป็นอีกโอกาสหนึ่งที่ทาให้เกิดการทุจริต
2. สิ่งจูงใจ เป็นที่ยอมรับว่าสภาวะทางเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม ทาให้คนใน
ปัจจุบันมุ่งเน้นที่การสร้างความร่ารวย ด้วยเหตุผลนี้จึงเป็นแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่มีแนวโน้มที่จะทา
พฤติกรรมการทุจริตมากยิ่งขึ้น
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3. กำรขำดกลไกในกำรตรวจสอบควำมโปร่งใส การทุจริตในปัจจุบันมีรูปแบบที่วับซ้อนขึ้น โดยเฉพาะ
การทุจริตในเชิงนโยบายที่ทาให้การทุจริต กลายเป็นความชอบธรรมในสายตาของประชาชน ขาด
กลไกการตรวจสอบความโปร่งใสที่มีประสิทธิภ าพ ดังนั้นจึงเป็นการยากที่จะเข้าไปตรวจสอบการ
ทุจริตของบุคคลเหล่านี้
4. กำรผูกขำด ในบางกรณีการดาเนินงานของภาครัฐ ได้แก่ การจัดซื้อจัดจ้าง เป็นเรื่องของการผูกขาด
ดังนั้นจึงมีความเกี่ยวข้องเป็นห่วงโซ่ผลประโยชน์ทางธุรกิจ ในบางครั้งพบบริษัทมีการให้สินบนแก่
เจ้าหน้าที่เพื่อให้ตนเองได้รับสิทธิในการดาเนินงานโครงการของภาครัฐ รูปแบบของการผูกขาด ได้แก่
ผูกขาดในโครงการก่อสร้างและโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
5. กำรได้รับค่ำตอบแทนที่ไม่เหมำะสม รายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย ความยากจนถือเป็นปัจจัยหนึ่งที่
ทาให้ ข้าราชการมีพฤติกรรมการทุจรติเพราะความต้องการที่จะมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ทาให้
เจ้าหน้าที่ต้องแสวงหาช่องทางเพื่อเพิ่มรายได้พิเศษให้กับตนเองและครอบครัว
6. กำรขำดคุณธรรม จริยธรรม ในสมัยโบราณ ความซื่อสัตย์สุ จริตเป็นคุณธรรมที่ได้รับการเน้นเป็น
พิเศษถือว่าเป็นเครื่องวัดความดีของคน แต่ในปัจจุบันพบว่า คนมีความละอายต่อบาปและเกรงกลัว
บาปน้ อ ยลงและมี ค วามเห็ น แก่ ตั ว มากยิ่ งขึ้ น มองแต่ ป ระโยชน์ ส่ ว นตนเป็ น ที่ ตั้ งมากกว่ าที่ จ ะยึ ด
ผลประโยชน์ส่วนรวม
7. มีค่ำนิยมที่ผิด ปัจจุบันค่านิยมของสังคมได้เปลี่ยนจากยกย่องคนดี คนที่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นยก
ย่องคนที่มีเงิน คนที่เป็นเศรษฐี มหาเศรษฐี คนที่มีตาแหน่งหน้าที่การงานสูง ด้วยเหตุนี้ ผู้ที่มีค่านิยมที่
ผิดเห็นว่าการทุจริตเป็นวิถีชีวิตเป็นเรื่องปกติธรรมดา เห็นคนซื่อเป็นคนเซ่อ เห็นคนโกงเป็นฉลาด
ย่ อมจะทาการทุจ ริ ตฉ้อราษฏร์ บังหลวงโดยไม่ มีความละอายต่อบุ ญ และบาปและไม่ เกรงกลั วต่ อ
กฎหมายของบ้านเมือง
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2. หลักกำรและเหตุผล
ปัจจุบัน ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นในประเทศไทยถือเป็นปัญหาเรื้อรังที่นับวันยิ่งจะทวีความ
รุนแรงและสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นและส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของชาติเป็น
ปัญหาระดับต้น ๆ ที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดขึ้นทุกภาค
ส่วนในสังคมไทย ไม่ว่าจะเป็นภาคการเมือง ภาคราชการโดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมักถูกมองจาก
ภายนอกสังคมว่าเป็นองค์กรที่เอื้อต่อการทุจริตคอร์รัปชั่นและมักจะปรากฏข่าวการทุจริตตามสื่อและรายงานของ
ทางราชการอยู่เสมอ ซึ่งได้ส่งผลสะเทือนต่อกระแสการกระจายอานาจและความศรัทธาต่อระบบการปกครองส่วน
ท้องถิ่นอย่างยิ่ง ส่งผลให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอร์รัปชั่นมีผลในเชิงลบ สอดคล้องกับการจัด
อันดับดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชั่น โดยในปี 2558 อยู่อันดับที่ 76 จาก 168 ประเทศทั่วโลกและเป็ นอันดับที่
3 ในประเทศอาเซียนรองจากประเทศสิงคโปร์และประเทศมาเลเซียและล่าสุดพบว่าผลคะแนนของประเทศไทยปี
2559 ลดลง 3 คะแนน จากปี 2558 ได้ลาดับที่ 101 จาก 168 ประเทศ ซึ่งสามารถสะท้อนให้เห็นว่าประเทศ
ไทย เป็นประเทศที่มีปัญหาการคอร์รัปชั่นอยู่ในระดับสูง
แม้ว่าในช่วงระยะที่ผ่านมา ประเทศไทยได้แสดงให้เห็นถึงความพยายามในการปราบปรามการ
ป้องกันการทุจริตไม่ว่าจะเป็น การเป็นประเทศภาคีภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต
(United Nations Convention Against Corruption : UNCAC) พ.ศ. 2546 การจัดตั้งองค์กรตามรัฐธรรมนูญ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะกรรมการป้องกันปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้จัดทายุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตมาแล้ว 3 ฉบับ แต่ปัญหาการทุจริตในประเทศไทยไม่ได้มีแนวโน้มที่ลดน้อยลง สาเหตุที่ทา
ให้การทุจริตเป็นปัญหาที่สาคัญของสังคมไทยประกอบด้วยปัจจัยทางพื้นฐานโครงสร้างสังคม ซึ่งเป็นสังคมที่ตั้งอยู่
บนพื้ น ฐานความสั มพัน ธ์แนวดิ่ง (Vertical Relation) หรืออีกนัยหนึ่ งคือ พื้น ฐานของสั งคมอุป ถัมภ์ที่ท าให้
สังคมไทยยึดติดกับการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน โดยเฉพาะในหมู่ญาติพี่น้องและพวกพ้องยึดติดกับกระแสบริโภคนิยม
วัตถุนิยม ติดความสบาย ยกย่องคนที่มีเงินและมีอานาจ คนไทยบางส่วนมองว่าการทุจริตคอร์รัปชั่นเป็นเรื่อง
ปกติที่ยอมรับได้ ซึ่งนับได้ว่าเป็นปัญหาที่ฝั่งรากลึกในสังคมไทยมาตั้งแต่อดีตหรืออาจกล่าวได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของ
ค่านิยมและวัฒนธรรมไทยไปแล้ว ผนวกกับปัจจัยทางด้านการทางานที่ไม่ได้บูรณาการความร่วมมือของทุกภาค
ส่วนไว้ด้วยกัน จึงส่งผลให้การทางานของกลไกลหรือความพยายามที่ได้กล่าวมาข้างต้นไม่สามารถทาได้อย่างเต็ม
ศักยภาพขาดความเข้มแข็ง
ปัจจุบันยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่ใช้อยู่ เป็นฉบับที่ 3 พ.ศ.
2560 จนถึง พ.ศ. 2564 ซึ่งมุ่งสู่ การเป็น ประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณ ธรรมจริยธรรม เป็ นสั งคมมิติใหม่ ที่
ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจน
ประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพื่อให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิใน
ด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยกาหนดวิสัยทัศน์ “ ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้าน
ทุจริต” มีเป้าหมายหลักเพื่อให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception
Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2564 โดยกาหนดยุทธศาสตร์การดาเนินงานหลักออกเป็น
6 ยุทธศาสตร์
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ยุทธศาสตร์ทั้ง 6 ยุทธศาสตร์ มีดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต

3. วัตถุประสงค์ของกำรจัดทำแผน
1. เพื่อยกระดับเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2. เพือ่ ยกระดับจิตสานึกรับผิดชอบในผลประโยชน์ของสาธารณะของข้าราชการฝ่ายการเมืองข้าราชการฝ่าย
บริห ารบุ คลากรขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นรวมถึงประชาชนในท้องถิ่นโดยยึดหลั กธรรมาภิบาล
(Good Governance) มาตรฐานทางคุณธรรม จริยธรรม และการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
3. เพื่ อ ให้ ก ารบริ ห ารราชการขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น เป็ น ไปตามหลั ก ธรรมาภิ บ าล (Good
Governance)
4. เพื่อส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วม (People’s Participation) และตรวจสอบของภาคประชาชน
(People’s Audit) ในการบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
5. เพื่อพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

4. เป้ำหมำย
1. ข้าราชการทั้ งฝ่ ายการเมือง ข้าราชการฝ่ ายบริห าร บุคลากรขององค์กรปกครองส่ วนท้ องถิ่น รวมถึง
ประชาชนในท้องถิ่น มีจิ ตส านึ กและความตระหนักในการปฏิบัติห น้าที่ราชการให้ บังเกิดประโยชน์แก่
ประชาชนในท้องถิ่น
2. เครื่องมือ/มาตรการการปฏิบัติงานที่สามารถป้องกันปัญหาเกี่ยวกับการการทุจริตและประพฤติมิชอบของ
ข้าราชการ
3. โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่สนับสนุนให้สาธารณะและภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและตรวจสอบ
การปฏิบัติงาน
4. กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบในการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
มีความเข้มแข็งในการตรวจสอบ ควบคุมและถ่วงดุลการใช้อานาจอย่างเหมาะสม
5. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแผนงานที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระทาการทุจริตจนเป็นที่ยอมรับ
จากทุกภาคส่วน
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5. ประโยชน์ของกำรจัดทำแผน
1. ข้าราชการทั้งฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึง
ประชาชนในท้องถิ่นมีจิตสานึกรักท้องถิ่นของตนเอง อันจะนามาซึ่งการสร้างค่านิยมและอุดมการณ์ในการ
ต่อต้านการทุจริต (Anti-Corruption) จากการปลูกฝังหลักคุณธรรม จริยธรรม
2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถบริหารราชการเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good
Governance) มีความโปร่งใส เป็นธรรมและสามารถตรวจสอบได้
3. ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตั้งแต่ร่วมคิด ร่วมทา ร่วมตัดสินใจรวมถึงร่วมตรวจสอบในฐานะพลเมืองที่มี
จิตสานึกรักท้องถิ่น อันจะนามาซึ่งการสร้างเครือข่ายประชาชนที่มีความเข้มแข็งต่อไป
4. สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งจากภายในและภายนอกองค์กรที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการทุจริต
ในการป้องกันการทุจริต
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ส่วนที่ 2
แผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริต (พ.ศ. 2562 - 2564)
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลโพนข่ำ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
มิติ

ภำรกิจตำมมิติ

1.กำรสร้ำงสังคม 1.1 สร้างจิตสานึกและความ
ที่ไม่ทนต่อกำร ตระหนักแก่บุคลากรทั้ง
ข้าราชการการเมือง ฝ่ายบริหาร
ทุจริต
ข้าราชการการเมืองฝ่ายสภา
ท้องถิ่นและฝ่ายประจาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1.2 สร้างจิตสานึกและความ
ตระหนักแก่ประชาชนทุกภาค
ส่วนในท้องถิ่น

โครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
หมำยเหตุ
งบประมำณ งบประมำณ งบประมำณ
-

1.1.1 บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
1.1.2 กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
30,000
แก่บุคลากรในหน่วยงาน
1.1.3 กิจกรรมการปฏิบัติหน้าที่ผ่านระบบ
การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
(e-GP)
1.2.1 กิจกรรมการประชาสัมพันธ์ปลูก
จิตสานึกแก่ประชาชนและบุคลากรของ
อบต. ทุกส่วนราชการ
1.2.2 โครงการรักน้า รักป่า รักษาแผ่นดิน
1.2.3 โครงการศรีสะเกษพัฒนาตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

30,000

30,000

10,000

10,000

10,000

20,000

20,000

20,000

120,000

120,000

120,000
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มิติ

ภำรกิจตำมมิติ

1.กำรสร้ำงสังคมที่ 1.3 สร้างจิตสานึกและ
ไม่ทนต่อกำรทุจริต ความตระหนักแก่เด็กและ
เยาวชน

มิติที่ 1

รวม

โครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 หมำยเหตุ
งบประมำณ งบประมำณ งบประมำณ
1.3.1 โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม 50,000 50,000 50,000
ให้กับเด็ก เยาวชนและประชาชนทั่วไป
1.3.2 กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย
ให้กับสภาเด็กและเยาวชนตาบล
1.3.3 กิจกรรมจิตอาสาทาความดี
4 โครงกำร/5 กิจกรรม

230,000 230,000

230,000
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มิติ

ภำรกิจตำมมิติ

โครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร

2.กำรบริหำร
รำชกำรเพื่อ
ป้องกันกำร
ทุจริต

2.1 แสดงเจตจานงทางการเมืองใน
การต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร

2.1.1 ประกาศเจตจานงการ
บริหารงานด้วยความสุจริตของ
หน่วยงาน

2.2 มาตรการสร้างความโปร่งใสใน
การปฏิบัติราชการ

2.2.1 คาสั่งองค์การบริหารส่วนตาบล
โพนข่า เรื่อง การบรรจุแต่งตั้ง /โอน /
ย้าย/เลื่อนตาแหน่ง /เลื่อนขั้นเงินเดือน
2.2.2 ประกาศงบแสดงสถานะทาง
การเงินประจาปี”
2.2.3 กิจกรรมลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน

2.3 มาตรการการใช้ดุลยพินิจและใช้ 2.3.1 แผนภูมิการลดขั้นตอนการ
อานาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการ ปฏิบัติงาน ,คู่มือประชาชน
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
2.3.2 คาสั่งมอบหมายงาน

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 หมำยเหตุ
งบประมำณ งบประมำณ งบประมำณ
ไม่ใช้
งบประมาณ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ไม่ใช้
งบประมาณ

ไม่ใช้
งบประมาณ
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มิติ

ภำรกิจตำมมิติ

โครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 หมำยเหตุ
งบประมำณ งบประมำณ งบประมำณ
2.กำรบริหำร
2.4 การเชิดชูเกียรติแก่
2.4.1 กิจกรรมการคัดเลือกแม่ดีเด่น ไม่ใช้
รำชกำรเพื่อ
หน่วยงาน/บุคลากรในการดาเนิน 2.4.1 กิจกรรมการเชิดชูแม่ดีเด่นเนื่อง
งบประมาณ
ป้องกันกำรทุจริต กิจการ การประพฤติปฏิบัติตนให้ ในกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
2.4.3 การคัดเลือกให้เป็นครัวเรือน
เป็นที่ประจักษ์
แกนนาในการดาเนินชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

มิติที่ 2

2.5 มาตรการจัดการในกรณีได้ 2.5.1 บันทึกข้อตกลงการปฏิบัติ
ทราบ หรือรับแจ้งหรือตรวจสอบ ราชการ
2.5.2 การประเมินประสิทธิภาพของ
พบการทุจริต
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA)
2.5.3 คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบข้อเท็จจริง ฯ
รวม
12 กิจกรรม

-

-

-

-
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มิติ

ภำรกิจตำมมิติ

โครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร

3.กำรส่งเสริม
บทบำทและกำรมี
ส่วนร่วมของภำค
ประชำชน

3.1 จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารในช่องทางที่เป็นการ
อานวยความสะดวกแก่ประชาชน
ได้มีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติ
ราชการตามอานาจหน้าที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

3.1.1 การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการ
จัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
3.1.2 การประกาศใช้ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจาปี ,
ประกาศงบแสดงสถานะทางการเงิน
ประจาปี
3.1.3 มาตรการ จัดให้มีช่องทาง
เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร
ของทางราชการ (บอร์ด
ประชาสัมพันธ์ , ป้ายประชาสัมพันธ์)

3.2 การรับฟังความคิดเห็น การรับ 3.2.1 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการ
และตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้อง จัดทาแผนชุมชน
3.2.2 จัดให้มีช่องทางการรับเรื่อง
ทุกข์ของประชาชน
ร้องเรียน ร้องทุกข์
3.2.3 รายงานผลการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงผลการแก้ไขเรื่องร้องเรียน
ร้องทุกข์

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
หมำยเหตุ
งบประมำณ งบประมำณ งบประมำณ
ไม่ใช้
งบประมาณ
-

-

-

-

-

-

20,000

20,000

20,000

-

-

-

-

-

-
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มิติ

ภำรกิจตำมมิติ

โครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร

3.กำรส่งเสริมบทบำท
และกำรมีส่วนร่วมของ
ภำคประชำชน

3.3 การส่งเสริมให้
ประชาชนมีส่วนร่วมบริหาร
กิจการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

3.3.1 คาสั่งคณะกรรมการพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตาบล ในการ
จัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
3.3.2 คาสั่งคณะกรรมการติดตาม
ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนตาบล
3.3.3 คาสั่งคณะกรรมการติดตาม
ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนตาบล

มิติที่ 3

รวม

9 กิจกรรม

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 หมำยเหตุ
งบประมำณ งบประมำณ งบประมำณ
ไม่ใช้
งบประมาณ
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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มิติ

ภำรกิจตำมมิติ

4.กำรส่งเสริมบทบำทและ 4.1 มีการจัดวางระบบและ
กำรมีส่วนร่วมของภำค
รายงานการควบคุมภายใน
ตามทีค่ ณะกรรมการตรวจ
ประชำชน
เงินแผ่นดินกาหนด

4.2 การสนับสนุนให้ภาค
ประชาชนมีส่วนร่วม
ตรวจสอบการปฏิบัติ หรือ
การบริหารราชการตาม
ช่องทางที่สามารถ
ดาเนินการได้

โครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร
4.1.1 จัดให้มีการวางระบบควบคุม
ภายในการบริหารความเสี่ยง ทุกส่วน
ราชการ
4.1.2 จัดทาแผนบริหารความเสี่ยง
รายงานผลติดตามการปฏิบัติตาม
แผนการควบคุมภายใน
4.2.1 ประกาศองค์การบริหารส่วน
ตาบลแผนอัตรากาลังสามปี
4.2.2 ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้า
ร่วมรับฟังการประชุมสภา ,รายงานผล
การติดตามประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น
4.2.3 ฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องพัสดุ ,
ประกาศผลการติดตามประเมินผล
โครงการ

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 หมำยเหตุ
งบประมำณ งบประมำณ งบประมำณ
ไม่ใช้
งบประมาณ
-

-

-

-

-

-

-

-

-

ไม่ใช้
งบประมาณ
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มิติ

ภำรกิจตำมมิติ

4.กำรส่งเสริมบทบำทและ 4.3 การส่งเสริมบทบาท
กำรมีส่วนร่วมของภำค
การตรวจสอบของสภา
ประชำชน
ท้องถิน่

โครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร
4.3.1 โครงการอบรมเพิ่ม
ประสิทธิภาพพนักงานส่วนตาบล
สมาชิก อบต. และผู้นาชุมชน
4.3.2 คณะกรรมการตรวจสอบ
รายงานการประชุมสภา

4.4 เสริมพลังการมีส่วน
4.4.1 กล่องรับฟังความคิดเห็น
ร่วมของชุมชน
4.4.2 ศูนย์ยุติธรรมชุมชน
(Community) และบูรณา
การทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้าน
การทุจริต
มิติที่ 4

รวม

9 กิจกรรม

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 หมำยเหตุ
งบประมำณ งบประมำณ งบประมำณ
350,000 350,000 350,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ไม่ใช้
งบประมาณ

-
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ส่วนที่ 3
รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร ตำมแผนปฏิบัติกำรฯ
มิติที่ 1 กำรสร้ำงสังคมที่ไม่ทนต่อกำรทุจริต
1.2 กำรสร้ำงจิตสำนึกและควำมตระหนักแก่ประชำชนทุกภำคส่วนในท้องถิ่น
โครงกำร รักน้ำ รักป่ำ รักษำแผ่นดิน
หลักกำรและเหตุผล
ป่าไม้เป็นทรัพยากรที่มีความสาคัญยิ่งของประเทศ ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
แต่ผลจากการพัฒ นาเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม และเทคโนโลยีของประเทศไทยที่ผ่านมา ทาให้มีความต้องการใช้
ที่ดินเพื่อการเกษตรของประชาชนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว จึงได้มีการบุกรุกทาลายป่าอย่ างรุนแรงทาให้พื้นที่ป่าไม้
ลดลงเป็นจานวนมาก ส่งผลเสียหายต่อประเทศเป็นอย่างมากในหลายๆด้าน ทั้งในเรื่องการขาดแคลนไม้ใช้สอย
ภายในประเทศ และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ทาให้เกิดภาวะโลกร้อนและภัยพิบัติต่างๆ เพื่อตระหนักและมีการ
รณรงค์อย่ างกว้างขวาง ดังนั้ น จึ งจ าเป็ นต้องฟื้ นฟู ความอุดมสมบู รณ์ ของทรัพ ยากรป่าไม้ให้ กลั บคืน มาดังเดิ ม
ซึ่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงให้ความสาคัญกับการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรน้า โดยทรงมีพระราชดารัสเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2539 “… หลักสาคัญว่า ต้องมีน้า น้าบริโภคและน้า
ใช้ น้าเพื่อการเพาะปลูก เพราะชีวิตอยู่ที่นั่น ถ้ามีน้า คนอยู่ได้ ถ้าไม่มีน้า คนอยู่ไม่ได้ ไม่มีไฟฟ้า คนอยู่ได้ แต่ถ้ามี
ไฟฟ้ า ไม่ มี น้ า คนอยู่ ไม่ ได้ …” ซึ่ งสมเด็ จพระนางเจ้ าฯ พระบรมราชินี น าถ ได้ ส นองงานพระบาทสมเด็ จพระ
เจ้าอยู่หัวในการพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรน้า โดยทรงตั้งพระราชปณิธานว่า “พระเจ้าอยู่หัวเป็นน้า ฉันจะเป็น
ป่า ป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้า พระเจ้าอยู่หัวสร้างอ่างเก็บน้า ฉันจะสร้างป่า”
ประกอบกับพระบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบั บ ที่ ๖) พ.ศ.๒๕๕๒ มาตรา ๖๗ (๗) ให้ มีห น้ าที่ คุ้ มครอง ดูแ ล และบ ารุงรักษาทรัพ ยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตาบลโพนข่า จึงต้องสร้างความตระหนัก และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการดู แ ลรั ก ษาทรั พ ยากรธรรมชาติ ข องต าบลโพนข่ า จึ ง ด าเนิ น โครงการรั ก น้ า รั ก ป่ า รั ก ษาแผ่ น ดิ น
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
2. เพื่อปลูกจิตสานึกให้ประชาชนตระหนัก และหวงแหนต้นไม้
3. เพื่อเป็นการสร้างป่าชุมชน และป้องกันการบุกรุกที่สาธารณประโยชน์ของชุมชน
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เป้ำหมำยโครงกำร
1.รณรงค์ปลูกต้นไม้ จานวน 1,100 ต้น ดังนี้
(1.1 กล้าต้นพะยูง

จานวน

500 ต้น

(1.2 กล้าต้นยางนา

จานวน

250 ต้น

(1.3 กล้ามะค่าโมง

จานวน 10๐ ต้น

(1.4 กล้ามะกล่าต้น

จานวน 10๐ ต้น

(1.5 กล้าขี้เหล็ก

จานวน 100 ต้น

2.ผู้เข้าร่วมโครงการ จานวน 200 คน
ขั้นตอนกำรดำเนินกำร
๑. คัดเลือกสานที่
๒. ขอรับการสนับสนุนจากสถานีเพาะชากล้าไม้ 300 ต้น และจัดซื้อพันธุ์กล้าไม้ 800 ต้น
3. ประชาสัมพันธ์โครงการฯ
๕. รณรงค์ปลูกต้นไม้
๖. ประเมินผล
ระยะเวลำดำเนินกำร
พฤษภาคม – กรกฎาคม
งบประมำณ
จากองค์การบริหารส่วนตาบลโพนข่า ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ ปรากฏใน
แผนงานเกษตร งานอนุรักษ์แหล่งน้าและป่าไม้ งบดาเนินงาน หมวดค่าใช้สอย เพื่อเป็นค่าดาเนินงานปลูกต้นไม้
ตามไหล่ทางที่สาธารณประโยชน์ รักษา ดูแลแหล่งน้าสาธารณะ ตามโครงการรักน้า รักป่า รักษาแผ่นดิน จานวน
๒๐,๐๐๐ บาท
ตัวชี้วัดควำมสำเร็จผลผลิต
- ต้นไม้เหลือรอด ร้อยละ ๘๐
- มีผู้เข้าร่วมอย่างน้อย ๑๐๐ คน
- ปลูกต้นไม้ได้ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐
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ผลลัพธ์
1. ตาบลโพนข่ามีไม้พะยูงเพิ่มขึ้น และเป็นการอนุรักษ์พันธุกรรมชนิดพันธุ์ไม้พะยูงให้คงอยู่ตลอดไป
2. ภาคประชาชน ส่วนราชการ หน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากร
ป่าไม้ของตาบลโพนข่า โดยการมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน
3. เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้มีความสมบูรณ์ เพิ่มความหนาแน่น และความหลากหลายทางชีวภาพของป่าไม้
ในท้องถิ่นชุมชน และช่วยลดภาวะโลกร้อน
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มิติที่ 1 กำรสร้ำงสังคมที่ไม่ทนต่อกำรทุจริต
1.2 กำรสร้ำงจิตสำนึกและควำมตระหนักแก่ประชำชนทุกภำคส่วนในท้องถิ่น
โครงกำร ศรีสะเกษพัฒนำตำมแนวทำงปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง
หลักกำรและเหตุผล
การพัฒนาที่ผ่านมา ประเทศไทย ได้รับผลกระทบจากกระแสบริโภคนิยม ภายใต้กระแส
โลกาภิวัฒน์และความเปลี่ยนแปลงของโลก ส่งผลให้ประชาชนมุ่งแสวงหาเพื่อการบริโภคเป็นสาคัญ ทาให้เกิด
“วิกฤติทุนชุมชน” สถานการณ์ของประเทศไทยจึงเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ
การเมือง สิงแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ดังนั้น คนไทยที่ปรับตัวไม่ทัน จึงเกิดปัญหาความยากจนและเป็น
หนี้นอกระบบ สังคมปัจจุบันต่างคนต่างอยู่ ต่างคนต่างทามาหากิน ขาดการพึ่งพาอาศัยช่วยเหลือกัน กลุ่มคน
ยากจนไม่ได้รับการดูแลช่วยเหลือขาดที่พึ่ง อยู่ในสังคมใหม่ด้วยความยากลาบาก สังคมไทยจึงขาดจิตสานึก ของ
ความพอดีและความพอเพียง มีการจับจ่ายใช้สอยอย่างฟุ่มเฟือย ทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชน การ
ดาเนินงานต่าง ๆ ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความไม่ระมัดระวัง ขาดการประหยัด และขาดสติ ที่จะปฏิบัติงานและ
ดาเนินชีวิต
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชที่
พระราชทาน ไว้ เพื่อเป็นแนวทางในการดาเนินชีวิตที่เน้นการพึ่งพาตนเอง สามารถนาไปประยุกต์มาใช้ในการ
พัฒนาและการบริหารจัดการในภาคส่วนต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม จึงมีหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ประชาชนทั่วไป นาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในแนวทางและวิธีการต่าง ๆ และจาก
พระราชกรณียกิจที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ทรงเสด็จเยี่ยมราษฎรจังหวัดศรีสะเกษ ในปีพุทธศักราช
2498 พระองค์ท่านได้รับทราบความแร้นแค้นของประชาชนชาวจังหวัดศรีสะเกษ และจะนาความนี้ไปบอก
รัฐบาลให้มาช่วยเหลือ” ทุกภาคส่วนราชการ และประชาชนชาวจังหวัดศรีสะเกษ จึงน้อมนาหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนเรื่อยมา
กระทรวงมหาดไทย ได้น้อมนาแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยกาหนดนโยบายในการ
เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน ให้สามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน และจังหวัดศรีสะเกษได้กาหนดเป็นวาระ
เร่งด่วนของจังหวัดในการขับเคลื่อนการพัฒนาหมู่บ้านให้เห็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งส่งผลให้ประชาชนได้
เรียนรู้ในแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง น้อมนาไปประพฤติ ปฏิบัติในครอบครัว เพื่อการลดรายจ่าย เพิ่ม
รายได้ เก็บออม เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านการอนุรักษ์และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่า ดูแล
สิ่งแวดล้อมร่วมกัน เกิดการเอื้ออารีต่อกันและทุกภาคส่วนสามารถทางานในเชิงบูรณาการในด้านพื้นที่ ด้าน
ภารกิจ และด้านการมีส่วนร่วมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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ดังนั้น เพื่อให้การขับเคลื่อนการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงได้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง ยั่งยืน สามารถขยายผล
ไปสู่หมู่บ้านอื่นๆ ได้ องค์การบริหารส่วนตาบลโพนข่าจึงได้จัดทาโครงการ “ศรีสะเกษพัฒนาตามแนวทาง
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอพียง” ขึ้น
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อส่งเสริมการทางานในเชิงบูรณาการระหว่างภาคราชการ ผู้บริหารท้องถิ่น ผู้นาท้องที่ ผู้นา
ชุมชน และภาคประชาชน โดยใช้พื้นที่หมู่บ้าน วัด โรงเรียน เป็นเป้าหมายการพัฒนา (บวร)
2.2 เพื่อพัฒนาผู้นาชุมชนให้มีภาวะผู้นา มีคุณธรรม จริยธรรม พร้อมที่จะเสริมสร้างชุมชน ให้เกิด
ความรักความสามัคคี เอื้ออารีต่อกัน
2.3 เพื่อพัฒนาสมาชิกในชุมชนให้เกิดความรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียง และนาไปประยุกต์ใช้ในการดาเนิน
ชีวิต ทั้งในระดับครอบครัว ระดับชุมชนและเครือข่าย บริหารจัดการชุมชนให้เข้มแข็ง ทั้งทางสุขภาวะกาย สุข
ภาวะจิต เศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครอง ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม สมาชิกในชุมชน
สามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน
2.4 เพื่อพัฒนาศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ศึกษาดูงานได้
ขั้นตอนและวิธีดำเนินกำร
ระยะที่ 1 ขั้นตอนเตรียมกำร
1) คัดเลือกหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ตามเกณฑ์ 4 ด้าน 23 ตัวชี้วัด ของ
กระทรวงมหาดไทย ส่งให้อาเภอ
2) จัดทารายละเอียดขออนุมัติโครงการฯ และแต่งตั้งคณะทางานจากทุกภาคส่วน
ระยะที่ 2 ขั้นตอนดำเนินกำร แยกเป็นดังนี้
1. สร้างความยั่งยืนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ (บ้านเจริญพัฒนา หมู่ที่ 8) ดาเนินการดังนี้
1) ประชุมเชิงปฏิบัติการผู้แทนครอบครัวพัฒนา
2) วิเคราะห์ข้อมูลครอบครัว
3) สาธิตการดารงชีวิตตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง
4) ประเมินระดับการพัฒนาของหมู่บ้าน
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2. ดาเนินการขยายผลหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ (บ้านกุดโง้ง หมู่ที่ 6) โดยจัดกิจกรรม ดังนี้
1) หมู่บ้านคัดเลือกครัวเรือนอย่างน้อย 30 ครอบครัว เพื่อเป็นต้นแบบในการพัฒนาหมู่บ้านตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงขยายผลสู่ครัวเรือนให้ครบทุกครัวเรือน และอาเภอ ดาเนินการจัดทาหลักสูตรการ
ดาเนินโครงการขยายผลบ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ตามระดับการพัฒนา “พออยู่ พอกิน” “อยู่ดี กินดี” “มั่งมี
ศรีสุข”
2) เลือกหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ปี 2552-2558(บ้านพี่) จานวน 1-2 หมู่บ้าน เพื่อเป็น
พี่เลี้ยงในการพัฒนาหมู่บ้านและศึกษาดูงาน
3. ดาเนินการฝึกอบรมตามโครงการ จานวน 2 กิจกรรมย่อย
กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริมครอบครัวพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง อย่างน้อย 30 ครัวเรือน
จานวน 2 วัน คือ (หมู่บ้านระดับ “พออยู่ พอกิน”)
วันที่ 1 สัมมนาการเรียนรู้วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง อย่างน้อย 1 วัน เพื่อสร้างความ
เข้าใจและยอมรับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่ถูกต้องในทิศทางเดียวกัน ทั้งแนวคิดหลักการและแนวปฏิบัติ
(อย่างน้อย 30 ครัวเรือน) โดยมีสาระหลักในการส่งเสริมครอบครัวพัฒนาดังนี้
- หลักการดาเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
- ศึกษาการดาเนินงานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง(บ้านพี่)
- กาหนดเป้าหมายการพัฒนาหมู่บ้าน
- จัดทาบัญชีครัวเรือน จัดทาแผนชีวิต /แผนพัฒนาครอบครัว นาสู่เวทีการ
ทบทวนการปรับแผนพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน เพื่อพัฒนา ครัวเรือน และชุมชน
วันที่ ๒ ศึกษาดูงานประสบการณ์การวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงจากแหล่งเรียนรู้ต้นแบบ
(บ้านพี่ที่ประสบความสาเร็จ) อย่างน้อย ๑ วัน
กิจกรรมที่ ๒ ส่งเสริมระบบการบริหารจัดการชุมชน อย่างน้อย ๒ วัน คือ
(หมู่บ้าน “พออยู่ พอกิน”)
วันที่ ๑ การเรียนรู้การบริหารจัดการชุมชน โดยการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้าง
กระบวนการเรียนรู้ สร้างความตระหนักในครอบครัวพัฒนาและหมู่บ้าน
(จานวน ๑ วัน) โดยมีกิจกรรม ดังนี้
๑. ตรวจสภาพของหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบของกระทรวงมหาดไทย
๔ ด้าน ๒๓ ตัวชี้วัด ครั้งที่ ๑ โดยคณะกรรมการหมู่บ้าน และคณะกรรมการ
ระดับตาบล เพื่อเป็นข้อมูลการเปรียบเทียบผลการพัฒนา
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๒. การประเมินความสุขมวลรวมของหมู่บ้าน/ชุมชน (GVH)ครั้งที่ ๑
๓. การวิเคราะห์ข้อมูลครอบครัว เพื่อจัดทาแผนชีวิต และวิเคราะห์ข้อมูลชุมชน
เพื่อทบทวน/ปรับแผนชุมชนเพื่อเป็นเครื่องมือในการพัฒนาหมู่บ้าน
วันที่ ๒ สาธิตการดารงชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง โดยเลือกสาธิตอาชีพอย่างน้อย ๒ อาชีพ ตามระดับการพัฒนาของ
หมู่บ้าน ระดับ “พออยู่ พอกิน” “อยู่ดี กินดี” “มั่งมีศรีสุข”
(อย่างน้อย 2 วัน)
ระยะที่ 3 สรุปและประเมินผลการดาเนินงาน
3.1 การประเมินผล
- หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ
1) ประเมินผลการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงตามเกณฑ์การประเมิน 6X2
2) ประเมินผลกระทรวงมหาดไทย ๔ ด้าน ๒๓ ตัวชี้วัด
3) ประเมินความสุขมวลรวม (GVH)
4) ประเมิน 3 ไม่ 2 มี
- ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ประเมินตามเกณฑ์ตัวชี้วัดที่คณะกรรมการกาหนด
๓.2 สรุปรายงานผลการดาเนินโครงการฯ
๓.3 รายงานผลการดาเนินงานให้อาเภอและจังหวัดทราบ
กลุ่มเป้ำหมำย
1. ครอบครัวพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ บ้านเจริญพัฒนา หมู่ ๘ จานวน ๓๐ ครัวเรือน
2. บ้านกุดโง้ง หมู่ที่ 6 อาเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
ระยะเวลำดำเนินกำร
ช่วงเดือน พฤษภาคม – กันยายน
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งบประมำณ
จากองค์การบริหารส่วนตาบลโพนข่า แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและ
สนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน งบดาเนินงาน หมวดค่าใช้สอย เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการศรีสะเกษ
พัฒนาตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จานวน ๑2๐,๐๐๐ บาท (ถัวจ่ายได้ทุกรายการ)
ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
1. ประชาชนเกิดการพัฒนาตนเอง มีองค์ความรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียง และนาไปประยุกต์ใช้
ในการดาเนินชีวิต ในระดับครอบครัว ชุมชนและเครือข่าย บริหารจัดการชุมชนให้เข้มแข็ง ทั้งทางด้านสุขภาวะ
กาย สุขภาวะจิต ด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การปกครอง รวมทั้งทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
พึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน
2. เกิดการทางานอย่างบูรณาการระหว่างภาคราชการ ผู้บริหารท้องถิ่น ผู้นาท้องที่ และผู้นา
ภาคประชาชน โดยใช้บ้านวัด โรงเรียน เป็นเป้าหมายในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง ผู้นาชุมชนได้เรียนรู้
กระบวนการพัฒนาและการบริหารจัดการชุมชน เกิดภาวะผู้นา มีคุณธรรม จริยธรรม พร้อมที่จะเสริมสร้าง
หล่อหลอมชุมชน ให้เกิดความรักสามัคคี เอื้ออารีต่อกัน
3. เกิดแหล่งเรียนรู้ในการศึกษาดูงานของหมู่บ้าน/ชุมชนอื่นได้
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มิติที่ 1 กำรสร้ำงสังคมที่ไม่ทนต่อกำรทุจริต
1.3 กำรสร้ำงจิตสำนึกและควำมตระหนักแก่ประชำชนทุกภำคส่วนในท้องถิ่น
โครงกำร อบรมคุณธรรม จริยธรรมให้กับเด็ก เยำวชนและประชำชนทั่วไป
หลักกำรและเหตุผล
เนื่องจากปัจจุบันประเทศไทยได้ประสบกับภาวะวิกฤตทางด้านปัญหาสังคมโดยเฉพาะปัญหาของ
เด็กและเยาวชน ซึ่งถือเป็นภัยร้ายแรงต่อการพัฒนาประเทศอย่างยิ่ง เนื่องจากเด็กและเยาวชนถือว่าเป็นทรัพยากร
สาคัญของชาติ จึงมีความจาเป็นเร่งด่วนที่ต้องได้รับการป้องกันแก้ไขและส่งเสริมให้เด็กที่มีคุณภาพ ด้วยการใช้
หลักคุณธรรมจริยธรรมเข้ามาป้องกัน และแก้ไขปัญหาที่กระทบต่อเด็กเหล่านั้นให้หมดไปจากสังคมไทย โดยการ
สร้างรากฐานชีวิตของเยาวชนให้มั่นคง พัฒนาให้มีความรู้และจริยธรรม เริ่มตั้งแต่แรกเกิดโดยให้ความสาคัญแก่
การสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม ครอบครัวที่อบอุ่น และสถานศึกษาที่เอาใจใส่ดูแลเด็กอย่างใกล้ชิดด้วย การ
ปลูกฝังความรู้ที่ทันโลกและส่งเสริมให้วัยรุ่นไทยเกิดการเรียนรู้ที่ถูกต้อง มีคุณธรรม เอื้ออาทรต่อผู้อื่นเป็นการใช้
วัฒนธรรมในการพัฒนาคนแก้ไขปัญหาพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของเด็กและเยาวชน โดยใช้หลักธรรมทาง
องค์การบริหารส่วนตาบลโพนข่าตระหนักถึงความสาคัญของเด็กและเยาวชน และมีนโยบายส่งเสริมให้เด็กและ
เยาวชน โดยใช้หลักธรรมทางศาสนามาใช้ให้เกิดความรู้คู่คุณธรรม และสร้างเสริมคุณธรรม ทาให้สังคมมีคุณภาพ
และอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข จึงบูรณาการร่วมกับสถานศึกษาในพื้นที่จัดทาโครงการนี้ขึ้น
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้เด็กและเยาวชนในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษามีความรู้ ความเข้าใจในคุณธรรมและจริยธรรม
๒. เพื่อให้เด็กและเยาวชนในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษาได้นาหลักคุณธรรมจริยธรรมไปพัฒนาคุณภาพชีวิต
ได้อย่างเหมาะสมเป็นการนาไปสู่เด็กและเยาวชนที่มีคุณภาพของชาติ
๓. เพื่อปลูกฝังค่านิยม และพัฒนาจิตสานึกที่ดีในหน้าที่ มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
กลุ่มเป้ำหมำย
จัดอบรมคุณธรรมจริยธรรม เด็กและเยาวชนตาบลโพนข่า จานวน ๑00 คน
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วิธีดำเนินกำร
๑. กาหนดแนวทางการจัดกิจกรรม
๒. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติดาเนินการ
๓. วางแผนการดาเนินงาน
๔. จัดกิจกรรม
๕. สรุปผลการดาเนินการตามโครงการ
๕. ระยะเวลำดำเนินงำน
เดือน มิถุนายน – ธันวาคม
สถำนที่ดำเนินกำร
ห้องประชุมอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตาบลโพนข่า อาเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
งบประมำณ
จานวน 50,000.- บาทโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
๑. ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารและเครื่องดื่มสาหรับผู้เข้ารับการอบรม จานวน ๑00 คนๆ ละ 4๐ บาท
จานวน 7 มื้อ

เป็นเงิน ๒8,0๐๐ บาท

๒. ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ / ค่าจัดสถานที่

เป็นเงิน ๒,๐๐๐ บาท

๓. ค่าวิทยากร จานวน ๑2 ชั่วโมง

เป็นเงิน 4,๘๐๐ บาท

๔. ค่าวัสดุ อุปกรณ์ เอกสารการฝึกอบรม

เป็นเงิน ๑,50๐ บาท

๕. ค่าอาหารว่าง 6 มื้อ ๆ ละ 15 บาท จานวน 100 คน

เป็นเงิน 9,000 บาท

๖. ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย( อปพร.) จานวน 2 นาย

เป็นเงิน

๗. ค่าจัดสถานที่

เป็นเงิน 3,900 บาท

รวมทั้งสิ้นเป็นจานวนเงิน ๕๐,๐0๐ บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน)
หมำยเหตุ ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยได้

800 บาท

24

ผู้รับผิดชอบโครงกำร
- กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตาบลโพนข่า อาเภอเมืองศรีสะเกษ
จังหวัดศรีสะเกษ
ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
๑. เด็กและเยาวชนตระหนักในค่านิยมด้านคุณธรรม จริยธรรม สามารถนาไปประพฤติ
ปฏิบัติในชีวิตประจาวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๒. เด็กและเยาวชน ได้รับการปลูกฝังศีลธรรม คุณธรรมพื้นฐานในการดาเนินชีวิตให้เหมาะสม
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มิติที่ 4 กำรส่งเสริมบทบำทและกำรมีส่วนร่วมของภำคประชำชน
1.2 กำรสร้ำงจิตสำนึกและควำมตระหนักแก่ประชำชนทุกภำคส่วนในท้องถิ่น
โครงกำร อบรมเพิม่ ประสิทธิภำพพนักงำนส่วนตำบล สมำชิกสภำ อบต. และผู้นำชุมชน
หลักกำรและเหตุผล
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นแนวทางการดาเนินชีวิตและวิถีปฏิบัติที่พระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร มีพระ
ราชดารัสชี้แนะแก่พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกว่า 30 ปี และได้ทรงเน้นย้าแนวทางพัฒนาที่ตั้งอยู่บน
พื้น ฐานของทางสายกลางและความไม่ป ระมาท โดยค านึงถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผ ล การสร้าง
ภูมิคุ้มกันในตัว ตลอดจนใช้ความรู้ และคุณธรรม เป็นพื้นฐานในการดารงชีวิต ป้องกันให้รอดพ้นจากวิกฤต และ
ให้สามารถดารงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์และความเปลี่ยนแปลงต่างๆองค์การบริหาร
ส่วนตาบลโพนข่า จึงได้กาหนดจัดการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ บุคลากรท้องถิ่น และทัศน
ศึกษาดูงานนอกสถานที่ ให้แก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริห ารส่วนตาบล ข้าราชการ พนักงานจ้าง
และผู้นาชุมชน เพื่อให้บุคลากรขององค์การบริห ารส่วนตาบลโพนข่า และผู้นาชุมชน ได้มีความรู้เพิ่มเติม เข้าใจ
แนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริ น้อมนาแนวพระราชดาริ พระราชกรณียกิจ พระ
ราชจริยวัตร เพื่อใช้เป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติตน และใช้เป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ เพื่อให้
เป็นข้าราชการที่ดีและเป็นพลังของแผ่นดินให้สมกับคากล่าวที่ว่า “ข้าราชการที่ดี ต้องปฏิบัติราชการด้วยหัวใจที่
รักประชาชน เพื่อประชาชน สังคม และประเทศชาติ ได้ต่อไป” และร่วมกันขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรม โดย
เน้นให้มีทัศนคติการทางานราชการเพื่อประโยชน์ส่วนรวม นาความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ ปฏิบัติ
ตน และเสริมสร้างจิตสานึกในการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และได้มีโอกาสศึกษาดูงานจากหน่วยงานอื่นที่
มีระบบการบริห ารจัดการองค์กรที่ดี รวมทั้งได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันและเกิดแนวคิดในการนาปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อนาความรู้และประสบการณ์การไปประยุกต์ใช้ในการทางานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เพื่อให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม และเพื่อเป็นการเปิดโลกทัศน์และสร้างความสัมพันธ์อันดีภายในองค์กร ระหว่าง
ข้าราชการ พนักงานจ้าง ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลโพนข่า และผู้นาชุมชน ตลอดจนการมี
ส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

วัตถุประสงค์
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๒.๑ เพื่อเสริมสร้างบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตาบลโพนข่า และผู้นาชุมชน ให้มีกระบวน
ทัศน์ วัฒนธรรม และค่านิยมในการปฏิบัติงานที่มุ่งเพิ่มสมรรถนะและพัฒนาระบบราชการในการให้บริการ
ประชาชนโดยยึดหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางเพื่อประโยชน์สุข
ของประชาชน
๒.๒ เพื่อเพิ่มความรู้ ประสบการณ์ และแนวความคิดของบุคลากรในการบริหารจัดการองค์การ
บริหารส่วนตาบลให้เหมาะสมทันเหตุการณ์ในสภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปของชุมชน
๒.๓ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้าใจแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว น้อมนาไปสู่การปฏิบัติ และร่วมกันขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรม โดยเน้นให้มี
ทัศนคติการทางานราชการเพื่อประโยชน์ส่วนรวม
๒.๔ สร้างเครือข่ายประสานความสัมพันธ์ กับองค์กรอื่น เป็นการเชื่อมสัมพันธไมตรี
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ แนวคิดและวิธีการปฏิบัติงาน
๒.๕ เพื่อเป็นการเสริมสร้างและพัฒนาจิตสานึกด้านคุณธรรม จริยธรรมแก่บุคลากรของ
องค์การบริหารส่วนตาบลสร้างภูมิคุ้มกันด้านจิตใจเพื่อให้มีพฤติกรรมในเชิงสร้างสรรค์ มีจิตสานึกในการกระทา
ความดี รู้จักการให้การเสียสละ และมุ่งปฏิบัติงานเพื่อให้บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
เป้ำหมำย
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตาบล พนักงานจ้าง และผู้นาชุมชน
จานวน 60 คน
เป้ำหมำยด้ำนคุณภำพ
1. จัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่ ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล พนักงาน ลูกจ้าง
พนักงานจ้าง ผู้นาชุมชน จานวน 60 คน เน้นประสิทธิภาพดังนี้
1.1 ความสาเร็จของการน้อมนาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติในภาคราชการ กฎหมายและระเบียบเพื่อ
การบริการ
1.2 การบริหารงานแบบมีส่วนร่วม
2. เดินทางไปทัศนศึกษาดูงานที่หน่วยงานที่มีระบบการบริหารจัดการที่ดี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการบริหารงานด้านต่างๆ ดังนี้

1. การบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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2. การเรียนรู้ตามรอยยุคลบาท (ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง)
3. การสร้างรายได้และการพัฒนาอาชีพด้านเกษตรให้กับกลุ่มอาชีพและชุมชน
4. การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4. ระยะเวลำดำเนินกำร
มกราคม - กันยายน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รวม 5 วัน
วิธีดำเนินกำร
1. ประชุมวางแผนและข้อหารือในการเดินทางไปศึกษาดูงาน
2. จัดแผนการอบรม จานวน 1 วัน ศึกษาดูงานนอกสถานที่ต่างจังหวัด จานวน 4 วัน
3. ประสานงานสนับสนุนวิทยากรจากหน่วยงานอื่น
4. มอบหมายเจ้าหน้าที่รับผิดชอบเพื่อปฏิบัติ
5. ดาเนินการอบรม
6. ประเมินผล รายงานสรุปปัญหา และอุปสรรคตามโครงการ
สถำนที่ดำเนินกำร
กำรฝึกอบรม
ฝึกอบรม ณ องค์การบริหารส่วนตาบลโพนข่า อาเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
กำรศึกษำดูงำนนอกสถำนที่
จานวน 4 วัน 5 คืน
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ
สานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลโพนข่า อาเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

งบประมำณ
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งบประมาณองค์การบริหารส่วนตาบลโพนข่า(ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
2561 แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ
อบรมเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรท้องถิ่น ผู้นาชุมชน และศึกษาดูงานนอกสถานที่ จำนวนเงิน 338,900.- บำท
โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
8.1 ค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม รวมเป็นเงิน 14,900 บำท แยกเป็น
(1) ค่าสมนาคุณวิทยากร จานวน 3 ชั่วโมงๆ ละ 600 บาท เป็นเงิน
(2) ค่าวัสดุ อุปกรณ์ในการฝึกอบรม

1,800.- บาท

เป็นเงิน 3,000.- บาท

(3) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มจานวน 60 คนๆ 1 มื้อๆ ละ 35 บาท (วันอบรม) เป็นเงิน 2,100.บาท
(4) ค่าอาหารมื้อกลางวัน จานวน 60 คนๆ ละ 100 บาท (วันอบรม) เป็นเงิน 6,000.- บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการจัดสถานที่ฝึกอบรม (ป้าย / ดอกไม้ ฯลฯ)

เป็นเงิน 2,000.- บาท

8.2 ค่ำใช้จ่ำยในกำรทัศนศึกษำดูงำนนอกสถำนที่ รวมเป็นเงิน 324,000 บำท แยกเป็น
(1) ค่าจ้างเหมายานพาหนะเดินทาง 5 วัน เป็นเงิน 100,000.- บาท
(2) ค่าเช่าที่พัก 3 คืน จานวน 30 ห้องๆ ละ 1,500.- บาท

เป็นเงิน 135,000.- บาท

(3) ค่าอาหารจานวน 60 คนๆ ละ 2 มื้อ/วัน วันละ 300 บาท จานวน 3 วัน
เป็นเงิน 54,000.- บาท
(4) ค่าอาหารจานวน 60 คนๆ ละ 3 มื้อ/วัน วันละ 500 บาท จานวน 1 วัน
เป็นเงิน 30,000.- บาท
(5) ค่าของสมนาคุณในการศึกษาดูงาน

เป็นเงิน 5,000.- บาท

**หมายเหตุ ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยจ่ายกันได้**
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วิธีกำรประเมินผล
1. ติดตามระหว่างดาเนินการ / หลังดาเนินการ
2. สังเกตและสัมภาษณ์
ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
บุคลากรของ อบต.โพนข่า และผู้นาชุมชนมีกระบวนทัศน์ วัฒนธรรม และค่านิยมในการปฏิบัติงานที่มุ่ง
เพิ่มสมรรถนะและพัฒนาระบบราชการในการให้บริการประชาชนโดยยึดหลักบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี และ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน
บุคลากร อบต.โพนข่า และผู้นาชุมชน มีความรู้ ประสบการณ์ และแนวความคิดในการบริหารจัดการ
องค์การบริหารส่วนตาบล และชุมชนให้เหมาะสมทันเหตุการณ์ในสภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปของชุมชน
บุคลากรเข้าใจแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว น้อมนาไปสู่การ
ปฏิบัติ และร่วมกันขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรม โดยเน้นให้มีทัศนคติการทางานราชการเพื่อประโยชน์ส่วนรวม
มีเครือข่ายเกิดความสาพันธ์ที่ดี กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น มีการเชื่อมสัมพันธไมตรี แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ประสบการณ์ แนวคิดและวิธีการปฏิบัติงาน
บุคลากรมีจิตสานึกด้านคุณธรรมและจริยธรรม สามารถนาความรู้ที่ได้รับมาปรับใช้ในการดาเนินชีวิตและ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพตามหลักปรัชญาความพอเพียง

